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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
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. Hatályba léptető rendelkezés
31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. Átmeneti rendelkezések
32. § (1) Az NMH a nyilvántartásban a szakmai vagy nyelvi programkövetelmény hiányára
utaló jelzéssel látja el azokat a képzéseket, amelyek az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja
szerinti képzési körbe tartoznak, és nem rendelkeznek az érintett képzésre előírt szakmai vagy
nyelvi programkövetelmény alapján kidolgozott képzési programmal.
(2) Azokat az (1) bekezdésben meghatározott képzéseket, amelyek 2014. június 30-ig nem
rendelkeznek az érintett képzésre előírt szakmai vagy nyelvi programkövetelmény alapján
kidolgozott képzési programmal, a felnőttképzést folytató intézmény engedélyéből az NMH törli.
(3) Az Fktv. 28. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott miniszteri
rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) hatálybalépése előtt előterjesztett kérelem esetén az 5. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló
dokumentumot a díjrendelet hatálybalépését követő 15 napon belül kell a kérelmezőnek
csatolnia.

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. § A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet
a) 10/A. § (1) bekezdésében a „felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkező”
szövegrész helyébe a „felnőttképzési tevékenységet folytató” szöveg,
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b) 11/A. § (2) bekezdésében az „előírt felnőttképzési intézmény-akkreditációra” szövegrész
helyébe az „előírt, a felnőttképzési tevékenységet folytató intézményre” szöveg
lép.
35. § (1) A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a
vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szvr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szakmai vizsga
megszervezésére vonatkozó engedély (a továbbiakban: engedély) akkor adható ki, ha az engedély
kiadását kérelmező intézmény (a továbbiakban: kérelmező intézmény)]
„a) rendelkezik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti, a d) pontban meghatározott szakképesítés folytatására feljogosító engedéllyel,”
(2) Az Szvr. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az engedély kiadása iránti kérelem - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl - tartalmazza:)
„d) a kérelmező intézménynek a felnőttképzésről szóló törvény szerinti nyilvántartásba-vételi
számát;”
36. § (1) A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási
szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NMH
rendelet) 21. § (1) bekezdése a következő u)-z) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő feladatai keretében)
„u) ellátja a felnőttképzési szakértői tevékenység engedélyezésével és ellenőrzésével, valamint
a felnőttképzési szakértői névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatokat,
v) ellátja a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, vezeti a felnőttképzést folytató intézmények
nyilvántartását,
w) működteti a felnőttképzési információs rendszert,
z) ellátja a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának vezetésével
kapcsolatos feladatokat.”
(2) Az NMH rendelet 23. § (2) bekezdés c) pontjában a „felnőttképzési intézményekkel”
szövegrész helyébe a „felnőttképzési tevékenységet folytató intézményekkel” szöveg lép.
37. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló
214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBDK az (1) bekezdés szerinti tanfolyam megszervezésére egészségügyi, szociális,
illetve gyermekvédelmi szakképzést folytató intézményt (a továbbiakban: tanfolyamot szervező)
választ ki pályázat útján. Az OBDK a tanfolyamot szervezővel megállapodást köt.”
38. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012.
(VIII. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet 645. pontjában Az egész életen át tartó tanulás
megnevezésű, 10653-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tulajdonságprofil szakmai
kompetenciák szakmai ismeretek felsorolásában, az „A felnőttképzési akkreditáció és a kulturális
szakemberek továbbképzési rendszere” szövegrész helyébe az „A felnőttképzési tevékenység
engedélyezése és a kulturális szakemberek továbbképzési rendszere” szöveg lép.
39. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„n) szakmai továbbképzési program: a közigazgatási szerveknél betöltött munkakörökhöz
kapcsolódó szakmai és kompetenciafejlesztő képzések, amelyekről a munkáltató gondoskodik a
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minősített programjegyzékre felvett továbbképzésekkel;”
(2) Az R1.
a) 7. § (1) bekezdésében az „az akkreditált felnőttképzési” szövegrész helyébe az „a képző”
szöveg,
b) 7. § (2) bekezdésében az „az akkreditált felnőttképzési” szövegrész helyébe az „a képző”
szöveg,
c) 8. § (2) bekezdés b) pontjában az „az akkreditált felnőttképzési” szövegrész helyébe az „a
képző” szöveg,
d) 14. § (5) bekezdésében az „felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált felnőttképzést
folytató” szövegrész helyébe a „képző” szöveg
lép.

