
 
A felnőttképzésről szóló 2013. évi 

LXXVII. törvény 2019.dec.31-ig 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény 2020. január 1-jén 
hatályba lépett módosítást követő 

állapota 

Magyarázat 

Felnőttképzési tevékenység: 1. § (2)  
a) a szakképzésről szóló 2011. évi 

CLXXXVII. törvény szerinti, állam által 
elismert szakképesítés (OKJ) 
megszerzésére irányuló szakmai 
képzés, 

b) az a) pont hatálya alá nem 
tartozó, támogatott egyéb szakmai 
képzés, 

c) támogatott általános nyelvi 
képzés, támogatott egyéb nyelvi 
képzés és támogatott kombinált nyelvi 
képzés, 

d) az a)–c) pont hatálya alá nem 
tartozó, támogatott egyéb képzés 
lehet. 

1. §  
aa) – a szakképzésről szóló törvény 
alapján szervezett – szakképzés, 
ab) szervezett célirányos 
kompetenciakialakításra és 
kompetencia-fejlesztésre irányuló, 
szervezetten megvalósuló oktatás és 
képzés  
 

Megszűnik az „a, b, c, d képzés 
kör” terminológia, helyette a 
jogszabály csak a szakképzést és a 
kompetenciakialakítást és –
fejlesztést különbözteti meg, nem 
használja tovább a nyelvi képzés, 
egyéb szakmai képzés, egyéb 
képzés kifejezéseket, 
képzéstípusokat. 

Előzetes tudásmérés: 11. § (1) 
g) az előzetes tudásmérést az 1. § (2) 
bekezdés a) és c) pontja szerinti 
támogatott képzések esetén 
kötelezően, az 1. § (2) bekezdés b) és 
d) pontjában foglalt képzések esetén 
a képzésre vonatkozó támogatási 
szerződés kötelező előírása alapján, 
egyébként a jelentkező kérésére kell 
biztosítania 

11. § (2) 
b) a képzésre jelentkező kérésére 
előzetes tudásmérést kell biztosítania, 
 

Már nem teszi kötelezővé az 
előzetes tudásmérés alkalmazását, 
csak a lehetőség kérésre történő 
igénybevételének biztosítását. 

A képzési program tartalma: 
 

- a képzés 
nyilvántartási száma: 

 
 
 
 
 

12. § (1) A képzési programnak 
tartalmaznia kell: 

a) a képzés megnevezését és – a 
képzési program nyilvántartásba 
vételét követően a képzés 
nyilvántartásba vételi számát, 

e) az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) 
pontja szerinti képzés esetén a 

12. § (1) A képzési programnak 
tartalmaznia kell: 
a) a képzés megnevezését, 

 
 
 
 
e) - 

 
 
Nem kell majd a programra ráírni a 
képzés nyilvántartásba vételi 
számát. 
 
 
 
 



- képzési módszer, 
munkaforma, 
gyakorlati óraszám: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- képzési program és 
kerettanterv, szakmai 
programkövetelmény 
és nyelvi 
programkövetelmény: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

képzés egyéni felkészítés, csoportos 
képzés, távoktatás szerinti 
formájának, az 1. § (2) bekezdés c) 
pontja szerinti nyelvi képzés esetén a 
nyelvi képzés típusának, valamint 
formájának megjelölését, 

f) a tananyag egységeit, azok célját, 
tartalmát, terjedelmét és a 
tananyagegységekhez rendelt 
elméleti és – ha a tananyagegység 
tartalmaz gyakorlati képzést – a 
gyakorlati óraszámot, 

  
(2) A képzési program 

a) az 1. § (2) bekezdés a) pontjában 
foglalt képzés megvalósítására 
irányuló kérelem esetén a 
szakképzésről szóló törvény szerinti 
szakmai és vizsgakövetelmények és 
az iskolai rendszerben oktatható 
szakképesítések esetében a 
vonatkozó kerettanterv tartalmi 
követelményei alapján kidolgozott, a 
modulzáró vizsgák szervezésének és 
dokumentálásának rendszerét is 
bemutató képzési program, 

b) az 1. § (2) bekezdés b) és c) 
pontjában foglalt képzés 
megvalósítására irányuló kérelem 
esetén a felnőttképzési szakmai 
programkövetelmények vagy nyelvi 
programkövetelmények 
nyilvántartásában szereplő program 
alapján kidolgozott képzési program 
lehet. 
 
(3) A (2) bekezdés a) pontja alapján a 
képzési program részét képező 
modulzáró vizsgák szervezésének és 

f) a képzés tananyagegységeit, azok 
célját, tartalmát, a tananyagegységekhez 
óraszámot és a tananyagegység 
megvalósítása során alkalmazott 
képzési módszereket és 
munkaformákat, valamint a 
kontaktórától eltérő munkaforma 
alkalmazása esetén, ha az a képzés 
óraszámába beszámítható, a 
beszámítható óraszámot is, 

 
 
 
(2) – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) - 
 
 

Az eddigi gyakorlattól eltérően már 
az óraszámot nem egyszerűen 
elméleti és gyakorlati óraszámokra 
kell bontani, hanem az 
óraszámokhoz rendelve kell majd 
meghatározni a képzési 
módszereket és a munkaformákat 
is. 
 
 
 
 
 
A kerettanterv, szakmai 
programkövetelmény és nyelvi 
programkövetelmény terminológiák 
megszűnnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modulzáró vizsga tevékenység 
teljes egészében kikerül a 
jogszabályból. 
 



 
 
 
- modulzáró vizsgák a képzési 
programban OKJ-s képzés 
esetén: 

dokumentálásának rendszere 
magában foglalja 

a) a modulzáró vizsga 
aa) formáját, ütemezését, 
ab) lefolytatása során keletkezett és 

kezelt dokumentumok megnevezését 
és 

ac) tevékenységeinek tartalmát, 
időtartamát, helyszínét, 

b) a modulzáró vizsgán 
megszerezhető minősítéseket és az 
egyes minősítésekhez tartozó 
követelményeket, és 

c) a sikertelen teljesítés 
következményeit. 

 
 

A felnőttképzési szerződés: 13. §  
(3) A felnőttképzési szerződésnek 
tartalmaznia kell: 

 

a) a képzésnek az engedéllyel 
rendelkező képző intézmények 
nyilvántartásában szereplő 
megnevezését, nyilvántartásba-
vételi számát,  

13. §  
(1) A felnőttképző és a képzésben részt 
vevő személy egymással – a Kormány 
rendeletében meghatározott 
tartalommal – felnőttképzési szerződést 
köt. 

Már nem az Fktv., hanem 
végrehajtási rendelete határozza 
meg a felnőttképzési szerződés 
tartalmát: 11/2020. (II. 7.) Korm. 
rendelet A felnőttképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról (2020. 
február 15-én lépett hatályba) 
 
21. § (1) A felnőttképzési szerződés 
tartalmazza 
a) a képzés megnevezését, 
 
A felnőttképzési szerződéssel 
kapcsolatban már nem előírás, 
hogy tartalmaznia kell a képzés 
nyilvántartásba vételi számát. 

A felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszere 

15. § (1) A felnőttképzést folytató 
intézmény engedélyezett képzéseinek 
folytatásáról a hatóság részére 

a) a felnőttképzést folytató intézmény 
megnevezésére, székhelyére, az 
engedély megszerzésének 
időpontjára és számára, 

15. § (1) A felnőttképző 
 
a) a bejelentéshez kötött 
felnőttképzési tevékenység esetén 
 
aa) a képzés megnevezésére, jellegére, 
helyére, óraszámára, első képzési 
napjára és – a zárt rendszerű 

Az adatszolgáltatási kötelezettség 
értelmében a régi rendszer szerint 
az adott képzési napot érintő 
változás esetén az 
adatszolgáltatásban szereplő 
eredeti időpontig teljesíthető 
jelentési kötelezettség állt fenn.  
A januári módosítás következtében 



b) a képzés 1. § (2) bekezdés szerinti 
megnevezésére, OKJ szerinti 
szakképesítés megszerzésére 
irányuló képzés esetén a 
szakképesítés azonosító számára és 
megnevezésére, egyéb szakmai 
képzés, általános nyelvi képzés, 
egyéb nyelvi képzés vagy kombinált 
nyelvi képzés esetén a képzés 
engedélyezéséhez szükséges 
felnőttképzési szakmai 
programkövetelmény vagy a 
felnőttképzési nyelvi 
programkövetelmény nyilvántartásban 
szereplő azonosítószámára, 

c) a képzési csoport 
ca) képzésének első képzési napjára, 
cb) haladásának napokra, 
időpontokra és helyszínekre bontott, 
óraszám szerinti ütemezésére, 
cc) képzése befejezésének tervezett 
időpontjára, 
cd) résztvevőinek számára, 

d) a képzés elvégzésével 
megszerezhető dokumentum 
megjelölésére, 

e) a képzésben résztvevők 
elégedettség-mérésére 

vonatkozó adatokat szolgáltat 
elektronikus úton. 

(2) A felnőttképzést folytató 
intézménynek adatszolgáltatási 

elektronikus távoktatás keretében 
megvalósuló képzés kivételével – 
befejezésének tervezett időpontjára, 
ab) a képzésben részt vevő személyek 
létszámára, 
 
b) az engedélyhez kötött 
felnőttképzési tevékenység esetén 
 
ba) a képzés megnevezésére, jellegére, 
helyére, óraszámára, első képzési 
napjára és – a zárt rendszerű 
elektronikus távoktatás keretében 
megvalósuló képzés kivételével – 
befejezésének tervezett időpontjára, és 
 
bb) a képzési díjra és annak 
költségviselőjére, 
 
bc) a képzésben részt vevő személyek 
létszámára, iskolai, korcsoportos és 
nemek szerinti megoszlására, 
továbbá – ha a képzés államilag 
elismert szakképzettségre, illetve 
szakképesítésre készít fel – a 
képzésben részt vevő személy 
természetes személyazonosító 
adataira, lakcímére, elektronikus 
levelezési címére, valamint 
adóazonosító jelére és – ha azzal 
rendelkezik – oktatási azonosító 
számára, 
 
c) az általa kiállított tanúsítványra 
 
vonatkozó adatot szolgáltat a 
felnőttképzési államigazgatási szerv 
részére a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerében. Az 

a felnőttképzőknek a változással 
érintett képzési napot követő 3 
munkanap áll rendelkezésre a 
változás jelentésére, az 
adatszolgáltatás teljesítésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



kötelezettsége áll fenn az (1) 
bekezdés c) pontja és az (1a) 
bekezdés szerinti adataiban 
bekövetkezett változások esetén is. 

(3) A felnőttképzést folytató intézmény 

a) az (1) bekezdés a)–d) pontjára 
vonatkozó adatszolgáltatási 
kötelezettségének legkésőbb a 
képzés első napján, az (1) bekezdés 
e) pontjára vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettségének a 
képzés befejezését követő 
negyvenöt napon belül, 

b) a (2) bekezdésben foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettségének 

ba) az (1) bekezdés c) pont ca) és cd) 
alpontja szerinti adatokban 
bekövetkezett változások esetén az 
adatváltozás keletkezésével 
egyidejűleg, de legkésőbb az 
adatváltozás keletkezésének 
napján, 

bb) az (1) bekezdés c) pont cb) és cc) 
alpontja szerinti adatokban 
bekövetkezett változások esetén az 
(1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásban szereplő 
időpontok bekövetkezéséig, 

c) az (1a) bekezdésben 
meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettségének a modulzáró 
vizsga kezdő napját megelőző 

adatszolgáltatási kötelezettségnek 
legkésőbb a képzés megkezdését, az 
adatokban bekövetkezett változás 
esetén legkésőbb az adatváltozás 
keletkezését követő harmadik 
munkanapig kell eleget tenni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A 
felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról (2020. február 15-
én lépett hatályba)  
Az új szabályozás szerint a 
tanúsítvány kiállítását követő 30 
napon belül kell az 
elégedettségmérést elvégezni.  
Az utolsó kérdőív kitöltését követő 8 
napon belül kell a kiértékelés 
eredményét az adatszolgáltatás 
rendszerébe feltölteni. 
Eddig az elégedettségmérés 
eredményét 45 napon belül kellett 
rögzíteni. 
 



harmadik napig köteles eleget tenni. 

A képzés megvalósításával 
összefüggő dokumentumok 

16. § A felnőttképzést folytató 
intézménynek az alábbi 
dokumentumokat kell vezetnie, 
nyilvántartania és – a hatóság 
ellenőrzési jogköre gyakorlásának 
biztosítása érdekében – öt évig 
megőriznie: 
 
d) a képzésben részt vevő felnőttnek 
a sikeres vizsga letételét vagy a 
képzés elvégzését igazoló 
dokumentumának a kiállító által 
hitelesített másolatát vagy a 
felnőttképzést folytató intézmény 
vizsgaszervezése esetén a 
bizonyítvány átvételéről szóló 
elismervény eredeti példányát, 

f) a 21. § (4) bekezdésében előírt 
statisztikai adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítését igazoló 
adatlap eredeti példányát, 

16. § A felnőttképzőnek az alábbi 
dokumentumokat kell vezetnie, 
nyilvántartania és – a felnőttképzési 
államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre 
gyakorlásának biztosítása érdekében – 
nyolc évig megőriznie: 
 
 
d)- 

 

 

 

 
f)- 

Emelkedik a dokumentumok 
őrzésének ideje! A felnőttképzőnek 
már nem 5, hanem 8 évig kell 
megőriznie a képzési 
dokumentumokat. 
 
 
 
 
A szakképzési törvény változásával 
a vizsgáztatás dokumentációja is 
kikerült a törvényből, ezáltal az 
„egységes dokumentum” elemei 
közül. 
 
 
 
 
Az OSAP adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítését igazoló 
adatlap eredeti példányának őrzése 
kikerült a felsorolásból. 

Statisztikai célú 
adatnyilvántartás és 
adatszolgáltatás: 
 
 
OSAP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Képzési dokumentáció őrzési 

21. §  
(4) Az iskolarendszeren kívüli képzési 
tevékenységet folytató, az 1. § (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározott 
jogalany tevékenységéről – az (5) 
bekezdésben foglalt kivétellel – az 
OSAP szerint statisztikai célú 
adatszolgáltatásra kötelezett. 

 

 
 
 
(6) A felnőttképzést folytató 

21. §  
(4) A felnőttképző felnőttképzési 
tevékenységéről az Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program szerint 
statisztikai célú adatszolgáltatásra 
kötelezett, amelyet a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén 
– a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény 32–34. §-a helyett – 
kizárólag e törvény alapján a 
felnőttképzési államigazgatási szerv 
által szabható ki bírság. 
 
(5) A felnőttképző az (1) bekezdésben 
meghatározott személyes adatot a 

 
OSAP elmulasztása esetén a 
PMKH által szabható ki a bírság. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képzési dokumentáció képzők 
általi őrzési ideje 5 évről 8 évre 



ideje: intézmények az (1) bekezdésben 
foglalt adatokat a keletkezésüktől 
számított öt évig tartják nyilván és 
kezelik. 

felnőttképzési szerződés megkötésétől 
számított nyolcadik év utolsó napjáig 
kezeli. 

emelkedik. 
 

 

A 2020. január 1-jén hatályba 
lépett felnőttképzésről szóló 
2013. évi LXXVII. törvény  
  
Átmeneti rendelkezések 

30. §  
 
(1) E törvénynek a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező 
rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv1.) 
megállapított rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység 2020. szeptember 
1-jétől folytatható, a szakképzésről szóló törvény szerinti programkövetelményére 
vonatkozó javaslat, továbbá e törvénynek a Módtv1.-gyel megállapított 
rendelkezése szerinti bejelentés és engedély megadása iránti kérelem 2020. 
július 1-jétől nyújtható be. 
 
(2) E törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos 
rendelkezései szerint a Módtv1. hatálybalépésekor engedéllyel rendelkező 
felnőttképzést folytató intézmény az engedélyben meghatározott 
felnőttképzési tevékenység folytatására – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – e törvénynek és végrehajtási rendeleteinek a Módtv1. 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint 2022. 
december 31-éig jogosult. Az engedély, a felnőttképzési 
programkövetelmény és a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény 
módosítására irányuló kérelem 2020. június 30-áig nyújtható be, amelyet e 
törvénynek és végrehajtási rendeleteinek a Módtv1. hatálybalépését megelőző 
napon hatályos rendelkezései szerint kell elbírálni. A Módtv1. hatálybalépésétől e 
törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései 
szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó új engedély nem 
adható. 
 
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 
törvénynek a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései 
szerinti szakmai képzés és vizsgaszervezés folytatására a Módtv1. 
hatálybalépésekor arra engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény 
e törvénynek és végrehajtási rendeleteinek a Módtv1. hatálybalépését megelőző 
napon hatályos rendelkezései szerint, illetve a vizsgaszervezésre a komplex 
szakmai vizsgáztatás szabályainak a Módtv1. hatálybalépését megelőző napon 
hatályos rendelkezései szerint a (2) bekezdésben meghatározott határnapig 

 
 
Új szabályozás szerinti engedély 
2020. július 1-től nyújtható be. 
 
Új típusú képzés 2020. szeptember 
1-jétől indítható. 
 
 
 
 
Korábbi, meglévő engedély alapján 
2022. december 31-éig indíthatók 
az engedélyezett képzések. 
 
Módosításra irányuló kérelem 2020. 
június 30-áig nyújtható be. 
 
 
 
Felnőttképzési tevékenység 
folytatására új engedély már nem 
adható. 
 
 
 
 
Az Országos Képzési Jegyzékben 
2019. december 31-én szereplő és 
a képző felnőttképzési 
engedélyében szereplő 
szakképesítés, részszakképesítés 
2020. december 31-éig indítható 
azzal a kitétellel, hogy a szakmai 



jogosult azzal, hogy az Országos Képzési Jegyzékben 2019. december 31-én 
szereplő és a felnőttképzési engedélyében meghatározott szakképesítésre, 
részszakképesítésre irányuló képzés utoljára 2020. december 31-én indítható. A 
vizsgabizottság elnökét és tagjait a szakképzési államigazgatási szerv delegálja, 
a központi kiadású tételsor, a feladatközlő lap, a segédanyag és a javítási-
értékelési útmutató elkészítéséről a szakképzési államigazgatási szerv útján a 
szakképzésért felelős miniszter – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának 
egyetértésével – gondoskodik. 

vizsgáját 2022. december 31-éig be 
kell fejezni (150/2012. (VII. 6.) 
Korm. rendelet). 

 

 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
a felnőttképzési tevékenység 

folytatásához szükséges 
engedélyezési eljárásra és 
követelményrendszerre, a 

felnőttképzést folytató intézmények 
nyilvántartásának vezetésére, 

valamint a felnőttképzést folytató 
intézmények ellenőrzésére 

vonatkozó részletes szabályokról 

11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet A 
felnőttképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról (2020. február 15-én 
lépett hatályba) 

Magyarázat 

Az elégedettségmérés:  
22. § (1) A felnőttképzésben 
résztvevő a képzéssel kapcsolatos 
elégedettségének felmérése céljából 
– a résztvevő azonosíthatóságát 
kizáró módon – kérdőívet (a 
továbbiakban: kérdőív) tölt ki, amelyre 

a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és 
b) pontja szerinti képzés esetén a 
képzés elvégzését igazoló 
bizonyítvány vagy tanúsítvány 
átvételének időpontjában, 

b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) és 
d) pontja szerinti képzés esetén a 
képzés utolsó foglalkozásán kerül sor. 

 
23. § (1) A felnőttképzést folytató 
intézmény a kérdőívet képzésenként 
és kérdésenként kiértékeli, majd a 
képzésért felelős személy 

Az Fktv. 11. § (2) bekezdés d) pontjához 
20. § (1) A felnőttképzőnek a képzésben 
részt vevő személy részére a képzéssel 
kapcsolatos elégedettségének felmérése 
céljából – a személyazonosságot kizáró 
módon – kérdőív kitöltését kell 
biztosítania legkésőbb a képzés 
elvégzését igazoló tanúsítvány 
kiállítását követő harmincadik napig. 
 
 
 
 
 
 
(3) A felnőttképző a kérdőívet 
képzésenként és kérdésenként 
kiértékeli, – a kerekítési szabályok 
szerint – megállapítja a két tizedesig 
számított átlageredményt. A felnőttképző 

A tanúsítvány kiállítását követő 30. 
napig kell biztosítani a kitöltést, 
korábban a képzés utolsó napján, 
vagy a vizsga napján, az utolsó 
kérdőív kitöltését követő 8 napon 
belül feltölti az adatszolgáltatási 
rendszerbe. A korábbi szabályozás 
szerint a képzés befejezését, a 
vizsga napját követő 45. napig 
kellett a kiértékelést elvégezni. 
 



jóváhagyásával – a kerekítési 
szabályok szerint – megállapítja a két 
tizedesig számított átlageredményt. A 
kötelező kérdésekre adott válaszok 
átlageredményét képzésenként és 
kérdésenként az intézmény továbbítja 
a felnőttképzési információs 
rendszerbe. 

– ha a kérdőív kitöltésére és 
összesítésére nem a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerén keresztül 
került sor – a kötelező kérdésekre adott 
válaszok összesített átlageredményét 
képzésenként és kérdésenként az 
utolsó kérdőív kitöltését követő nyolc 
napon belül továbbítja a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerébe. 

A képzés megvalósításával 
összefüggő dokumentumok 
vezetése 

24. §  
(2) Az egységes dokumentum – az 

Fktv.-ben foglaltakon túlmenően – 
tartalmazza: 

 (3) A haladási napló az egységes 
dokumentum naprakész adatokat 
tartalmazó, folyamatosan vezetett 
része, amely tartalmazza: 
 
b) a távolmaradó résztvevők név és 
óraszám szerinti összesítését, 

26. §  
(2) Az egységes dokumentum – az 
Fktv.-ben foglaltakon túl – tartalmazza 
 
 (3) A haladási napló az egységes 
dokumentum naprakész adatokat 
tartalmazó, folyamatosan vezetett része,  
 

A végrehajtási rendelet továbbra is 
egységes dokumentumnak nevezi a 
képzési dokumentációt.  
  
A haladási napló tekintetében már 
nem lesz előírás a 
hiányzásösszesítő vezetése.  

 


