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PROGRAMTERV
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HELYZETKÉP

• Törvényi változások
• Szakmai képzések, részszakmák
• Programkövetelmények
• Innovatív Képzéstámogató Központ
• Akkreditált vizsgaközpontok
• Pályázatok
• F-KRÉTA
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ALAPOK

FKTV.
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FOGALMAK

KÉPZÉS, 

OKTATÁS
KÖZIG. 
BÍRSÁG

TEVÉKENYSÉG 
SZERVEZÉS

BÍRSÁG KÉPZÉS 

FOLYTATÁS 
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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 történő megszervezésére

FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG 
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Olyan oktatás és képzés, melyet a munkáltató

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

kivételével – összesen hat óra időtartamot
meghaladó mértékben,

c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)–
(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó
vállalkozás, illetve beszállítójának foglalkoztatottja
részére szervez

BELSŐ KÉPZÉS
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A munkavédelemről szóló törvény és a
tűz elleni védekezésről a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló
törvény alapján a munkáltató
kötelezettségeként előírt oktatásra,
képzésre e törvényt nem kell alkalmazni.

BELSŐ KÉPZÉS
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a) Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb
a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban
bekövetkezett változás esetén legkésőbb az
adatváltozás keletkezését követő harmadik
munkanapig, belső képzés esetén annak a
negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni,
amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja
esik.

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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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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NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
SZÁMVITELI BIZONYLAT



13NYILVÁNOSSÁG 

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.

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

KÉPZÉS VÉGE 
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ADATNYILVÁNTARTÁS 
ÉS SZOLGÁLTATÁS

(SOKKAL) KEVESEBB ADAT
ENGEDÉLY-BEJELENTÉS UGYANAZ



19ADATNYILVÁNTARTÁS 21.§

TANÚSÍTVÁNY – FAR „ŐRZI” 50 ÉVIG

NINCS ADÓ- ÉS TB AZONOSÍTÓ, LAKCÍM… 

VAN LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG



20ADATSZOLGÁLTATÁS 15.§

NINCS LETILTÓ NYILATKOZAT

NINCS ADÓSZÁM ÉS NINCS LAKCÍM

VAN LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG
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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…



22LETISZTÍTVA – SZEMÉLYES ADATOK

4T ADATOK

E-MAIL CÍM 

LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG



23LETISZTÍTVA – KÉPZÉS ADATAI

MEGNEVEZÉS, JELLEG, HELY, ÓRASZÁM

ELSŐ KÉPZÉSI NAP, BEFEJEZÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA 

KÉPZÉSI DÍJ ÉS ANNAK KÖLTSÉGVISELŐJE 
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FOLYAMAT 
v á l t o z á s o k

ADATSZOLGÁLTATÁS 04
Képzés:  megnevezése, jellege, helye, óraszáma, kezdés, befejezés tervezett időpontja, képzési díj, költségviselő

Résztvevő 4T, email cím, legmagasabb iskolai végzettség, 

DOKUMENTÁLÁS 03
Bejelentés: FKSz (írásbeliség elengedése), tanúsítvány (kérésre)

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

ADATOK NYILVÁNTARTÁSA 02
Résztvevő 4T, email, legmagasabb iskolai végzettség (oktatási azonosító) 

TÁJÉKOZTATÁS 01
Nem kell a számviteli bizonylaton feltüntetni a nyilvántartási számot

Nem kell tájékoztatni az adatletiltás lehetőségéről. (MERT NINCS)



25

●A törvény módosítás szerint akkor tartozik a képzés a 
törvény hatálya alá, ha az üzletszerűen valósul meg. Akkor 
ingyenes képzést már nem kell jelenteni? Illetve már nem 
kell vizsgálni a szervezettséget, célirányosságot?

●Coachingot tartunk üzletszerűen akkor most azt mégis 
be kell jelenteni mert nem ingyenes?

●Vásároljuk a tűzvédelmi törvény alapján a tűzoltónktól a 
képzéseit, neki kell jelentenie? 

KÉRDÉSEK - HATÁLY
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●A régi engedély alapján folytatott képzéseket most már 
csak a FAR-ba kell jelenteni? 

●Nem módosult a FAR a jogszabályoknak megfelelően, 
mit tegyek, hogyan jelentsek? 

●Csak a FAR-ból generálható tanúsítványt adhatom ki a 
résztvevőimnek? Lehet csinálni sajátot?

●FAR-ba hogyan jelentsük a résztvevői adatokat? A már 
nem kezelendő adatokat tiltsuk le, vagy adjuk meg?

KÉRDÉSEK -FAR
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●Ha a régi rendszerben voltam szakértő, de nem vettem 
részt decemberben a továbbképzésen, akkor nem lehetek 
az új rendszerben sem szakértő?

●Új rendszerben jelentkeztem szakértőnek. Lehet tudni 
valamit a továbbképzési kötelezettség teljesítéséről?

KÉRDÉSEK - SZAKÉRTŐK
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●Mikor érdemes képzési programot íratni és minősíttetni?

●Tényleg van különbség az egyes képzési programok 
tartalmi elvárásai között? 

●A honlapra tényleg minden képzési programot fel kell 
tölteni? Ezt mikor kell megtenni?

●Most fogjuk engedélyeztetni a cégünket, már 
folyamatban van. Nyilatkoztunk hogy van saját készítésű
minőségirányítási rendszerünk. Ezt a rendszert mikor és 
kivel kell minősíttetni?

KÉRDÉSEK – PROGRAMOK, MIR



29

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET ☺

PÁDÁR TIVADAR
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