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Jogszabályok 

A FELNŐTTKÉPZÉS “ÚJ” SZABÁLYOZÁSA, HATÁLYOS 2020.01.01-TŐL (a felnőttképzési és a szakképzésről szóló 
törvények átmeneti rendelkezései mondják ki, hogy a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban még a “régi” 
szabályozási rendszer is alkalmazandó részben) 

• A módosított 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.) 

• 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról – jelenleg még a 
módosításának kihirdetésére várunk! 

• ÁFA-törvény 85. § (2) 

• 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező 
adatszolgáltatásairól (6. sz. melléklet – OSAP adatszolgáltatás határideje) 

• Eljárási díjak (bejelentés, engedély)? – külön jogszabályra várunk 

A legnagyobb különbségek a „régi” és az „új” rendszer között 

• „ÚJ” FELNŐTTKÉPZÉS: FELNŐTTEK BÁRMELY KÉPZÉSE A FELSŐOKTATÁSON ÉS A KÖZNEVELÉSEN 
KÍVÜL, BELEÉRTVE A FELNŐTTEK SZAKKÉPZÉSÉT SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYBEN ÉS AZON KÍVÜL IS  

• 2020.09.01-TŐL minden iskolarendszeren kívüli KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG CSAK BEJELENTÉS VAGY 
ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETŐ (az átmeneti időszakban a “régi” rendszer szerint folytatott 
engedélyezett képzések kivételével).  

• 2020.09.01-TŐL SZABADPIACI KÉPZÉSEK MÁR NEM FOLYTATHATÓK! EZEKET ÉS A MÁS JOGSZABÁLY 
ALAPJÁN FOLYTATOTT – PL. HATÓSÁGI – KÉPZÉSEKET IS BE KELL JELENTENI a felnőttképzési 
hatósághoz (is). A felnőttképzési hatóság szigorúan ellenőrzi majd a képző intézményeket. A 
bejelentéshez az adatszolgáltatáson túl egyéb kötelezettségek is tartoznak. 

• Az “új” rendszerben a “régivel” ellentétben NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL 
ENGEDÉLYEZTETNI. 

• Az „új” rendszerben lesznek csak bejelentéses, csak engedélyes, ill. egyszerre bejelentéses és 
engedélyes képzők is. Ez utóbbiak bizonyos képzéseiket csak bejelentés, más képzéseiket engedély 
alapján folytatják majd. A képzők nyilvántartásba vételi számaiban fog megmutatkozni, melyik 
típusba tartoznak a 3-ból. 

• Az “új” rendszerben NINCSENEK a “régi” rendszerből ismert “KÉPZÉSI KÖRÖK”, NINCS a “régi” “D” 
körhöz hasonló KÖNNYÍTETT ENGEDÉLY. 

• ÉRTELMEZÉSÜNK SZERINT 2020.01.01-TŐL A NYELVI KÉPZÉSEK ENGEDÉLY NÉLKÜL IS ÁFA-
MENTESEK. Mivel az áfa-törvény szövege e részlet tekintetében nem teljesen egyértelmű, több 
helyről azt az információt kaptuk, hogy jelenleg folyamatban van a végleges álláspont kialakítása. 

• ÚJ: KÉPZÉSI HITEL, ÖSZTÖNDÍJ az engedély alapján folyó képzéseknél 

• A “RÉGI” rendszerben megszerzett FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYÜKET VESZTIK az 
átmeneti időszak végére. 

• Még nem tudjuk: lehet-e bármilyen képzést engedélyes formában folytatni (pl. ÁFA-mentesség, 
minőségbiztosítás érdekében). Jelenleg nem tartalmazzák a jogszabályok, hogy a kötelezőn túl is 
lehetséges ez, ha az intézmény úgy akarja. Viszont: az engedély megadása nem kötődik képzéshez. 
Elképzelhető, hogy az engedély megadása után megengedett lesz, hogy bármelyik képzését az 
intézmény az engedélyes képzésekre előírtak szerint folytassa. Kérdés, hogy ha „engedélyes” 
formában szolgáltat ezekről adatot az intézmény, akkor az ellenőrzésen is aszerint vizsgálják-e majd, 
elismeri-e a NAV is engedélyesnek, tehát ÁFA-mentesnek. 

• Másféle adatszolgáltatás lesz. Új, hogy a résztvevők személyes adatait is fel kell tölteni. De a 
„bejelentéses” képzéseknél ezt a résztvevők megtilthatják – erről külön nyilatkoztatni kell majd őket. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161144.376938
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=218103.379616
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.316012
http://doc.hjegy.mhk.hu/20172220000388_22.PDF
http://doc.hjegy.mhk.hu/20172220000388_22.PDF
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•  A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 
Alaprendszer (KRÉTA) szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni. Az “új” bejelentések és 
az “új” engedélyek esetében 2020.07.01-től, egyébként továbbra is a “régi” engedélyes 
intézmények által jól ismert FIR rendszer használandó az átmeneti időszakban. 2021.01.01-től 
azonban a „régi” képzéseket a FAR-ba is kell majd jelenteni és újfajta OSAP-ot kell ezekről is már 
nyújtani) 

• AZ OKJ RENDSZERE MEGVÁLTOZIK. Ezzel együtt az elnevezés is módosul. Az Országos Képzési Jegyék 
(OKJ) HELYETT a SZAKMAJEGYZÉK (de már csak a szakképző intézményekben oktatható 
alapszakmákat tartalmazza) elnevezést kell használnunk. FELNŐTTKÉPZÉSBEN (vagyis tanfolyami 
keretek között, iskolarendszeren kívül) CSAK RÉSZSZAKMÁKRA (a “régi” OKJ-s részszakképesítések 
“utódainak” tekinthetők) FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS FOLYTATHATÓ. 

• KÖTELEZŐ a bejelentéshez képest számos további terhet is magában foglaló un. ENGEDÉLYT 
SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt:  

o SZAKKÉPZÉS ESETÉN, VAGYIS 

▪ RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT 
(Kizárólag személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONTBAN 
VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK), 

▪ SZAKMAI KÉPZÉS (a “régi” “B” körös képzés “utódának” tekinthető) TANFOLYAMI 
KERETEK KÖZÖTT (Kizárólag személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT 
VIZSGAKÖZPONTBAN VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK), 

o TÁMOGATOTT (“pályázatos”) nem belső képzés és nem hatósági képzés 

 

 

https://engedely.mer.gov.hu/
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Felnőttképzés szakképző intézményen kívül, az „új” BEJELENTÉS - FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY és vhr. alapján 
– piros: „új” elem a „régihez” képest, kérdések, bejelentés-engedély: azonos elemek 

 
FELNŐTTKÉPZÉS 

SZAKKÉPZÉS  

HOL? SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL 

HOGYAN? FELNŐTTKÉPZÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN FELNŐTTKÉPZÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN 

MIT? 

KÖTELEZŐ A FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY képzések, 
amelyek az 
intézmény 

döntése miatt 
folynak 

engedély 
alapján -  

lehet ilyen???  

MINDEN MÁS KÉPZÉS 
a hatósági képzések, a más jogszabály alapján működő képzések – akkor is, ha 

támogatott!!! 
a belső képzések, akkor is, ha támogatott!!! 

a „régi” rendszer szerinti „szabadpiaci” képzések 

szakképesítésre 
felkészítő SZAKMAI 

KÉPZÉS (B kör 
utóda) 

részszakmára 
felkészítő 
SZAKMAI 

OKTATÁS (OKJ 
utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

A törvény 
személyi és 

tárgyi hatálya 

Felnőttképző lehet- a jogi személy, a személyes joga szerint jogképes szervezet, az egyéni vállalkozó 
vagy a gazdasági tevékenységet folytató más természetes személy. 
Felnőttek minden iskolarendszeren kívüli képzésére is vonatkozik! 
Fktv. vonatkozik az Sztv. szerinti szakképzésre, továbbá a szervezett célirányos kompetenciakialakításra 
és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre. Sajnos nem 
egyértelmű, mi a képzés. Pl. Konferenciák? Magánórák? stb. Pl. a magánóráknak „nincs végük”, így 
problémás az adatszolgáltatás is. Egyelőre saját felelőssége mindenkinek eldönteni. Pl. egy múzeumi 
tárlatvezetés? 
 
Gyerekek (kiskorúak) iskolarendszeren kívüli képzésére is vonatkozik? Már nem definiálja a felnőtt 
fogalmát, nincsenek külön előírások tankötelesekre. A felnőttképzési szerződésnek nincs 
tankötelesekre vonatkozó változata. A pályakövetéshez, felnőttkori tanulás statisztikájához nincs 
köze a gyerekkori iskolarendszeren kívüli képzéseknek. Képzési hitel – ez sem vonatkozhat 
gyerekekre.  
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FELNŐTTKÉPZÉS 

SZAKKÉPZÉS  

HOL? SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL 

HOGYAN? FELNŐTTKÉPZÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN FELNŐTTKÉPZÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN 

MIT? 

KÖTELEZŐ A FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY képzések, 
amelyek az 
intézmény 

döntése miatt 
folynak 

engedély 
alapján -  

lehet ilyen???  

MINDEN MÁS KÉPZÉS 
a hatósági képzések, a más jogszabály alapján működő képzések – akkor is, ha 

támogatott!!! 
a belső képzések, akkor is, ha támogatott!!! 

a „régi” rendszer szerinti „szabadpiaci” képzések 

szakképesítésre 
felkészítő SZAKMAI 

KÉPZÉS (B kör 
utóda) 

részszakmára 
felkészítő 
SZAKMAI 

OKTATÁS (OKJ 
utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

Értelmező 
rendelkezések 

 A hatósági jellegű képzés helyett használt, és attól általánosabb kifejezés: „jogszabály alapján 
szervezett oktatás és képzés” 

 A támogatott képzés helyett használt kifejezés: „részben vagy egészben az államháztartás terhére 
nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy 
képzés” – a mindennapokban röviden továbbra is „támogatottnak” nevezzük majd ezeket 

 A belső képzés fogalma leegyszerűsödött: minden „belül folyó” képzést jelent. 
 A belső képzést továbbra sem kell engedély alapján folytatni, hiába támogatott. 
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FELNŐTTKÉPZÉS 

SZAKKÉPZÉS  

HOL? SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL 

HOGYAN? FELNŐTTKÉPZÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN FELNŐTTKÉPZÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN 

MIT? 

KÖTELEZŐ A FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY képzések, 
amelyek az 
intézmény 

döntése miatt 
folynak 

engedély 
alapján -  

lehet ilyen???  

MINDEN MÁS KÉPZÉS 
a hatósági képzések, a más jogszabály alapján működő képzések – akkor is, ha 

támogatott!!! 
a belső képzések, akkor is, ha támogatott!!! 

a „régi” rendszer szerinti „szabadpiaci” képzések 

szakképesítésre 
felkészítő SZAKMAI 

KÉPZÉS (B kör 
utóda) 

részszakmára 
felkészítő 
SZAKMAI 

OKTATÁS (OKJ 
utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

A 
felnőttképzési 
tevékenység 

folytatásának 
bejelentése, 

engedélyezése 
 

far.nive.hu  

 

 Bejelentés online módon, díjköteles (még 
nem tudjuk, mennyi lesz), PMKH 

 A bejelentés a képző adatait, a képzési 
szándék bejelentését jelenti, nem 
képzésneveket kell megadni. 

 Fktv-ben nincs előírás, de  
o a Fogyasztóvédelmi tv. értelmében itt is szükséges 

panaszkezelést biztosítani, tisztességes 
tájékoztatást nyújtani 

o azért, hogy számlát állíthasson ki az intézmény, 
tevékenységek között szerepelnie kell az 
oktatásnak, képzésnek bejelentéses képzések 
esetén is. 

 

2020.07.01-jén kiderült: 8 napos eljárás 
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FELNŐTTKÉPZÉS 

SZAKKÉPZÉS  

HOL? SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL 

HOGYAN? FELNŐTTKÉPZÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN FELNŐTTKÉPZÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN 

MIT? 

KÖTELEZŐ A FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY képzések, 
amelyek az 
intézmény 

döntése miatt 
folynak 

engedély 
alapján -  

lehet ilyen???  

MINDEN MÁS KÉPZÉS 
a hatósági képzések, a más jogszabály alapján működő képzések – akkor is, ha 

támogatott!!! 
a belső képzések, akkor is, ha támogatott!!! 

a „régi” rendszer szerinti „szabadpiaci” képzések 

szakképesítésre 
felkészítő SZAKMAI 

KÉPZÉS (B kör 
utóda) 

részszakmára 
felkészítő 
SZAKMAI 

OKTATÁS (OKJ 
utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

és a 
felnőttképzők 
nyilvántartása 

 
 
 
 
 

Elektronikus nyilvántartás minden képzőről – PMKH honlapján 
Ebben látszik, hogy egy képző bejelentés, vagy engedély, vagy mindkettő alapján működik 

Adatok, adatváltozások, azok időpontjai, törlés időpontja, annak oka 
Adatváltozás 30 napon belül jelentendő! 

A nyilvántartás nem tartalmazza a képzések nevét! 
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döntése miatt 
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engedély 
alapján -  

lehet ilyen???  

MINDEN MÁS KÉPZÉS 
a hatósági képzések, a más jogszabály alapján működő képzések – akkor is, ha 

támogatott!!! 
a belső képzések, akkor is, ha támogatott!!! 

a „régi” rendszer szerinti „szabadpiaci” képzések 

szakképesítésre 
felkészítő SZAKMAI 

KÉPZÉS (B kör 
utóda) 

részszakmára 
felkészítő 
SZAKMAI 

OKTATÁS (OKJ 
utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

A felnőttképző 
működése 

 

 Felnőttképzési szerződés – nem kötelező írásban 
(értelmezésünk szerint, ha mégis köttetik, akkor 
kötelező az Fktv. előírásai szerint) 

 Meghatározott személyes adatok kezelése 
 Adatszolgáltatás a FAR-ba  
 OSAP 
 Tanúsítvány – ha nem vizsgával záruló egyéb 

jogszabály alapján is folytatott képzés, nem kötelező 
kiadni, csak a résztvevő kérésére 

 Tájékoztatási kötelezettség 
 
NEM MINŐSÉGI FELÜGYELET! Nincsenek előírások 
oktatókra, helyszínekre, szakmai szempontból semmire! 

 

A képzések szervezése nem adható ki alvállalkozásba! Fktv. 11.§ (3) „A felnőttképző a felnőttképzési 
tevékenységét kizárólag saját szervezetén belül végezheti, a felnőttképzési tevékenység végzésére – a 

képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével – más jogalannyal nem állapodhat meg.” 
 Újdonság: a bejelentésesekre (pl. a „régi” szabadpiaciakra) is! 
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FELNŐTTKÉPZÉS 

SZAKKÉPZÉS  

HOL? SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEN KÍVÜL 

HOGYAN? FELNŐTTKÉPZÉS ENGEDÉLY ALAPJÁN FELNŐTTKÉPZÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN 

MIT? 

KÖTELEZŐ A FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY képzések, 
amelyek az 
intézmény 

döntése miatt 
folynak 

engedély 
alapján -  

lehet ilyen???  

MINDEN MÁS KÉPZÉS 
a hatósági képzések, a más jogszabály alapján működő képzések – akkor is, ha 

támogatott!!! 
a belső képzések, akkor is, ha támogatott!!! 

a „régi” rendszer szerinti „szabadpiaci” képzések 

szakképesítésre 
felkészítő SZAKMAI 

KÉPZÉS (B kör 
utóda) 

részszakmára 
felkészítő 
SZAKMAI 

OKTATÁS (OKJ 
utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

A felnőttképző 
tájékoztatási 

kötelezettsége 

Az intézmény nyilvántartási számát minden képzéssel kapcsolatos dokumentumon fel kell tüntetni, a 
SZÁMLÁN is, számviteli bizonylatokon is! 

 
bejelentéses résztvevő megtilthatja személyes 
adatai továbbítását a hatóság rendszerébe (FAR) 
és erről tájékoztatni kell! 

A képzési 
program  

  Képzési program NINCS! 

Felnőttképzési 
jogviszony 

felnőttképzési 
szerződés 

alapján 

--- 
nem kötelező írásban felnőttképzési szerződés, de 

ettől függetlenül felnőttképzési jogviszony 

A felnőttképző 
adatkezelése 

 

 

Személyes adatok, Lakcím, tartózkodási hely, állampolgárság, neme, TAJ szám, telefonszám, Új: e-mailcím, 
adóazonosító jel 

Adatkezelés: a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig. 

GDPR!!! – nem az Fktv. szabályozza, de kell! 
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Adat-
szolgáltatás  

 

Adatszolgáltatás FAR-ba 
▪ a képzés megnevezése, 
▪ jellege,  
▪ helye, 
▪ óraszáma, 
▪ első képzési napja  
▪ és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében 

megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett 
időpontja, 

▪ ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban 
vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett 
jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – 
a képzésben részt vevő személyek természetes 
személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címe, 
adóazonosító jele 

▪ tanúsítvány, ha kiállításra kerül, átadás elektronikusan 
vagy papíralapon 

OSAP – befejezését követően már 30 napon belül!  
Nem kell részletes ütemtervet feltölteni! 
Feltöltés, módosítás 3 munkanapon belül! 
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Tanúsítvány 

A képzés befejezésekor TANÚSÍTVÁNY a FAR-ban  
A tanúsítványt évente újrakezdődő sorszámozással, a tárgyév megjelölésével kell ellátni. 
1. melléklet a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelethez (TANÚSÍTVÁNY) 
 
Sorszám: ................................./20.................. 
Felnőttképző nyilvántartási száma: ............................. 
 

TANÚSÍTVÁNY 
.............................................................................. 

(születési családi és utóneve: ........................................................................, születési helye:
 ................................................................................................................................................................. 

, 
születési ideje: ...................... év, .................................. hó, ................................................. nap, 

anyja születési családi és utóneve: ......................................................................................) 
részére, 

 
aki a(z) ...................................................................................... felnőttképzőnél 

20................ év ......................................... hó ...................... nap és 20..................... év 
........................................ hó

 ................................................................................................................................................................. 
nap között 

a képzési programban meghatározott ......................................................... órás és 
................................................................................. 

megnevezésű képzésen részt vett, és a képzést elvégezte. 
 

A tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít. 
A tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban 

meghatározott esetben jogosít. Kelt: ......................................................, 20.................... év 
.................................. hó
 .................................................................................................................................................................. 

 Tanúsítvány (lásd bal oldal, az engedélyessel egyezik) 
– ha nem vizsgával záruló egyéb jogszabály alapján is 
folytatott képzés, nem kötelező kiadni, csak a 
résztvevő kérésére 
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utóda, de már 

csak részszakmák) 

szakképzésen 
kívüli támogatott 

képzések (nem 
hatósági, nem 

belső) 

napján. 
........................................................................................ 

a felnőttképző vezetője és beosztása 
P. H. 

Dokumentálás  

Dokumentálás: 
A csak bejelentéses képzéseknél nincs külön előírás a 
dokumentálásra – vélhetően értelemszerűen kell, hogy 
bizonyítható legyen az előírások teljesítése.  

 Pl. felnőttképzési szerződés, ha köttetik 
 Tanúsítvány átadásáról javasolt elismervény. 
 Panaszkezelési szabályzat 
 Nyilatkoztatás 
 stb. 

Csomagot fogunk készíteni! 
Minőségirányí
tási rendszer  NINCS MIR! 
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ELLENŐRZÉS, 
JOGKÖVETKEZ

MÉNYEK 
 

Részletek a 
vhr-ben. 

Ellenőrzés: 
 Bejelentés, ill. engedély birtokában folytatja-e? Ha mindkettő, az ellenőrzés mindkét területre vonatkozik. 
 Nyilvántartásban szereplő adatok helyessége, Megfelel-e a jogszabályi előírásoknak? 
 Szakértők kirendelése az ellenőrzés lefolytatásához 

Jogkövetkezmények: 
 Nem a jogszabálynak megfelelő működés: minimálbér 1-szeresétől 10-szereséig terjedő bírság (a végrehajtási rendeletben 

meghatározott súlyosabb esetekben magasabb) 
 Bejelentés ill. engedély nélküli működés: megtiltják a tev. folytatását és minimálbér 1-szeresétől 15-szereséig terjedő bírság 

 Nem súlyosabb esetben a fentieket megelőzheti csak figyelmeztetés is. 
 Ismételt jogszabálysértés esetén további szankciók. 
 Ha a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységet bejelentés, illetve engedély nélkül jogellenesen, az eltiltás és kiszabott bírság 

ellenére tovább folytatja, a felnőttképzési államigazgatási szerv öt évre megtiltja a felnőttképzési tevékenység folytatását, 
amelynek időtartama alatt a felnőttképző felnőttképzési tevékenység folytatására nem kaphat engedélyt, ezzel egyidejűleg vele 
szemben a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 15-szörösétől 20-szorosáig terjedő összegű bírságot szab ki. Ha a 
felnőttképző a képzést a megtiltást elrendelő határozat ellenére tovább folytatja, a felnőttképzési államigazgatási szerv a 
felnőttképző adószámának törlése iránt intézkedik. 

 Ha a felnőttképző a felnőttképzési tevékenységét bejelentés, illetve engedély nélkül folytatja, a felnőttképzési államigazgatási 
szerv bírságot megállapító vagy tevékenységet megtiltó határozata véglegessé válását követő harminc napon belül a 
felnőttképző  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. Vagyis vissza kell fizetni a képzési díjat kamatostul, ha nem bejelentés vagy engedély alapján 
folyt a képzés és ezt feltárják és bírságolják. 

 Támogatott képzés esetén értesítik a támogatót. 
 VHR-ben még 25-szörör és 50-szeres is! 
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Egyéb fontos: 
Más tv-ek módosítása: 

Társasági adóról és osztalékadóról szóló tv.: 
A felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez 
kapcsolódóan szervezett vizsga költségeit annak viselője akkor ismerheti el a vállalkozási tevékenység 
érdekében felmerült költségként, ráfordításként, ha annak megszervezése a szervező jogszabályban 
meghatározott alapfeladata vagy annak megszervezésére felnőttképzési tevékenység keretében kerül 
sor és ahhoz kapcsolódóan a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésre került 

Oktatási nyilv. tartásról szóló tv.  
Oktatási azonosító számot kapnak azok is, akik felnőttképzési jogviszonyban állnak 
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Átmeneti időszak (2020.01.01-2022.12.31) – fontos dátumok 

 

AZ “ÚJ” FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZER FOKOZATOS BEVEZETÉSE, A “RÉGI” FOKOZATOS KIVEZETÉSE. 

 

• 2020.01.01-től “régi” típusú felnőttképzési engedéllyel NEM rendelkező intézmény már nem kérheti a 
“régi” típusú felnőttképzési engedély kiadását. 

• 2020.01.01-től a nyelvi képzések engedély nélkül is ÁFA-mentesek (jelenleg iránymutatásra várunk). 

• 2020.03.31-től teszik közzé a képzési és kimeneti követelményeket (az “SZVK”-k “utódai” az OKJ-s 
képzések “utódainak” tekinthető szakmai oktatáshoz – immár nem jogszabályban, hanem az ITM 
honlapján). Ezekben fogjuk látni, milyen részszakmák lesznek, amelyeket tanfolyami keretek között is 
lehet oktatni. 

• 2020.06.30-ig kérhetnek még új képzésekre “régi típusú” engedélyt a 2020.01.01. előtt engedélyezett 
képzők bármely “régi” képzési körben. 

• 2020.06.30-ig van még lehetőség a “régi típusú” nyelvi és szakmai programkövetelmények 
módosítására. 

• Információink szerint 2020.06.30-ig államilag elkészítik az OKJ-ból “kitolt” szakképesítések/ráépülések 
programkövetelményeit. Ezek is az ITM honlapján lesznek. Sok “régi” OKJ-s képzés az “új” rendszerben 
a “régi” B körösnek megfeleltethető “új” szakmai képzés lesz. 

• 2020.07.01-től lehet benyújtani a módosított felnőttképzési törvény szerinti “új” bejelentés és “új” 
engedély megadása iránti kérelmeket. 

• 2020.09.01-től (az átmeneti időszakban a “régi” rendszer szerint folytatott képzések kivételével) minden 
iskolarendszeren kívüli képzési tevékenység csak bejelentés vagy engedély alapján végezhető. Ettől az 
időponttól szabadpiaci képzések már nem folytathatók! Illetve a más jogszabály alapján folytatott – pl. 
hatósági – képzéseket is be kell jelenteni. Kivétel ez alól csak akkor lehetséges, ha az a bizonyos másik 
jogszabály ettől eltérően rendelkezik. 

• 2020.12.31-ig indíthatóak a régi rendszer szerinti OKJ-s képzések azzal, hogy a szakmai vizsgát 
2022.12.31-ig le kell tenni. 

• 2022.12.31-ig indíthatók, de eddig be is kell fejezni (vizsgával együtt) a “régi” rendszer szerinti nem OKJ-
s engedélyezett képzéseket. 

• 2022.12.31-én a “régi” rendszer szerinti felnőttképzési engedélyek érvényüket vesztik. 

• 2023.01.01-től már csak az “új” rendszer működtethető, képzési tevékenység csak bejelentés, illetve 
“új” típusú engedély alapján folytatható. 
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A felnőttképzés és az ÁFA 
 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.) 

2019.12.31-én: 

85. § (1) Mentes az adó alól: 

… 

(2) Az egyéb oktatás körébe tartoznak: 

a) a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, 
továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás; 

b)131 a felnőttképzésről szóló törvény alapján engedélyezett és szervezett, illetőleg egyéb jogszabály 
alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás; 

c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló 
vizsgáztatás; 

d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása. 

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott valamely tevékenység 

a) gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a 
tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
adómentességének feltétele, hogy az érintett személy, szervezet az engedély birtokában és annak alapján 
végezze tevékenységét; 

b) képesítéshez kötött, és jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adómentességének feltétele, hogy az érintett személy, szervezet 
javára tevékenykedők között legalább 1 olyan természetes személy legyen, aki a jogszabályokban foglalt 
képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. 

 

Áfa tv. 2020.01.01-től: 

85. § (1) Mentes az adó alól: 

… 

(2)142 Egyéb oktatás vagy képzés 

a) a szakképzésről szóló törvény alapján szervezett szakmai oktatás és szakmai képzés, továbbá az ehhez 
kapcsolódóan szervezett szakmai vizsga és képesítő vizsga, 

b) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott 

ba) bejelentés birtokában és jogszabály alapján vagy 

bb) engedély birtokában 

szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez kapcsolódóan szervezett vizsga, 

c) a nyelvi képzés és az államilag, illetve nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának 
alapjául szolgáló vizsga, valamint 

d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése és lebonyolítása. 

(3) Abban az esetben, ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott valamely tevékenység 

a) gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a 
tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás 
adómentességének feltétele, hogy az érintett személy, szervezet az engedély birtokában és annak alapján 
végezze tevékenységét; 

b) képesítéshez kötött, és jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz, a 
termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adómentességének feltétele, hogy az érintett személy, szervezet 
javára tevékenykedők között legalább 1 olyan természetes személy legyen, aki a jogszabályokban foglalt 
képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.376076#foot131
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=111467.316012#foot142
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Az ÁFA törvénnyel kapcsolatos értelmezésünk (nem hivatalos iránymutatás!): 

 

• A nyelvi képzések 2020. január 1-től áfamentesek (jelenleg iránymutatásra várunk), 2020. szeptember 
1-től ezekre is vonatkozik a bejelentési kötelezettség. 

• A hatósági képzések jelenlegi is áfamentesek, és azok is maradnak. 2020. szeptember 1-től ezekre is 
vonatkozik a bejelentési kötelezettség (kivéve, ha az adott irányadó más jogszabály másképp rendelkezik 
a bejelentéssel kapcsolatban). 

• A szabadpiaci képzések jelenleg áfásak, 2020. szeptember 1-től ezekre is vonatkozik a bejelentési 
kötelezettség és innentől is áfásak lesznek. 

• A „régi” rendszer szerinti engedély alapján megvalósuló képzések (amelyek legkésőbb 2022. december 
31-ig folytathatók) jelenleg is és mindvégig áfamentesek. 

• Az „új” rendszer szerinti engedély alapján (legkorábban 2020. szeptember 1-től folytathatók) 
megvalósuló képzések áfamentesek lesznek. 
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Munkavédelmi törvény - esettanulmány 
 

Tárgy: a munkavédelmi képviselők 2020.01.01 után megvalósuló képzése és továbbképzése 
 
Változott a Munkavédelmi törvény e tekintetben, továbbá változott a szakképzési és felnőttképzési szabályozási rendszer is. 
 
A képző intézmények 2019-ben a Munkavédelmi törvény 2019. évi, ezzel együtt a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 
előírásai szerint képezték a munkavédelmi képviselőket. 
 
2019.01.01-12.31-ig: 

Mvt.75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait 
gyakorolhassa, így különösen 

… 
c) a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén 

évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés csak rendes 

munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet. 
 

Az Fktv. előírásai alapján a munkavédelmi képviselők képzésére, továbbképzésére 2019-ben kizárólag un. „D képzési körös” 
felnőttképzési engedély megszerzése alapján kerülhetett sor. A „D képzési körös” engedély egy jóval egyszerűbb formája volt a  
felnőttképzési engedélynek az OKJ-s („A képzési körös”), egyéb szakmai („B képzési körös”) és nyelvi képzésekhez („C képzési körös”) 
képest. A „D” képzési kör esetén nem volt előírás a legalább 500.000 Ft-os vagyoni biztosíték, minőségbiztosítási rendszer működtetése, 
minőségcélok kitűzése, külső értékelés. Természetesen számos kötelezettséget azonban be kellett tartani (pl. szakmai vezető 
foglalkoztatása, felnőttképzési szerződés, szigorú dokumentálás, adatszolgáltatások stb.). A kötelezettségek tekintetében szigorú 
hatósági ellenőrzések voltak súlyos bírságokkal szabálysértés esetén. Lényeges volt még kérdésünk szempontjából, hogy az intézmény  
saját belső ügye volt, milyen módon győződik meg arról, elsajátították-e a résztvevők a szükséges tudást, alkalmaz-e belső vizsgát vagy 
csak részvételi kötelezettséget. 
 
2020.01.01-től kihirdették az új, szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt (Szkt.) és az Fktv-t is nagymértékben módosították. 
 
2020.01.01-től az alábbiakra módosult a munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzésére vonatkozó előírás az Mvt-ben, bizonyára 
a 2020.01.01-től fokozatosan bevezetésre kerülő új szakképzési és felnőttképzési rendszerhez kívánták ezt igazítani: 
 

Mvt.75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait 
gyakorolhassa, így különösen 

… 
c) a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén 

évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés csak rendes 

munkaidőben és szakmai képzés keretében történhet. 
 
2020.01.01-től a szakmai képzést konkrétan meghatározza az Szkt. és számos kötelezettség betartását jelenti, sokkal többet, mint a 
„régi” „D” körös felnőttképzési engedély esetében. A teljesség igénye nélkül néhány jellemző, követelmény az Szkt. és az Fktv. alapján: 

 programkövetelményt kellene először jóváhagyatni az ITM-mel (2020.07.01-től lenne erre lehetőség, de félő, hogy ennyire 
rövid képzési idő esetén elutasítják a kérelmet) 

 csak programkövetelmény alapján lehetne folytatni bárhol az országban legkorábban 2020.09.01-től a képzést 
 kizárólag akkreditált független vizsgaközpontban lehetne vizsgázni a résztvevőknek (még nincsenek) 
 sikeres un. képesítő vizsga esetén a szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, 

önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít 
 az Fktv. szerint a felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző által folytatható 

(kötelezettségek: egymillió forintos vagyoni biztosíték, szakértő által minősített képzési program, szakmai vezető, kérésre 
előzetes tudásmérés, felnőttképzési szerződés, személyes adatok kezelése, minőségirányítási rendszer, ennek részeként 
ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszer, külső értékelés, résztvevői elégedettségmérés, szigorú 
dokumentálás, adatszolgáltatások a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe és statisztikai célú adatszolgáltatás, 
tanúsítvány kiállítása a képzés elvégzésének igazolására, szigorú hatósági ellenőrzések) 

 
Megszűntek a képzési körök, nincs a „régi” „D” körösnek megfelelő „könnyített” felnőttképzési engedély és 2020.09.01-től megszűnnek 
a szabadpiaci képzések is. 
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Ha nem az Szkt. szerinti szakmai képzésként kell folytatni a munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzését, 2020.09.01-től ebben az 
esetben is az Fktv. hatálya alatt van a képzés. Új elem a szabályozási rendszerben, hogy minden képzési tevékenység esetén kötelező az 
un. bejelentés (kivétel: Fktv. 1. § (2): Jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezésére e 
törvényt a jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.)  
 
A bejelentéshez kapcsolódó kötelezettségek az Fktv. értelmében: felnőttképzési szerződést kell kötni, személyes adatkezelés, 
adatszolgáltatások a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe és statisztikai célú adatszolgáltatás, tanúsítvány kiállítása a képzés 
elvégzésének igazolására, szigorú hatósági ellenőrzések. 
 
A felnőttképzésben az átmeneti időszak 2022.12.31-ig tart. A munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzésére a képző intézmények 
által megszerzett „régi” típusú „D képzési körös” engedélyek és a „régi” felnőttképzési szabályozási rendszer szerint képzés 2022.12.31-
ig folytatható. 
 
Felmerülő kérdések: 

1. Az Mvt. az Szkt. szerinti szakmai képzésre utal? 

2. Ha igen, ki fogja megcsinálni a programkövetelményt? 

3. Ha igen, 2022.12.31-ig folytathatják-e a munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzését az egyszerűbb, „régi” szabályozási 
rendszer szerinti „D képzési körös” engedéllyel rendelkezők a „régi” szabályozás szerint? (Az Fktv. átmeneti rendelkezései 
értelmében erre lenne lehetőség.) 

4. Ha az Mvt. nem az Szkt. szerinti szakmai képzésre utal, mi az irányadó? 

5. 2020.09.01-ig kik folytathatják a munkavédelmi képviselők alap- és továbbképzését? A „régi” szabályozási rendszer szerinti „D 
képzési körös” engedéllyel rendelkezők? Vagy bárki, szabályozás nélkül? 

 

 


