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2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről1
Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és
technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek
lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson,
szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelésére, tartalmuk
minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére. E célkitűzések elérése érdekében az
Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény személyi és tárgyi hatálya
1. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,
b) a tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő – az a) pont hatálya alá nem tartozó –
személyre,
c)2 a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti
köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményre,
d) a felnőttképzési szakértőkre és felnőttképzési programszakértőkre,
e) a gazdasági kamarákról szóló törvény alapján megalakított Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára (a
továbbiakban: kamara), valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára (a
továbbiakban: agrárkamara),
f) a támogatást nyújtóra,
g) a gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati képzést folytató szervezetre,
h)3 a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervre (a továbbiakban: hatóság),
i) az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (a továbbiakban: NYAK),
j)4 az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató, c) pontban meghatározott jogalanyoknak
ja) a 17/B. §-ban meghatározott hirdetésre és tájékoztatásra, valamint
jb) a 21. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatásra
irányuló tevékenységére,
k)5 az állami szakképzési és felnőttképzési szervre.
(2) E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
jogalanyoknak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott természetes személyek iskolarendszeren
kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely az (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével
a)6 a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzésről szóló törvény)
szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére
irányuló szakmai képzés,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés,
c)7 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.
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(3) E törvény alkalmazásában – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – felnőttképzési tevékenység az (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyoknak a (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti nem támogatott
képzési tevékenysége, amennyiben a jogalany a képzést e törvényben foglaltak alapján szervezi.
(4) A felnőttképzés e törvényben nem szabályozott kérdéseiben a szakképzésről szóló törvény, a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény, valamint a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
(5)8 E törvény hatálya – a 23. § (1)–(3) bekezdésében, a 25. §-ban és a 26. § a) és d) pontjában foglaltak
kivételével, a (7) és (8) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem terjed ki
a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért és a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó
aa) hivatásos beosztások betöltésére jogosító, egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre,
ab) nem hivatásos munkakörök betöltésére jogosító, kényszerintézkedések és kényszerítő eszközök
alkalmazására is felkészítő egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre,
b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok képzési tevékenységére, ha az nem minősül a (2)
és (3) bekezdés szerinti felnőttképzési tevékenységnek, továbbá e jogalanyoknak az OKJ szerinti
szakképesítés megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését
követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére,
c) a belső egyházi jogi személyre és a belső egyházi jogi személy által létesített és fenntartott egyházi
intézményre, kivéve, ha a szakképzésről szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény vagy a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozik, és e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési
tevékenységet folytat, vagy az alapítása kizárólag ilyen tevékenység folytatása céljából történik,
d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre,
e) az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre,
f) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzésre,
g) a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésekre,
h) a hatósági jellegű képzésekre,
i)9 a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekért, a
hátrányos helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett
képzésekért, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra
felkészítő képzésekért felelős szerv által – e felelőssége keretében a 3. § (1a) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően – szervezett képzésekre, továbbá a társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak
alapkompetencia-fejlesztő, a szakképzettséggel nem rendelkezők kompetenciafejlesztő képzéseire, valamint
a helyi, járási esélyegyenlőségi szakemberek és esélyegyenlőségi mentorok egyéb képzéseire.
j) a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az
igazságszolgáltatásban közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az ítélkezési
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzésekre,
k)10 a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
miniszteri rendeletben, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
szóló miniszteri rendeletben, a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
miniszteri rendeletben, a jelnyelvi tolmácsok továbbképzéséről szóló miniszteri rendeletben, továbbá a
helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott képzésekre,
l) az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért felelős szerv által az igazságügyi szolgálatok,
valamint az igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül
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kapcsolódó más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az igazságszolgáltatási tevékenységhez
közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzésekre,
m)11 a közbeszerzési tárgyú képzésekre, így különösen a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói
tevékenység végzéséhez, illetve az akkreditáció megszerzéséhez szükséges képzésekre.
(6)12 E törvény hatálya – a 13. § (1)–(2) bekezdésében, a 13. § (3) bekezdés b), c), e)–g) és j) pontjában, a 16.
§ a) és f) pontjában, a 21. § (4) bekezdésében, valamint a 23. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – nem
terjed ki a 2. § 2. pontjában meghatározott belső képzésekre azzal, hogy e képzési tevékenységet végzők
képzéseiket kötelesek a 12. § b), d)–g) és i) pontjában foglalt tartalmú képzési program alapján végezni.
(7)13 Az (5) bekezdés a) és d)–l) pontjában foglalt képzésekről a képzés szabályozásáért felelős miniszter
adatot szolgáltat a hatóság részére. Az adatszolgáltatás a képzés megnevezését, valamint a képzés
szervezésére jogosult intézmény nevének és székhelyének megjelölését tartalmazza.
(8)14 A 21. § (4) bekezdését az (5) bekezdés a)–b) és d)–l) pontjában, valamint a (6) bekezdésben foglalt
képzési tevékenységet végzőkre is alkalmazni kell.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E törvény alkalmazásában:
1. általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú
rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott
nyelvi képzés;
2.15 belső képzés: a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem
üzletszerűen szervezett, a 23. § (1) bekezdésében foglalt forrás terhére megvalósuló képzés, amely nem lehet
az 1. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § 1. pontjában meghatározott képzés. A belső képzés
szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 58. § (5) bekezdés b) pontjában munkavállalóként meghatározott személy;
3. bemeneti kompetencia: a képzés megkezdéséhez szükséges kompetencia;
4. bemeneti kompetenciamérés: a bemeneti kompetenciával való rendelkezést igazoló dokumentum hiánya
esetén annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező birtokában van-e azoknak a kompetenciáknak, amelyek a
képzés megkezdéséhez és annak sikeres elvégzéséhez feltétlenül szükségesek;
5. egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez,
szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul
a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia
kialakulásához;
5a.16 egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés;
6. egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés,
amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia
megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti hatósági jellegű képzés;
7. elméleti tanóra: a képzésnek a megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához szükséges elméleti tudás
megszerzését biztosító, 45 percet elérő időtartamú egysége;
8.17 előzetes tudás mérése: annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt
tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó
tananyagegység követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű
teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész – nyelvi képzés esetén a teljesített
nyelvi képzettségi szint – alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni;
9. felnőtt: a felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény
alapján a tankötelezettségét teljesítette;
10. felnőttképzést folytató intézmény: az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalany, ha az 1. § (2)
bekezdésében meghatározott képzésre irányuló tevékenységet e törvény szerint kiadott engedély alapján
folytatja;
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11. felnőttképzést kiegészítő tevékenység: olyan tevékenység, amely a felnőttképzésben folytatott képzések
egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás
elősegítésére irányul;
12. fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendeletben szereplő mértékű
fogyatékossággal rendelkező személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül;
13. gyakorlati képzés: a képzés azon része, amely a megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciához
szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását, magatartásformák, készségek fejlesztését,
elsajátítását biztosítja;
14. gyakorlati képzést folytató: az a szervezet, amely a gyakorlati képzési tevékenységet ténylegesen
megvalósítja;
15. gyakorlati képzést szervező: a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős szervezet, amely lehet
a gyakorlati képzés folytatója is;
16. hatósági jellegű képzés: jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az Országos Képzési
Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek
eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott
tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be, vagy tevékenység, munkakör a képzést megelőző
szakmai szinthez képest magasabb követelményeknek megfelelően folytatható, tölthető be, vagy a
dokumentum a képzésben részt vevő számára a képzést megelőző állapothoz képest többletjogosultságot
biztosít jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör végzésével, betöltésével összefüggésben;
17. iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel – a
nemzeti köznevelésről szóló törvényben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott –
tanulói vagy hallgatói jogviszonyban;
18.18 képzési forma: az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzések esetén egyéni felkészítés,
csoportos képzés és távoktatás, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kontaktórás képzés esetén csoportos
képzés és egyéni felkészítés;
19. képzési tevékenység: szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és
kompetenciafejlesztés;
19a.19 kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen
belüli összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés;
20. kompetencia: a felnőttképzésben részt vevő személy azon ismereteinek, készségeinek, képességeinek,
magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat
eredményes teljesítésére;
20a.20 kontaktóra: a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra;
21. konzultáció: az elsajátítandó ismeret átadását, megerősítését elősegítő, a képzésben részt vevő felnőtt(ek)
és az oktató, tutor közötti megbeszélés, amely elektronikus úton is megvalósulhat;
22.21 modul: a képzési program olyan képzési tananyagegysége, amely egy logikailag összetartozó
ismeretanyagnak önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező, mérhető
kimenetű, önállóan is tanítható része, amely további tananyagegységekre bontható, és a modul
ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben részt vevő személy képes lesz az ismereteket,
készségeket, képességeket, tulajdonságokat meghatározott szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai
során felhasználni;
23. moduláris rendszer: meghatározott, összekapcsolható egységekből, modulokból álló képzési program,
tananyag, amely lehetővé teszi a képzés kimeneti követelményének teljesítéséhez szükséges ismeretek
részenkénti elsajátítását, biztosítja a szakmák, képzési szintek közötti átjárhatóságot, az eltérő
tudásszintekhez, munkatapasztalatokhoz való alkalmazkodást, a képzések különböző irányú specializálását.
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A modulok egymáshoz illesztésével, cseréjével különböző moduláris képzési programok, tananyagok
állíthatók össze;
23a.22 nyelvi képzettségi szint: a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi
programkövetelményben meghatározott szintje;
23b.23 nyelvi képzés fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés;
23c.24 nyelvi képzés szintje: általános nyelvi képzés esetén a „KER” ajánlott hatfokozatú rendszer szintjei,
amelyek további bemeneti és kimeneti követelmények által meghatározott képzési szintekre bonthatók,
egyéb nyelvi képzés esetén a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési nyelvi
programkövetelményben meghatározott, „KER” szintekhez köthető szintjei;
23d.25 nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés
esetén kontaktórás képzés vagy távoktatás;
24. tananyagegység: a képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró képzési egység;
25. támogatást nyújtó: a 23. § (1) bekezdésben megjelölt források felett rendelkezni jogosult szervezet,
amellyel a támogatott a pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerződést köt;
26.26 támogatott képzés: részben vagy egészben a 23. § (1) bekezdésében szereplő források terhére
megvalósuló képzés;
27.27 távoktatás: az oktatásnak az a formája, amelynél a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi
képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba
épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a
távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás
módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon – nyelvi képzés esetén a képzési idő
legalább hetven százalékában kontaktórákon – vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához
szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény
bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen
személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket
pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók
felhasználása is segítheti.

II. FEJEZET - A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁS ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZER
3. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése
3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor
folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt
feltételeknek. Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély)
birtokában végezhető. Az engedély célja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési
tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott
magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.
(1a)28 Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag
saját szervezeti rendszerének keretén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – az oktatókkal
kötött megbízási, valamint a képzés gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések kivételével –
más jogalannyal nem állapodhat meg.
(2) Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére
irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani. Az engedélyezési eljárásra egyebekben a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal,
hogy a hatóság az engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemről hatvan napon
belül dönt, míg a bejelentés alapján az engedélyt a bejelentést követő tizenöt napon belül kiegészíti. Az
engedély kiegészítésének bejelentés alapján történő eseteit az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendelet állapítja meg.
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(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt rendelkezést a felnőttképzési tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység
megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás
jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is
alkalmazni kell.
(4) A (2) bekezdésben foglalt kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.
(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén a (2) bekezdés
szerinti kérelmet és bejelentést az intézmény nyújtja be a hatósághoz.
(6)29 Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok közül – a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet, valamint a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó jogalanyok kivételével – nem kaphat engedélyt az az
intézmény, amelynek képviselője olyan más felnőttképzést folytató intézmény képviselője vagy volt
képviselője, amely intézmény engedélyét a hatóság– a képviselet időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt –
teljesen visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás időtartamára vonatkozik.
(7)30 Nem kaphat engedélyt az a Ptk. szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet, amelynek vezető
tisztségviselője olyan Ptk. szerinti gazdasági társaság, egyesülés és szövetkezet vezető tisztségviselője vagy
volt vezető tisztségviselője, amelynek engedélyét a hatóság – a vezető tisztség viselésének időtartama alatt
elkövetett jogsértés miatt – teljesen visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás
időtartamára vonatkozik.
(8) A (6) bekezdésben foglalt rendelkezést alkalmazni kell az engedély visszavonásával érintett intézmény
alapítójának, vagy köznevelési intézmény érintettsége esetén a köznevelési törvény szerinti fenntartójának
képviselője – kivéve az állami intézményfenntartó központ képviselőjét – esetében is azzal, hogy a hatóság
teljesen visszavonja az engedélyét annak a felnőttképzést folytató intézménynek, amelynek esetében az
alapító vagy fenntartó képviselőjének személye az eltiltással érintett időszak alatt változatlan.
(9) Az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyok az engedélyezési eljárás, valamint az
engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fellebbezési eljárás során kizárólag elektronikus úton kötelesek a
hatósággal kapcsolatot tartani.
3/A. §31 A központi költségvetési szerv megszűnésének időpontjában folyamatban lévő, engedélyezett
képzéseit jogutódja, vagy – jogutód hiányában – a felnőttképzéssel kapcsolatos feladatait átvevő szerv a
megszűnt szerv számára kiadott engedély alapján – e törvény rendelkezései szerint – folytathatja le.
4. § (1) A hatóság – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az
engedélyezési eljárást, amelynek alapján az engedélyt kiadja, módosítja vagy kiegészíti. A hatóság az
engedély kiadásával az abban szereplő képzések folytatását az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti képzési
kör (a továbbiakban: képzési kör) megjelölésével engedélyezi, az engedély módosításával az intézmény
engedélyét új képzési körrel bővíti, míg az engedély kiegészítésével az intézmény engedélyében szereplő
képzéseit – az engedélyben megjelölt képzési körön belüli – új képzéssel bővíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a
kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki a
hatóság azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt képzések folytatására irányuló kérelem
elbírálása során kizárólag a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértő rendelhető ki. Ha a
kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban nincs olyan szakértő, aki a
felnőttképzési szakterülete szerint az engedélyezési eljárás során kirendelhető, vagy a kirendelhető szakértők
tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, a hatóság a szakértői
bizottság tagjait kizárólag a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki.
(3)32 A hatóság az engedélyezési eljárást szakértői bizottság bevonása nélkül folytatja le, ha a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM-azonosítóval rendelkező
köznevelési intézmény kérelme olyan, az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzés folytatására
irányul, amely szakképesítés szakmacsoportjának vagy egyéb szakmai képzés szakmacsoportjának valamely
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szakképesítése szerepel az intézmény hatályos működési engedélyében. Az e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet állapítja meg azon további esetek körét, ahol a hatóság szakértői bizottság bevonása
nélkül folytatja le az engedélyezési eljárást.
5. § (1) A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről. Az
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása
a) a felnőttképzést folytató intézmény
aa) megnevezését, cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését,
cégjegyzékszámát vagy nyilvántartásba-vételi számát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását
vezető hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát,
ab)33 székhelyét, a felnőttképzési tevékenység végzésének telephelyét, levelezési címét, telefon és faxszámát,
elektronikus levelezési címét, képviselőjének, vagy a Ptk. szerinti jogi személyek esetén vezető
tisztségviselőjének nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, képviselői, vezető
tisztségviselői jogviszonya kezdetének időpontját,
ac) adószámát vagy a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény OM-azonosítóját,
ad) adataiban bekövetkezett változást a változás időpontjának megjelölésével,
ae) nyilvántartásba-vételi számát és időpontját,
af) alapítójának vagy köznevelési intézmény érintettsége esetén a köznevelési törvény szerinti fenntartójának
megnevezését és annak – 3. § (8) bekezdése szerinti – képviselőjét, alapítója vagy fenntartója képviseleti
jogviszonya kezdetének időpontját, nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát,
b)34 az engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásba-vételi számából képzett, a képzésekhez
tartozó nyilvántartásba vételi számot és az engedély képzések szerinti megszerzésének időpontját,
c) a felnőttképzési tevékenység 1. § (2) bekezdése szerinti besorolását, a képzés pontos megnevezését
ca)35 OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés azonosító számával,
részszakképesítést is tartalmazó szakképesítés esetén a részszakképesítés azonosító számával,
cb) nyelvi képzés esetén a nyelv megjelölésével,
d) a felnőttképzést kiegészítő tevékenység megnevezését,
e) az intézmény nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát
tartalmazza.
(2) A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet azokról az intézményekről, amelyeknek engedélye részben
vagy egészben visszavonásra került. A nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl az (1) bekezdés a) pont ab)
alpontjában szereplő természetes személyazonosító adatokat, valamint af) alpontjában foglalt adatokat is
tartalmazza.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartás az (1) bekezdés a) pont ae) alpontjában, b)–e) pontjában,
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
(4) Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság
honlapján közzéteszi.
(5) A hatóság az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilvántartásokban szereplő személyes adatokat a felnőttképzést
folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából a felnőttképzést folytató
intézménynek az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból történő törlésétől számított öt évig – a felnőttképzést
folytató intézmény képviselőjének és alapítója képviselője személyének változása esetén a változást követő
öt évig – kezeli, majd az adatokat törli.
(6) A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszer
részletes szabályait, a kérelem és bejelentés adattartalmát és benyújtásának részletes szabályait, az
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engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes eljárási
szabályokat és a nyilvántartásból való törlés eseteit a Kormány rendeletben határozza meg.
5/A. §36 A hatóságnak a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban,
valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntése ellen a szakképzésért és
felnőttképzésért felelős miniszterhez lehet fellebbezést benyújtani.
4. A felnőttképzési szakértői rendszer
6. §37 (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály a felnőttképzési szakterületen
felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő igénybevételét írja elő, vagy az ilyen szakértő
igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, – az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint
igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével – szakértőként kizárólag az a
személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a
szakértőnek az igénybevételéhez fűződnek, aki büntetlen előéletű és nem áll a miniszteri rendeletben
meghatározott felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, rendelkezik a miniszteri rendeletben meghatározott szakmai képesítéssel és szakmai
gyakorlattal, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(2) Aki felnőttképzési szakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a
hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerint bejelenteni.
(3) Aki felnőttképzési programszakértői tevékenységet kíván folytatni – a nyelvi programokra irányuló
szakértői tevékenység kivételével – köteles az erre irányuló szándékát a kamarának a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenteni.
(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító
adatait.
7. § (1)38 A hatóság a felnőttképzési szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről, a kamara a
felnőttképzési programszakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről elektronikus nyilvántartást
vezet, amely a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait,
valamint – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatokon túl – a felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és
nyilvántartott értesítési címét,
b) közzétenni kívánt elérhetőségét és a szakértői tevékenységével összefüggő egyéb adatát, ha hozzájárult
annak közzétételéhez,
c) szakterülete megjelölését,
d) engedélye megadásának időpontját,
e) nyilvántartásba vételi számát és időpontját,
f) nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát
tartalmazza.
(2) A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők (1) bekezdés szerinti nyilvántartása – a
természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági
nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásokból az e törvény szerint nyilvános adatokon felül adat kizárólag a
szakértői tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható.
(2a)39 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére
statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő adatokból a hatóság és a kamara a szolgáltatási
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
honlapján közzéteszi a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő (1) bekezdés a)–f)
pontjában foglalt adatait.
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(4) A hatóság és a kamara az adatokat a szakértőnek a névjegyzékből való kikerülése időpontjától számított
öt évig kezeli, ezt követően az adatokat törli. A nyilvántartásban szereplő szakértők adatait a nyilvántartásból
kikerült szakértők adataitól elkülönítetten kell kezelni.
8. § (1) A hatóság és a kamara felnőttképzési szakterületen szakértői tevékenység gyakorlásának időtartama
alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy a felnőttképzési szakértő, illetve felnőttképzési
programszakértő
a) rendelkezik-e az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben
meghatározott, a tevékenység végzéséhez előírt feltételekkel,
b) tevékenysége megfelel-e az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendeletben foglalt előírásoknak,
c)40
(2) Az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatóság és a kamara a szakértő nyilvántartásból
való törléséről szóló döntés jogerőre emelkedéséig kezeli.
(3)41 A felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes
feltételeit, a felnőttképzési szakterületeket, a szakértői tevékenységre irányuló bejelentés adattartalmát, a
bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértői tevékenységre
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket, továbbá a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők díjazására
vonatkozó rendelkezéseket miniszteri rendelet határozza meg.
9. § (1)42 A hatóság felnőttképzési szakértőkkel kapcsolatos feladatainak megoldását, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények által alkalmazható minőségbiztosítási rendszerek kialakításának
elősegítését legalább négy fő felnőttképzési szakértő, továbbá felnőttképzési programszakértő tagokból álló,
hattagú Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) támogatja. Az FSZB-t az állami
szakképzési és felnőttképzési szerv működteti.
(2) Az FSZB a hatóságnak a felnőttképzési szakértőkkel és felnőttképzési programszakértőkkel kapcsolatos
feladatai ellátásával összefüggésben javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületeként működik.
(3) Az FSZB megállapítja, hogy a hozzá benyújtott minőségbiztosítási rendszerek – a képzést folytató
intézmény által kidolgozott vagy működtetett minőségbiztosítási rendszer kivételével – a miniszter
rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfeleltethetők-e, és javaslatot tesz a
miniszternek arra, hogy a megfelelőnek ítélt minőségbiztosítási rendszerek közül mely minőségbiztosítási
rendszer alkalmazható a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknél. Az FSZB javaslatáról a
miniszter dönt.
(4)43 Az FSZB elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés visszavonásig, de legfeljebb
négyéves időtartamra érvényes. A miniszter az FSZB elnökét a felnőttképzési szakértők közül nevezi ki.
(5)44 Az FSZB feladataira és működésére, tagjainak megbízására, felmentésére, díjazására és
összeférhetetlenségére vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet határozza meg.

III. FEJEZET - A FELNŐTTKÉPZÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI
5. Az engedély feltételei
10. § (1)45 Engedély – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – annak az 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalanynak adható,
a) amely rendelkezik
aa) a 12. §-ban meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési
szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal,
ab) a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben meghatározott
személyi és tárgyi feltételekkel,
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ac) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő
minőségbiztosítási rendszerrel,
ad) felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, és
ae) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
b) amely tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,
c) amely igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és
d) amelynek létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a
tevékenységei között az oktatás vagy képzés szerepel.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ac), ae) alpontjában, valamint b) és c) pontjában foglalt feltételeket az 1. § (2)
bekezdés d) pontja szerinti képzések esetén a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell teljesítenie.
(3) Felnőttképzési tevékenységet folytató, az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési
szervnek az (1) bekezdés c) pontjában foglalt feltételt nem kell teljesítenie.
11. § (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a 10. §-ban foglalt feltételeken túl – a (3) bekezdésben
foglalt eltéréssel – az engedély megadását követő működése során az alábbi követelményeknek kell
megfelelnie:
a) felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programnak megfelelően
kell folytatnia,
b) minden felnőttképzésben részt vevő felnőttel a 13. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú
felnőttképzési szerződést kell kötnie, valamint gondoskodnia kell a személyi adatok 21. §-ban foglaltaknak
megfelelő kezeléséről,
c) eleget kell tennie a 17. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségének,
d) gondoskodnia kell az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség
szerinti módosításáról,
e) a képzések befejezését követően – a támogatott képzések esetén – a támogatást nyújtó bevonásával mérnie
kell a képzésben részt vevők elégedettségét,
f) oktatói minősítési rendszert kell működtetnie,
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,
h) vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggő, a 16. §-ban meghatározott dokumentumokat,
i) a képzés támogatója, a képzésre jelentkező vagy a képzésben részt vevő részéről felmerülő igény esetén
felnőttképzést kiegészítő tevékenységet kell nyújtania,
j) az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetén a gyakorlati képzést a szakképzésről szóló törvény
szerint meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, és a gyakorlati foglalkozás teljesítésének
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell szerveznie,
k) felnőttképzési információs rendszert kell működtetnie,
l) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert kell működtetnie,
m) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási
rendszert kell működtetnie.
(2) Ha a felnőttképzést folytató intézmény nem rendelkezik a gyakorlati képzés folytatásához szükséges – a
szakképesítésre irányadó szakmai és vizsgakövetelményeket tartalmazó miniszteri rendeletben
meghatározott – feltételekkel, a gyakorlati képzés megvalósítására szerződést köt a gyakorlati képzést
folytató szervezettel.
(3) Az (1) bekezdés d), f) és m) pontjában foglalt követelményeket az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
képzések esetén a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell teljesítenie.
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(4) A vallási közösség által fenntartott intézmény e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési
tevékenységének engedélyezése során a hittudományokra és kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó
tárgyak, ismeretek tartalma nem vizsgálható.
11/A. §46 A szakképzésről szóló törvény szerinti modulzáró vizsgát a felnőttképzést folytató intézmény
szervezi, ha a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett szakképesítés megszerzésére
irányuló képzésben. A modulzáró vizsgát minden egyéb esetben az állami szakképzési és felnőttképzési
szerv vagy a szakképzésről szóló törvény 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény szervezi.
6. A képzési program tartalma
12. § (1) A képzési programnak tartalmaznia kell:
a) a képzés megnevezését és – a képzési program nyilvántartásba vételét követően – a képzés 5. § (1)
bekezdés b) pontjában szereplő nyilvántartásba vételi számát,
b) a képzés során megszerezhető kompetenciát,
c)47 a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját,
d) a tervezett képzési időt,
e)48 az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzés esetén a 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)49 a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és –
ha a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést – a gyakorlati óraszámot,
g) a maximális csoportlétszámot,
h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek – az 1. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt
képzés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírását,
i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
j) a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez
kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.
(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.
7. A felnőttképzési szerződés
13. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben részt vevő felnőtt – a polgári jog általános
szabályai szerint – felnőttképzési szerződést köt.
(2) A felnőttképzési szerződést írásban kell megkötni. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a szerződés az e
törvény alapján megkötött felnőttképzési szerződés.
(3) A felnőttképzési szerződésnek tartalmaznia kell:
a)50 a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő megnevezését,
nyilvántartásba-vételi számát, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a
szakképesítés OKJ számát,
b) a képzési csoport
ba) képzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,
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bb) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
bc) képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az előzetesen
megszerzett tudás beszámítását,
c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
d) a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módját, a vizsgára
történő bocsátás feltételeit,
e) az elméleti tanórákról, a gyakorlati képzésről, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás
mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevőt érintő következményeket,
f) a gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással
összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat,
g) a vizsga szervezésének módját, formáját, OKJ szerinti szakképesítés, illetve nyelvi képzés esetén az előírt
vagy javasolt vizsgaszervező intézmény megnevezését,
h) a képzési díj – külön a g) pont szerinti vizsgaszervező intézmény által megjelölt vizsgadíj és az
esetlegesen szükséges javítóvizsga díjának – mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen
megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével
arányban álló ütemezését,
i) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő
feltüntetését,
j) a képzésben részt vevő felnőtt, illetve a felnőttképzést folytató intézmény szerződésszegésének
következményeit.
(4) A felnőttképzést folytató intézmény e törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt résztvevőkkel is –
a polgári jog általános szabályai szerint – szerződést köt a képzésre vonatkozóan a (2) és (3) bekezdésben
foglalt tartalommal. Tanköteles tanulóval OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzésre
szerződés nem köthető.
(5) A felnőttképzést folytató intézmény az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzéseihez kapcsolódó
vizsgadíjat csak a vizsgára történő jelentkezéskor kérheti a képzésben részt vevőtől.
(6) A felnőttképzést folytató intézmény a (3) bekezdés h) pontja szerinti képzési díjat egyösszegben köteles
meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon
felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és a javítóvizsga díját – további díjat vagy költséget nem állapíthat
meg a képzésben részt vevő terhére.
8. Minőségbiztosítási rendszer
14. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény képzési tevékenysége minőségének folyamatos javítása
céljából a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő
minőségbiztosítási rendszert működtet.
(2)51 Az FSZB a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének – (1) bekezdés szerinti célt szolgáló –
külső értékelését a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti
minőségbiztosítási rendszernek megfelelően és a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelő jogi személyek bevonásával legalább kétévente végzi el.
(3)52 A felnőttképzést folytató intézmények külső értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a
külső értékelést végző szervezetek kijelölésének szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.
9. A felnőttképzési információs rendszer, a képzés megvalósításával összefüggő
dokumentumok
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,
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b) a képzés megnevezésére, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a
szakképesítés azonosító számára és megnevezésére,
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.
(1a)53 A felnőttképzést folytató intézmény OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén
a modulzáró vizsgával összefüggésben a hatóság részére
a) a szakképesítés és a modulok megnevezéséről,
b) a modulzáró vizsga napjáról, kezdő időpontjáról és helyszínéről,
c) a vizsgán részt vevők számáról
elektronikus úton adatokat szolgáltat.
(2)54 A felnőttképzést folytató intézménynek adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn az (1) bekezdés c)
pontja és az (1a) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változások esetén is.
(3) A felnőttképzést folytató intézmény
a)55 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)56 az (1a) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a modulzáró vizsga kezdő napját
megelőző harmadik napig
köteles eleget tenni.
(4) A NYAK képző intézményenként, nyelvenként és nyelvi szintenként a hatóság részére
a) a vizsgára jelentkezettek,
b) a vizsgán megjelentek, valamint
c) a sikeresen vizsgázók
létszámára vonatkozó adatokat szolgáltat elektronikus úton.
(5) A NYAK a (4) bekezdésben foglalt adatokat az akkreditált vizsgaközpontoktól érkezett információk
alapján szolgáltatja a hatóság részére, minden év december 31-ig a november 30-ig beérkezett adatok
alapján.
(6) A hatóság az (1)–(5) bekezdés szerint szolgáltatott adatokról – a 20. § (1)–(2) bekezdésében foglalt
ellenőrzési jogkörének gyakorlása céljából, valamint a (7) bekezdésben foglalt célból – elektronikus
nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait – annak keletkezésétől számított öt évig – kezeli.
(7) A hatóság az (1) bekezdésben foglalt nyilvántartás adataiból, a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjéről szóló kormányrendelet alapján létrehozott központi számítógépes
nyilvántartás adataiból, valamint az (5) bekezdésben szolgáltatott adatokból a támogató, támogatási program,
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intézmény, területi egység, továbbá az OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és
egyéb képzések szerinti bontásban és országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra hozza
a) az induló képzési létszámra,
b) a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára,
c) a képzésből kimaradtak létszámára,
d) a vizsgára bocsátottak létszámára,
e) a vizsgán megjelentek létszámára,
f) a sikeresen vizsgázók létszámára,
g) az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredményére,
h) a képzésben részt vevők elégedettség-mérésére
vonatkozó adatokat.
(8) Az (1)–(5) és (7) bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú
felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(9)57 Az (1)–(5) és (7) bekezdésben foglalt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra
egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
(9)58 A hatóság a támogató részére – a támogatási szerződés megvalósulásának ellenőrzése céljából –
elektronikus hozzáférést biztosít a támogatott képzés (1) és (2) bekezdésben meghatározott adataihoz. A
támogató az adatokat a támogatás felhasználásának ellenőrzésére meghatározott időtartamig kezelheti.
(10)59 A felnőttképzést folytató intézmény és a felnőttképzési tevékenységet folytatni kívánó 1. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany a tervezett képzéseiről – a képzés indítását legalább harminc
nappal megelőzően – önkéntes adatszolgáltatást teljesíthet a hatóság részére elektronikus úton. A hatóság a
beérkezett adatokat a képzés iránt érdeklődők tájékoztatása érdekében a honlapján közzéteszi. A hatóság a
határidőn túl beérkezett adatokat nem köteles közzétenni.
(11)60 A (10) bekezdés szerinti önkéntes adatszolgáltatás
a) a képzés megnevezését, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés
azonosító számát és megnevezését,
b) a képzés tervezett első képzési napját, valamint
c) a képzés befejezésének tervezett időpontját
tartalmazza.
16. § A felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a
hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig megőriznie:
a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által
aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést,
ellenőrzést igazoló dokumentumokat,
b) a képzésben részt vevő felnőtt 21. § (1) bekezdése alapján kezelt személyi adatait, valamint a képzés
megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a
felnőttképzést folytató intézmény által hitelesített másolatait,
c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását
igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót,
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,
e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések
eredeti példányát,
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f) a 21. § (4) bekezdésében előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti
példányát,
g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.
10. A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
17. § A felnőttképzést folytató intézmény köteles
a) az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a
tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti
dokumentumokon folyamatosan használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos
tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni,
b) a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való
hozzáférést az ügyfelek, valamint az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az
OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerinti szakképesítésért felelős miniszter részére folyamatosan biztosítani.
17/A. §61 A felnőttképzést folytató intézménynek úgy kell kialakítania a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, hogy a hirdetésekben és tájékoztatókban az engedély
alapján folytatott képzései – a képzésekhez tartozó nyilvántartási szám feltüntetésével – elkülönüljenek
azoktól a képzésektől, amelyeket nem e törvény hatálya alá tartozó képzésként valósít meg.
17/B. §62 Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény az 1. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott bármely vagy az általa meghirdetett OKJ szerinti képzésre vonatkozó engedéllyel
nem rendelkezik,
a) hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely megegyezik
bármely OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével vagy olyan OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével,
amelyre az intézménynek nincs engedélye és
b) hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésének lehetőségére vagy olyan OKJ szerinti szakképesítés megszerzésének lehetőségére, amelyre
az intézménynek nincs engedélye.

IV. FEJEZET - FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK,
FELNŐTTKÉPZÉSI NYELVI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK
18. § (1) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények célja e törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
képzésekre vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása.
(2) A felnőttképzési szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti. A
nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről
öttagú bizottság dönt, amelybe a felnőttképzési programszakértők közül három tagot a kamara, egy tagot az
agrárkamara, egy tagot a szakmai programkövetelményre irányuló javaslat OKJ–ban szereplő
szakmacsoportjának megfelelő, a szakmacsoporton belüli szakképesítések többségéért felelős miniszter
delegál. A bizottságnak a kamara és az agrárkamara által delegált tagjait és elnökét a miniszter nevezi ki és
menti fel.
(3) A bizottság szervezeti és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét a kamara elnöke az agrárkamara
elnökének és a miniszternek az egyetértésével állapítja meg. A bizottság elnöke feladatkörében képviseli a
testületet. A bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki e törvény szerinti felnőttképzési tevékenységet
folytató szervezetnek, illetve a szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének vezető
tisztségviselője, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület ügyintéző
vagy képviseleti szervének tagja, gazdasági társaságnak bármilyen arányban tulajdonosa.
(4)63 Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely
jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus formában – a nyilvántartást
vezető szervhez. A javaslatnak tartalmaznia kell
a) a szakmai programkövetelmény megnevezését és annak az OKJ-ban szereplő szakmacsoportnak a
megjelölését, amelybe a programkövetelmény besorolható, valamint a programkövetelménynek az Európai

RETTEGI Consulting

18/85. oldal

2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei
Forrás: www.njt.hu

2013. évi LXXVII. tv.
Hatályossági állapot: 2017.01.01.

Képesítési Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének
meghatározására és besorolására vonatkozó megjelölését,
b) a szakmai végzettség jellegétől függően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákat, az
iskolai és a szakmai előképzettséget, az egészségügyi alkalmassági követelményeket, valamint az előírt
gyakorlatot,
c) a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását,
d) a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális
óraszámát,
e) a szakmai követelmények leírását,
f) a szakmai végzettség jellegétől függően az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát,
g) a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit.
(5)64 A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat
elutasítása esetén a javaslatot benyújtó az elutasításról szóló értesítés kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli kifogást nyújthat be a miniszterhez. A miniszter az
elutasításról szóló döntés ellen benyújtott kifogás vizsgálatára irányuló eljárás során szakmai állásfoglalást
kér a felnőttképzési szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslattal érintett szakképesítésért felelős
minisztertől a javaslat nyilvántartásba vételéről. A miniszter a kifogásról – a szakmai állásfoglalás kiadására
jogosult miniszter válaszát követő – húsz munkanapon belül dönt, döntése ellen további kifogásnak helye
nincs. A miniszter kifogásnak helyt adó döntése esetén a kamara – a miniszter erről szóló értesítése alapján –
a felnőttképzési szakmai programkövetelményt nyilvántartásba veszi.
(6) A szakmai programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a kamara a honlapján közzéteszi. A
nyilvántartás a (4) bekezdésben foglaltakat, valamint a szakmai végzettség azonosítóval ellátott
szakmacsoportba sorolásának feltüntetését tartalmazza.
(7) A kamara az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a szakmai végzettségek
azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a programkövetelménynek az Európai Képesítési
Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és
besorolását. A besorolás szempontjait, a nyilvántartásba vétel követelményeit és eljárási rendjét, valamint a
szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalmát és formáját a miniszter rendeletben
határozza meg.
(8) A felnőttképzési szakmai programkövetelmény nyilvántartásból való törlése vagy módosítása az érintett
felnőttképzési szakmai programkövetelmény alapján indított képzéseket nem érinti.
(9) A kamara az (1)–(7) bekezdésben foglalt feladataival járó költségeket a gazdasági kamarákról szóló
törvény alapján a közfeladatai ellátására biztosított bevételeiből fedezi.
19. § (1)65 A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának célja e törvény 1. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti nyelvi képzésekre vonatkozó egységes követelményrendszer kialakítása.
(2) A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a hatóság vezeti. A hatóság
nyilvántartásba vételre irányuló eljárása a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények (3) bekezdésben
meghatározott tartalmi elemeinek vizsgálatára irányul.
(3)66 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely
jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus formában – a nyilvántartást
vezető szervhez. A javaslatnak tartalmaznia kell
a)67 a nyelv, valamint a nyelvi programkövetelménynek a megszerezhető nyelvi képzés szintjének,
fajtájának, típusának, formájának megfelelő megnevezését,
b) a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciákat,
c) a nyelvi képzettségi szint megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és
maximális óraszámát,
d) a nyelvi képzési követelmények leírását a lehetséges tananyagegységek megjelölésével,

RETTEGI Consulting

19/85. oldal

2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei
Forrás: www.njt.hu

2013. évi LXXVII. tv.
Hatályossági állapot: 2017.01.01.

e) a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit.
(4) A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a hatóság a honlapján
közzéteszi. A nyilvántartás a (3) bekezdésben foglaltakat, valamint a nyelvi képzettség (5) bekezdés szerinti
besorolásának feltüntetését tartalmazza.
(5) A hatóság a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vétele érdekében elkészíti a
nyelvi képzettség azonosítóval ellátott besorolását. A besorolás szempontjait, valamint a nyilvántartásba
vétel követelményeit és eljárási rendjét a miniszter rendeletben határozza meg.

V. FEJEZET - ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK68
20. § (1)69 A hatóság ellenőrzi, hogy az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany
a) felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak megfelelnek-e az
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai,
b) felnőttképzési tevékenysége – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – megfelel-e a törvényben és a
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek.
(2) A hatóság (1) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzése nem terjed ki a 10. § (1) bekezdés a) pont ab)
alpontjában és a 11. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt követelmények vizsgálatára, ha a felnőttképzést
folytató intézmény engedélyében szereplő képzése az ellenőrzés által vizsgált időszak alatt nem indult el.
(3) A vallási közösség által fenntartott intézmény e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési
tevékenységének ellenőrzése során a hittudományokra és kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó tárgyak,
ismeretek tartalma nem vizsgálható.
(4)70 A hatóság a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások megtartását –
szakértői bizottság bevonásával – ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A hatóság az ellenőrzést szükség
szerint, de négyévenként legalább egy alkalommal, az engedély megszerzését megelőzően képzési
tevékenységet nem folytató intézmények esetén az engedély első két évében évente legalább egy alkalommal
köteles lefolytatni. A hatóság ellenőrzési tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató
intézménynek tekinti azokat az intézményeket, amelyek az engedély megszerzését megelőző két évben az
Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet
szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: OSAP) nem teljesítettek.
(4a)71 A (4) bekezdés szerinti szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési szakértői és a
kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki a
hatóság, azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzések ellenőrzése során felnőttképzési
programszakértő, az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott képzések ellenőrzése során felnőttképzési
szakértő rendelhető ki. Ha a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban nincs
olyan szakértő, aki a felnőttképzési szakterülete szerint az engedélyezési eljárás során kirendelhető, vagy a
kirendelhető szakértők tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott összeférhetetlenség áll fenn, a
hatóság a szakértői bizottság tagjait kizárólag a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértők
közül rendeli ki.
(5)72 Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany
a) a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, vele szemben a hatóság a kötelező legkisebb
munkabér egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azonban a (11)
bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekben a bírság mértéke nem lehet kevesebb
a kötelező legkisebb munkabér havi összegének nyolcszorosánál,
b) engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság
ba) az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi összege
hússzorosának megfelelő összegű bírságot szab ki,
bb) az 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi
összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azzal, hogy ha az engedély nélkül
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folytatott képzés időtartama meghaladja a három hónapot, vagy a képzésben részt vevők száma a száz főt, a
bírság mértéke a kötelező legkisebb munkabér havi összegének tízszerese.
(6) Ha az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a feltárt jogszabálysértést a hatóság
határozata alapján nem szünteti meg, vagy ismételten jogszabálysértést követ el, engedélyét a hatóság egy
évre részben vagy teljesen visszavonja és ezzel egyidejűleg a kötelező legkisebb munkabér havi összege
ötszörösétől tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki. A (11) bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő
esetekben engedélyét két évre részben vagy teljesen visszavonja, és ezzel egyidejűleg vele szemben a
kötelező legkisebb munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki.
(6a)73 Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény a 17/B. §-ban meghatározott
rendelkezéseket megsérti, a hatóság vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege
hússzorosának megfelelő összegű bírságot szab ki.
(7) Az engedély részbeni visszavonása esetén az intézmény az engedély visszavonását tartalmazó
határozatban megjelölt képzéseit nem folytathatja, az engedély teljes visszavonása esetén az engedély
visszavonását elrendelő határozatban megjelölt időtartamig felnőttképzési tevékenységet nem folytathat.
(8)74 Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany a képzését engedély nélkül jogellenesen,
az (5) bekezdésben foglaltak alapján kiszabott bírság ellenére tovább folytatja, a hatóság két évre megtiltja a
felnőttképzési tevékenység folytatását, amelynek időtartama alatt az intézmény nem kaphat engedélyt, ezzel
egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig
terjedő összegű bírságot szab ki. Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany felnőttképzési
tevékenységét a megtiltást elrendelő határozat ellenére tovább folytatja, a hatóság öt évre megtiltja a
felnőttképzési tevékenység folytatását, amelynek időtartama alatt az intézmény nem kaphat engedélyt, ezzel
egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege tízszeresének megfelelő összegű
bírságot szab ki.
(9)75 Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany a tevékenységét engedély nélkül folytatja,
a hatóság bírságot megállapító vagy tevékenységet megtiltó határozata jogerőre emelkedését követő harminc
napon belül az intézmény köteles a jogellenes tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díj, valamint a
képzés kapcsán felmerült igazolt költség mindenkori jegybanki alapkamat szerinti kamat másfélszeresével
növelt összegének a díjat és költséget megfizető részére történő visszafizetésére.
(10) A hatóság a (6) és (8) bekezdés szerinti, engedély visszavonását és a felnőttképzési tevékenység
megtiltását elrendelő határozatait honlapján közzéteszi.
(11) A felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, ha az
intézmény:
a) nem köti meg a 13. §-ban meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma
nem felel meg a jogszabályban és a képzési programban foglaltaknak,
b) nem rendelkezik a 12. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú képzési programmal,
c) felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelően folytatja,
d)76 a 17. §-ban és a 17/A. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget,
e)77 a 15. § (1) bekezdés b)–e) pontjában és (1a)–(3) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét
nem teljesíti,
f) a képzést – a hatóság tájékoztatásának elmulasztása mellett – nem valósítja meg, vagy a képzés
megvalósítása a 15. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti ütemezéshez képest húsz százaléknál
nagyobb mértékű elmaradást mutat,
g) a képzés befejezését követő kilencven napon belül nem gondoskodik a képzés záróvizsgájának
megvalósításáról,
h) a képzés vagy a képzést lezáró vizsga sikeres befejezését követően és a képzés díjának teljes körű
megfizetése ellenére hatvan napot meghaladó késedelemmel adja ki a képzés elvégzését vagy a vizsga
sikeres befejezését igazoló dokumentumot,
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i) nem biztosít a felnőttképzési szerződésben meghatározott elállási jog érvényesítésére a képzés
megkezdését megelőzően legalább három munkanapot a képzésben részt vevő számára a képzési program
megismerésére, vagy a szerződésben a képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében
kikötött bánatpénz mértéke meghaladja a képzés teljes összegének havi időarányos részét, de legfeljebb a
kötelező legkisebb munkabér húsz százalékát.
(12) A hatóság az ellenőrzése során a támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésről,
szabálytalanságról – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
hatósági ellenőrzésről szóló fejezetében foglaltak alapján – értesíti a támogató szervet a szükséges
intézkedések megtétele céljából.
(13)78 A hatóság az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott képzések gyakorlati képzési részére
vonatkozó ellenőrzési tevékenységét – amennyiben a gyakorlati képzés nem a felnőttképzést folytató
intézményben valósul meg – a gyakorlati képzés helye szerint illetékes területi kamara, szakmai kamara
működése esetén a szakmai kamara, az agrárpolitikáért felelős miniszter felelősségébe tartozó szakképesítés
megszerzésére felkészítő képzés esetén a területi agrárkamara bevonásával látja el.
(14) A felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények további eseteit, valamint az engedéllyel rendelkező
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet határozza meg.

VI. FEJEZET - STATISZTIKAI CÉLÚ ADATNYILVÁNTARTÁS ÉS
ADATSZOLGÁLTATÁS
11. A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
21. § (1) A felnőttképzést folytató intézmények az alábbi adatokat tartják nyilván és kezelik:
a) a képzésben résztvevő
aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és
tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának
jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,
b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
bb) képzésbe történő felvételével,
bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével,
időpontjával, eredményével
kapcsolatosak,
c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
(2a)79 Az (1) bekezdésben foglalt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi
azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
(4)80 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.
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(5) Az OKJ szerinti szakképesítések vizsgáiról, valamint az államilag elismert nyelvvizsgákról a hatóság
szolgáltat adatot az OSAP szerint.
(6) A felnőttképzést folytató intézmények az (1) bekezdésben foglalt adatokat a keletkezésüktől számított öt
évig tartják nyilván és kezelik.

VII. FEJEZET - A PÁLYAKÖVETÉS
22. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény a támogatott, az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzéseiről
a pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint jelentés megküldésével szolgáltat
adatot a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szervnek. A jelentés a 21. § (1) bekezdés b) pont bd)
alpontjában és c) pontjában foglalt adatokat tartalmazza.
(2) A támogatott OKJ szerinti képzésben részt vevő felnőtt a képzés befejezését követő három éven belül – a
pályakövetésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint – szolgáltat adatot a pályakövetési
rendszer működtetéséért felelős szerv részére a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia
hasznosulására vonatkozóan.
(3) Ha a képzésben részt vevő felnőtt az adatszolgáltatás időpontjában vállalkozó vagy önfoglalkoztatóvá
vált, közli a pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv felé, hogy milyen vállalkozási
tevékenységet végez.
(4) Ha a képzésben részt vevő felnőtt foglalkoztatási jogviszonyt létesített, a foglalkoztató szolgáltat adatot a
pályakövetési rendszer működtetéséért felelős szerv részére. Az adatszolgáltatás keretében közölni kell, hogy
a felnőttet milyen munkakörben foglalkoztatják vagy milyen tevékenységet lát el.
(5) A pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a pályakövetési rendszer
működtetéséért felelős szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat kormányrendelet állapítja meg.

VIII. FEJEZET - A FELNŐTTKÉPZÉSI TÁMOGATÁSI RENDSZER
12. A felnőttképzés támogatásának forrásai
23. § (1) A felnőttképzés támogatásának forrásai:
a) a központi költségvetés,
b)81
c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési
hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott – amennyiben az nem a felnőttképzést folytató
intézmény – a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását és a támogatást nyújtó szervezet
nevét a felnőttképzést folytató intézménnyel közölni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott források terhére támogatás nyújtható annak a nem magyar
állampolgárnak, aki
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon
gyakorolja,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és
bevándorolt, letelepedett, befogadott, hontalan vagy
c) a menedékjogról szóló törvény alapján menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállású.
(4)82
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott forrásokból támogatott képzések közül – az 1. § (5) bekezdésében
meghatározott képzések kivételével – a Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket,
amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a Kormány rendeletében meghatározott tartalmú, a
digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani.
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(6)83 Az európai uniós források kivételével a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat érintő
pályázati kiírások kizárólag a hatóság véleményének kikérésével jelentethetők meg. A hatóság az eljárás
során azt vizsgálja, hogy a pályázati kiírás tervezete az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben
foglaltaknak megfelel-e. A pályázati kiírás érvénytelen, ha a pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetének
(7) bekezdés szerinti határidőben történő megküldését elmulasztja.
(7)84 A pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetét – a megjelenés várható időpontját legalább tizenöt nappal
megelőzően – a (6) bekezdés szerinti véleményezés érdekében elektronikus úton megküldi a hatóság részére.
A hatóság a pályázati kiírás tervezetét a beérkezést követő tíz napon belül véleményezi, véleményét
elektronikus úton közli a pályázat kiírójával. A pályázat megjelentethető, ha a hatóság a határidő lejártáig
nem közli a véleményét.
13. A felnőttképzés támogatási forrásainak felhasználása
24. § (1) Az állam a fogyatékos felnőttek képzéséhez a költségvetési törvényben meghatározott mértékű
normatív támogatást nyújthat. Ennek keretében a fogyatékos felnőttek számára – a költségvetésben
meghatározott előirányzat mértékéig, a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló
kormányrendeletben meghatározott feltételek és a támogatási igények kielégítésére meghatározott sorrend
szerint – díjmentesen biztosítja az 1. § (2) bekezdésében meghatározott képzésekben való részvételt.
(2) Amennyiben a támogatott képzésben részt vevő és ezt követően sikeres vizsgát tevő fogyatékos felnőttek
száma nem éri el a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott mértéket, úgy a felnőttképzést folytató intézmény az e kormányrendeletben meghatározottak
szerint a támogatás visszafizetésére köteles.
(3) Fogyatékos felnőtt egyidejűleg egy támogatott képzésben vehet részt, és három naptári év alatt legfeljebb
két képzéséhez nyújtható felnőttképzési normatív támogatás az (1)–(2) bekezdés alapján.
25. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a továbbiakban: NFA), valamint európai uniós forrásokból felnőtt
képzéséhez nyújtható, foglalkoztatás elősegítését célzó képzési támogatás szabályait a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
tartalmazza.
26. § Az NFA képzési alaprésze központi keretének felnőttképzési célra fordítható része – a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben, valamint a felnőttképzési célra
nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint –
felhasználható
a) az e törvény hatálya alá tartozó, valamint az 1. § (5) bekezdése szerinti képzések támogatására,
b) a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzésére és a felnőttképzést folytató
intézmények technikai feltételei fejlesztésének támogatására,
c) a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő tevékenység támogatására,
d) az Európai Unió programjaiban való részvételhez szükséges felnőttképzési célú és az 1. § (5) bekezdése
szerinti képzések hazai pénzügyi forrásainak biztosítására.
27. § A támogatást nyújtó szervezetnek a támogatásról szóló döntésének meghozatalakor figyelembe kell
vennie a megyei fejlesztési és képzési bizottságnak az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott
képzések tekintetében a támogatható szakképesítésekre vonatkozó, a szakképzésről szóló törvény szerinti
javaslatát.

IX. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. Felhatalmazó rendelkezések
28. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszer
részletes szabályait, a kérelem és bejelentés adattartalmát és benyújtásának részletes szabályait, a vagyoni
biztosíték formáit, mértékét és felhasználásának szabályait, az engedéllyel rendelkező képző intézmények
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nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat és a nyilvántartásból való törlés eseteit,
a felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint az engedéllyel rendelkező intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,
b) a pályakövetési rendszer működésére, az adatszolgáltatás rendjére, továbbá a pályakövetési rendszer
működtetéséért felelős szerv feladataira vonatkozó részletes szabályokat,
c) azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a digitális írástudás megszerzését
szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani, valamint a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzés
tartalmát,
d) a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályait,
e)85 a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzésekért, a
hátrányos helyzetűek humán szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett
képzésekért, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra
felkészítő képzésekért, valamint e képzések szervezéséért felelős szervet.
(2)86 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben – az a) pontban foglaltak vonatkozásában az
adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg
a)87 a 3. § (4) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, beszedésének, kezelésének,
nyilvántartásának és felhasználásának szabályait, valamint az engedéllyel rendelkező intézmények
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjét,88
b)89 a felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes
feltételeit, a felnőttképzési szakterületeket, a szakértői tevékenységre irányuló bejelentés adattartalmát, a
bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértői tevékenységre
jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket, a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők díjazására vonatkozó
rendelkezéseket, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság feladataira és működésére, tagjainak
megbízására, felmentésére, kinevezésének visszavonására, díjazására és összeférhetetlenségére vonatkozó
részletes szabályokat,90
c) az OKJ-ba tartozó szakképesítések esetén a gyakorlati képzés teljesítésének és ellenőrzésének részletes
szabályait,
d)91 a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszert, a felnőttképzést folytató intézmények külső
értékelésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a külső értékelést végző szervezetek kijelölésének
szabályait,92
e) a felnőttképzési szakmai programkövetelmények, valamint a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásba vételéhez szükséges szakmai végzettségek és nyelvi képzettségek azonosítóval ellátott
besorolási szempontjait, a nyilvántartásba vétel követelményeit és eljárási rendjét, valamint a szakmai
végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalmát és formáját,93
f)94
g) a bemeneti kompetenciamérés lefolytatására és eredményének figyelembevételére, valamint az előzetes
tudásmérés lefolytatására, az előzetesen felmért tudásnak a képzés során történő beszámítására vonatkozó
szabályokat és azon képzési egységek meghatározásának szabályait, amelyekre a tudásmérés irányul.
(3)95 Felhatalmazást kap a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, hogy – az a) pontban foglaltak
vonatkozásában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter egyetértésével – határozza meg
a) a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint a szociális szövetkezetben történő foglalkoztatásra felkészítő
képzésekért felelős szerv által – e felelőssége keretében a 3. § (1a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően –
szervezett képzéseinek, továbbá a társadalmi felzárkózást szolgáló és a közfoglalkoztatottak
alapkompetencia-fejlesztő, a szakképzettséggel nem rendelkezők kompetenciafejlesztő képzéseinek részletes
szabályait,

RETTEGI Consulting

25/85. oldal

2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei
Forrás: www.njt.hu

2013. évi LXXVII. tv.
Hatályossági állapot: 2017.01.01.

b) a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében szervezett képzéseinek, a
hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében szervezett képzéseinek,
valamint a helyi, járási esélyegyenlőségi szakemberek és esélyegyenlőségi mentorok egyéb képzéseinek
részletes szabályait.
28/A. §96 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az igazságügyi szolgálatok jogakadémiája működtetéséért
felelős szervet rendeletben jelölje ki.97
28/B. §98 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervet
rendeletben jelölje ki.
15. Hatályba léptető rendelkezések
29. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–17. §, a 20–28. §, a 30–37. §, a 38. § (1), (3)–(10) bekezdése és a 39. § a) és b) pontja 2013.
szeptember 1-jén lép hatályba.
16. Átmeneti rendelkezések
30. § (1) A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján intézményakkreditációval rendelkező intézmények – a 31. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel – a felnőttképzést
folytató intézmények nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján 2014.
augusztus 31-ig, vagy – amennyiben az intézmény akkreditációja korábbi időpontban veszti hatályát – az
intézményakkreditáció hatályának lejáratáig, a 2013. január 1-jét követően intézményakkreditációt szerzett
intézmények esetében 2015. március 31-ig a 2013. augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések
alapján indíthatnak képzést. A képzés indításának a felnőttképzést folytató intézmény által megtartott első
képzési nap minősül. Az e képzéseket végző intézmények felnőttképzési tevékenységével, valamint
intézmény-, és programakkreditációjának ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben a hatóság jár el a 2013.
augusztus 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
(2)–(4)99
31. § (1) E törvény rendelkezéseit a 2013. augusztus 31. napját követően indult engedélyezési eljárásoknál
kell alkalmazni. A 2013. szeptember 1-jén folyamatban levő, a felnőttképzési tevékenység folytatásával és a
felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az állami
foglalkoztatási szerv, míg a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok
akkreditációjával és ellenőrzésével, valamint a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásával
kapcsolatos ügyekben a hatóság jár el az eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján.
(2) A felnőttképzést folytató intézmények a 2013. szeptember 1-je előtt indított képzéseiket – a (3)
bekezdésben foglalt eltéréssel – az indítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján
folytathatják le. Az e képzéseket végző intézmények felnőttképzési tevékenységének ellenőrzésével
kapcsolatos ügyekben a hatóság jár el a 2013. augusztus 31. napján hatályos jogszabályi rendelkezések
alapján.
(3)100 A felnőttképzést folytató intézmények a központi költségvetés, valamint az európai uniós források
terhére a 2013. szeptember 1-je előtt létrejött támogatási szerződés alapján végzett képzéseket a képzés
megvalósítására a támogatási szerződésben megállapított időtartam végéig az Fktv. 2013. augusztus 31-én
hatályos rendelkezései szerint folytathatják le. A támogatási szerződés létrejöttének időpontjában
intézményakkreditációval és a vonatkozó képzésekre programakkreditációval rendelkező intézmények
akkreditációja – az akkreditációs tanúsítványban szereplő hatálytól függetlenül – a képzések befejezéséig
tart. Az e képzéseket végző intézmények felnőttképzési tevékenységével, valamint intézmény-, és
programakkreditációjának ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben a hatóság jár el a 2013. augusztus 31. napján
hatályos jogszabályi rendelkezések alapján.
32. §101
33. §102
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33/A. §103 E törvénynek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXVI.
törvénnyel (a továbbiakban: Mód. tv.) megállapított rendelkezéseit – e törvénynek a Mód. tv.-vel
megállapított 2. § 2. pontja és 17/B. §-a kivételével – a Mód. tv. hatálybalépésének104 napján folyamatban
lévő képzésekben nem kell alkalmazni.
33/B. §105 Az FSZB-nek a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének az e törvény 14. § (2)
bekezdése szerinti külső értékelését első alkalommal 2018-ban kell elvégeznie azon intézményeknél,
amelyek a külső értékelést – 2016. június 18-át megelőzően – a 2016. évben már elvégeztették.
17. Az Európai Unió jogának való megfelelés
34. § (1) E törvény a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) A törvény tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentése megtörtént.
18. Módosító rendelkezések
35–37. §106
38. § (1)107
(2)108
(3)–(7)109
(8) Az Szt.-nek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi
CCXV. törvénnyel megállapított 92. § (36) bekezdése az „indult képzéseket” szövegrész helyett az „indult
képzéseket és a 2013/2014-es tanévre 2013. szeptember 1. előtt beiskolázott tanulókat érintő képzéseket”
szövegrésszel lép hatályba.
(9)–(10)110
19. Hatályon kívül helyező rendelkezések
39. §111
a)–b)112
c)113
1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 3-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. június 13.
Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: LXVI. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
3
Az 1. § (1) bekezdés h) pontja a 2016: CIV. törvény 111. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
4
Az 1. § (1) bekezdés j) pontját a 2015: LXVI. törvény 73. § (1) bekezdése iktatta be.
5
Az 1. § (1) bekezdés k) pontját a 2016: CIV. törvény 111. § (2) bekezdése iktatta be.
6
Az 1. § (2) bekezdés a) pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
7
Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 2015: LXVI. törvény 73. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
8
Az 1. § (5) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 73. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
9
Az 1. § (5) bekezdés i) pontja a 2016: CIV. törvény 111. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
10
Az 1. § (5) bekezdés k) pontja a 2016: XXVI. törvény 53. §-a szerint módosított szöveg.
11
Az 1. § (5) bekezdés m) pontját a 2015: CCXXVI. törvény 13. § (1) bekezdése iktatta be.
12
Az 1. § (6) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
13
Az 1. § (7) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
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Az 1. § (8) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § 2. pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.
16
A 2. § 5a. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (1) bekezdése iktatta be.
17
A 2. § 8. pontja a 2015: LXVI. törvény 74. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
18
A 2. § 18. pontja a 2015: LXVI. törvény 74. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
19
A 2. § 19a. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (4) bekezdése iktatta be.
20
A 2. § 20a. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (5) bekezdése iktatta be.
21
A 2. § 22. pontja a 2015: LXVI. törvény 74. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
22
A 2. § 23a. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (7) bekezdése iktatta be.
23
A 2. § 23b. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (7) bekezdése iktatta be.
24
A 2. § 23c. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (7) bekezdése iktatta be.
25
A 2. § 23d. pontját a 2015: LXVI. törvény 74. § (7) bekezdése iktatta be.
26
A 2. § 26. pontja a 2015: LXVI. törvény 74. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
27
A 2. § 27. pontja a 2015: LXVI. törvény 74. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
28
A 3. § (1a) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 75. §-a iktatta be.
29
A 3. § (6) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.
30
A 3. § (7) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.
31
A 3/A. §-t a 2016: CIV. törvény 111. § (4) bekezdése iktatta be.
32
A 4. § (3) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.
33
Az 5. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés h) pontja szerint
módosított szöveg.
34
Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított
szöveg.
35
Az 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (3) bekezdés a) pontja szerint
módosított szöveg.
36
Az 5/A. §-t a 2016: CIV. törvény 111. § (5) bekezdése iktatta be.
37
A 6. § a 2015: CLXXXVI. törvény 191. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 205.
§-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
38
A 7. § (1) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 193. § a) pontja szerint módosított szöveg, e módosító
törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
39
A 7. § (2a) bekezdését a 2015: CCXXVI. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be.
40
A 8. § (1) bekezdés c) pontját a 2015: CLXXXVI. törvény 193. § b) pontja hatályon kívül helyezte, e
módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
41
A 8. § (3) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 192. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény
205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
42
A 9. § (1) bekezdése a 2016: CIV. törvény 111. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
43
A 9. § (4) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.
44
A 9. § (5) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 215. § 1. pontja szerint módosított szöveg.
45
A 10. § (1) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.
46
A 11/A. §-t a 2015: LXVI. törvény 77. §-a iktatta be, szövege a 2016: CIV. törvény 111. § (12) bekezdés
a) pontja szerint módosított szöveg.
47
A 12. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: LXVI. törvény 78. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
48
A 12. § (1) bekezdés e) pontja a 2015: LXVI. törvény 78. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
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49

A 12. § (1) bekezdés f) pontja a 2015: LXVI. törvény 78. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. § (3) bekezdés a) pontja a 2015: LXVI. törvény 79. §-ával megállapított szöveg.
51
A 14. § (2) bekezdése a 2016: LXVII. törvény 213. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
52
A 14. § (3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 213. § (2) bekezdése iktatta be.
53
A 15. § (1a) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 80. § (1) bekezdése iktatta be.
54
A 15. § (2) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
55
A 15. § (3) bekezdés a) pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
56
A 15. § (3) bekezdés c) pontját a 2015: LXVI. törvény 80. § (2) bekezdése iktatta be.
57
A 15. § (9) bekezdését a 2015: CCXXVI. törvény 13. § (3) bekezdése iktatta be.
58
A 15. § újabb (9) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 80. § (3) bekezdése iktatta be.
59
A 15. § (10) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 80. § (3) bekezdése iktatta be.
60
A 15. § (11) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 80. § (3) bekezdése iktatta be.
61
A 17/A. §-t a 2015: LXVI. törvény 81. §-a iktatta be.
62
A 17/B. §-t a 2015: LXVI. törvény 81. §-a iktatta be.
63
A 18. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: LXVI. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.
64
A 18. § (5) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.
65
A 19. § (1) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 88. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
66
A 19. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: LXVI. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.
67
A 19. § (3) bekezdés a) pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított
szöveg.
68
Az V. fejezet címe a 2015: LXVI. törvény 82. §-ával megállapított szöveg.
69
A 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés l) pontja szerint
módosított szöveg.
70
A 20. § (4) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 83. § (1) bekezdésével megállapított, a 2016: LXVII.
törvény 215. § 2. pontja szerint módosított szöveg.
71
A 20. § (4a) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 83. § (2) bekezdése iktatta be.
72
A 20. § (5) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 83. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
73
A 20. § (6a) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 83. § (4) bekezdése iktatta be.
74
A 20. § (8) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.
75
A 20. § (9) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg.
76
A 20. § (11) bekezdés d) pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított
szöveg.
77
A 20. § (11) bekezdés e) pontja a 2015: LXVI. törvény 87. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított
szöveg.
78
A 20. § (13) bekezdése a 2014: XXXV. törvény 103. §-a szerint módosított szöveg.
79
A 21. § (2a) bekezdését a 2015: CCXXVI. törvény 13. § (4) bekezdése iktatta be.
80
A 21. § (4) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
81
A 23. § (1) bekezdés b) pontját a 2015: LXVI. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül
helyezte.
82
A 23. § (4) bekezdését a 2016: CIV. törvény 111. § (13) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.
50
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A 23. § (6) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 84. §-a iktatta be.
A 23. § (7) bekezdését a 2015: LXVI. törvény 84. §-a iktatta be.
85
A 28. § (1) bekezdés e) pontját a 2016: CIV. törvény 111. § (8) bekezdése iktatta be.
86
A 28. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2016: CIV. törvény 111. § (12) bekezdés e) pontja szerint
módosított szöveg.
87
A 28. § (2) bekezdés a) pontja a 2015: LXVI. törvény 88. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított
szöveg.
88
Lásd az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendeletet, a 14/2014. (III. 31.) NGM rendeletet.
89
A 28. § (2) bekezdés b) pontja a 2015: CLXXXVI. törvény 191. § (2) bekezdésével megállapított, a 2016:
LXVII. törvény 215. § 3. pontja, a 2016: CIV. törvény 111. § (12) bekezdés f) pontja szerint módosított
szöveg.
90
Lásd az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendeletet, a 14/2014. (III. 31.) NGM rendeletet.
91
A 28. § (2) bekezdés d) pontja a 2016: LXVII. törvény 214. §-ával megállapított szöveg.
92
Lásd az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendeletet, a 14/2014. (III. 31.) NGM rendeletet.
93
Lásd az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendeletet, a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendeletet.
94
A 28. § (2) bekezdés f) pontját a 2016: CIV. törvény 111. § (13) bekezdés c) pontja hatályon kívül
helyezte.
95
A 28. § (3) bekezdését a 2016: CIV. törvény 111. § (9) bekezdése iktatta be.
96
A 28/A. §-t a 2015: LXVI. törvény 85. §-a iktatta be.
97
Lásd a 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet.
98
A 28/B. §-t a 2016: CIV. törvény 111. § (10) bekezdése iktatta be.
99
A 30. § (2)–(4) bekezdését a 2016: CIV. törvény 111. § (13) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.
100
A 31. § (3) bekezdése a 2015: LXVI. törvény 87. § (1) bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg.
101
A 32. §-t a 2016: CIV. törvény 111. § (13) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.
102
A 33. §-t a 2016: CIV. törvény 111. § (13) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.
103
A 33/A. §-t a 2015: LXVI. törvény 86. §-a iktatta be.
104
A hatálybalépés időpontja 2015. június 12.
105
A 33/B. §-t a 2016: CIV. törvény 111. § (11) bekezdése iktatta be.
106
A 35–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
107
A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
108
A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
109
A 38. § (3)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
110
A 38. § (9)–(10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
111
A 39. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
112
A 39. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
113
A 39. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
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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
A Kormány a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

I. FEJEZET - A RENDELET HATÁLYA
1. §1 E rendelet hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján végzett felnőttképzési
tevékenységre,
b) a felnőttképzési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési
eljárásra, valamint
c) az Fktv. 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti tevékenységre és e tevékenység folytatásával kapcsolatos
ellenőrzési eljárásra.

II. FEJEZET - A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI ÉS AZ ENGEDÉLLYEL
RENDELKEZŐ KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA
2. § (1)2 A Kormány felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a
továbbiakban: kormányhivatal) jelöli ki. A kormányhivatal felnőttképzési feladatköreinek gyakorlásával
összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)–i)
pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai
irányító miniszterként a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter gyakorolja.
(1a)3 A kormányhivatal ellátja
a) a felnőttképzési szakértői tevékenységet végzők bejelentésével, a szakértők ellenőrzésével, továbbá a
felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat,
b) a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével, a
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat,
c) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos feladatokat,
d) a felnőttképzési nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adatkezelési feladatokat.
(2)4 A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy
kiegészítése iránti kérelmet, továbbá az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést (a továbbiakban:
bejelentés) a kormányhivatalhoz kell benyújtani elektronikus úton a kormányhivatal honlapján erre a célra
rendszeresített online felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével.
3. § (1) Az engedély kiegészítése iránti kérelmet kell benyújtani, ha a felnőttképzést folytató intézmény az
Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzések valamelyikére már rendelkezik engedéllyel, és kérelme
az alábbi képzésekre irányul:
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési körben új szakmacsoportba tartozó képzésre, vagy ha
a szakmacsoportba tartozó képzésre már meglévő engedély nem iskolai rendszerben folytatható képzésre
vonatkozik, akkor a szakmacsoportba tartozó képzésre,
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési körben olyan szakmai képzésre, amely nem sorolható
be az intézmény engedélyében szereplő iskolai rendszerben is folytatható, az Országos Képzési Jegyzékről
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és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
szerinti Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti képzés szakmacsoportjába, vagy
c)5 az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körben új nyelvre irányuló általános nyelvi képzésre,
az engedélyben szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére vagy olyan egyéb nyelvi
képzésre vagy kombinált nyelvi képzésre, amelynek célja a képző intézmény általános nyelvi képzésre
kiadott engedélyében nem szereplő nyelv oktatása.
(2)6 A felnőttképzést folytató intézmény bejelentése alapján a kormányhivatal az engedélyt kiegészíti, ha a
bejelentésben megjelölt,
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés az engedélyben már szereplő,
iskolai rendszerben is folytatható szakképzés szakmacsoportjába tartozó képzés;
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés olyan felnőttképzési szakmai
programkövetelményen alapul, amely azon OKJ szerinti szakmacsoportba került besorolásra, amelyre
vonatkozóan a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szerepel iskolai rendszerben is folytatható
képzés;
c)7 az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés olyan egyéb nyelvi képzés vagy
kombinált nyelvi képzés, amely annak a nyelvnek az oktatására irányul, amely nyelv általános nyelvi
képzése szerepel a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében; vagy
d) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a felnőttképzést folytató
intézmény a képzési körre vonatkozóan már rendelkezik engedéllyel.
4. § (1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy
kiegészítése iránti kérelemnek – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – tartalmaznia kell
a) a kérelmező
aa) hivatalos megnevezését,
ab) székhelyét,
ac) a felnőttképzési tevékenység végzésének a cégjegyzékben, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában
szereplő telephelyét (a továbbiakban: telephely),
ad) levelezési címét, telefonszámát és faxszámát, elektronikus levelezési címét,
ae) képviselőjének, valamint vezető tisztségviselőjének nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
állampolgárságát, a vezető tisztségviselői jogviszonya kezdetének időpontját,
af)8 alapítójának vagy köznevelési intézmény érintettsége esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvény
szerinti fenntartójának megnevezését és – a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény
kivételével – annak képviselőjének nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, valamint a
képviseleti jogviszonya kezdetének időpontját,
ag) cégjegyzékét vagy nyilvántartását vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezését, cégjegyzékszámát
vagy nyilvántartásba vételi számát, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartását vezető
hatóság megnevezését és a nyilvántartásba vétel számát és
ah) adószámát vagy – a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési intézményi kérelmező
esetén – OM-azonosítóját,
b) a felnőttképzést folytató intézmény szakmai tevékenységéért felelős szakmai vezető (a továbbiakban:
szakmai vezető)
ba) nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát,
bb) pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettségét igazoló okiratának számát és az
okiratot kiállító intézmény megnevezését és
bc) a 16. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakmai gyakorlatának – a gyakorlat helye által
kiállított – igazolását vagy
bd) a 16. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kreditpont megszerzésének a végzettséget kiállító
intézmény általi igazolását,
c) a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenységnek az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
képzési kör szerinti besorolásának megjelölését, a képzés pontos megnevezését
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ca) az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés azonosító
számával,
cb) egyéb szakmai képzés esetén a szakmai végzettségnek a felnőttképzési szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség
megszerzésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti azonosítójával,
cc)9 nyelvi képzés esetén a nyelvi programkövetelménynek a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei
teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti azonosítószámával és a képzési szint
megjelölésével, és
d) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzések esetében a gyakorlati képzés helyszínének
címét, vagy – ha a gyakorlati képzés nem az intézményben folyik – a gyakorlati képzés megvalósítására
kötött szerződésben szereplő gyakorlati képzést folytató szervezet megnevezését és címét.
(2) Az engedély módosítására vagy a 3. § (1) bekezdése szerinti kiegészítésére irányuló kérelemnek és a
bejelentésnek a felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi számát és az (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában, c) pont ca)–cc) alpontjában és d) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.
5. § (1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy
kiegészítése iránti kérelemhez (a továbbiakban együtt: kérelem) és bejelentéshez – a (2) és (3) bekezdésben
foglalt eltéréssel – mellékelni kell:
a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot,
b) a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési
programot,
c) a szakmai vezető szakmai vezetésre való alkalmasságát igazoló, pedagógiai vagy andragógiai egyetemi
vagy főiskolai végzettségét bizonyító oklevél másolatát,
d) a vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító, a 18. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
szerződést és
e)10 a kérelmező vagy a bejelentő nyilatkozatait arról, hogy
ea) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása
esetén a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési
tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a
képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati
képzésére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a képzés
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező
oktatókat alkalmaz,
eb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó általános nyelvi képzés esetén a
képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű vagy nyelvtanári végzettségű és a képzési program
szerinti nyelvből a Közös Európai Referenciakeret felsőfokú (a továbbiakban: „komplex KER-C1”) szintű,
okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy
főiskolai szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési
program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – a képzési
program Közös Európai Referenciakeret alapfokú (a továbbiakban: KER-B1) szintjéig – tanító szakon a
képzési program szerinti nyelvből idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a
képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos
szakképzettséggel rendelkező oktatókat, alkalmaz,
ec) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó egyéb nyelvi képzés és kombinált
nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettségű vagy nyelvtanári végzettségű
és az érintett nyelv szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező vagy a
szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai egyetemi vagy főiskolai végzettségű és az érintett nyelv „komplex
KER-C1” vagy szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt ismeretével rendelkező oktatókat
alkalmaz,
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ed) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó, a magyar mint idegen nyelv oktatása
esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel vagy magyar nyelv és irodalom tanári
végzettséggel vagy magyar anyanyelvű oktató esetén a képzési program óraszámának maximum ötven
százalékában egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel rendelkező oktatókat alkalmaz,
ee) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén egy képzési csoporton
belül a képzési program „KER-B2” szintjének végéig a képzési csoport óraszámának maximum ötven
százalékában, a „KER-C1” és „KER-C2” szinten maximum nyolcvan százalékában alkalmaz anyanyelvi
oktatókat,
ef) nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok,
eg) rendelkezik a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi
feltételekkel,
eh) rendelkezik az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételekkel,
ei) rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
ej) rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben
meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelően kidolgozott minőségbiztosítási rendszerrel,
ek) biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket, és
el) meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő
évre.
(2)11 Az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés folytatására irányuló
engedély kiegészítése iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén a kérelmezőnek nem kell csatolnia az
(1) bekezdés c) és d) pontjában és e) pont eh)–el) alpontjában foglaltakat.
(3)1213 Az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés folytatására irányuló
engedély kiadása iránti kérelem vagy az engedély kiegészítése iránti bejelentés benyújtása esetén a
kérelmezőnek nem kell csatolnia az (1) bekezdés d) pontjában és e) pont ej)–el) alpontjában foglaltakat.
6. § (1)14 A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban közreműködő
szakértői bizottság tagjait úgy kell kirendelni, hogy a szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből és
legalább egy felnőttképzési programszakértőből álljon. A szakértői bizottság tagjaira a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) javaslatot tesz. A javaslattétel céljából a kormányhivatal az
FSZB részére a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadására, az engedély
módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelem irataiba – annak benyújtásától számított három napon
belül – betekintést biztosít. Ha a kormányhivatal a javaslattal nem ért egyet, erről – indoklással ellátva –
tájékoztatja az FSZB-t.
(2) A szakértői bizottság létszámát és összetételét a kirendelés során úgy kell megállapítani, hogy a
felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodjon
a kérelemhez mellékelt képzési programok szakmai tartalmához.
(3)15 A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. A kormányhivatal a szakértői
bizottság tagjai részére megbízólevelet állít ki.
(3a)16 Az (1) bekezdéstől eltérően az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés
folytatására irányuló engedélyezési eljárásban közreműködő szakértői bizottság legalább két felnőttképzési
szakértőből áll. A szakértői bizottságot a kormányhivatal által kijelölt bizottsági tag vezeti.
(4)17 A kormányhivatal az engedélyezési eljárást – az FSZB véleményének kikérése mellett – szakértői
bizottság bevonása nélkül folytatja le, ha az eljárás
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés engedélyezésére, vagy
b) az engedély bejelentés alapján történő kiegészítésére
irányul.
(5)18 A kormányhivatal a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni
védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott
intézmények esetében szakértői bizottság bevonása nélkül – a honvédelemért felelős miniszter vagy a
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büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok irányításáért felelős miniszter által arra feljogosított szerv közreműködésével – folytatja le az
engedélyezési eljárást.
7. § (1)19 A szakértői bizottság a kormányhivatal kirendelését követően helyszíni szemlét tart a kérelmezőnél,
amely során megvizsgálja a képzési program megvalósíthatóságának feltételeit, a felnőttképzési tevékenység
folytatásához szükséges követelményeknek való megfelelést, továbbá a kérelem és mellékletei
valóságtartalmát.
(2) A szakértői bizottság a helyszíni szemlét a felnőttképzést folytató intézmény székhelyén, a kérelmében
megjelölt telephelyén és – ha a képzés tervezett helyszíne nem egyezik meg a székhellyel vagy telephellyel –
a képzés helyszínén folytatja le. A helyszíni szemle időpontjáról a szakértői bizottság vezetője
helyszínenként értesíti a kérelmezőt. A több telephelyen lefolytatásra kerülő helyszíni szemle időpontját úgy
kell meghatározni, hogy a kérelmezőt mindegyik telephelyen érdemi nyilatkozat megtételére jogosult
személy képviselhesse.
(3) A (2) bekezdés szerinti értesítésben a kérelmezőt fel kell hívni a szakértői bizottsággal való
együttműködésre, valamint az együttműködés hiányának jogkövetkezményeire is.
(4)20 A szakértői bizottság munkájáról annak vezetője – a szakértői bizottság valamennyi tagja által aláírt –
szakértői véleményt készít, amelyet megküld a kormányhivatal részére.
8. §21
9. § (1)22 A kormányhivatal a szakértői bizottság véleményének beszerzését követően megvizsgálja, hogy a
kérelem, valamint a kérelmező felnőttképzési tevékenysége megfelel-e az Fktv.-ben, az e rendeletben és az
Fktv. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletekben meghatározott feltételeknek.
(2)23 Ha a kormányhivatal az (1) bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja az (1) bekezdés szerinti
feltételek fennállását,
a) az engedélyt részben vagy egészben kiadja, módosítja vagy kiegészíti, vagy
b) a kérelmet részben vagy egészben elutasítja.
(3)24 A kormányhivatal az engedélyt részben adja ki, módosítja vagy egészíti ki, ha a kérelmező az (1)
bekezdésben foglalt feltételeket a kérelmében szereplő nem minden képzés vonatkozásában teljesíti.
(4)25 Bejelentés esetén az eljárásra az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. §26 A kérelmet vagy a bejelentést – a 9. § (2) és (3) bekezdésében foglalt eltéréssel – el kell utasítani, ha a
kérelmező
a) nem felel meg a 9. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek,
b) felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül végez,
c)27 szerepel a kormányhivatal által azon intézményekről vezetett elektronikus nyilvántartásban, amelyeknek
engedélye részben vagy egészben visszavonásra került, kivéve, ha a visszavonásra a 11. § (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott ok miatt került sor, vagy
d) az Fktv. szerinti felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltás hatálya alatt áll.
11. § (1)28 A kormányhivatal az engedély kiadásáról szóló határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a
felnőttképzést folytató intézményt felveszi az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásába (a
továbbiakban: nyilvántartás).
(1a)29 Az (1) bekezdés szerinti döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha
kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a
fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.
(2)30 Az engedély módosítása és kérelem vagy bejelentés alapján történő kiegészítése esetén a
nyilvántartásba vételre az (1) és az (1a) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(3)31 A kormányhivatal a nyilvántartásból törli a felnőttképzést folytató intézményt, ha
a)32 bejelentette a felnőttképzési tevékenységének teljes megszüntetését, és ennek alapjána kormányhivatal
az engedélyét visszavonta,
b) jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó elhalálozott, vagy
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c) az engedélye teljes egészében visszavonásra került.
(4)33 A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő képzésre vonatkozó
engedélyét visszavonja és a képzést a nyilvántartásból törli, ha
a) az intézmény a képzés megszüntetését bejelentette,
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés esetén az engedélyezett OKJ szakképesítés jogszabályi
változás folytán megszűnt, vagy
c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzés esetén az engedélyezett képzéssel érintett szakmai
programkövetelményt az Fktv. 18. § (2) bekezdése szerinti bizottság a nyilvántartásból törölte.
(4a)34 A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő képzés adatait hivatalból
módosítja és ezzel egyidejűleg a megváltozott adatokat a nyilvántartáson átvezeti, ha az Fktv. 1. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti képzés esetén a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott, a hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló rendelet az érintett szakképesítés
vonatkozásában tartalmazza a megszerzett jogosultság – így a képzésre kiadott engedély – megváltozott
adatok szerinti megfeleltetését.
(5) A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az tartalmazza a nyilvántartás adataiban – az adatok bejegyzési
időpontjától kezdődően – bekövetkezett összes változást és azok időpontját.
(6)35 A felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásokat –
a változásnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv által történő átvezetésének napjától számított
– harminc napon belül köteles bejelenteni a kormányhivatalnak.
12. §36 A kormányhivatal az engedéllyel rendelkező képző intézmény Fktv. 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja
szerinti nem támogatott képzési tevékenységének Fktv. alapján történő szervezéséről az intézménynek az
Fktv. 15. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének első alkalommal történő teljesítésével értesül.

III. FEJEZET - A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK
KÖVETELMÉNYRENDSZERÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
1. A képzési program elkészítésének, előzetes szakértői minősítésének és módosításának
szabályai
13. § (1) A képzési program megnevezésének tartalmaznia kell:
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a szakképesítés OKJ
szerinti azonosító számmal ellátott megnevezését,
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó
felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését,
c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési
nyelvi programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje szerinti, azonosító számmal
ellátott megnevezését.
(2) A képzési programban az Fktv. 12. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzési formák közül – az
Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés képzési programjának kivételével –
csak egy szerepelhet.
14. § (1)37 A képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési
programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) végezheti, aki szerepel a kormányhivatal által vezetett
ajánlási listán. Az ajánlási listára a kormányhivatal – az FSZB javaslata alapján – a szakértőnek az FSZB
előzetes értesítése alapján benyújtott kérelmére azt a szakértőt veszi fel, akinek a felnőttképzési szakértői
vagy felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik a képzési program
szakmai tartalmához és
a) felnőttképzési minőségbiztosítás területen szerzett 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy felnőttképzési
oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, mérési-értékelési területek valamelyikén szerzett 5 éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
b) szakirányú képzési program- vagy tananyag fejlesztési, szakértői vagy lektorálási referenciákkal
rendelkezik.
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(2) A szakértő az előzetes minősítés során vizsgálja, hogy
a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-ben foglaltaknak,
b) a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett
célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák,
c) a képzési program megfelel-e
ca) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményében vagy az iskolai rendszerben is oktatható szakképesítések esetében a vonatkozó
kerettanterv (a továbbiakban: kerettanterv) tartalmi követelményei alapján meghatározott előírásoknak,
cb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési kör esetén a felnőttképzési szakmai
programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak,
cc) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési kör esetén a felnőttképzési nyelvi
programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak.
(3)38 A szakértő a (2) bekezdés szerinti vizsgálatot követő megállapításait tartalmazó szakértői véleményt
írásban közli a képzési program előzetes minősítését megrendelő felnőttképzést folytató intézménnyel.
(4)39 A szakértőnek – a (3) bekezdés szerinti írásos vélemény alapján – a képzési program minősítését úgy
kell elvégeznie, hogy a képzési program utolsó oldalán fel kell tüntetnie a minősítés helyét, időpontját, a
felnőttképzési szakértői vagy a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő nyilvántartási
számát, valamint a képzési program mindegyik oldalát a szignójával, utolsó oldalát az aláírásával kell
ellátnia. A képzési program minősítését követően a szakértő a képzési programmal kapcsolatban további – az
előzetes minősítést érintő, azt módosító vagy kiegészítő – megállapításokat nem tehet.
(5)40 Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképzést folytató intézmény képviseletére jogosult
személynek és a szakmai vezetőnek – a képzési program utolsó oldalán – alá kell írnia. A felnőttképzést
folytató intézmény az előzetes minősítés alapját képező (3) bekezdés szerinti szakértői véleményt a képzési
programhoz mellékeli.
15. § (1) A felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyében szereplő képzés képzési programját
módosítania kell, ha
a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményében vagy a kerettantervében meghatározott szakmai követelménymodulok száma,
elnevezése, tartalma, vagy az OKJ-ban az iskolarendszeren kívüli képzésre előírt képzési időtartam úgy
változik, hogy az érinti a képzési programban szereplő óraszámot,
b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési kör esetén a szakmai programkövetelmények
nyilvántartásában szereplő, a képzésre vonatkozó adatok megváltoznak, kivéve, ha kizárólag a
programkövetelmény szakmacsoportba történő besorolása változik meg vagy a Magyar Képesítési
Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására kerül sor,
c)41 az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési kör esetén a nyelvi programkövetelmények
nyilvántartásában szereplő adatok – a felnőttképzést folytató intézmény képzési programját érintően –
megváltoznak.
(2)42 A felnőttképzést folytató intézmény az engedélyében szereplő képzés képzési programját – a
jogszabályi előírások betartásával, az (1) bekezdésben foglalt kötelezően előírt módosításokon túlmenően –
kizárólag az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési körben módosíthatja.
(3) A képzési program (1) és (2) bekezdés alapján történő módosítása esetén a felnőttképzést folytató
intézménynek el kell végeztetnie a módosított képzési programnak a 14. § szerinti előzetes minősítését.
(4)43 A felnőttképzést folytató intézmény a módosított képzési programot – legkésőbb a képzési program
alapján megvalósuló képzés megkezdésének napján – elektronikus úton megküldi a kormányhivatalnak.
2. Tárgyi és személyi feltételek
16. § (1) Engedély annak a kérelmezőnek adható, amely rendelkezik – a (2), valamint a (4) és (5)
bekezdésben foglalt eltéréssel – a (3) bekezdésben és az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi, valamint
a (7) bekezdésben foglalt személyi feltételekkel.

RETTEGI Consulting

37/85. oldal

2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei
Forrás: www.njt.hu

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet.
Hatályossági állapot: 2017.01.01.

(2) A felnőttképzést folytató intézménynek a 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket abban az
esetben kell biztosítania, ha a képzési program alapján megvalósuló képzésbe fogyatékos felnőttek is
bekapcsolódnak. A felnőttképzést folytató intézménynek a tárgyi feltételek közül azokkal kell rendelkeznie,
amelyek a képzésbe bekapcsolódó fogyatékos felnőtt számára lehetővé teszik, hogy állapotának megfelelő
önállósággal vehessen részt a képzésben.
(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) az 1. melléklet szerinti helyiségeknek – a b) pont szerinti eltéréssel – meg kell felelniük a nemzeti
szabványban vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki előírásokban
foglaltaknak,
b) a nemzeti szabványtól vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, illetve azzal egyenértékű építési és műszaki
előírásnak az 1. mellékletben meghatározott követelménytől való eltérése esetén az 1. mellékletben
foglaltakat kell alkalmazni,
c) az 1. melléklet szerinti helyiségeknek meg kell felelniük az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi,
a munkavédelmi jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak,
d) a felnőttképzést folytató intézmény helyiségeiben az előírt hőmérsékletnek, megvilágításnak és
légcserének meg kell felelnie az oktatási intézményekre előírt szabványoknak, vagy az azokkal egyenértékű
építési és műszaki előírásoknak,
e) a képzésben résztvevők számára kialakított oktatási helyiségnek lehetővé kell tennie legalább egy – az
intézmény engedélyezett képzési programja szerinti létszámú – csoport valamennyi tagjának egyidejű
befogadását,
f) az 1. melléklet II/2. pontjában szereplő tárgyi feltételeket a felnőttképzést folytató intézménynek abban az
esetben kell biztosítania, ha a kérelmében foglalt képzések között van olyan képzés, amelynek
megvalósításához – az 1. mellékletben foglaltak szerinti módon és számban – szükség van számítástechnikai
eszközökre,
g) az 1. melléklet II/3. pontjában szereplő tárgyi feltételeket a felnőttképzést folytató intézménynek abban az
esetben kell biztosítania, ha a kérelmében megjelölt képzések között az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti képzés szerepel.
(4) Az 1. mellékletben foglaltakon túl a felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a képzéshez szükséges eszközöket és felszereléseket az
érintett képzés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott eszköz- és felszerelési jegyzékben, az
Fktv. 1. § (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a képzésre vonatkozó
képzési programban foglaltak szerint – a képzésben résztvevők létszámának megfelelő mennyiségben –
biztosítja.
(5) Az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési kör esetén a felnőttképzést folytató
intézménynek rendelkeznie kell az Fktv. szerinti gyakorlati képzés céljainak megvalósítására alkalmas oktató
helyiséggel vagy az Fktv. szerinti gyakorlati képzést folytató szervezettel kötött szerződéssel.
(6) A felnőttképzést folytató intézménynek az 1. és 2. mellékletben meghatározott tárgyi feltételeket,
valamint az (5) bekezdés szerinti oktató helyiséggel való rendelkezést tulajdonjog, használati jog vagy bérleti
jogviszony alapján kell biztosítania. A helyiség bérleti jogát bérleti szerződéssel kell igazolni.
(7) Az engedély kiadásának személyi feltételei:
a)44 a felnőttképzést folytató intézmény szakmai vezetőjének munkaviszony, hivatásos szolgálati jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony vagy gazdasági társasági
tagsági jogviszony keretében történő alkalmazása, aki
aa) andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik,
ab) pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és három év – a (8) bekezdésben meghatározott –
felnőttképzési szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy
ac) pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezik és a felsőoktatási képzés során
felnőttképzési ismeretekből a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább öt kreditpontot szerzett,
b)45 az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés elméleti részének oktatása
esetén a képzési tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek hiányában a képzési
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tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy felsőfokú végzettséggel és a
képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel, e képzési körbe tartozó képzés gyakorlati
képzésére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés
tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező
oktatók alkalmazása, és
c)46 az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó
ca) általános nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári végzettséggel, vagy
nyelvtanári végzettséggel és a képzési program szerinti nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt
nyelvismerettel, vagy – ha a képzési program szerinti nyelvből nincs egyetemi vagy főiskolai szintű
nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – pedagógiai végzettséggel és a képzési program szerinti
nyelvből „komplex KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismerettel, vagy – a képzési program KER-B1
szintjéig – tanító szakon a képzési program szerinti nyelvből idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói
oklevéllel, illetve a képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi végzettségű, bölcsészettudományi
nyelvszakos szakképzettséggel,
cb) egyéb nyelvi képzés és kombinált nyelvi képzés esetén a képzési programnak megfelelő nyelvtanári
végzettséggel, vagy nyelvtanári végzettséggel és az érintett nyelv szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű,
okirattal igazolt ismeretével rendelkező vagy a szaknyelvi képzésnek megfelelő szakmai felsőfokú
végzettséggel és az érintett nyelv „komplex KER-C1”, vagy szaknyelvi „komplex KER-C1” szintű, okirattal
igazolt ismeretével, vagy
cc) a magyar mint idegen nyelv oktatása esetén magyar mint idegen nyelv szakos szakképzettséggel, vagy
magyar nyelv és irodalom tanári végzettséggel, vagy magyar anyanyelvű oktató esetén a képzési program
óraszámának maximum ötven százalékában egyetemi vagy főiskolai szintű nyelvtanári végzettséggel
rendelkező oktatók alkalmazása.
(7a)47 Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén – a (7) bekezdés c)
pont ca) és cb) alpontjában foglaltaktól eltérően – a képzési program „KER-B2” szintjének végéig egy
képzési csoporton belül a képzési csoport óraszámának maximum ötven százalékában, a „KER-C1 és
KERC2” szinten maximum nyolcvan százalékában anyanyelvi oktatók alkalmazhatók. Anyanyelvi oktatónak
minősül az, aki a tanulmányait a képzési program szerinti nyelven, azt hivatalos vagy kisebbségi nyelvként
elismerő országban legalább tizenkét évfolyamon végezte el és rendelkezik felsőfokú végzettséggel.
(7b)48 Az egyéni vállalkozóként, egyéni cégként vagy egyszemélyes társaságként működő felnőttképzést
folytató intézmény szakmai vezetője – a (7) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően – az egyéni
vállalkozó, az egyéni cég vagy egyszemélyes társaság tulajdonosa (a továbbiakban: tulajdonos) is lehet, ha a
szakmai vezetőre a (7) bekezdés a) pontjában előírt képesítésre, illetve szakmai gyakorlatra vonatkozó
feltételeknek megfelel.
(7c)49 Ha a felnőttképzést folytató intézmény kizárólag az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési
körbe tartozó képzés folytatására rendelkezik engedéllyel, – a (7b) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a
tulajdonosnak mint az intézmény szakmai vezetőjének az intézmény engedélyében szereplő nyelvek
valamelyikéből nyelvtanári végzettséggel kell rendelkeznie.
(8)50 A (7) bekezdés a) pont ab) alpontja alkalmazásában felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül a
felnőttképzést folytató intézménynél munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban
eltöltött idő, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény
hatálya alá tartozó munkáltatónál felnőttképzési tevékenységgel összefüggő munkakör ellátására létesített
közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszony.
(9) A felnőttképzést folytató intézmény a (7) bekezdés
a)51 a) pontjában a szakmai vezetőre előírt alkalmazási feltételt munkaszerződéssel vagy kinevezésről szóló
okirattal,
b) b) és c) pontjában az oktatóra előírt alkalmazási feltételt munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy
az oktató alkalmazását bizonyító más szerződéssel és
c)52 a)–c) pontja szerinti képesítési feltételnek való megfelelést a szakmai vezető, illetve az oktató
végzettségét bizonyító oklevéllel és a nyelvismeretét igazoló dokumentummal vagy azok másolatával
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igazolja.
(10)5354 A felnőttképzést folytató intézmény a (7a) bekezdés szerinti anyanyelvi oktató alkalmazásának a (7a)
bekezdésben meghatározott feltételeit az anyanyelvi oktató tanulmányainak elvégzését és a felsőfokú
végzettségét bizonyító dokumentummal vagy annak másolatával igazolja.
3. Minőségcélok meghatározása, külső értékelés
17. § (1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelem benyújtása
esetén a kérelmezőnek – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a minőségcélokat képzésenként és
indokolással ellátva az alábbiak szerint kell meghatároznia:
a)55 OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés szakmai vizsgáinak éves átlagos
vizsgaeredménye szakképesítésenként az Fktv. 15. § (7) bekezdése szerinti, a kérelem benyújtásának évét (a
továbbiakban: tárgyév) megelőző, a kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozott adatokhoz viszonyítva,
b) az a) pont szerinti képzések esetén a tárgyévben folyamatban lévő és a tárgyévet követő évben befejezésre
kerülő, valamint a tárgyévet követő évben megvalósításra kerülő képzések becsült lemorzsolódási aránya a
tárgyévet megelőző évi – az Fktv. 21. § (4) bekezdése szerinti – statisztikai célú adatszolgáltatásban foglaltak
figyelembevételével számított, e képzésekre vonatkozó adatokhoz viszonyítva, és
c) a tárgyévet követő évre tervezett képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére vonatkozó
célkitűzés.
(2)56 A felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdés b) pontja szerinti lemorzsolódási arányt azon
személyek számának a képzésre beiratkozottak számához való viszonyításával kell meghatároznia, akik a
képzést megkezdték, de a képzésen való részvétel feltételeit bármely ok miatt nem teljesítették.
(2a)57 Az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén – a (2) bekezdéstől
eltérően – a lemorzsolódási arány meghatározásakor azon személyeket is figyelembe kell venni, akik nem
felelnek meg a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és
eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló miniszteri
rendelet szerint a nyelvi képzésen való részvételről kiadható igazolás feltételeinek.
(3) A kérelmezőnek nem kell alkalmaznia a kitűzött minőségcélok (1) bekezdés a) és b) pontban foglalt
megelőző időszakhoz történő viszonyítását, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzést a kérelem
benyújtását megelőzően nem folytatott.
(4) A felnőttképzést folytató intézménynek az engedély megszerzését követően a minőségcélok évente
történő felülvizsgálata és módosítása során
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetében az (1) bekezdésben,
b) az a) pontba nem sorolható képzések vonatkozásában az (1) bekezdés b) és c) pontjában
foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmaznia.
(5)58 Az FSZB az Fktv. 14. § (2) bekezdés szerinti külső értékelését olyan jogi személlyel végeztetheti el,
amelynek az FSZB-hez benyújtott minőségbiztosítási rendszere – a felnőttképzési minőségbiztosítási
keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott keretrendszernek való –
megfeleltethetőségéről és a felnőttképzést folytató intézményeknél történő alkalmazhatóságáról a miniszter
döntött.
4. Vagyoni biztosíték
18. § (1)59 A felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie az engedélyezett
felnőttképzési tevékenysége folytatásának teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenysége megszűnését
követő hat hónapig az előlegként befizetett képzési díj azon részének a visszafizetése céljából, amelyre a
képzés bármely okból történő ellehetetlenülése miatt az intézmény már nem nyújtott szolgáltatást. A vagyoni
biztosíték felhasználásához és megszüntetéséhez a kormányhivatal jóváhagyása szükséges.
(2) A vagyoni biztosíték formája lehet:
a) egy vagy több biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés,
b) a felnőttképzést folytató intézmény által hitelintézetnél lekötött, az (1) bekezdésben meghatározott célokra
elkülönített és zárolt pénzösszeg (a továbbiakban: pénzbeli letét).
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott vagyoni biztosítékformák egyenként vagy együttesen is
alkalmazhatóak. A biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött
szerződésekben – vagyoni biztosítékformák szerint – rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről és a
helytállás mértékéről.
(4) Vagyoni biztosítékként csak olyan – hitelintézettel vagy biztosító intézettel kötött – szerződés vehető
figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító intézet vagy a hitelintézet pénzügyi
fedezetet nyújt a felnőttképzési szerződés alapján befizetett képzési díj 20. § (6) bekezdése szerinti
visszafizetésére.
(5)60 A (4) bekezdés szerinti szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy
a)61 a vagyoni biztosíték felhasználásához vagy megszüntetéséhez a kormányhivatal jóváhagyása szükséges,
és a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés teljesítési időpontját a hitelintézet vagy a biztosító intézet –
a kifizetést követő tizenöt napon belül – írásban közli a kormányhivatallal,
b)62 ha a felnőttképzést folytató intézmény
ba) a 20. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
bb) a bejelentéséhez nem mellékeli a 20. § (2) bekezdése szerinti kimutatást, vagy
bc) a 20. § (6) bekezdésében foglaltak szerint nem tesz eleget a képzési díjnak a vagyoni biztosíték terhére
történő visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének,
a kormányhivatal intézkedik a képzési díj vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetésének teljesítése
érdekében szükséges intézkedések megtétele iránt a hitelintézettel vagy a biztosító intézettel együttműködve.
19. § (1)63 A vagyoni biztosíték mértéke az üzleti év időszakára vonatkozóan a felnőttképzést folytató
intézmény üzleti évét megelőző évnek a felnőttképzésből származó, a számvitelről szóló törvény szerint
elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevétele (a továbbiakban: árbevétel) kettő százaléka, de legalább
ötszázezer forint.
(2)64 A felnőttképzést folytató intézmény köteles minden üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap
tizenötödik napjáig a megelőző évi árbevétel összegét a kormányhivatal részére bejelenteni, és igazolni azt,
hogy rendelkezik az (1) bekezdésben meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal, továbbá köteles a 18. §
(4) bekezdése szerinti szerződést érintő bármilyen változást – a módosított vagy az új szerződés másolatának
a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül történő megküldésével – a kormányhivatalnak
jelezni.
(3) A felnőttképzést folytató intézmény a vagyoni biztosíték összegét – a (2) bekezdésben meghatározott
időpontig, az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – módosítja, ha a vagyoni biztosíték mértéke nem
felel meg az (1) bekezdésben meghatározott mértéknek.
(4)65
20. § (1)66 A felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységének részbeni vagy teljes
megszüntetését köteles a kormányhivatal részére haladéktalanul bejelenteni, és kérni a kormányhivatal
jóváhagyását a vagyoni biztosíték felhasználásához.
(2) A felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdés szerinti bejelentéséhez mellékelnie kell a
folyamatban lévő, előleg-befizetéssel rendelkező képzéseiről szóló kimutatást, amely tartalmazza:
a) a képzés megnevezését,
b) a képzésben résztvevők névsorát és a felnőttképzési szerződésben szereplő adataikat, az előlegként
befizetett képzési díj befizetőjének (a továbbiakban: befizető) megnevezését és lakcímét vagy székhelyét, ha
az eltér a képzésben résztvevőtől, valamint a befizetett összeg számlamásolattal igazolt nagyságát,
c) a befizető számára visszafizetésre javasolt összeg – (3) bekezdés alapján számított – nagyságát és a
hitelintézet vagy a biztosító intézet által kiadott igazolást a vagyoni biztosíték mértékéről, és
d) a képzésben résztvevő személyekkel megkötött felnőttképzési szerződések másolatait.
(3) A felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdés szerinti bejelentésében a visszafizetésre kerülő
összeget úgy kell meghatároznia, hogy az előlegként befizetett képzési díjnak az elmaradt képzési részre eső
időarányos összegét növelni kell ezen összegnek a jegybanki alapkamattal – a képzés elmaradt idejére –
számított kamatösszegével.
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(4)67 A kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti bejelentés vizsgálata során ellenőrzi, hogy a bejelentés
megfelel-e a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak. Ha a kormányhivatal a vizsgálat során
a) megállapítja az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállását, jóváhagyja a vagyoni biztosítéknak a
bejelentésben foglaltak szerinti felhasználását, vagy
b) a felnőttképzést folytató intézményt felhívja a bejelentésnek a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelő kiegészítésére vagy módosítására, amelynek teljesítését követően jóváhagyja a vagyoni
biztosítéknak a bejelentésben foglaltak szerinti felhasználását.
(5)68 A kormányhivatal a vagyoni biztosíték felhasználását az (1) bekezdés szerinti bejelentés utolsó oldalán
hagyja jóvá oly módon, hogy a bejelentés minden oldalán szerepeljen szignálás is.
(6)69 A felnőttképzést folytató intézmény – a 18. § (4) bekezdése szerinti szerződés szerint – a
kormányhivatalnak a vagyoni biztosíték felhasználására vonatkozó jóváhagyása alapján intézkedik a képzési
díj (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján jóváhagyott összegének a vagyoni biztosíték terhére történő
visszafizetéséről.
21. § (1)70 A felnőttképzést folytató intézmény engedélyének részbeni vagy teljes visszavonása esetén az
engedély visszavonásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell a 20. § (2) bekezdése szerinti kimutatás nyolc
napon belül történő benyújtására vonatkozó felhívást. A kormányhivatal a továbbiakban a vagyoni biztosíték
felhasználására vonatkozóan a 20. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(2)71 Ha a felnőttképzést folytató intézményt a kormányhivatal a nyilvántartásból törli és az intézmény a
vagyoni biztosítékkal kapcsolatos minden kötelezettségét – a 18. § (5) bekezdés a) pontja szerinti értesítés
alapján – teljesítette, a kormányhivatal jóváhagyja a vagyoni biztosíték megszüntetését.
(3)72 Ha a felnőttképzést folytató intézmény
a) nem tesz eleget a 20. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének,
b) a bejelentéséhez nem mellékeli a 20. § (2) bekezdése szerinti kimutatást, vagy
c) a 20. § (6) bekezdésben foglaltak szerint nem tesz eleget a képzési díjnak a vagyoni biztosíték terhére
történő visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének,
a kormányhivatal – a képzésben résztvevő hozzá benyújtott igénybejelentése alapján – intézkedik a képzési
díj vagyoni biztosíték terhére történő visszafizetésének teljesítése érdekében.
(4) A képzésben résztvevő (3) bekezdés szerinti igénybejelentésének tartalmaznia kell:
a) a képzés megnevezését,
b) a képzésben résztvevő nevét és a felnőttképzési szerződésben szereplő adatait, az előlegként befizetett
képzési díj befizetőjének megnevezését és lakcímét vagy székhelyét, ha az eltér a képzésben résztvevőjétől,
valamint a befizetett összeg számlamásolattal igazolt nagyságát,
c) a befizető számára igényelt összeg nagyságának megjelölését, és
d) a képzésben résztvevő személlyel megkötött felnőttképzési szerződések másolatát.
5. 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.
(2)73 A kérdőív kitöltésére legalább tizenöt percet kell biztosítani. A kérdőív – a 3. mellékletben foglaltak
kötelező feltüntetésével – legfeljebb tizenöt kérdésből állhat azzal, hogy a kitöltő az érintett képzéssel
összefüggő kérdésekre válaszol.
(3)74 A felnőttképzést folytató intézmény a kérdőívet postai úton – a feladó megjelölése nélküli díjmentes
válaszborítékot mellékelve – küldi meg a képzésben résztvevő számára, vagy a válaszadó azonosíthatóságát
kizáró módon biztosítja a kérdőív elektronikus kitöltésének lehetőségét, ha
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a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés elvégzését igazoló bizonyítványt vagy tanúsítványt megbízott
veszi át vagy a vizsga eredménytelen vagy sikertelen,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti képzés esetén a kérdőív kitöltésére kitűzött időpontban a képzésben részt
vevő nincs jelen.
(4) A felnőttképzést folytató intézménynek – támogatott képzés esetén – a támogatót a kérdőív kitöltésének
időpontjáról legalább a kitöltést megelőző tizenöt nappal korábban értesíteni kell, és fel kell hívni a
kötelezően feltett kérdések új kérdésekkel történő kiegészítésének lehetőségére. A támogató a felhívás
kézhezvételétől számított tíz napon belül további kérdéseknek a kérdőívben szerepeltetésére tehet javaslatot.
(5) A kérdőívet a támogató javaslatainak figyelembevételével kell véglegesíteni.
(6)75
23. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény a kérdőívet képzésenként és kérdésenként kiértékeli, majd a
képzésért felelős személy 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.
(2) Az elégedettségmérés csoportonkénti kiértékelő lapja az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a felnőttképzést folytató intézmény megnevezése, székhelye,
b) az engedélyezett képzés megnevezése,
c) a képzési csoport 24. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti azonosító száma,
d) a képzési csoport létszáma a kérdőív kitöltésekor és az értékelhető kérdőívek száma,
e) a kérdőívekre adott válaszok kérdésenkénti összesítésének átlageredménye két tizedesre kerekítve,
f) a kiértékelés napjának megjelölése,
g) a kiértékelést és összesítést végző személy aláírása és
h) a kiértékelést jóváhagyó aláírása.
(3) A felnőttképzést folytató intézmény az elégedettségméréssel összefüggő dokumentumokat az
elégedettségmérést követően az intézmény Fktv. szerinti hatósági ellenőrzésének befejezéséig köteles
megőrizni.
6. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok vezetése
24. § (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a képzés megvalósításával összefüggő, az Fktv. 16. § a)–d)
és f) pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott dokumentumokat egységes
dokumentumként (a továbbiakban: egységes dokumentum) képzési csoportok szerint kell vezetnie.
(2) Az egységes dokumentum – az Fktv.-ben foglaltakon túlmenően – tartalmazza:
a) a képzési program megnevezését,
b) a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban szereplő
nyilvántartásba vételi számát,
c) a képzési csoport
ca) felnőttképzési intézmény által megállapított azonosítóját,
cb) névsorát,
cc) Fktv. 15. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatait,
cd) oktatóinak nevét az általuk oktatott tananyagrész megnevezésével,
d) a c) pontban foglalt adatokban bekövetkezett változást a változás időpontjával.
(3) A haladási napló az egységes dokumentum naprakész adatokat tartalmazó, folyamatosan vezetett része,
amely tartalmazza:
a) a foglalkozás
aa) megtartásának időpontját,
ab) megnevezését,
ac) oktatójának nevét és aláírását,
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ad) képzésen belüli órája sorszámának megjelölését,
ae) témájának megjelölését és rövid leírását,
af) résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet,
b) a távolmaradó résztvevők név és óraszám szerinti összesítését,
c) a képzés befejezésének dátumát.
(4)76 Az egységes dokumentum elektronikus formában is vezethető, ha az oktatók és a résztvevők a
dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látják el.

IV. FEJEZET77 - AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI
25. § (1)78 A kormányhivatal minden év november 1. napjáig ellenőrzési tervet készít a következő évben
ellenőrzésre kerülő felnőttképzést folytató intézményekről. A kormányhivatal a tárgyévben elvégzett
ellenőrzésekről minden tárgyévet követő év március 31. napjáig összefoglaló jelentést állít össze a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára.
(2)79 A kormányhivatal az Fktv. 20. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzést első alkalommal a felnőttképzést
folytató intézmény első engedélyének kiadását követő második naptári év december 31. napjáig folytatja le.
Ezt követően az ellenőrzési időszakot naptári évre kell tervezni.
(3)80 A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyének alapjául szolgáló és a
felnőttképzést folytató intézmény működésére előírt követelmények teljesítését az engedély megszerzésétől
kezdődően, annak teljes időtartama alatt vizsgálhatja.
(4)81 Az ellenőrzési eljárásban közreműködő szakértői bizottság tagjait úgy kell kirendelni, hogy a szakértői
bizottság egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési programszakértőből álljon, azonban
kizárólag az Ftkv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzést folytató intézmények ellenőrzése során
felnőttképzési programszakértő helyett felnőttképzési szakértőt kell kirendelni. A szakértői bizottság tagjaira
az FSZB javaslatot tesz. A javaslattétel céljából a kormányhivatal az FSZB részére az intézménnyel
kapcsolatos valamennyi iratba betekintést biztosít. Ha a kormányhivatal a javaslattal nem ért egyet, erről –
indokolással ellátva – tájékoztatja az FSZB-t.
(4a)82 A szakértői bizottság létszámát és összetételét a kirendelés során úgy kell megállapítani, hogy a
felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodjon
a felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek szakmai tartalmához.
(5)83 A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. A kormányhivatal a szakértői
bizottság tagjai részére megbízólevelet állít ki.
(6)84 A kormányhivatal a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni
védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott
intézmények esetében a honvédelemért felelős miniszter, vagy a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a
katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által
arra feljogosított szerv közreműködésével folytatja le az ellenőrzési eljárást.
26. § (1)85
(2)86 A szakértői bizottság az ellenőrzési eljárás során a felnőttképzést folytató intézménynél helyszíni
szemlét tart. A helyszíni szemle időpontjáról szóló értesítésben a felnőttképzést folytató intézményt fel kell
hívni a szakértői bizottsággal való együttműködés kötelezettségére, valamint az együttműködés hiányának
jogkövetkezményeire, kivéve, ha – a Ket. 57. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén – a helyszíni szemlét
előzetes értesítés nélkül kell lefolytatni.
(3)87 A szakértői bizottság a helyszíni szemlén – az Fktv.-nek a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései szerint – vizsgálja, hogy az Fktv. 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalany
a) engedélyezett képzéseinek képzési programjai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e,
b) a felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programoknak
megfelelően folytatja-e,
c) folyamatosan vezeti-e az egységes dokumentumot, a gyakorlati képzés dokumentumait, valamint e
dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,
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d) az Fktv. által előírt tartalommal kötötte-e meg a résztvevőkkel a felnőttképzési szerződést, és
gondoskodott-e a résztvevők személyi adatainak a jogszabályokban előírtak szerinti kezeléséről,
e) eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének,
f) az Fktv.-ben és az e rendeletben foglaltak szerint elvégezte-e a felnőttképzésben résztvevők
elégedettségének mérését, és teljesítette-e az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségét,
g) gondoskodott-e az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti
módosításáról,
h) működtet-e oktatói minősítési rendszert,
i) a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította-e az előzetes tudásmérést,
j) az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően működteti-e a felnőttképzési információs rendszert,
k) működtet-e ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert,
l)88 rendelkezik-e a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői
Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint
működtetett minőségbiztosítási rendszer dokumentumaival,
m) rendelkezik-e az e rendeletben foglaltak szerinti vagyoni biztosítékkal,
n)89 az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakítja-e ki a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, valamint
o)90 eleget tett-e a módosított képzési programok megküldésére vonatkozó – e rendelet szerinti –
kötelezettségének.
(4)91 A kormányhivatal az Fktv. 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény ellenőrzése
során vizsgálja, hogy az intézmény hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói megfelelnek-e az Fktv.ben foglalt rendelkezéseknek. Ebben az esetben szakértői bizottság ellenőrzési eljárásba történő bevonása
nem kötelező.
27. § (1)92 A szakértői bizottság a 26. § (3) bekezdésében foglaltakon túl bármely folyamatban lévő képzés
és legalább egy lezárt képzés teljes dokumentációját is megvizsgálja.
(2)93 A szakértői bizottság vezetője, vagy az általa kijelölt bizottsági tag (a továbbiakban: kijelölt bizottsági
tag) a folyamatban lévő képzés ellenőrzése keretében elméleti órát, illetve gyakorlati képzési részt tartalmazó
képzés esetén gyakorlati képzést látogat. A kijelölt bizottsági tag csak olyan elméleti órát, gyakorlati képzést
látogathat, amelynek szakmai tartalmához a felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő
nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik.
(3)94 A kijelölt bizottsági tag a (2) bekezdés szerinti látogatás keretében megvizsgálja, hogy
a) az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és a jelenlévő képzésben résztvevők aláírása szerepele a jelenléti íven,
b) a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e,
c) a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e, és
d) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai követelményeknek
megfelelnek-e.
(4)95 A kijelölt bizottsági tag az óralátogatáson szerzett tapasztalatairól – a foglalkozást követően – a
felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének jelenlétében megbeszélést tart az oktatóval, amely során
ismerteti a látogatás során szerzett tapasztalatait.
28. § (1)96 A szakértői bizottság vezetője a helyszíni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvet készít,
amelyet az intézmény részére a helyszínen átad vagy a helyszíni ellenőrzés befejezését követő öt napon belül
a felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének megküld. Az intézmény vezetője a jegyzőkönyv
kézhezvételét követő három napon belül jogosult az ellenőrzési jegyzőkönyvre észrevételt tenni.
(2)97 A szakértői bizottság vezetője az ellenőrzéssel kapcsolatos megállapításait tartalmazó szakértői
véleményt a helyszíni szemléről készült – az ellenőrzött intézmény vezetőjének észrevételeit tartalmazó –
jegyzőkönyvvel együtt nyújtja be a kormányhivatalnak.
(3)98
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29. §99 (1)100 A kormányhivatal az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az
Fktv. 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany
1. határidőben nem tett eleget a 11. § (6) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének,
2. az ellenőrzés során nem bocsátott az ellenőrzést végző személy rendelkezésére jogszabályban előírt
dokumentumot,
3. engedélyezett képzésének képzési programjában nem végezte el a 15. § (1) bekezdése alapján kötelezően
előírt módosításokat,
4. nem biztosítja az engedélyezett képzéseihez előírt gyakorlati képzést, vagy a gyakorlati képzés
lefolytatására kötött szerződés tartalma, vagy a gyakorlati képzés megvalósulása nem biztosítja a képzési
programban előírt kompetenciák megszerzését,
5. engedélyezett képzésének a 15. § (4) bekezdése szerint megküldött képzési programja nem tartalmazza az
Fktv. 1. § (2) bekezdés
a) a) pontja szerinti képzés esetén a képzésnek az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben meghatározott szakmai kompetenciái megszerzésének
programját,
b) b) pontja szerinti képzés esetén a képzés felnőttképzési szakmai programkövetelményeiben meghatározott
kompetenciái megszerzésének programját,
c) c) pontja szerinti képzés esetén a képzés felnőttképzési nyelvi programkövetelményeiben meghatározott
kompetenciái megszerzésének programját,
d) d) pontja szerinti képzés esetén az érintett képzés kompetenciái megszerzésének programját,
6. nem teljesíti az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségét,
7. nem teljesítette az Fktv. hatálya alá tartozó, befejezett képzéseinek több mint tíz százalékában a
résztvevők elégedettségének mérésére vonatkozó kötelezettségét vagy az elégedettségméréssel kapcsolatos
adatszolgáltatást,
8. nem gondoskodott a minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról,
vagy a képzések több mint húsz százalékában szakmailag nem indokolható célokat tűzött ki,
9. nem biztosította az Fktv. szerinti előzetes tudásmérést,
10. a megvalósult képzések öt százalékát érintően nem a valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot a
felnőttképzési információs rendszer számára,
11. nem működtet ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert,
12.101 nem rendelkezik a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet
szerint működtetett minőségbiztosítási rendszer dokumentumaival,
13. nem rendelkezik az e rendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal vagy határidőben nem tett eleget a
19. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek,
14. nem vezeti vagy hiányosan vezeti a képzés megvalósításának az Fktv.-ben és e rendeletben előírt
dokumentumait,
15. a képzések több mint öt százalékában nem teljesítette az Fktv. szerinti statisztikai célú adatszolgáltatási
kötelezettségét,
16. a képzési tevékenységére vonatkozó hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját nem az Fktv.ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakította ki, vagy
17. nem tett eleget a módosított képzési programok megküldésére vonatkozó – e rendelet szerinti –
kötelezettségének.
(2)102 A kormányhivatal az Fktv. 20. § (6a) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, ha az Fktv.
1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói
nem felelnek meg az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek.
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30. § (1)103 A kormányhivatal az Fktv. 20. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a felnőttképzést folytató
intézmény engedélyét – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – teljesen visszavonja, ha annak bírságolását
követően megállapítja, hogy az intézmény
a) nem rendelkezik az Fktv.-ben és az e rendeletben meghatározott
aa) személyi feltételekkel,
ab) tárgyi feltételekkel, vagy
ac) vagyoni biztosítékkal,
b) a kérelem benyújtásakor vagy az engedélyezési eljárás során az engedély megszerzése érdekében valótlan
nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan, az Fktv. hatálya alá tartozó képzést folytat, amely az engedélyében nem szerepel.
(2)104 A kormányhivatal az engedélyt részben vonja vissza, ha az engedély visszavonásának (1) bekezdés a)
pont aa) és ab) alpontjában megjelölt feltételei legfeljebb három képzési csoport esetén állnak fenn.

V. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. Hatályba léptető rendelkezés
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. Átmeneti rendelkezések
32. § (1)–(3)105
(4)106 E rendeletnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (1) bekezdés e) pont ea)
alpontját és (2) bekezdését, a 16. § (7) bekezdés b) pontját, a 19. § (1) bekezdését, a 22. § (2) bekezdését,
valamint 1. mellékletét a Mód.r. hatálybalépése107 napján folyamatban lévő,
a) a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti, és
b) a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére irányuló
eljárások során nem kell alkalmazni, ezen eljárások során e rendeletnek az eljárás megindításának
időpontjában hatályos rendelkezései alapján kell eljárni.
(5)108 E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 16. § (7) bekezdés b) pontját, 19. § (1) bekezdését, 22. § (2)
bekezdését, valamint 1. mellékletét a Mód.r. hatálybalépése109 napján engedéllyel rendelkező, felnőttképzési
tevékenységet folytató intézmények esetében a Mód.r. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától
kell alkalmazni.
(6)110 E rendeletnek a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r2.)
megállapított rendelkezéseit a Mód.r2. hatálybalépésének111 napján folyamatban lévő képzésekben nem kell
alkalmazni.
9. Az Európai Unió jogának való megfelelés
33. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 9–11. és 16. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
10. Módosító rendelkezések
34–39. §112
11. Hatályon kívül helyező rendelkezések
40. §113
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1. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez114 - A FELNŐTTKÉPZÉSI
TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK TÁRGYI FELTÉTELEI
I. HELYISÉGEK
A

B

C

Helyiségek

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

1. Tanterem

képzési helyszínenként*, egyidejűleg
képzésben lévő – maximum 40 fős –
csoportonként 1

a terem alapterülete nem lehet
kevesebb, mint
1,5 m2/fő

2. Adminisztrációs iroda és irattár

intézményenként 1

3. Ügyfélszolgálati helyiség vagy
pult

intézményenként 1,
elérhetőség jelzése
képzési helyszínenként

4. Kiszolgáló helyiségek:
4.1. WC helyiség

képzési helyszínenként 1

az egy időben jelen lévő
résztvevői létszám
figyelembevételével

4.2. WC helyiség és mosdó
mozgáskorlátozottak számára
felszerelve

érintett létszám szerint

ahol mozgáskorlátozott
résztvevőket képeznek

4.3.
* A „képzési helyszínenként” megjelölés esetén a székhelyen, a telephelyen vagy bármely más helyszínen,
ahol képzést folytat az intézmény, a helyiség, a megnevezett eszköz, felszerelés biztosítandó.
II. HELYISÉGEK BÚTORZATA, EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI*
A

B

C

Eszköz, berendezés

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

1. Tanterem
1.1. Tanulóasztalok, székek
vagy írólapos székek

résztvevők létszámának mozgáskorlátozottak, középsúlyos értelmi fogyatékosok és
figyelembevételével
gyengénlátók esetén állítható magasságú, dönthető lapú,
peremes, egyszemélyes asztalok; gyengénlátóknál – szükség
szerint – egyéni megvilágítási lehetőséggel;
mozgáskorlátozottak székei állítható magasságú ülőkével,
lábtartóval

1.2. Tanári asztal, szék

tantermenként 1

1.3. Tábla vagy flipchart

tantermenként 1

2. Számítástechnikai
maximum 25 fő
szaktanterem (a tantermi
alapfelszereléseken felül)
2.1. Tábla vagy flipchart

1

2.2. Számítógépasztal

résztvevőnként 1

2.3. Számítógép, internet

résztvevőnként 1

RETTEGI Consulting

48/85. oldal

2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei
Forrás: www.njt.hu
hozzáféréssel,
perifériákkal

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet.
Hatályossági állapot: 2017.01.01.

felszerelés

2.4. Informatikai szoftverek,
programok

a képzési program
előírásai szerint

2.5. Szkenner

1

2.6. Nyomtató

tantermenként 1

3. Nyelvi szaktanterem (a
maximum 16 fő
tantermi
alapfelszereléseken felül)
3.1. Hangrögzítő és -lejátszó
eszköz (pl. magnetofon,
CD író-olvasó)

1

3.2. Álló- és mozgóképvetítő szükség szerint
eszköz
3.3. Nyelvoktató szoftverek

szükség szerint

4. Egyéb eszközök
4.1. Fénymásoló

intézményenként 1

4.2. Számítógép internet
hozzáféréssel,
perifériákkal

intézményenként 1

4.3. Hang és képlejátszásra
alkalmas eszköz vagy
eszközök

szükség szerint

* A táblázatban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, felszerelés funkcióját
kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

2. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez - FOGYATÉKOS FELNŐTT
RÉSZTVEVŐK KÉPZÉSÉNEK, OKTATÁSÁNAK ESZKÖZEI*

1.

A

B

C

Eszköz, berendezés

Mennyiségi mutató

Megjegyzés

Látási fogyatékosok

1.1. Olvasótelevízió

tíz résztvevőnként 1

1.2. Nagyítók

résztvevői létszám szerint

1.3. Kézikamerás olvasókészülék

tíz résztvevőnként 1

1.4. Speciális könyvtartó eszköz

résztvevői létszám szerint 1

1.5. Számítógép színes, nagyító programmal

tíz résztvevőnként 1

1.6. Világító színű, erősen kontrasztos, vagy nagyított méretű
demonstrációs ábragyűjtemény

csoportonként 1

1.7. Pontírógép

létszám szerint 1

1.8. Pontozó

létszám szerint 1
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1.9. Braille-tábla

létszám szerint 1

1.10. Számítógép beszélő szintetizátorral vagy Braille-kijelzővel

tíz résztvevőnként 1

1.11. Braille-nyomtató

intézményenként 1

1.12. Optacon

intézményenként 1

1.13. Scanner

intézményenként 1

1.14. Speciális rajzeszköz készlet

résztvevőnként 1

1.15. Abakusz

résztvevőnként 1

2.

Hallási fogyatékosok

2.1. Vezetékes vagy vezeték nélküli egyéni, vagy csoportos adó-vevő
készülék

létszám szerint 1

2.2. Hallásvizsgáló és hallókészülék-tesztelő felszerelés

intézményenként 1

2.3. Zöld alapon sárga, széles vonalközű tábla

tantermenként 1

2.4. A különböző nyelvi kommunikációs szinteknek megfelelő
kifejezések képi megjelenítésére alkalmas elektronikus
információhordozó

intézményenként 1

2.5. A nyelvi kommunikáció vizuális, auditív megjelenítésének
ellenőrzésére alkalmas elektronikus eszközök

intézményenként 1

2.6. A nyelvi fejlődésükben akadályozottak kommunikációját segítő
nyelv szemléltetésére alkalmas audiovizuális, illetve elektronikus
eszköz

intézményenként 1

3.

Testi fogyatékosok, mozgáskorlátozottak

3.1. Fogyatékossághoz igazodó, egyénre szabott eszközök

létszám szerint,
tantárgyanként szükség
szerint

3.2. Állítható magasságú tábla

tantermenként 1

* A táblázatban felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, felszerelés funkcióját
kiváltó, korszerű eszközzel, felszereléssel.

3. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez115 - Az elégedettségmérés
kötelezően előírt kérdései*
.........................................................
a képzés megnevezése
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?***
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai
eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dátum .................................
* A kérdésre adandó válasz esetében a számok emelkedő sorrendje az elégedettség mértékének növekedését
jelzi.
** Kizárólag abban az esetben kell válaszolni, ha a képzésnek volt gyakorlati része. Nyelvi képzés esetén
nem kell
választ adni!
*** Kizárólag abban az esetben kell válaszolni, ha a képzéshez biztosítottak tananyagot.
1

Az 1. § a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3
A 2. § (1a) bekezdését a 473/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése iktatta be.
4
A 2. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
5
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
6
A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
7
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja szerint
módosított szöveg.
8
A 4. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja a 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított
szöveg.
9
A 4. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.
10
Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.
11
Az 5. § (2) bekezdése a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 26. § a) pontja, a 360/2015. (XII. 2.) Korm.
rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
12
Az 5. § (3) bekezdése az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § b) pontja, a 360/2015. (XII. 2.) Korm.
rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
13
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja szerint
módosított szöveg.
14
A 6. § (1) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja, a 379/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
15
A 6. § (3) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, szövege a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
16
A 6. § (3a) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
17
A 6. § (4) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított, nyitó
szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja sterint módosított szöveg.
2

RETTEGI Consulting

51/85. oldal

2013. évi LXXVII. tv. és végrehajtási rendeletei
Forrás: www.njt.hu

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet.
Hatályossági állapot: 2017.01.01.

18

A 6. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
19
A 7. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
20
A 7. § (4) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § a) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
21
A 8. §-t a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 212. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 263.
§-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
22
A 9. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
23
A 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
24
A 9. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
25
A 9. § (4) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.
26
A 10. § nyitó szövegrésze a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.
27
A 10. § c) pontja a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 24. § b) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
28
A 11. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
29
A 11. § (1a) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.
30
A 11. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
31
A 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja
szerint módosított szöveg.
32
A 11. § (3) bekezdés a) pontja a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 24. § b) pontja, a 379/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
33
A 11. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
34
A 11. § (4a) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (5) bekezdése iktatta be.
35
A 11. § (6) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja, a 379/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.
36
A 12. § a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
37
A 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés b) pontja
szerint módosított szöveg.
38
A 14. § (3) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
39
A 14. § (4) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított
szöveg.
40
A 14. § (5) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
41
A 15. § (1) bekezdés c) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés f) pontja szerint
módosított szöveg.
42
A 15. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
43
A 15. § (4) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.
44
A 16. § (7) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a szerint
módosított szöveg.
45
A 16. § (7) bekezdés b) pontja a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.
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46

A 16. § (7) bekezdés c) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.
47
A 16. § (7a) bekezdését az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a
360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
48
A 16. § (7b) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.
49
A 16. § (7c) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.
50
A 16. § (8) bekezdése a 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.
51
A 16. § (9) bekezdés a) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés g) pontja szerint
módosított szöveg.
52
A 16. § (9) bekezdés c) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésével megállapított
szöveg.
53
A 16. § (10) bekezdését az 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.
54
A 16. § (9) bekezdés a) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés g) pontja szerint
módosított szöveg.
55
A 17. § (1) bekezdés a) pontja a 473/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint módosított
szöveg.
56
A 17. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
57
A 17. § (2a) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.
58
A 17. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés g) pontja szerint
módosított szöveg.
59
A 18. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
60
A 18. § (5) bekezdés záró szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
61
A 18. § (5) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) és e) pontja
szerint módosított szöveg.
62
A 18. § (5) bekezdés b) pont záró szövegrésze a 318/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint
módosított szöveg.
63
A 19. § (1) bekezdése a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.
64
A 19. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés i) pontja, a 379/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) és d) pontja szerint módosított szöveg.
65
A 19. § (4) bekezdését a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 28. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
66
A 20. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.
67
A 20. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) és c)
pontja szerint módosított szöveg.
68
A 20. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
69
A 20. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés d) pontja szerint
módosított szöveg.
70
A 21. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
71
A 21. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.
72
A 21. § (3) bekezdés záró szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
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A 22. § (2) bekezdése a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § (3) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.
75
A 22. § (6) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
76
A 24. § (4) bekezdése a 352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.
77
A IV. fejezet címe a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.
78
A 25. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés h) pontja szerint
módosított szöveg.
79
A 25. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
80
A 25. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
81
A 25. § (4) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított, a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
82
A 25. § (4a) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.
83
A 25. § (5) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított, szövege a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
84
A 25. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
85
A 26. § (1) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
86
A 26. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított
szöveg.
87
A 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés e) pontja
szerint módosított szöveg.
88
A 26. § (3) bekezdés l) pontja a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított,
szövege a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
89
A 26. § (3) bekezdés n) pontját a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.
90
A 26. § (3) bekezdés o) pontját a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.
91
A 26. § (4) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
92
A 27. § (1) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított
szöveg.
93
A 27. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.
94
A 27. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés g) pontja
szerint módosított szöveg.
95
A 27. § (4) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés g) pontja szerint módosított
szöveg.
96
A 28. § (1) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés h) pontja szerint módosított
szöveg.
97
A 28. § (2) bekezdése a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés i) pontja és 21. § d) pontja, a
379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.
98
A 28. § (3) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 21. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
99
A 29. § a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.
100
A 29. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint
módosított szöveg.
101
A 29. § (1) bekezdés 12. pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (7) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.
74
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A 29. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint
módosított szöveg.
103
A 30. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja
szerint módosított szöveg.
104
A 30. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (6) bekezdés c) pontja szerint
módosított szöveg.
105
A 32. § (1)–(3) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 251. § (8) bekezdése hatályon kívül
helyezte.
106
A 32. § (4) bekezdését a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.
107
A hatályalépés időpontja 2014. május 2.
108
A 32. § (5) bekezdését a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 25. §-a iktatta be.
109
A hatályalépés időpontja 2014. május 2.
110
A 32. § (6) bekezdését a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.
111
A hatálybalépés időpontja 2015. december 10.
112
A 34–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
113
A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
114
Az 1. melléklet a 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet 27. §-a és 28. § b) pontja, a 360/2015. (XII. 2.)
Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.
115
A 3. melléklet a 360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.
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56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység
folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának
szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése
során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
következőket rendelem el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: kérelmező),
b)1 a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal),
c) a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre.
2. § (1) A felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedélyének kiadására, módosítására,
kiegészítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke – a (2)
bekezdésben foglalt eltéréssel – az engedély
a) kiadására és módosítására irányuló,
aa) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 103 000
forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,
ab) az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 23 000 forint,
b) kiegészítésére irányuló,
ba) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000
forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,
bb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési
körönként 12 000 forint.
(2) A díj mértéke
a) a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott felnőttképzést folytató
intézményeknek a hivatásos és szerződéses beosztások betöltésére jogosító – a honvédelemért felelős
miniszter, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó – képzései
vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló
kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén – a képzési körök és a mellékelt képzési programok számától
függetlenül – 12 000 forint,
b) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM azonosítóval
rendelkező köznevelési intézménynek az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy
kiegészítésére irányuló, az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti képzési kört érintő kérelme
benyújtása esetén 23 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000
forint összegű kiegészítő díj.
(3) Az engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett
változások bejelentésének díja bejelentésenként 5600 forint.
(4) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: jogorvoslati díj)
a) az (1) bekezdés a) pontja és az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti döntés ellen benyújtott
jogorvoslati kérelem esetén 33 600 forint,
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b) az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint a (2) bekezdés szerinti döntés ellen benyújtott jogorvoslati
kérelem esetén 12 600 forint,
c)2 az Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntés ellen benyújtott
jogorvoslati kérelem esetén 33 600 forint.
(5)3 A díjat a kérelmezőnek a kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-0029967100000000 számú számlájára, a jogorvoslati díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Államkincstárnál
vezetett 10032000-01460658-00000000 számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki
átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren
keresztül történő fizetéssel kell megfizetni, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló
kormányrendelet és az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az
elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás
közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.
(6) A díj, a jogorvoslati díj átutalással történő megfizetésének igazolására a kérelemhez, bejelentéshez vagy a
jogorvoslati kérelemhez – az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint –
mellékelni kell az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát vagy az átutalást
igazoló bizonylat másolatát.
(7)4 A kormányhivatal túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon
belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e
rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.
3. § (1) A kérelmezőnek vissza kell téríteni a jogorvoslati díjat, ha megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált
döntés a kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.
(2) A jogorvoslati díj visszatérítését – a túlfizetés kivételével – a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben
kell elrendelni, a visszatérítésről a másodfokon eljáró hatóság gondoskodik a döntés jogerőre emelkedésétől
számított tizenöt napon belül. A jogorvoslati díj túlfizetése esetén a visszafizetésre a 2. § (7) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a visszafizetésről a másodfokon eljáró hatóság gondoskodik.
(3)5 Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró hatóság a kormányhivatal részben vagy egészben
jogszabálysértő döntését a tényállás kiegészítéséhez vagy tisztázásához szükséges vizsgálatok elvégzését
követően megváltoztatja vagy megsemmisíti, a kormányhivatal a másodfokon eljárt szerv számára az
eljárásban felmerült költségeket – a jogorvoslati díj mértékéig – megtéríti.
4. § (1)6 A díj, valamint a jogorvoslati díj az eljárást lefolytató szerv bevétele. A díjak és a jogorvoslati díjak
nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A díj 2. § (1) bekezdése, valamint a jogorvoslati díj 2. § (4) bekezdése szerint megállapított mértékébe
beszámít a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt
eljárási költségek közül a szakértői díj és a szakértői költségtérítés.
5. §7 A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság összegét a kormányhivatal 2. §
(5) bekezdésében meghatározott számlaszámára banki átutalással kell megfizetni. A bírság befizetéséről
szóló átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a bírságot elrendelő
határozat számát.
6. § A díjak és jogorvoslati díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,
b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása
tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken díjat kell érteni.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
9. §8
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1

Az 1. § b) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés c) pontját a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet 13. §-a iktatta be.
3
A 2. § (5) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
4
A 2. § (7) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított
szöveg.
5
A 3. § (3) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított, a 62/2016. (XII. 29.)
NGM rendelet 64. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
6
A 4. § (1) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.
7
Az 5. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 64. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.
8
A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
2
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58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási
keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól,
feladatairól és működésének részletes szabályairól
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető Államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést
folytató intézményre,
b) minőségbiztosítási rendszer keretrendszernek való megfeleltethetőségére irányuló kérelmet benyújtó jogi
személyre (a továbbiakban: kérelmező),
c)1 a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalra (a továbbiakban: NSZFH),
d) a Felnőttképzési Szakértői Bizottságra (a továbbiakban: FSZB),
e) a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre (a továbbiakban: szakértők),
f)2 az Fktv. 14. § (2) bekezdése szerinti külső értékelést (a továbbiakban: külső értékelés) végző jogi
személyre,
g)3 a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal).
2. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
2. § (1)4 A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer (a továbbiakban: keretrendszer) alapján a
felnőttképzést folytató intézmény létrehozza saját minőségbiztosítási rendszerét, melynek során
a) átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakít ki képzési tevékenysége minőségének
biztosítása érdekében;
b) formális belső mechanizmusokat alakít ki képzési programjai indításának jóváhagyására, követésére és
rendszeres belső értékelésére vonatkozóan;
c) eljárásokat alakít ki az oktatók folyamatos továbbképzésének és minősítésének biztosítására;
d) minden képzési programjához biztosítja az annak megvalósításához szükséges erőforrásokat;
e) gondoskodik képzési tevékenységének hatékonyságát biztosító információk gyűjtéséről, elemzéséről és
felhasználásáról, és
f) honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és
minőségi információkat.
(2) A felnőttképzést folytató intézmény a keretrendszer alábbiakban felsorolt alapelveinek érvényesítésével
biztosítja, hogy minőségbiztosítási rendszere
a) tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének növelése áll,
b) a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul,
c) önértékelésre épüljön,
d) a személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló szemléletet tükrözzön és segítse elő az oktatók
továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása érdekében,
e) járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a
szolgáltatások minőségének javítása adatokon és visszajelzéseken alapuljon,
f) a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épüljön, és
g) legyen összhangban az intézmény méretével és képzéseinek összetettségével.
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(3) A felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszere a keretrendszer alábbiakban felsorolt
tartalmi elemeiből áll:
a) a minőségpolitikára vonatkozó dokumentum, mely tartalmazza
aa) a minőségre vonatkozó intézményi stratégiát,
ab) az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét,
ac) a képzésben résztvevők bevonásának módját a minőségbiztosítás megvalósításába,
ad) a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módját;
b) a képzési programokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentum, mely tartalmazza
ba) a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást,
bb) a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források
biztosítására vonatkozó eljárást,
bc) a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésére vonatkozó
módszereket,
bd) a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye
visszacsatolására vonatkozó eljárást,
be) a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást;
c) az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentum,
mely tartalmazza
ca) az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárást,
cb) az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket,
cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárást;
d) az intézmény információs rendszere, mely kiterjed
da) a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
db) a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
dc) az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
dd) az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtésére és
elemzésére,
de) a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok gyűjtésére
és elemzésére,
df) az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárásra;
e) a panaszok kezeléséről szóló dokumentum, mely tartalmazza a panaszok kivizsgálásának és kezelésének
módját,
f) az intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére
irányuló helyesbítő, és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző tevékenységek menetét
tartalmazó dokumentum, és
g) az intézmény tevékenységének önértékelésére vonatkozó eljárást tartalmazó dokumentum.
(4) A felnőttképzést folytató intézmény önértékelésének gyakoriságáról maga dönt.
3. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében a 2. § (3) bekezdés b) pont
ba) és bb), bd) és be) alpontjában, c) pont ca) és cc) alpontjában, d) pont df) alpontjában és g) pontjában
foglalt tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket (indikátorokat) az alábbiak szerint határozza meg:
a) a minőségi jellemző legyen alkalmas a tartalmi elem eredményének, eredményeinek kifejezésére, és
b) a minőségi jellemzőhöz az érintett tartalmi elemmel elérni kívánt célérték, célértékek hozzárendelése
szükséges a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.)
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt minőségcélok figyelembevételével.
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(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott minőségi jellemzőhöz rendelt célérték nem teljesülése esetén a
felnőttképzést folytató intézmény feltárja az okokat, és a 2. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott
helyesbítő tevékenységet végez, amely a kitűzött célérték teljesítéséhez szükséges lépéseket tartalmazza,
vagy a célérték – következő időszakra vonatkozó – indokolt módosítását valósítja meg.
4. § (1) Minőségbiztosítási rendszer keretrendszernek való megfeleltethetőségére irányuló kérelem (a
továbbiakban: kérelem) az FSZB-hez nyújtható be kizárólag elektronikus úton. A kérelem az FSZB
honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. Kérelmet a
minőségbiztosítási rendszer kidolgozója, tulajdonosa vagy annak alkalmazását tanúsító jogi személy nyújthat
be. A kérelmező a kérelemhez mellékeli a minőségbiztosítási rendszer leírását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza a kérelmező
a) nevét,
b) székhelyét,
c) képviselőjének nevét,
d) elektronikus elérhetőségét,
e) által benyújtott minőségbiztosítási rendszer keretrendszernek való megfeleltethetőségére irányuló
indoklást és
f) (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
(3)5 A kérelmező az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghozott, a
minőségbiztosítási rendszer alkalmazására vonatkozó döntést követően hozzájárul-e a keretrendszernek
megfelelő minőségbiztosítási rendszerének az NSZFH honlapján történő közzétételéhez.
5. § (1) Az FSZB megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az alábbiaknak:
a) a benyújtott minőségbiztosítási rendszer tükrözi-e a 2. § (2) bekezdésében megjelölt alapelveket,
b) a benyújtott minőségbiztosítási rendszerben meghatározott dokumentumok tartalma megfelel-e a 2. § (3)
bekezdésében foglalt tartalmi elemeknek,
c) a benyújtott minőségbiztosítási rendszer – a 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerint – meghatározza-e a
tartalmi elemekhez tartozó minőségi jellemzőket.
(2) Az FSZB a kérelem beérkezését követő harminc napon belül megvizsgálja a minőségbiztosítási rendszer
keretrendszernek való megfeleltethetőségét. Ha megállapítja, hogy a minőségbiztosítási rendszer annak
hiányosságai miatt a keretrendszernek nem feleltethető meg, a kérelmezőt – a hiányosságok megjelölésével,
azok tizenöt napon belül történő teljesítésének lehetőségével – felhívja a minőségbiztosítási rendszer
kiigazítására.
(3) Az FSZB az (2) bekezdésben foglalt vizsgálatot követően dönt a miniszternek javasolható, a
keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerekről. A keretrendszernek megfelelő
minőségbiztosítási rendszerek közül kiválasztja a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknél
alkalmazható minőségbiztosítási rendszereket, és az erre vonatkozó, indoklással ellátott javaslatot – ideértve
a keretrendszer alkalmazására vonatkozó gyakorlati, és az összeférhetetlenségi szabályokat is – minden év
március 31-ig, július 31-ig és november 30-ig megküldi a miniszternek. Az FSZB a keretrendszernek nem
megfeleltethető minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó döntéséről – azt követő öt napon belül – értesíti a
kérelmezőt.
(4)6 A miniszter az FSZB (3) bekezdésben foglalt javaslatáról – annak megküldésétől számított – harminc
napon belül dönt. A miniszter döntéséről – az NSZFH útján – értesíti a kérelmezőt.
(5)7 Az NSZFH a miniszter (4) bekezdés szerinti döntéséről szóló értesítést követő öt napon belül – a
kérelmező hozzájáruló nyilatkozata esetén – honlapján nyilvánosságra hozza a keretrendszernek megfelelő
és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekben alkalmazható minőségbiztosítási rendszert.
3. A Felnőttképzési Szakértői Bizottság feladatai, működése és tagjai
6. § (1)8 Az FSZB
a) a szakértők ellenőrzési feladatainak ellátásával kapcsolatban a kormányhivatal számára
aa) útmutatót készít, valamint javaslatokat dolgoz ki, amelyeket a kormányhivatal köteles alkalmazni, és
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ab) elemzéseket végez,
b) a szakértők képzésével és továbbképzésével kapcsolatban az NSZFH felkérésére évente javaslatot tesz a
képzés, továbbképzés rendszerére és tartalmára,
c) a szakértőkkel szemben támasztott szakmai követelményeket és szakértői minősítési rendszert dolgoz ki a
kormányhivatal számára, amelyeket a kormányhivatal köteles alkalmazni a szakértőkkel kapcsolatos
tevékenysége során,
d) a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdésében, valamint 25. § (4) bekezdésében foglaltak szerint javaslatot tesz a kormányhivatal részére
a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban, valamint a felnőttképzést
folytató intézmények ellenőrzése során kirendelésre kerülő szakértők személyére,
e) véleményt készít a kormányhivatal részére a nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére
irányuló eljáráshoz szükséges, az Fktv. 19. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat céljából,
f) kijelöli a külső értékelést végző szervezeteket a 9/A. §-ban foglalt szempontok figyelembevételével.
(2)9 Az FSZB döntéseit testületi ülésen hozza. Üléseit – az NSZFH előzetes egyetértésével – az elnök hívja
össze.
(3) Az FSZB ülése határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van, döntését a jelenlévő
tagok több mint felének szavazatával hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) Az FSZB 5. § (3) bekezdés szerinti döntésében szavazati joggal nem vehet részt az a tag, aki a
kérelmezővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll, vagy a kérelmező szervezetnek, illetve a szervezet
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének vezető tisztségviselője, a kérelmező alapítvány kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a kérelmező egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének
tagja, a kérelmező gazdasági társaságnak bármilyen arányban tulajdonosa.
(4a)10 Az FSZB 9/A. § szerinti döntésében szavazati joggal nem vehet részt az a tag, aki a döntéssel érintett
a) értékelésre kerülő felnőttképzést folytató intézménnyel, vagy
b) a külső értékelést végző jogi személlyel
a (4) bekezdésben meghatározott bármely jogviszonyban áll.
(5) Az FSZB ülésén a miniszter által megbízott személy tanácskozási joggal részt vehet.
7. § (1)11 Az FSZB elnökének és tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási időtartam elteltével,
b) lemondással,
c) az elnök, illetve a tag halálával,
d) felmentéssel,
e) visszavonással vagy
f) a felnőttképzési szakértői vagy a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásból való törléssel.
(2)12 Az FSZB elnökének és tagjának felmentésére akkor kerülhet sor, ha a elnök, illetve tag az egészségi
állapota miatt, vagy más okból a feladatának ellátására tartósan alkalmatlanná vált.
(2a)13 A miniszter az FSZB elnökének és tagjának kinevezését a megbízatási időtartam lejártát megelőzően
indokolás nélkül visszavonhatja.
(3)14 Az FSZB tagjának felmentését az elnök, az FSZB elnökének felmentését az NSZFH főigazgatója a
felmentés indokának megjelölésével kezdeményezi a miniszternél.
(4)15 Az FSZB elnöke és tagja lemondását írásban közli a miniszterrel. Az új elnököt és tagot a miniszter a
lemondást követő harminc napon belül nevezi ki.
(5)16 Az FSZB elnöke és tagja megbízatásának (1) bekezdés b)–e) pontjában foglalt megszűnése esetén az új
elnök és tag megbízatása a kinevezés négyéves időtartamából még hátralevő időtartamra szól.
8. § (1) Az FSZB ügyrendjét – a miniszter jóváhagyásával – maga állapítja meg.
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(2) Az FSZB elnöke feladatkörében képviseli a testületet.
(3) Az FSZB elnöke és tagjai díjazásban részesülnek, melynek mértéke ülésenként az elnök esetében a
kötelező legkisebb munkabér összege, a tagok esetében a kötelező legkisebb munkabér összegének ötven
százaléka.
9. § A képzési programnak az Fktv. 10. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti előzetes minősítéséért a
felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő által felszámított díj legmagasabb összege
hatvanezer forintnál nem lehet magasabb.
9/A. §17 Az FSZB a felnőttképzést folytató intézménynél külső értékelést végző szervezetet az értékelésre
kerülő felnőttképzést folytató intézmény
a) engedélyében szereplő képzéseinek képzési kör szerinti megoszlása,
b) megvalósított képzéseiben részt vevők száma,
c) megvalósított képzéseinek képzési forma és típus szerinti jellemzői,
d) által nyújtott felnőttképzést kiegészítő tevékenysége száma és jellege
figyelembevételével jelöli ki.
10. § (1)18 Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja,
hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzie a tevékenységét. A külső értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek, valamint
véleményét elektronikus úton megküldi az FSZB részére. A vélemény kötelező tartalmi elemeit az FSZB
meghatározza.
(1a)19 Ha a külső értékelésről szóló, (1) bekezdés szerinti véleményben foglaltak alapján az FSZB a
felnőttképzést folytató intézmény működésére vonatkozóan jogszabálysértést észlel, a véleményt nyolc
napon belül megküldi a kormányhivatalnak. A kormányhivatal a vélemény beérkezésétől számított harminc
napon belül köteles hivatalból ellenőrzési eljárást indítani az intézménnyel szemben. A kormányhivatal az
ellenőrzési eljárást az FSZB által delegált egy fő szakértő bevonásával folytatja le.
(2) Az (1) bekezdés szerinti külső értékelésnél felszámítható díj legmagasabb összegét a miniszter – az FSZB
javaslata alapján – minden év március 31-ig közleményben állapítja meg.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
1

Az 1. § c) pontja az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § f) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
3
Az 1. § g) pontját a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (2) bekezdése iktatta be.
4
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.
5
A 4. § (3) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
6
Az 5. § (4) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
7
Az 5. § (5) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
8
A 6. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
9
A 6. § (2) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
10
A 6. § (4a) bekezdését a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (4) bekezdése iktatta be.
11
A 7. § (1) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
12
A 7. § (2) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.
13
A 7. § (2a) bekezdését a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.
14
A 7. § (3) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
15
A 7. § (4) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § b)–c) pontja szerint módosított szöveg.
2
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16

A 7. § (5) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 4. § b) és d) pontja szerint módosított szöveg.
A 9/A. §-t a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (5) bekezdése iktatta be.
18
A 10. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.
19
A 10. § (1a) bekezdését a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 65. § (6) bekezdése iktatta be.
17
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59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai
programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és
eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének
igazolásáról
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető Államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott jogalanyra,
b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre,
c) az Fktv. 1. § (1) bekezdés e) pontja szerinti Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára (a továbbiakban:
kamara),
d) az Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti bizottságra (a továbbiakban: bizottság),
e) az Fktv. 18. § (4) bekezdésben meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó).
2. A szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának
és a nyilvántartásból való törlésének követelményei
2. § (1) A bizottság a szakmai programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a továbbiakban: javaslat) az
Fktv. 18. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha
a javaslatban
a) a szakmai programkövetelmény megnevezése
aa) tartalmazza a megszerezhető szakmai végzettség megnevezését,
ab) megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és alkalmas a képzéssel
megszerezhető kompetenciák alapján a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület azonosítására,
ac) összhangban van a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával,
ad) segíti a munkaadót a szakmai végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök beazonosításában,
és
ae) a munkavállaló tájékoztatását szolgálja a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia tartalmára
és hasznosítására vonatkozóan,
b)1 a képzés megkezdéséhez megjelölt bemeneti feltételek
ba) szükségesek a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításához,
bb) csak azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek a képzés megkezdéséhez minimálisan szükségesek, és
bc) a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelnek,
c) a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása egyértelműen
meghatározott és a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia a tevékenység végzéséhez vagy a
munkaterületen szükséges,
d) meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszáma
da) megfelelő időt biztosít a megjelölt munkatevékenység ellátásához szükséges kompetencia elsajátítására,
db) a javaslat modulrendszerű felépítése esetén modulonként tartalmazza a minimális és maximális
óraszámot, és
dc)2 úgy került meghatározásra, hogy az óraszámok egymástól eltérőek, valamint a maximális óraszám nem
haladja meg a minimális óraszám kétszeresét,
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e) a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:
ea) a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal a tevékenység, munkaterületi feladat
elvégezhető vagy magasabb szinten gyakorolható,
eb)3 a legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró
szakmai ismereteket, készségeket és személyes kompetenciákat, társas kompetenciákat és
módszerkompetenciákat tanulási eredmény alapú megközelítésben a javaslat tartalmazza,
ec)4 a szakmai követelmények leírása – modulrendszerű felépítés esetén – modulonként szerepel a
javaslatban,
ed)5
f) az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya a szakmai végzettség jellegéhez igazodóan
fa) összhangban van a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításának képzési forma
szerint meghatározott időszükségletével, és
fb) modulrendszerű felépítés esetén modulonként került meghatározásra,
g) feltüntetésre kerül a szakmai végzettség, és
h) a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeként a képzés felnőttképzési
szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel és a felnőttképzést folytató intézmény
által szervezett szakmai záró beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) sikeres teljesítése került megjelölésre,
i)6 bemutatásra és indokolásra kerül, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van
szükség és
j)7 modulrendszerű felépítés esetén a modul megnevezése megfelel a tisztességes tájékoztatás
követelményeinek, nem megtévesztő és utal a modulban foglalt szakmai követelmények tartalmára.
(2) A javaslatban szereplő, a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek megfelelőek, ha
a)8 iskolai előképzettségként az alábbi végzettségek valamelyikét tartalmazzák:
aa) iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolcnál kevesebb elvégzett évfolyama,
ab) alapfokú iskolai végzettség,
ac) középfokú iskolai végzettség,
ad) érettségi végzettség,
ae) szakmai érettségi végzettség,
af) felsőfokú végzettség,
b) szakmai előképzettségként – ha szakmai előképzettség szükséges – az alábbi végzettségek valamelyikét
tartalmazzák:
ba) az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség,
bb) a javaslatban szereplő, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet szerinti Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban:
OKJ) szerinti szakképesítés,
bc) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító felsőoktatási
szakképzésben szerzett szakképzettség,
c) az egészségügyi alkalmassági követelményt – a tevékenység végzése feltételének előírásaként –
jogszabály tartalmazza,
d) a gyakorlati idő előírását a megszerezhető kompetencia indokolja, és
e) egyéb feltételek előírását a megszerezhető kompetencia indokolja.
(3) A javaslatnak az OKJ-ban szereplő szakmacsoportot az (1) bekezdés a)–c) és e) és g) pontjában foglaltak
figyelembe vételével kell megjelölnie. A szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételekor kizárólag
egy szakmacsoportba sorolható.
(4) Modulrendszerű felépítés esetén a javaslatba beépíthető a nyilvántartásban szereplő modulrendszerű
szakmai programkövetelmény modulja, valamint a nyilvántartásban szereplő, nem modulrendszerű szakmai
programkövetelménynek az Fktv. 18. § (4) bekezdés d)–f) pontjában foglalt adatai.
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(5) A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,
a) amely – a 4. § (3) bekezdés c) pont alapján biztosított hiánypótlást követően – nem felel meg
az (1)–(4) bekezdésben foglalt követelményeknek,
b)9 amelynek megnevezése, illetve az abban szereplő szakmai végzettség megnevezése megegyezik, vagy
megtévesztésig hasonló
ba) a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény,
bb) az OKJ szerinti szakképesítés vagy
bc) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés
megnevezésével,
c)10 amely, vagy amelynek valamely modulja megtalálható az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: követelménymodul rendelet),
d)11 amelyben megtalálható az OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciáinak több
mint negyven százaléka, rész-szakképesítés esetén több mint hatvan százaléka, kivéve, ha a javaslatban
szereplő szakmai kompetencia az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai kompetenciájának magasabb
szintű elsajátítására vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek kialakítására irányul, vagy
e)12 amelyben megtalálható a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés képzési
és kimeneti követelményeiben szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,
f)13 amelyben megtalálható a kamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
mesterképzéseinek kompetencia moduljaiban szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,
g)14 amelyben megszerezhető szakmai végzettség tartalma jogszabályban meghatározásra került,
h)15 amely alapján megszerezhető szakmai végzettség nincs összhangban a szakmai követelmények
leírásával, a bemeneti feltételekkel, a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával.
3. § (1) A bizottság a programkövetelményt módosítja, ha
a) a módosítási javaslat az Fktv. 18. § (4) bekezdés c)–d) és f) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban
van a 2. § (1) bekezdése szerinti rendelkezésekkel, vagy
b) jogszabályi változás következtében módosul a szakmai programkövetelmény azonosító számában szereplő
OKJ szerinti szakmacsoport megjelölése.
(2) A bizottság az (1) bekezdés a) pont szerinti eljárást felnőttképzési programszakértő igénybevételével
folytatja le.
(3)16 A bizottság a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli, ha a szakmai programkövetelmény
szakmai kompetenciái beépítésre kerültek
a) az OKJ-ban szereplő valamely szakképesítés szakmai kompetenciái közé,
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés valamely képzési és kimeneti
követelményébe vagy
c) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés jogszabályban meghatározott valamely kompetencia moduljába
vagy kompetenciái közé.
3. Eljárási szabályok és a bizottság működésével kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A javaslat kizárólag elektronikus úton nyújtható be a kamara honlapján erre a célra rendszeresített
elektronikus űrlap kitöltésével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat – az Fktv.-ben foglaltakon túl – tartalmazza
a) a javaslatot benyújtó
aa) nevét, vagy a cég nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét, és
ae) elérhetőségét, és
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b) a javaslatnak a 2. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.
(3) A bizottság a javaslat benyújtását követő harminc napon belül felnőttképzési programszakértő
igénybevételével megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek.
Ha megállapítja, hogy a javaslat
a) megfelel a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a javaslatot nyilvántartásba veszi,
b) a 2. § (5) bekezdés b)–e) pontjaiban foglaltak miatt nem vehető nyilvántartásba, a javaslat nyilvántartásba
vételét – az indok megjelölésével – elutasítja,
c) a 2. § (1)–(2) és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a javaslatot benyújtót a megállapított
hiányosságok tíz napon belül történő pótlására szólítja fel, melynek teljesítése esetén a javaslat
nyilvántartásba vételéről dönt, vagy a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a javaslat
nyilvántartásba vételét – az indok megjelölésével – elutasítja, vagy
d) nem felel meg a 2. § (3) bekezdésben foglaltaknak, a bizottság meghatározza a javaslat OKJ-ban szereplő
szakmacsoportba történő, rendeletnek megfelelő besorolását.
(4) A bizottság a (3) bekezdésben meghatározott eljárási határidőt egy alkalommal, legfeljebb harminc
nappal meghosszabbíthatja. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak
teljesítéséig terjedő idő.
(5) A nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot az 1. § e) pontban meghatározott jogalany nyújthatja be
az (1) bekezdés szerint. A javaslat tartalmazza
a) a javaslatot benyújtó
aa) nevét vagy a cég nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét, és
ae) elérhetőségét,
b) a módosítani kívánt szakmai programkövetelmény azonosító számát, és
c) a javaslatnak a 3. § (1) bekezdés a) pontban foglaltaknak megfelelő indoklását.
(6) A bizottságnak a nyilvántartás módosítására irányuló eljárása során a (3)–(4) bekezdésben foglaltakat – a
3. § (1) bekezdés a) pont szerinti eltéréssel – kell értelemszerűen alkalmaznia.
(7) A kamara a bizottság (3) és (6) bekezdése szerinti döntéséről öt napon belül – elektronikus úton – értesíti
a javaslatot benyújtót.
5. § (1) A bizottság felnőttképzési programszakértő igénybevételével minden év november 30-ig
felülvizsgálja a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelményeket és a felülvizsgálatot követő tíz
napon belül
a) a 3. § (1) bekezdés b) pontban foglalt esetben a nyilvántartást módosítja,
b) a 3. § (3) bekezdésben foglalt esetben a szakmai programkövetelményt a nyilvántartásból törli.
(1a)17 A bizottság a szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított minden
ötödik évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő szakmai
programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint. A kamara a bizottság vizsgálatának
lefolytatása érdekében – a személyes adatok kivételével – adatot igényel a Pest Megyei Kormányhivataltól (a
továbbiakban: kormányhivatal).
(1b)18 Ha az (1a) bekezdés szerinti vizsgálat során a bizottság megállapítja, hogy a nyilvántartásban szereplő
szakmai programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a
szakmai programkövetelményt – a vizsgálatot követő tíz napon belül – a nyilvántartásból törli.
(2)19 A kamara a kormányhivatalt az (1) és (1b) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlésről öt napon
belül értesíti.
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4. A szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a szakmai záró
beszámolóval összefüggő rendelkezések
6. § (1) Az Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja vagy (3)
bekezdése szerinti képzés befejezését követően, a szakmai végzettség megszerzésének igazolására a képzés
követelményeit teljesítő részére tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány tartalmát és formáját az 1. melléklet
határozza meg.
(2) A felnőttképzést folytató intézmény az (1) bekezdés szerinti tanúsítványt évente újrakezdődő
sorszámozással, a tárgyév megjelölésével látja el.
7. § (1) A szakmai végzettség megszerzésének feltétele a beszámoló sikeres teljesítése. A beszámoló
követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.
(2) A beszámoló követelményeiben az elméleti ismereteknek és a gyakorlati készségeknek olyan arányban
kell megjelennie, amely megfelel az elméleti és gyakorlati képzési idő arányának.
(3) A beszámoló „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet.
(4) A „nem megfelelt” minősítésű beszámoló a felnőttképzést folytató intézménynél vagy annak jogutódjánál
megismételhető.
5. Záró rendelkezés
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelethez - Tanúsítvány
Száma: ……/…….év
TANÚSÍTVÁNY
részére,
(anyja születési neve: …………………………….. születési helye: ………………….,
ideje: …… év, ………….hó, ……nap)
aki a .............szám alatt nyilvántartott…………………………………………..felnőttképzést folytató
intézményben
a ………azonosító szám alatt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásában szereplő,
…………………………………………………………………….megnevezésű felnőttképzési szakmai
programkövetelmény alapján szervezett,
…………………………………….megnevezésű szakmai képzésen részt vett, és a szakmai képzés
követelményeit sikeresen teljesítette.
A tanúsítvány a ……………………………………………..….megnevezésű szakmai végzettség
megszerzését igazolja.
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható szakmai tevékenység,
munkaterület:…………………………………….
Kelt: …………………………., 20.….év,……….hó, …….napján
ph.
………………………………….
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője
1

A 2. § (1) bekezdés b) pont nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § a) pontja szerint
módosított szöveg.
2
A 2. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.
3
A 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg.
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4

A 2. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 8. § b) pontja szerint
módosított szöveg.
5
A 2. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.
6
A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.
7
A 2. § (1) bekezdés j) pontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.
8
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított
szöveg.
9
A 2. § (5) bekezdés b) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított
szöveg.
10
A 2. § (5) bekezdés c) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.
11
A 2. § (5) bekezdés d) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.
12
A 2. § (5) bekezdés e) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.
13
A 2. § (5) bekezdés f) pontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (7) bekezdése iktatta be.
14
A 2. § (5) bekezdés g) pontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (7) bekezdése iktatta be.
15
A 2. § (5) bekezdés h) pontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 5. § (7) bekezdése iktatta be.
16
A 3. § (3) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.
17
Az 5. § (1a) bekezdését a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a
62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 66. § a) pontja szerint módosított szöveg.
18
Az 5. § (1b) bekezdését a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.
19
Az 5. § (2) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított, a 62/2016.
(XII. 29.) NGM rendelet 66. § b) pontja szerint módosított szöveg.
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16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi
programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és
eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének
igazolásáról
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a nyelvi képzést folytató intézményre, amennyiben a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a
továbbiakban: Fktv.) szerint nyelvi képzésre kiadott engedéllyel rendelkezik (a továbbiakban: felnőttképzést
folytató intézmény),
b) az Fktv. 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti felnőttképzési szakértőkre,
c) az Fktv. 9. §-a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottságra (a továbbiakban: FSZB),
d) az Fktv. 19. § (3) bekezdésében meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: javaslatot benyújtó),
e)1 a Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal).
(2)2
2. A nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének, nyilvántartása módosításának
követelményei és eljárási rendje
2. § (1)3 A kormányhivatal a felnőttképzési nyelvi programkövetelményre vonatkozó javaslatnak (a
továbbiakban: javaslat) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásába (a továbbiakban:
nyilvántartás) történő felvételéről dönt, ha – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a javaslatban
a) a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény (a továbbiakban: programkövetelmény) megnevezése – az
Fktv. 19. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon túlmenően – megfelel a tisztességes tájékoztatás
követelményeinek,
b) az érintett nyelvi képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák meghatározásra kerülnek,
c) az egyes „KER” kimeneti szinteken szükséges
ca) kontaktórás nyelvi képzés minimális óraszáma megfelel az 1. mellékletben meghatározott óraszámnak,
maximális óraszáma nem haladja meg az 1. mellékletben meghatározott óraszám másfélszeresét,
cb) távoktatás típusú nyelvi képzés minimális kontaktórás óraszáma megfelel a 2. mellékletben
meghatározott óraszámnak, maximális óraszáma nem haladja meg a 2. mellékletben meghatározott óraszám
kétszeresét,
cc) egyéni felkészítés minimális és maximális óraszáma a ca) alpontban meghatározott minimális és
maximális óraszám kétharmada,
d) a nyelvi képzési követelmények leírása
da) moduláris rendszerben történik, és a modulok kialakítása igazodik a nyelvi képzés szintjeihez,
db) igazodik a modul kimeneti követelményeihez,
e) az egyes „KER” szintek bontása
ea) az A1–B1 kimeneti szinteken legalább két, legfeljebb négy,
eb) a B2–C1 kimeneti szinteken legalább négy, legfeljebb nyolc,
ec) a C2 kimeneti szinten legalább három, legfeljebb hat
modult tartalmaz,
f) a programkövetelmény minden „KER” szintre kiterjed,
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g)4 az Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, 3. melléklet
szerinti tanúsítvány kiadásának feltételeként valamennyi modul vonatkozásában a nyelvi képzés
felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel, valamint a
felnőttképzést folytató intézmény által szervezett képzést záró vizsga sikeres teljesítése kerül megjelölésre és
h) a nyelvi képzésen való részvételről szóló igazolás kiállításának feltételeként a nyelvi képzés felnőttképzési
szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel kerül megjelölésre.
(2)5 A kormányhivatal az egyéb nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat nyilvántartásba
történő felvételéről dönt, ha az megfelel az (1) bekezdés a)–b), d) és g)–h) pontjában foglaltaknak és
tartalmazza a képzés minimális és maximális óraszámát.
(3)6 A kormányhivatal a kombinált nyelvi képzésre irányuló javaslat benyújtása esetén a javaslat
nyilvántartásba történő felvételéről dönt, ha
a) az megfelel az (1) bekezdés a)–b), d) és g)–h) pontjában foglaltaknak, és
b) a képzés óraszáma a programkövetelmény általános nyelvi képzési része vonatkozásában kontaktórás
típusú képzés esetén az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, távoktatás típusú képzés esetén az (1) bekezdés
c) pont cb) alpontjában foglaltak figyelembe vételével kerül meghatározásra.
(4) A javaslatba beépíthető a nyilvántartásban szereplő programkövetelmény modulja.
(5) A nyilvántartásába történő felvételre javaslat nyújtható be bármely idegen nyelvre, valamint a magyarra,
mint idegen nyelvre.
(6)7 A kormányhivatal nem veszi nyilvántartásba azt a javaslatot,
a) amely – az 5. § (1) bekezdés alapján biztosított hiánypótlást követően – nem felel meg az (1)–(5)
bekezdésben foglalt követelményeknek,
b) amelyben a programkövetelmény bármely modulja – a távoktatási típusú képzés kivételével – harminc
tanóránál kisebb terjedelmű, vagy
c) amely a nyelvi képzés fajtájának nem megfelelő modult tartalmaz.
3. §8 A kormányhivatal a programkövetelményt módosítja, ha a módosításra irányuló javaslat az Fktv. 19. §
(3) bekezdés c)–e) pontjában foglaltakra irányul, és összhangban van a 2. § (1)–(6) bekezdés szerinti
rendelkezésekkel.
4. § (1)9 A javaslat a kormányhivatal honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével
nyújtható be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslat – az Fktv. 19. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – tartalmazza:
a) a javaslatot benyújtó
aa) nevét vagy a cég nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) jogi személy esetén a szervezeti képviselő nevét és
ae) elérhetőségét, valamint
b) a javaslatnak a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő indoklását.
(3)10 A kormányhivatal a javaslat nyilvántartásba vétele ügyében annak benyújtását követő huszonegy napon
belül dönt. A kormányhivatal az eljárási határidőt – hivatalból – egy alkalommal, legfeljebb huszonegy
nappal meghosszabbíthatja.
(4)11 A kormányhivatal a javaslat benyújtását követő három napon belül felkéri az FSZB-t annak
vizsgálatára, hogy az megfelel-e a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt követelményeknek. A vizsgálat céljából
a kormányhivatal az FSZB részére a javaslatba – a felkéréssel egyidejűleg – betekintést biztosít. Az FSZB a
javaslat vizsgálatába felnőttképzési szakértőt vonhat be. Ha a kormányhivatal az FSZB vizsgálat során tett
megállapításával nem ért egyet, erről – indoklással ellátva – tájékoztatja az FSZB-t.
(5) Ha az FSZB a (4) bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja, hogy a javaslat megfelel a 2. § (1)–
(6) bekezdésében foglalt követelményeknek, javaslatot tesz a nyilvántartásba történő felvételre.
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5. § (1)12 Ha az FSZB a 4. § (4) bekezdésben foglalt vizsgálat során megállapítja, hogy a javaslat nem felel
meg a 2. § (1)–(5) bekezdésében foglalt feltételeknek,a kormányhivatal – az FSZB véleményének közlésétől
számított öt napon belül – a javaslat benyújtóját a megállapított hiányosságok tíz napon belül történő
pótlására szólítja fel. Az eljárási határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól annak
teljesítéséig terjedő idő.
(2)13 A kormányhivatal az FSZB 4. § (5) bekezdésben foglalt javaslata, vagy a (1) bekezdésben
meghatározott hiánypótlás teljesítése esetén – az FSZB 4. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatát követően – a
javaslat nyilvántartásba vételéről dönt, vagy a hiánypótlás nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a
javaslat nyilvántartásba vételét – az indok megjelölésével – elutasítja.
(3)14 A kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti döntéséről öt napon belül értesíti a javaslat benyújtóját.
6. § (1) A nyilvántartás módosítására irányuló javaslatot a rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott jogalany nyújthatja be. A javaslatnak tartalmaznia kell
a) a 4. § (2) bekezdés szerinti adatokat,
b) a módosítani kívánt programkövetelmény azonosító számát és
c) a módosításra irányuló javaslat indoklását.
(2) A nyilvántartás módosítására irányuló eljárás során a 4. § (1) és (3)–(5) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.
7. §15 A kormányhivatal a programkövetelmény nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosító számot a
programkövetelmény nyelvéhez, a nyelvi képzettség szintjéhez, a nyelvi képzés fajtájához és típusához
rendelt kód alkalmazásával képzi.
8. §16 A kormányhivatal a nyilvántartásban szereplő programkövetelményeket a „KER”-ben ajánlott
hatfokozatú rendszer, vagy a programkövetelményt érintő jogszabályi változás esetén felülvizsgálja, és a
felülvizsgálatot követő tíz napon belül a nyilvántartást – szükség esetén – módosítja.
8/A. §17 (1)18 A kormányhivatal a nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételének napjától számított
minden ötödik évben megvizsgálja, hogy megvalósult-e képzés a nyilvántartásban szereplő nyelvi
programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint.
(2)19 Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során a kormányhivatal megállapítja, hogy a nyilvántartásban
szereplő nyelvi programkövetelmény alapján készült képzési programok szerint képzés nem valósult meg, a
nyelvi programkövetelményt – a vizsgálatot követő tíz napon belül – a nyilvántartásból törli.
3. A nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum tartalma és formája, a képzést
záró vizsgával, valamint a nyelvi képzésen való részvétellel összefüggő rendelkezések
9. § (1) A felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja vagy (3) bekezdése szerinti
képzés során az engedélyében szereplő nyelvi képzés bármely nyelvi képzettségi szintjére kiállíthat – a
nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló, (2) bekezdés szerinti – dokumentumot.
(2) A felnőttképzést folytató intézmény az (1) bekezdés szerinti nyelvi képzettségi szint megszerzésének
igazolására a képzés követelményeit teljesítő számára tanúsítványt állít ki. A tanúsítványt magyar nyelven, a
3. melléklet szerinti tartalommal és formában kell kiállítani. A magyar nyelvű tanúsítvány mellett lehetőség
van annak a képzés nyelvén vagy angol nyelven történő kiállítására is.
(3)20 Az Fktv. szerinti támogatott képzések esetén a tanúsítvány megszerzésének feltétele valamennyi modul
vonatkozásában a nyelvi képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának legalább nyolcvan
százalékán való részvétel és a képzést záró vizsga sikeres teljesítése.
(4)21 A képzést záró vizsga „megfelelt” vagy „nem megfelelt” minősítésű lehet.
(5) A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – igazolást
állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a képzés óraszámának húsz százalékát, és
nem teljesítette a képzési programban meghatározott képzést záró vizsga követelményeit.
(6) A felnőttképzést folytató intézmény a (2) bekezdés szerinti tanúsítványt, valamint az (5) bekezdés szerinti
igazolást évente újrakezdődő sorszámozással, a tárgyév megjelölésével látja el. A tanúsítvány és az igazolás
kézhezvételét a képzésben résztvevő – átvételi dokumentumon – aláírásával igazolja.
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(7)22 A képzést záró vizsga, valamint a nyelvi képzésen való részvétel (1)–(6) bekezdésben nem szabályozott
további követelményeit a felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg.
4. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10/A. §23 (1) E rendeletnek az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 4/2015. (II. 19.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 2. § (1) bekezdés g) pontját a
Mód.r. hatálybalépésének24 napján folyamatban levő, a javaslatnak a nyilvántartásba történő felvétele iránti
eljárásokban úgy kell alkalmazni, hogy az NSZFH a javaslatot benyújtót felhívja a javaslat e rendelet
tartalma szerinti módosításának benyújtására.
(2) E rendeletnek a Mód.r.-rel megállapított 9. § (3) bekezdését a Mód.r. hatálybalépésének25 napján
folyamatban levő képzésekben nem kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez - Kontaktórás típusú nyelvi
képzés minimális óraszámai
A

B

C

„KER” szerinti
kimeneti szint

Minimális óraszám
kezdő szintről

Az egyes szinteken szükséges minimális óraszám

1.

A1

90

90

2.

A2

180

90

3.

B1

300

120

4.

B2

540

240

5.

C1

780

240

6.

C2

960

180

Összesen

–

–

960

2. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez - Távoktatás típusú nyelvi
képzés minimális kontakt óraszámai
A

B

C

„KER” szerinti
kimeneti szint

Minimális óraszám
kezdő szintről

Az egyes szinteken szükséges minimális óraszám

1.

A1

30

30

2.

A2

60

30

3.

B1

100

40

4.

B2

180

80

5.

C1

260

80

6.

C2

300

40

Összesen

–

–

300
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3. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez26 - Tanúsítvány
Száma: ……/…….év
TANÚSÍTVÁNY
………………………………………..
részére,
(anyja születési neve: …………………………….. születési helye: ………………….,
aki a .............számon
nyilvántartott…………………………………………..felnőttképzést folytató
intézményben
…………………………………………………………………megnevezésű,
…………..azonosító számú, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által
nyilvántartott felnőttképzési nyelvi programkövetelmény alapján szervezett,
…………………………………….
megnevezésű nyelvi képzésen részt vett, és a képzés
követelményeit sikeresen teljesítette.
A tanúsítvány a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény szerinti
…….……nyelvi képzettségi szint megszerzését igazolja.
Kelt: …………………………., 20.….év…………hó……napján
P. H.
a felnőttképzést folytató intézmény vezetője
1

Az 1. § (1) bekezdés e) pontja a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.
2
Az 1. § (2) bekezdését a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.
3
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
4
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított, a
42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.
5
A 2. § (2) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
6
A 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
7
A 2. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.
8
A 3. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
9
A 4. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított
szöveg.
10
A 4. § (3) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított
szöveg.
11
A 4. § (4) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) és d) pontja szerint
módosított szöveg.
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12

Az 5. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított
szöveg.
13
Az 5. § (2) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
14
Az 5. § (3) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
15
A 7. § a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
16
A 8. § a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 6. §-ával megállapított, a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. §
(2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
17
A 8/A. §-t a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 17. §-a iktatta be.
18
A 8/A. § (1) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított
szöveg.
19
A 8/A. § (2) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 68. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított
szöveg.
20
A 9. § (3) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
21
A 9. § (4) bekezdése a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
22
A 9. § (7) bekezdését a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.
23
A 10/A. §-t a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 8. §-a iktatta be.
24
A hatálybalépés napja: 2015. február 20.
25
A hatálybalépés napja: 2015. február 20.
26
A 3. melléklet a 4/2015. (II. 19.) NGM rendelet 9. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.
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14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a
felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes
szabályairól
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következőket rendelem el:
1. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői szakterületek
1. § (1) A felnőttképzési szakértői szakterületek:
a) felnőttképzési igazgatás,
b) nyelvi szakterület.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület rész-szakterületekből áll, melyek megnevezése azonos a
nyelv megnevezésével.
(3) A felnőttképzési programszakértői szakterületek azonosak
a) az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
kormányrendeletben foglalt Országos Képzési Jegyzék szerinti képzés szakmacsoportjának,
b) a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendelet
ba) 1. számú melléklete szerinti képzési ágak,
bb) 2. számú melléklete szerinti teljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakok, vagy
egységes, osztatlan képzések, vagy
bc) 3. számú melléklete szerinti tanári szakképzettségek, vagy
c) a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet 1.
melléklete szerinti tanárszakok
megnevezésével.
2. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának
feltételei
2. § (1)1 Felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására – a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (a továbbiakban: Fktv.) meghatározott feltételeken túl
– az jogosult, aki rendelkezik a bejelentésében szereplő szakterülethez
a) felnőttképzési szakértői tevékenység esetén a (2) vagy (3) bekezdésben,
b) felnőttképzési programszakértői tevékenység esetén a (4) bekezdésben
előírt szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt szakmai képesítés és
szakmai gyakorlat:
a) szakmai képesítés, amely lehet
aa) felsőfokú végzettségi szint és pedagógus szakképzettség,
ab) felsőfokú végzettségi szint és pedagógiai jellegű – így különösen szociálpedagógus, pedagógiai szakos
előadó, pedagógiai szakos tanár, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész, neveléstudomány szakos
bölcsész, pszichológus, viselkedéselemző – szakképzettség,
ac) andragógus vagy jogász vagy a felsőoktatásban a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület
közigazgatási képzési ágában szerzett szakképzettség, vagy
ad) felsőfokú végzettségi szint,
és
b) szakmai gyakorlat, amely
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ba)2 az a) pont aa)–ac) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább négyéves, a bejelentésben
megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen,
bb) az a) pont ad) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább hatéves felnőttképzési irányítási,
oktatási, minőségbiztosítási, oktatásszervezési vagy mérési-értékelési területen
megszerzett gyakorlat lehet.
(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt
a) szakmai képesítés
aa)3 a bejelentésben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből szerzett
nyelvtanári végzettség,
ab)4 nyelvtanári végzettség és a bejelentésben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével
azonos nyelvből „KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret, vagy
ac)5 pedagógus szakképzettség és – ha a bejelentésben megjelölt rész-szakterület nyelvéből nincs felsőfokú
végzettségi szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – a felnőttképzési szakterület részszakterületével azonos nyelvből „KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret,
és
b) legalább négyéves nyelvoktatási, nyelvi programkészítési, nyelvi mérés-értékelési vagy nyelvi lektorálási
területen szerzett szakmai gyakorlat.
(4) Az 1. § (3) bekezdés szerinti felnőttképzési programszakértői szakterületekhez előírt szakmai képesítés és
szakmai gyakorlat:
a) pedagógiai felsőfokú végzettségi szint vagy andragógiai – így különösen andragógus, emberi erőforrás
tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező, humán szervező közművelődési szakember –
felsőfokú végzettségi szint, vagy két éves felnőttképzési oktatási gyakorlat,
b)6 a bejelentésben megjelölt felnőttképzési programszakértői szakterülethez igazodó szakirányú felsőfokú
végzettség, és
c) felnőttképzési programkészítési, oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, tananyag fejlesztési,
mérési-értékelési, kutatási vagy lektorálási területen szerzett legalább két éves szakmai gyakorlat.
(5) E rendelet alkalmazásában szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzés területén munkavégzésre
irányuló bármely jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként folytatott, a (2) bekezdés b) pontjában, a
(3) bekezdés b) pontjában vagy a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenység.
(6) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában felnőttképzési oktatási gyakorlatnak minősül a köznevelési,
felsőoktatási vagy felnőttképzési területen munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében
folytatott oktatási tevékenység, vagy a felsorolt területeken munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
keretében két éven belül legalább kétszáz igazolt órában folytatott oktatási tevékenység.
3. § (1)7 A felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) első
alkalommal a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági
nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvételétől számított fél éven belül, ezt követően
kétévenként köteles továbbképzésen részt venni és eredményes vizsgát tenni. A felnőttképzési szakértő
továbbképzési kötelezettségének a nyilvántartásban szereplő valamennyi szakterület vonatkozásában –
szakterületenként külön-külön – köteles eleget tenni, míg a felnőttképzési programszakértő továbbképzési
kötelezettsége a nyilvántartásban szereplő szakterületek számától független.
(2)8 Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a
továbbiakban: NSZFH) szervezi az Fktv. 9. §-a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban:
FSZB) javaslatainak figyelembe vételével.
(3) A továbbképzés és vizsgáztatás felügyeletét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el.
4. § (1)9 A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programra a rendelet
mellékletében foglalt témakörök alapján az FSZB tesz javaslatot évente, melyet az NSZFH hagy jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon legalább
nyolc, legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot.
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(3)10 A továbbképzést záró vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot az NSZFH állapítja meg, és
honlapján évente közzéteszi.
(4) A továbbképzést egymást követő napokon kell megszervezni, melynek az (1) bekezdésben meghatározott
időtartamába nem számít be a vizsga – egy órás – időtartama.
(5) A továbbképzést záró vizsgára való jelentkezéshez a továbbképzés (1) bekezdésben meghatározott
óraszámának legalább nyolcvan százalékán való részvétel szükséges. A továbbképzést záró vizsga
eredményes teljesítéséről tanúsítványt kell kiállítani.
(6) A 3. § (1) bekezdés szerinti továbbképzésen és vizsgán kizárólag szakértő vehet részt.
3.11 A bejelentéssel összefüggő eljárás
5. § (1)12 A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentést a Pest Megyei
Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: kormányhivatal), a felnőttképzési programszakértői tevékenység
folytatására irányuló bejelentést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (a továbbiakban: Kamara) kell
benyújtani (a továbbiakban együtt: hatóság).
(2)13 Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a)14 a bejelentő
aa) nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
ab) lakcímét,
ac) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és
nyilvántartott értesítési címét,
ad) elérhetőségét, valamint a szakértői tevékenységével összefüggő és közzétenni kívánt egyéb adatát,
ae) iskolai végzettségét az oktatási intézmény megjelölésével és
af) iskolai végzettségét igazoló dokumentum számát és keltét
és
b) a választott szakterület megnevezését, valamint az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület
megnevezése esetén az 1. § (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését.
(3)15 A bejelentéshez mellékelni kell:
a) a szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolatát, honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás
hiteles másolatát,
b) a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratot vagy annak hiteles másolatát, mely tartalmazza
ba) az igazolást kérő (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt adatait,
bb) az igazolást kérő által betöltött munkakör vagy végzett tevékenység megnevezését,
bc) a 2. § (5) vagy (6) bekezdés szerinti jogviszony megnevezését és a jogviszonyban töltött időtartamot és
bd) a munkáltató, foglalkoztató vagy a bb) alpont szerinti tevékenység teljesítését igazoló szerv vagy
személy megnevezését, címét és cégszerű aláírását,
c)16
és
d)17 az illetékekről szóló törvény szerinti általános tételű eljárási illeték (a továbbiakban: eljárási illeték) – a
benyújtott bejelentésen – illetékbélyeggel történő lerovását, vagy elektronikus úton benyújtott bejelentés
esetén az eljárási illeték banki átutalással történő megfizetését bizonyító, bank által kiadott igazolás eredeti
példányát vagy az átutalást igazoló bizonylat másolatát.
(4)18 Ha a bejelentéshez a szakmai gyakorlat (3) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmú igazolása a
munkáltató, foglalkoztató vagy a (3) bekezdés b) pontja bb) alpontjában foglalt tevékenység teljesítését
igazoló szerv jogutód nélküli megszűnése, vagy egyéb ok miatt nem mellékelhető, a szakmai gyakorlat az
igazolást kérő (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában szereplő adatait tartalmazó munkaszerződés vagy
a munkavégzés igazolására alkalmas más dokumentum – (3) bekezdés a) pontjában foglalt módon történő –
benyújtásával is igazolható.
(5)19
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(6)20 Az (1) bekezdés szerinti bejelentés több – az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti – szakterületre és részszakterületre is benyújtható.
6. §21
4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői nyilvántartás
7. § (1)22 A nyilvántartás – az Fktv.-ben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza a szakértő
a) 1. § (2) bekezdése szerinti rész-szakterületének megnevezését,
b) továbbképzése teljesítésének tényét a teljesítést igazoló tanúsítvány számának és a teljesítés időpontjának
feltüntetésével, vagy a továbbképzés teljesítésének hiányát,
c) tevékenysége felfüggesztésének vagy szünetelésének tényét, és annak kezdő és befejező időpontját.
(2)23 A szakértő a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenysége
végzéséhez az Fktv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányát az adatváltozás keletkezésétől
számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartást vezető hatósághoz, amely a bejelentéstől
számított öt munkanapon belül intézkedik
a) a nyilvántartás adatainak bejelentés szerinti módosításáról, vagy
b)24 a szakértői tevékenység folytatásának megtiltásáról és a szakértő nyilvántartásból való törléséről, ha a
bejelentés érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot.
(3)25 A 3. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését a felnőttképzési szakértő a
kormányhivatalnak, a felnőttképzési programszakértő a kamarának köteles – a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenően – a továbbképzést záró vizsga időpontjától számított nyolc napon belül bejelenteni.
5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység szünetelése
8. § (1)26 A szakértő tevékenysége szünetel, ha a szakértő a hatóságtól – legfeljebb két év időtartamra – kéri
tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével.
(2) A szünetelés idejére a szakértő Fktv. 7. § (1) bekezdés szerinti adatainak feltüntetetését mellőzni kell a
nyilvántartás Fktv. 7. § (3) bekezdésében foglalt közzététele során.
(3) A szünetelés időtartama a szakértő 3. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségét nem érinti.
6. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység ellenőrzése és a
szakértő nyilvántartásból történő törlése
9. § (1)27 A hatóság a szakértőt figyelmeztetésben részesíti, ha a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy
a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat
megsértette.
(2)28 A hatóság – legfeljebb egy évi időtartamra – határozatban rendeli el a szakértői tevékenység
felfüggesztését, ha a szakértő a 3. § (1) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettségét az ott
meghatározott időtartamon belül nem teljesíti.
(3)29 A hatóság a szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg
a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha
a) a szakértő a hatóság figyelmeztetése ellenére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat ismételten megszegte,
b) a szakértői tevékenység folytatásának feltételei a szakértő nyilvántartásba vételekor sem álltak fenn, vagy
utóbb megszűntek,
c) a szakértő a 3. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségét a 9. § (2) bekezdése szerinti
időtartamon belül sem teljesíti.
(4)30 Ha a hatóság a szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a szakértőt ezzel egyidejűleg törli a
nyilvántartásból, a szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat jogerőssé válásától számított öt
évig szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba.
(5)31 A hatóság – a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha a
szakértő
a) bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
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b) elhalálozott.
7. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 13. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
11. §32
12. § (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 13. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
13. §33
14–15. §34

Melléklet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelethez35 - A szakértői továbbképzés
témakörei
I. Felnőttképzési szakértő – felnőttképzési igazgatás szakterület
1. Szabályozási ismeretek
1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2. Az ügyfél fogalma
1.1.3. Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.4. A tényállás tisztázása
1.1.5.
1.1.6. A határozat tartalma és közlése
1.1.7. A jogorvoslati lehetőségek
1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése
1.2.2. Engedély kiadása, az engedély feltételei
1.2.3. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása
1.2.4. A felnőttképzési szakértői rendszer
1.2.5. Vagyoni biztosíték
1.2.6. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.7. A felnőttképzési információs rendszer
1.2.8. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.9. A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
1.2.10. A képzési program tartalma
1.2.11. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.12. A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
1.2.13. A felnőttképzés támogatásának forrásai
1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló
kormányrendelet)
1.3.3. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.3.4. A szakképzési kerettantervek
1.4. A minőségbiztosítás területén:
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1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló folyamatleírások)
1.4.2. A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei
1.4.3. A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései
1.4.4. Az önértékelési rendszer és az önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek menetét
tartalmazó dokumentum
1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
3. Komplex szakértői gyakorlatok
3.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
3.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
3.3. Kommunikációs tréning
3.4. Konfliktuskezelés
II. Felnőttképzési szakértő – nyelvi szakterület
1. Szabályozási ismeretek
1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2. Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.3. A tényállás tisztázása
1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. Engedély kiadása, az engedély feltételei
1.2.2. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.3. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.4. A nyelvi képzési program tartalma
1.2.5. Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
1.2.6. A képzési program előzetes minősítése
1.3. A minőségbiztosítás területén:
1.3.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja
1.4. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.4.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
2. Az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
3. Módszertani ismeretek
3.1. A nyelvi követelmények leírási formái
3.2. A nyelvi programkövetelmény tartalma, részei, koherenciája
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3.3. A téma kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz, és a résztvevőhöz
3.4. A tanórán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.5. Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
3.6. Kommunikáció a tanórán
3.7. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés
III. Felnőttképzési programszakértők
1. Szabályozási ismeretek
1.1. A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2. Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.3. A tényállás tisztázása
1.2. A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei
1.2.2. Az engedélyezési eljárás
1.2.3. Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.4. A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.5. A képzési program tartalma
1.2.6. Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.7. A képzési program előzetes minősítése
1.3. A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1. Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2. A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról szóló
kormányrendelet)
1.3.3. A szakképzési kerettantervek
1.3.4. A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.4. A minőségbiztosítás területén:
1.4.1. A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja
1.5. A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1. A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása során
2. Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1. A szakértői tevékenység normái
2.2. Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3. Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4. A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5. A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
3. Módszertani ismeretek
3.1. A szakmai követelmények leírási formái
3.2. A szakmai követelmények koherenciája a munkáltatói elvárások tükrében
3.3. A programszakértői vélemény felépítése, elvárt tartalma
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3.4. Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz
3.5. A szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.6. Szemléltetés és szemléletesség
3.7. A szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati képzés tartalmának közös súlypontú kiválasztása,
tananyag-elrendezése és szemlélete (tantárgyi koncentráció)
3.8. A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
3.9. Az előzetes tudás felmérésének módszerei
3.10. A gyakorlati képzés megvalósítása
3.11. Kommunikáció a résztvevővel
4. Komplex szakértői gyakorlatok
4.1. Egyéni feladatként kapott esettanulmány, programkövetelmény feldolgozása
4.2. A tényszerű megállapítások gyakorlása véleményezési feladatokon keresztül
4.3. Kommunikációs tréning
4.4. Konfliktuskezelés
1

A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § a)–b) pontja, a 62/2016.
(XII. 29.) NGM rendelet 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
2
A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint
módosított szöveg.
3
A 2. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint
módosított szöveg.
4
A 2. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint
módosított szöveg.
5
A 2. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint
módosított szöveg.
6
A 2. § (4) bekezdés b) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.
7
A 3. § (1) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.
8
A 3. § (2) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.
9
A 4. § (1) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.
10
A 4. § (3) bekezdése az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.
11
A 3. alcím címe a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.
12
Az 5. § (1) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 12. §-ával megállapított, a 62/2016. (XII. 29.)
NGM rendelet 67. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.
13
Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § d) pontja szerint
módosított szöveg.
14
Az 5. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § e) pontjával
megállapított szöveg.
15
Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § f) pontja szerint
módosított szöveg.
16
Az 5. § (3) bekezdés c) pontját a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
17
Az 5. § (3) bekezdés d) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § d) és g) pontja szerint módosított
szöveg.
18
Az 5. § (4) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § f) pontja szerint módosított szöveg.
19
Az 5. § (5) bekezdését a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
20
Az 5. § (6) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § d) pontja szerint módosított szöveg.
21
A 6. §-t a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 16. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
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22

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § h) pontja szerint
módosított szöveg.
23
A 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § i) pontja szerint
módosított szöveg.
24
A 7. § (2) bekezdés b) pontja a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.
25
A 7. § (3) bekezdése a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 67. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
26
A 8. § (1) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § j) pontja szerint módosított szöveg.
27
A 9. § (1) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § k) pontja szerint módosított szöveg.
28
A 9. § (2) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 15. § k) pontja szerint módosított szöveg.
29
A 9. § (3) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
30
A 9. § (4) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
31
A 9. § (5) bekezdése a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
32
A 11. §-t a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 67. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.
33
A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
34
A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
35
A Melléklet a 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet 16. § d) pontja szerint módosított szöveg.
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