
KÉPZÉSI
ADMINISZTRÁCIÓS
WORKSHOP
- BEJELENTÉS



Képzési adminisztráció – Step by step



• Felnőttképzési törvény hatálya, mikor 
bejelentés?

• Jelentkezési folyamat dokumentálása, 
adatnyilvántartás

• Felnőttképzési szerződés tartalma, megkötése

• Online vagy kontakt?

• Adatszolgáltatási tevékenység és a FAR

• Tanúsítvány

A workshop témái



Bejelentés köteles képzések I.

Célirányosan kompetenciakialakításra vagy -
fejlesztésre irányuló és szervezetten 
megvalósuló oktatás és képzés

ITM – Példatár

https://kormany.hu/dokumentumtar/a-felnottkepzes-megujitasa-2020

ITM Példatár.png
https://kormany.hu/dokumentumtar/a-felnottkepzes-megujitasa-2020


Bejelentés köteles képzések II.

Szervezett, célirányos, kompetencia fejlesztésre 
irányul

• üzletszerű 

• ingyenes - egyedi azonosításra alkalmas 
nyilvántartással

• belső képzés - támogatott formában is

• jogszabály alapján szervezett oktatás és 
képzés - támogatott formában is.



Belső képzés:

a) nem üzletszerű,

b) – a jogszabály alapján szervezett oktatás, 
képzés kivételével – összesen hat óra 
időtartamot meghaladó mértékben,

c) a saját, partner- vagy kapcsolódó vállalkozás, 
illetve beszállítójának foglalkoztatottja részére.

Bejelentés köteles képzések III.



Kivételek:

• Munkáltató kötelezettségeként előírt 
munkavédelemi képzések

• Vallási tevékenység folytatásával 
összefüggésben szervezett oktatás, képzés

• Rendvédelmi, honvédelmi vagy 
nemzetbiztonsági képzések résztvevői – eltérő 
adatkezelés.

Bejelentés köteles képzések IV.





FAR – Nyilvántartásba vétel

https://far.nive.hu

https://far.nive.hu/


Képzésszervezés, adminisztráció



TERVEZÉS - A képzés
• első képzési napja;
• befejezésének tervezett időpontja;
• haladásának napokra, időpontokra és 

helyszínekre bontott, óraszám szerinti 

ütemezése tananyagegységekre 
bontott ütemezése.

✓ Tájékoztatás: nyilvántartási szám 
feltüntetése, képzési tájékoztató (KB03)

✓Jelentkezési lap (KB04)

✓Csoportos adatbekérő (KB05)

KE04_Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó tájékoztató_workshop.doc
KB03_Képzési tájékoztató_20210101.doc
KE04_Felnőttképzési tevékenységre vonatkozó tájékoztató_workshop.doc
2021_bejelentés_workshop/KB04_Jelentkezési lap_20210101.doc
KB04_Jelentkezési lap_20210101.doc
2021_bejelentés_workshop/KB04_Jelentkezési lap_20210101.doc
2021_bejelentés_workshop/KB05_Csoportos_adatbekérő_20210101.xlsx
KB05_Csoportos_adatbekérő_20210101.xlsx
2021_bejelentés_workshop/KB05_Csoportos_adatbekérő_20210101.xlsx


✓ Felnőttképzési szerződés (KB07)

• Támogatás forrása Képzési díj fizetésének módja
• Szerződés kelte

✓ Egynapos egylapos (KB06)

2021_bejelentés_workshop/KB07_Felnőttképzési szerződés_20210101.doc
KB07_Felnőttképzési szerződés_20210101.doc
2021_bejelentés_workshop/KB07_Felnőttképzési szerződés_20210101.doc
2021_bejelentés_workshop/KB06_Egynapos egylapos_20210101.doc
KB06_Egynapos egylapos_20210101.doc
2021_bejelentés_workshop/KB06_Egynapos egylapos_20210101.doc


KONTAKT ONLINE

JELENTKEZÉS

✓ Aláírt jelentkezési lap ✓ Online kitölthető jelentkezési lap
+ külön aktivitást igénylő „akció” kérése 

az adatkezeléshez

✓ Letölthető jelentkezési lap
+ tájékoztatás: a visszaküldés = 

adatkezeléshez való hozzájárulás

SZERZŐDÉSKÖTÉS

✓ Aláírt felnőttképzési szerződés ✓ Posta – képzés kezdő időpontjáig 
beérkezett aláírt

✓ Aláírt egynapos egylapos ✓ Online rögzített szóbeli 
szerződéskötés

KB01 – Általános képzői adatkezelési tájékoztató
KB02 – Általános képzői adatszolgáltatási tájékoztató

KB01_Általános képzői adatkezelési tájékoztató_20210101.doc
KB02_Általános képzői adatszolgáltatási tájékoztató_20210101.doc




https://far.nive.hu

https://far.nive.hu/


✓ Elégedettségmérés (FAR)
✓ Tanúsítvány kiállítása (FAR) – résztvevő kérésére
✓ Felnőttképzői nyilatkozat adatszolgáltatásról (KB08)

KB08_Felnőttképzői nyilatkozat adatszolgáltatásról_20210101.doc


Ragó Kinga
rago.kinga@educert.hu

mailto:rago.kinga@educert.hu

