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Tanulmányi 
rendszer 2§ 10a
…jogszerűen használt oktatási, 
informatikai rendszer

… a FAR-ba elektronikusan teljesít
adatszolgáltatásokat



Videótartalom 
kezelő 2§ 11a
a tanulmányi rendszerbe vagy a zárt rendszerű 
távoktatási képzésmenedzsment-rendszerbe (a 
továbbiakban együtt: képzési rendszerek) 
integrált streamelési (streaming) 
technológiával megvalósított mobil használatra 
is alkalmas videóplatform…



Zárt rendszerű 
elektronikus 
távoktatás 2§ 12
a képzés olyan formája, amelyben az elméleti képzési ismeretanyag 
oktatása digitális tananyaggal, videótartalom-kezelővel, továbbá az 
oktató és hallgató együttműködése az informatikai hálózaton (internet, 
intranet) keresztül zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-
rendszerrel valósul meg, amely során az oktató, az oktatásszervező és a 
képzésben részt vevő hallgató vagy személy közös kommunikációs eszköze 
a számítógép és az informatikai hálózat, továbbá a zárt rendszerű 
távoktatási képzésmenedzsment-rendszer és a tanulmányi rendszer



Zárt rendszerű távoktatási 
képzésmenedzsment
rendszer 2§ 13
A képzésben részt vevő személy képzését tervező, szervező és ellenőrző, a képzéshez 
szükséges digitális tananyagot, videótartalom-kezelő által biztosított tartalmat, valamint 
kiegészítő ismeretanyagot a képzési program szerint számára eljuttató, webböngészőben 
megjelenítő, minősített és tanúsított zárt informatikai rendszer, amely a képzésszervezésen túl 
adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti, értékeli, valamint a tanulmányi rendszer számára 
közvetíti a képzésben részt vevő személy képzési programban rögzített előrehaladását, 
ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, tevékenységét, végrehajtja – a képzésben 
részt vevő személy teljesítményének értékelése alapján – a képzési program szerint lehetséges 
navigációs kéréseit, továbbá biztosítja az oktató, az oktatásszervező és a képzésben részt 
vevő személy interaktív és távolléti kapcsolattal megvalósuló, teljes értékű együttműködését.



Zárt rendszerű 
képzésmenedzsment 
rendszerben, integrált 
videókezelővel 
streamingelt zárt 
rendszerű elektronikus 
távoktatás, melynek 
tanulmányi rendszere a 
FAR-ba elektronikusan 
adatot szolgáltat. 



A felnőttképzésért felelős 
miniszter felnőttképzési 
feladataihoz kapcsolódóan –
tanácsadó szervként –
felnőttképzési szakértői 
testületet működtet.

FSZT 9§



A szakképzésről szóló törvény 
szerinti szakmai képzés kimeneti 
követelményeit meghatározó 
programkövetelményekről a 
felnőttképzésért felelős miniszter

elektronikus nyilvántartást vezet… 
azt a felnőttképzés 
adatszolgáltatási rendszerén 
keresztül közzéteszi.

PROGRAMKÖVETELMÉNY 11A§



Ügyintézési határidő 3 hónap.

Az ágazati készségtanács 
szakvéleményt adhat.

Nem kell fizetni, ha munkakör
betöltéséhez, vagy 
szakgimnázium 
alaptevékenységéhez tartozik.



A szakképzésről szóló törvény szerinti 
szakképző intézmény a szakképzésről szóló 
törvény szerinti szakmai oktatás keretében 
megszerzett ismereteiről, készségeiről a 
szakképzésről szóló törvényben meghatározott 
módon, tartalommal és feltételek alapján 
mikrotanúsítványt állíthat ki.
A mikrotanúsítványt a kiállítója által használt 
tanulmányi rendszerben elektronikusan kell 
kiállítani, tárolni és a FAR-ba elektronikusan 
feltölteni.

MIKROTANÚSÍTVÁNY 13C§



TÁJÉKOZTATÁS 17/A§

FELSŐOKTATÁS   JOGSZABÁLY   SZAKKÉPZÉS



TÁMOGATOTT KÉPZÉS ÉS KÉPZÉSI HITEL

haladásának napokra, időpontokra és 
helyszínekre bontott, óraszám szerinti 
ütemezésére, valamint befejezésének 
tervezett időpontjára (vonatkozó adatot 
szolgáltat)

ÜTEMEZÉS 15§ (1) ab



FAR-BA SIMA (BÁRMILYEN) 
DOKUMENTUM

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
SZABÁLYAI SZERINT

ÜTEMEZÉS 15§ (1) ab





KÉPZÉSI PROGRAM 15A§

NEM KONTAKT 16§ a

FELNŐTTKÉPZÉSI ALAPRÉSZ 24§



E törvénynek a Módtv3.-mal megállapított 
13/B. § (1a) bekezdése, 15. § (1) bekezdés a)
pontja, 15/A. §-a, 16. § a) pontja szerinti 
rendelkezéseit a Módtv3. hatálybalépésének 
időpontjában folyamatban levő képzések 
esetében is alkalmazni kell.

HATÁLYOSSÁG



DE MI VAN A 
KORMÁNYRENDELET 
MÓDOSÍTÁSSAL? 



TANÚSÍTVÁNY 13B (1a)
A felnőttképző a kiállított 
tanúsítványt legkésőbb
annak aláírását követő két 
munkanapon belül a 
felnőttképzés 
adatszolgáltatási 
rendszerébe feltölti.



SZAKÉRTŐ AZ IKK ÉS ÁGAZATI 
KÉSZSÉGTANÁCS

SZAKKÉPZÉSÉRT FELELŐS 
MINISZTER EGYETÉRTÉSÉVEL

HA MUNKAKÖR AKKOR AZ 
ÁGAZATÉRT FELELŐS MINISZTER
ÁLTAL MEGHATÁROZOTT TARTALOM 

PROGRAMKÖVETELMÉNYEK



FELNŐTTKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ 
FELADATOK

FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER 
FEJLESZTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

FOGLALKOZTATÁS, FELSŐOKTATÁS, 
SZAKKÉPZÉS, FELNŐTTKÉPZÉS 
ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK FELADATAI.

FELNŐTTKÉPZÉSI ALAPRÉSZ



Köszönöm!
Pádár Tivadar

felnőttképzési 
rendszerfejlesztő
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