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„RÉGI” RENDSZER „ÚJ” RENDSZER 

TÉMA 
KÉPZÉSI 
KÖRÖK 

HATÁRIDŐK TÉMA 
KÉPZÉS-
TÍPUSOK  

HATÁRIDŐK 

INTÉZMÉNYI ADATOK 
VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE 

A B C D 

A változásnak a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező szerv által 
történő átvezetésének napjától 
számított  

30 napon belül. 
(megjegyzés: a szakmai vezető 
változását nem kell/nem lehet 
bejelenteni) 

INTÉZMÉNYI ADATOK VÁLTOZÁSÁNAK 
BEJELENTÉSE 

BEJELENTÉSES 
KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

A változásnak a 
hatáskörrel és 
illetékességgel 
rendelkező szerv által 
történő átvezetésének 
napjától számított  

30 napon belül. 
(várhatóan: a szakmai 
vezető változását nem 
kell/nem lehet 
bejelenteni továbbra 
sem) 

VAGYONI 
BIZTOSÍTÉK 

Vagyoni biztosíték – 
árbevétel jelentés a 
hatósághoz, előtte 
szükség esetén 
szerződésmódosítással 
meg kell emelni 

A B C 

Minden év jún. 15-ig. 
 
A „D” körös képzésekből származó 
bevételt, az OKJ-s vizsgadíjat nem kell 
figyelembe venni. 

VAGYONI 
BIZTOSÍTÉK 

Vagyoni biztosíték – árbevétel 
jelentés a hatósághoz, előtte 
szükség esetén 
szerződésmódosítással meg 
kell emelni 

ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

Minden év jún. 
15-ig. 
A bejelentéses 
képzésekből származó 
bevételt figyelembe 
kell venni??? 

Vagyoni biztosíték – 
esetleg egyéb okból 
előfordulhat 
szerződésmódosítás év 
közben – pl. másik 
bank választása, vagy 
lejár a biztosítási 
szerződés 

Minden év jún. 15-hez képest plusz 
kötelezettség: év közbeni 
szerződésmódosítás esetén 30 napon 
belül be kell küldeni a módosított 
szerződést a hatósághoz. 

Vagyoni biztosíték – esetleg 
egyéb okból előfordulhat 
szerződésmódosítás év 
közben – pl. másik bank 
választása, vagy lejár a 
biztosítási szerződés 

Minden év jún. 15-hez 
képest plusz 
kötelezettség: év 
közbeni 
szerződésmódosítás 
esetén 30 napon belül 
be kell küldeni a 
módosított szerződést a 
hatósághoz. 
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„RÉGI” RENDSZER „ÚJ” RENDSZER 

FIR 
 
(Felnőttképzés
i Információs 
Rendszer) 

FIR 
képzés 
előtt 

A B C D 
Ütemterv 

Legkésőbb a 
képzés 1. napján 

FAR 
 

(a 
felnőttképzés 
adatszolgáltat
ási rendszere) 

FAR  
képzés 
elején 

BEJELENTÉSES KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES KÉPZÉSEK 
A képzés megnevezése, jellege, helye, 
óraszáma, első képzési napja a zárt 
rendszerű elektronikus távoktatás 
keretében megvalósuló képzés kivételével  
befejezésének tervezett időpontja, létszám 

Legkésőbb a 
képzés 
megkezdését 
követő 3.  
munkanapig 

A 
OKJ-s képzések esetén a 
szakképesítés és a modulok neve, a 
modulzáró vizsga napja, kezdő 
időpontja, helyszíne, vizsgázók száma 

A modulzáró 
vizsgát megelőző 
3. napig 

ENGEDÉLYES KÉPZÉSEK 
A képzési díj és annak költségviselője, a 
képzésben részt vevő személyek iskolai, 
korcsoportos és nemek szerinti megoszlása, 
szakképzés (államilag elismert) esetén a 
résztvevő lakcíme, elektronikus levelezési 
címe, adóazonosító jele és – ha azzal 
rendelkezik – oktatási azonosító száma 

FIR 
képzés 
közben 

A B C D 
Első képzési nap változása vagy 
létszám változása (újabb beiratkozó, 
kimaradó) 

Legkésőbb aznap 
éjfélig FAR  

képzés 
közben 

BEJELENTÉSES KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES KÉPZÉSEK 
 
a lejelentett adatok változása 

Legkésőbb az 
adatváltozás 
keletkezését 
követő harmadik 
munkanapig 

A B C D 
További képzési nap, időpont, 
helyszín, aznapi óraszám változása 

Az eredetileg 
jelentett 
időpontig 

FIR  
képzés 
után 

A B C D 
 vizsgára bocsátottak létszáma 
 vizsgán megjelentek létszáma* 
 sikeresen vizsgázók létszáma* 
 az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái 

esetén a vizsgázók átlageredménye* 
*:  OKJ-s képzésnél nem kötelező 

A képzés 
befejezését 
követő 45 napon 
belül 

FAR  
képzés 
után 

BEJELENTÉSES KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES KÉPZÉSEK 
 
Tanúsítvány kiállítása 

??? 

ENGEDÉLYES KÉPZÉSEK 
 
Elégedettségmérés 

Az utolsó kérdőív 
kitöltését követő 
nyolc napon 
belül 

A B C D 
Elégedettségmérés 
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„RÉGI” RENDSZER „ÚJ” RENDSZER 

OSAP A B C D 

A vizsga/képzés befejezését 
követő 10. nap, a hatósági jellegű 
és a 25 óránál kevesebb idejű 
felnőttképzések esetében 
következő év jan. 10. 
2020.02.15-től: a képzés 
befejezését követő 30. nap??? 

OSAP 

BEJELENTÉSES 
KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

A képzés befejezését 
követő 30. nap 

RÉSZT-
VEVŐI 
ELÉGEDETT-
SÉGMÉRÉS 

Időpontja - A 

A B C D 

Az OKJ-s bizonyítvány 
átvételekor. 

RÉSZT-
VEVŐI 
ELÉGEDETT-
SÉGMÉRÉS 

Időpontja 

ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

Legkésőbb a képzés elvégzését 

igazoló tanúsítvány 
kiállítását követő 
harmincadik napig 

Időpontja - B A tanúsítvány átvételekor. 

Időpontja - C A képzés utolsó foglalkozásán. 

Időpontja - D A képzés utolsó foglalkozásán. 
Adatszolgál-
tatás az 
elégedett-
ségmérésről 

Az utolsó kérdőív 
kitöltését követő nyolc 
napon belül (lásd FAR képzés 

után) 

adatszolgáltatás az 
elégedettség-mérésről 

A képzés befejezését követő 45 napon 
belül (lásd FIR képzés után). 

Támogató megkérdezése, 
hogy kiegészíti-e további 
kérdésekkel a 
jogszabályban kötelezően 
előírt kérdéseket 
tartalmazó kérdőívet 

Legkésőbb a kitöltést megelőző 15 
nappal. 

Támogató 
meg-
kérdezése 

NINCS 

ZÁRÓVIZSGA A B C D 
Képzés befejezését követően 90 
napon belül le kell folytatni. NINCS ELŐÍRÁS 

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉT VAGY A 
VIZSGA SIKERES BEFEJEZÉSÉT 
IGAZOLÓ DOKUMENTUM 
ÁTADÁSA 

A B C D 
A képzés végéhez, illetve a vizsgához 

képest 60 napon belül át kell adni. 

A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉT 
IGAZOLÓ TANÚSÍTVÁNY 
ÁTADÁSA 

BEJELENTÉSES 
KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

A képzés befejezését követően 60 
napon belül át kell adni. 
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„RÉGI” RENDSZER „ÚJ” RENDSZER 

KÉPZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, 
RÉSZTVEVŐK ADATAINAK 
MEGŐRZÉSE 

A B C D 5 év 
KÉPZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, 
RÉSZTVEVŐK ADATAINAK 
MEGŐRZÉSE 

BEJELENTÉSES 
KÉPZÉSEK 
ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

9 év 
(adatok megőrzése: feln. képz. 
szerz. megkötésétől számított 8. 
év vége) 

MINŐSÉG-
CÉLOK 

Kitűzés indoklással ellátva 
 „A”: vizsgaeredményesség, 

lemorzsolódás, 
elégedettségmérés 

 „B”, „C”: lemorzsolódás, 
elégedettségmérés 

A B C 

Még az engedélyezés előtt 
engedélyezendő képzésenként a 
következő év végéig elérendő célok. 

NINCS 

Felülvizsgálat, szükség 
esetén módosítás 
indoklással 

Évente 
„engedélyszámonként” 
(Javaslat: célszerű minden év jan-ban) 

OKTATÓK MINŐSÍTÉSE 
ÖNÉRTÉKELÉS 
INDIKÁTOROK stb. (MIR) 

A B C 

Nincs jogszabályban előírt határidő, 

gyakoriság. A minőségbiztosítási 
rendszer szerinti 
időszakonként kell ezekkel 
foglalkozni. 

OKTATÓK MINŐSÍTÉSE 
ÖNÉRTÉKELÉS 
INDIKÁTOROK stb. (MIR) 

ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

Nincs jogszabályban előírt 

határidő, gyakoriság. A 
minőségirányítási 
rendszer szerinti 
időszakonként kell 
ezekkel foglalkozni. 

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS A B C 

Kétévenként az intézménynek kell 

elvégeztetni, az intézmény választ 
értékelő szervezetet, az intézmény fizet 
érte 

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS 
ENGEDÉLYES 
KÉPZÉSEK 

Négyévenként az 

intézménynek kell elvégeztetni, 
az IKK Innovatív Képzéstámogató 
Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság végzi 

HONLAPON A KÉPZÉSI 
TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓK FELTÜNTETÉSE 

A B C 

A minőségbiztosítási rendszer 
szerint 
Ahogy a képző intézmény értelmezi a 
jogszabályi előírást és szerepel a MIR-
jében. 

NINCS 
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