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FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

MEG A PANDÉMIA…
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PROGRAMTERV
F K T V  V Á L T O Z Á S A I  É S  P A N D É M I A

ÁLTALÁNOS
VÁLTOZÁSTERVEZETEK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉPZÉSI
VÁLTOZÁSTERVEZETEK

ÉS EGY KIS PANDÉMIA
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FOGALMAK

KÉPZÉS, 

OKTATÁS
KÖZIG. 
BÍRSÁG

TEVÉKENYSÉG 
SZERVEZÉS

BÍRSÁG KÉPZÉS 

FOLYTATÁS 
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2. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként
megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági
döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a
jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű
állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság
figyelmeztetést tartalmazó döntésben felhívja az ügyfél
figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő
megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő
figyelmeztetéssel kötelezi annak megszüntetésére…

- 2017. évi CLXXIX. törvény

KÖTELEZŐ FIGYELMEZTETÉS
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…célirányosan kompetenciakialakításra vagy -
fejlesztésre irányuló és szervezetten megvalósuló…
aa) üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
ab) – a belső képzés kivételével – ingyenesen és a
képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e
törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak
ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen
formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy
ac) belső képzésként történőmegszervezésére

- FKTV. 1. § (1)

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 
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„belső képzés: az olyan oktatás és képzés, amelyet a

munkáltató a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység
keretében, b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés

kivételével (ide nem értve a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény 55. §-a és a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 19. § (2) bekezdése szerinti oktatást)

összesen hat óra időtartamot meghaladó mértékben,”

- T13669

BELSŐ KÉPZÉS
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MENNYIBE 
KERÜL? 

Az eljárás ingyenes, ha a
felnőttképző kizárólag a 2/A. § (2)
bekezdés a) pontja alá nem
tartozó belső képzést szervez és e
felnőttképzési tevékenységét
ingyenesen végzi.

BELSŐ KÉPZÉS
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NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
SZÁMVITELI BIZONYLAT



9NYILVÁNOSSÁG 

BEJELENTÉS

ENGEDÉLY

SZAKÉRTŐI LISTA 

CSALÁDI ÉS UTÓNÉV
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SZAKÉRTŐ

SZAKKÉPZETTSÉG SZAKKÉPESÍTÉS

„ÖNHIBÁJÁN KÍVÜL”

TOVÁBBKÉPZÉS – 2022. 12. 31-IG
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ALAPOK

KÉPZÉS
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11. § (3) A felnőttképző a felnőttképzési
tevékenységét kizárólag saját szervezetén
belül végezheti, a felnőttképzési
tevékenység végzésére - a képzés személyi
és tárgyi feltételei kivételével - más
jogalannyal nem állapodhat meg.

- 2017. évi CLXXIX. törvény

KI A KÉPZŐ?
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2. § 6a képzés befejezésének időpontja: a képzési

programban meghatározottak szerint a képzés utolsó
kontaktórájának időpontja, távoktatás és zárt rendszerű
elektronikus távoktatás esetén a tananyag vagy
résztananyag elsajátítására megállapított utolsó
időpont vagy ha a képzési program a képzés elvégzését
meghatározott követelményhez köti ha a képzés
elvégzése meghatározott követelményhez kötött, annak
teljesítésének napja,

- 2017. évi CLXXIX. törvény

KÉPZÉS VÉGE 
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ADATNYILVÁNTARTÁS

KEVESEBB ADAT



15ADATNYILVÁNTARTÁS 21.§

TANÚSÍTVÁNY – FAR „ŐRZI” 50 ÉVIG

NINCS ADÓ- ÉS TB AZONOSÍTÓ

VAN LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG
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ADATSZOLGÁLTATÁS
BEJELENTÉS ÉS 
ENGEDÉLY 
UGYANAZ LESZ
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HELLÓ, OSAP
eleget kell tennie a felnőttképzés
adatszolgáltatási rendszerébe a 15. § alapján
történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, a
17. § a) és c) pontjában meghatározott
tájékoztatási kötelezettségének és
jogszabályban meghatározott tartalommal a
21. § (4) bekezdése szerinti statisztikai célú
adatszolgáltatásnak.

Emléked szívünkben 
örökké él…



18ADATSZOLGÁLTATÁS 15.§

NINCS LETILTÓ NYILATKOZAT

NINCS ADÓSZÁM ÉS NINCS LAKCÍM

VAN LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG
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FOLYAMAT
v á l t o z á s o k

ADATSZOLGÁLTATÁS 04
Képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, befejezés tervezett időpontja

Résztvevő 4T, email cím, legmagasabb iskolai végzettség, képzési díj, költségviselő

DOKUMENTÁLÁS 03

Bejelentés: FKSz (írásbeliség elengedése), tanúsítvány (kérésre)

Engedély: Személyi-tárgyi feltételek, FKSz, egységes dokumentum, képzési program, tanúsítvány

ADATOK NYILVÁNTARTÁSA 02

4T, nem, állampolgárság, lakcím, levelezési cím, email, telefonszám

Legmagasabb iskolai végzettség (oktatási azonosító) 

TÁJÉKOZTATÁS 01

Nem kell a számviteli bizonylaton feltüntetni a nyilvántartási számot

Nem kell tájékoztatni az adatletiltás lehetőségéről. (MERT NINCS)
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PANDÉMIA ???

ENGEDÉLYKÉPZÉS

ONLINE/TÁVOKTATÁS 
AZ ALAPSZABÁLY

KONTAKT IS LEHET DE MAX 10 FŐIG
ÉS CSAK HA MINDENKI AKARJA

BELSŐ KÉPZÉS ESETÉN 
A MUNKÁLTATÓ DÖNTI EL

MAXIMUM 10 FŐS 
JELENLÉTI VIZSGACSOPORT 

DIGITÁLIS FORMA A 
SZEMÉLYES JELENLÉTET IGÉNYLŐ 
GYAKORLATI VIZSGA KIVÉTELÉVEL

VIZSGA

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK 
SZIGORÚ BETARTÁSA
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KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET ☺

PÁDÁR TIVADAR
EDUCERT KÉPZÉSMÓDSZERTANI ÉS MINŐSÉGHITELESÍTÉSI Kft.
office@educert.hu

educert.hu


