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A 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet alapján a felnőttképzési szakértőknek és a felnőttképzési
programszakértőknek első alkalommal a nyilvántartásba történt felvételt követően fél éven belül
továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát tenniük, ezt követően pedig kétévenként kell
továbbképzésen részt venniük és sikeres vizsgát tenniük. Ez a tananyag azért készült, mert a rendelet
lehetőséget biztosít arra, hogy a továbbképzés elméleti része távoktatás formájában is elsajátítható legyen. A
rendelet melléklete szerinti elméleti témaköröket minden szakterületre kiterjedően tartalmazza.
Jelen távoktatási tananyagban feldolgozott témakörök 12 óra elméleti oktatásnak megfelelő terjedelműek
mind a felnőttképzési szakértői szakterületek (igazgatás, nyelv), mind a programszakértői terület
vonatkozásában. Aki tehát több szakterületet, vagy például az igazgatási szakterületet és a programszakértői
továbbképzést is teljesíteni kívánja, többletidővel kell számolnia.
A tananyag elektronikus felhasználásra optimalizált, a tartalomjegyzék és a jogszabályi helyek aktív linkek a
témakörök könnyebb feldolgozása érdekében.
Az egyes témakörök tartalmazzák a jogszabályi helyek kiemelését, a témakör kifejtését, önellenőrző
kérdéseket és ahol indokolt, ott a szakértői gyakorlathoz tartozó ismereteket.
A témakör megnevezésénél a bal felső sarokban látható, hogy az adott tananyag melyik szakterületre
vonatkozik. Egyes témakörök több szakterületet is magukba foglalhatnak.
A használatot segítő szándékkal a tartalomjegyzékben a témakörök megnevezése mellett zárójelben
szerepel a szakterület rövidítése is, így lehet megállapítani, hogy egy szakterületre jelentkező szakértőnek
melyik témakört kell elsajátítania. (I-igazgatás, P-program, Ny-nyelvi)

Budapest, 2018. 09. 01.
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1. AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS ALAPELVEI,
A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI (P/NY/I)




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 1-11. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 8. § (4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az új eljárási kódex Ákr. 2018. január 1-jén lépett hatályba [Fktv. 8. § (4)].
Az Ákr. megalkotásának fő oka volt, hogy a gyakorlati tapasztalatok szerint a korábbi hatósági eljárási törvény a Ket.
(2004. évi CXL. törvénya közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) nem tudott a hatósági
eljárások egységes törvényi alapjává válni, hiszen az elmúlt közel tíz év alatt szinte minden rendelkezése módosult,
némelyik többször is, szövege egyre bővült, ugyanakkor a koherenciája meglehetősen meggyengült, hiszen a törvénybe
oda nem illő ügyviteli jellegű előírások is belekerültek, így egyfajta „ügyintézői kézikönyvvé” vált. Ezzel párhuzamosan
egyre több eljárás kikerült a Ket. hatálya alól, gyakorlattá vált az ún. „mögöttes” jogszabályként alkalmazása, ami
megkérdőjelezte átfogóan általános jellegét. Az Ákr. megalkotásának főbb célkitűzései a dereguláció, az egyszerűség,
közérthetőség és tömörség jegyében csak azon szabályokat tartalmazza, amelyek valóban minden eljárásban közösek.
Az alapelvek szerepe
A közigazgatási hatósági eljárásokban az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően, az eljárás
minden szakaszában, az Ákr.-ben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el.
Az Ákr. az alábbi alapelveket nevesíti
 a jogszerűség elve
 ahivatalbóliság elve
 a hatékonyság elve
 az ügyfélre vonatkozó alapelvek
 a jóhiszeműség elve és a bizalmi elv
A jogszerűség elve
A közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen
gyakorolva jár el.
A hatóság a hatásköre gyakorlása során
 a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek
megfelelően,
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 a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és
részrehajlás nélkül,
 a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időbenjár el.
A hivatalbóliság elve
A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, a kérelemre indult eljárást
jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja. Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza
meg a bizonyítás módját és terjedelmét, valamint e törvény keretei között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá
tartozó hatóság döntését és eljárását.
A hatékonyság elve
A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi résztvevőjének a
legkevesebb költséget okozza, és – a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett
technológiák alkalmazásával – az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen.
Az ügyfélre vonatkozó alapelvek
Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet.
A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az
ügyfél képviselője (együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.
A jóhiszeműség elve és a bizalmi elv
Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a
magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan
késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség
bizonyítása a hatóságot terheli.
Az Ákr. elvi jellegű alapelveket határoz meg - az Alaptörvény követelményeinek a közigazgatási tevékenységre való
konkretizálásaként -, amelyek minden hatósági eljárásban érvényesítendők, és az egyedi eljárási szabályok alkalmazása
során zsinórmértéket jelentenek, ugyanakkor normatív rendelkezésként közvetlenül végrehajthatók is.
A törvény meghatározza a hatóság tevékenységére vonatkozó legalapvetőbb követelményeket, főbb alapelveket,
kifejezve a hatóság tevékenységének törvényhez kötöttségét, és az ügyfelek érdekeinek a közérdekkel összhangban való
érvényesítését. Emellett egyértelműbbé teszi, hogy a hatóság eljárása hivatalból történik, és a hivatalbóliság kétféle
értelmet hordoz. Egyrészt azt, hogy a kérelemre indítható ügyek kivételével a hatóság hivatalból indíthat eljárást,
másrészt azt is, hogy a hatóság valamennyi ügyben az eljárását hivatalból folytatja le. Kiemelt fontosságára tekintettel a
törvény külön nevesíti azon követelményt, hogy a hatóságnak eljárása során a fejlett technológiák alkalmazását előtérbe
kell helyeznie, elsősorban természetesen az elektronikus ügyintézés vívmányait alkalmazva kell minél hatékonyabban
megszerveznie saját munkáját.
A törvény hangsúlyozza az ügyféli nyilatkozattétel és az üggyel összefüggő lényeges információkhoz jutás jogát, az ügyfél
rendelkezhet nyilatkozatával, ugyanakkor a nyilatkozattétel megtagadása nem kerül deklarálásra alapelvi szinten.
A törvény kiemeli az ügyfél jóhiszemű és együttműködő magatartásának követelményét, amelynek a hatóság
tisztességes eljárásával párhuzamosan kell érvényesülnie a törvényes és megalapozott döntéshozatalhoz fűződő köz- és
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magánérdek érvényesülése céljából. A törvény szerint továbbra is érvényesül az az elvi követelmény, hogy a hatóság
köteles vélelmezni az ügyfél jóhiszeműségét, és ennek ellenkezőjét a hatóságnak kell bizonyítania. A törvény a
jóhiszeműség elve és a bizalmi elv szabályozása során nem „az eljárás egyéb résztvevője”, hanem „valamennyi
résztvevője” fordulatot használja. A Jogalkotó ezzel is hangsúlyozni kívánja, hogy a hatósági eljárás valamennyi - az
eljárás egyéb résztvevői körébe nem tartozó - szereplőjére, így különösen az eljárás során megkeresett, vagy az
eljárásban közreműködő szervekre is vonatkozik.
Szakértővel szemben támasztott követelmények
Fontos, hogy a szakértő mind az engedélyezési, mint pedig az ellenőrzési eljárásban tudatában legyen annak, hogy ő a
hatóság képviselőjeként jár, ugyanakkor az ügyfélközpontúság követelményét is köteles figyelembe venni az eljárása
során.
A törvény hatálya
A hatósági ügy
A hatóság eljárása során az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági ügyben és a hatósági ellenőrzés során e
törvény rendelkezéseit alkalmazza.
A hatósági ügy fogalma: Ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét
megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve
az ezeket érintő döntését érvényesíti.
Az Ákr. hatálya nem terjed ki:
 a szabálysértési eljárásra,
 a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra,
 az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra,
 a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az
állampolgársági eljárásra,
 a versenyfelügyeleti eljárásra
 a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (5)–(9)
bekezdéseiben, valamint a bizalmi vagyonkezelőkről és a tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV.
törvényben meghatározott feladatköreivel összefüggő hatósági eljárásokra.
A fent nem említett közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok az Ákr. rendelkezéseitől csak akkor
térhetnek el, ha azt az Ákr. kifejezetten megengedi.
Jogszabály az Ákr. szabályaival összhangban álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg.
A hatóság
Az Ákr. szerint hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati
hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör
gyakorlására jelöl ki. A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.

3

Program / Nyelv / Igazgatás

1. témakör

Az ügyfél
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy
közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági
ellenőrzés alá vontak.
Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek és szervezetek körét, akik
(amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
Az Ügyféli jogutódlás szabályai
Ha az ügy személyes jellege vagy a kötelezettség tartalma nem zárja ki, a kieső ügyfél helyébe a polgári jog szabályai
szerinti jogutódja lép.
Ha az ügy tárgya dologi jogot érint, a kieső ügyfél helyébe az üggyel érintett dologi jog új jogosultja lép.
Az eljárási képesség
A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek
minősül.
A képviselet általános szabályai
Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását,



helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy,
továbbá
az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Jogi személy törvényes képviselőjének eljárása személyes eljárásnak minősül.
Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.
A hatóság visszautasítja a képviselő eljárását, ha
 az nyilvánvalóan nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, vagy
 képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja.
A képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a
képviselet ellátására alkalmas képviselőről.
Ha az ügyfélnek képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat a hatóság – a személyes
megjelenésre szóló idézés kivételével – a képviselő részére küldi meg.
A hatóság nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, ha az eljárás során az ügyfél és a képviselő vagy a képviselők
nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik ellentétesek. Ha az ügyfél eltérően nem nyilatkozik, a
hatóság a későbbi cselekményt, nyilatkozatot tekinti érvényesnek.
A meghatalmazásra vonatkozó szabályok
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni. A
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani.
Ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki, az kiterjed az eljárással kapcsolatos valamennyi nyilatkozatra és
cselekményre.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
 Sorolja fel az Ákr.-ben nevesített alapelveket!
 Határozza meg a közigazgatási hatósági ügy fogalmát!
 Határozza meg a hatóság fogalmát!
 Határozza meg az ügyfél fogalmát!
 Mely törvény szabályozza jelenleg a közigazgatási hatósági eljárás szabályait?
 A felnőttképzési eljárásban hogyan történik az értesítés?
 Az eljárás során a képviselet hogyan látható el meghatalmazott útján?
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2. AZ ÜGYFÉL, A HATÓSÁG ÉS A HATÓSÁGI ÜGY FOGALMA (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 7. § (2), 9-10. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 1. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az Ügyfél fogalma
Az eljárás, mint cselekménysorozat azt feltételezi, hogy legyenek mögötte személyek, akik ezeket a cselekményeket
elvégzik.
Az eljárásnak két nagyon fontos szereplője van, az egyik maga a hatóság, másrészt pedig az Ügyfél.
Az Ákr. szervi hatálya azoknak a szerveknek a meghatározását jelenti, amelyeknek az eljárásuk során az Ákr.-t kell
alkalmazniuk.
Az Ákr. 9. §-a szerint közigazgatási hatóságnak minősül az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet (akit) törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít
fel vagy jogszabály hatósági hatáskör gyakorlására jelöl ki. A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.A
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinta Kormány felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervként a Pest Megyei
Kormányhivatalt(Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály) jelölte ki. 2017. január 1-jét megelőzően ezeket a feladatokat
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal látta el.
Az Ákr. személyi hatályának vizsgálata arra ad választ, hogy ki lehet ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban. Az Ákr.
10. § (1) bekezdése alapján Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy
jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit
(amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. Törvény, vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja
azon személyek és szervezetek körét, akik (amelyek) a jogszabály erejénél fogva ügyfélnek minősülnek.
Jogi személyek fajtáit és a rájuk vonatkozó szabályokat a Ptk. tartalmazza.
Fontos azonban leszögezni, hogy az Ákr. az általánosság szintjén határozza meg az Ügyfél fogalmát, így a speciális
eljárási szabályok feladatává vált az ügyfél konkrét fogalmának a meghatározása.
Fktv. szerint ügyfél: a felnőttképzést folytató intézmény, tehát az a felnőttképzést folytató jogalany, aki felnőttképzési
tevékenységét az Fktv. szerint kiadott engedély alapján folytatja.
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Természetesen nemcsak a Hatóság és az Ügyfél vesznek részt az eljárásokban, sok esetben szükség van egyéb személyek
közreműködésére. Így a hatóság oldalán szükség lehet, arra, hogy más hatóságok is részt vegyenek a döntés
kialakításában. Ezen hatóságokat hívjuk szakhatóságnak, akik az ügy egyes aspektusaiban rendelkeznek szakértelemmel.
A természetes személy ügyfél akkor rendelkezik eljárási képességgel, ha az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek
minősül. A PTK. szerint minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét a PTK. vagy a bíróság gondnokság alá
helyező ítélete nem korlátozza. Aki cselekvőképes, maga köthet szerződést, vagy tehet jognyilatkozatot. A
cselekvőképességet korlátozó jognyilatkozat semmis.

Az Fktv. 1. § (1) személyi hatálya kiterjed:
















a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre. Az Fktv.
értelmező rendelkezései szerit felnőttnek minősül az a felnőttképzésben résztvevő természetes személy, aki a
nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján tankötelezettségét teljesítette
a tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő személyre
a felnőttképzést folytató jogalanyokra, azaz a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, egyéni
cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézményre
a felnőttképzési szakértőkre és felnőttképzési programszakértőkre
a gazdasági kamarákról szóló törvény alapján megalakított Magyar Kereskedelmi és Iparkamarára, valamint a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarára
a támogatást nyújtóra
a gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati képzést folytató szervezetre
felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervre (PMKH)
az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára
az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató jogalanyoknak
a 17/B. §-ban meghatározott hirdetésre és tájékoztatásra
az OSAP szerinti adatszolgáltatásra irányuló tevékenységre
az állami szakképzési és felnőttképzési szervre (NSZFH)

Az Ákr. 7. § (2) bekezdése szerint Közigazgatási hatósági ügy
Az az ügy, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját
eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet,
illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti.
Fktv. tárgyi hatálya [1. § (2)]
Felnőttképzési tevékenység: a felnőttképzést folytató jogalanyoknak azon tevékenysége, amely a törvényben
meghatározott természetes személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányul.
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Felnőttképzést folytató intézmény:az felnőttképzést folytató jogalany, aki a felnőttképzésre irányuló tevékenységet az
Fktv. szerint kiadott engedély alapján folytatja. A felnőttképzési tevékenység kiterjedhet
 „A” körös képzésekre: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti, állam által elismert
szakképesítés (a továbbiakban: OKJ szerinti szakképesítés) megszerzésére irányuló szakmai képzés.


„B” körös képzésekre: a támogatott egyéb szakmai képzés, azaz olyan, államilag el nem ismert szakmai
végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység
végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem minősül hatósági jellegű
képzésnek.



„C” körös képzésekre: támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott
kombinált nyelvi képzés



„D” körös képzésekre: támogatott egyéb képzés, azaz a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú
bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú 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.

A fenti képzések közül az OKJ-s képzések mindenképpen az Fktv. hatálya alá tartoznak és engedély kötelesek.
A továbbiakban felnőttképzési tevékenység a felnőttképzést folytató jogalanyoknak az egyéb szakmai, nyelvi és egyéb
képzésre vonatkozó nem támogatott képzési tevékenysége, amennyiben a jogalany a képzést e törvényben foglaltak
alapján szervezi. A kormányhivatal az engedéllyel rendelkező képző intézmény „B”,”C” és „D” körös, nem támogatott
képzési tevékenységének Fktv. alapján történő szervezéséről az intézménynek az Fktv. 15. §-a szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének első alkalommal történő teljesítésével értesül (A FIR rendszerben történő első adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítésével).

Fktv. tárgyi hatálya nem terjed ki többek között [1. § (5)]
 a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért és a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó képzésekre,
továbbképzésekre
 a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre,
 az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre,
 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól
és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezett továbbképzésre,
 a hatósági jellegű képzésekre, tehát jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan képzésekre, amely az
Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képesítés megszerzésére irányulnak, amelynek eredményeként
dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység,
munkakör nem folytatható. Ebből is látható, hogy az Fktv. három csoportba sorolja a szakmai képzéseket: OKJ-s
képzések, egyéb szakmai képzések és a hatósági jellegű képzések.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN




A felnőttképzési engedélyezési és ellenőrzési eljárásban a kérelmet benyújtó, illetve a vizsgálat tárgyát képező
felnőttképzési intézmény tekinthető ügyfélnek.
Felnőttképzéshez kapcsolódó ügyekben 2017. január 1-jét követően hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya jár el.
Fontos követelmény a szakértővel szemben, hogy a szakértői vizsgálat során el tudja különíteni egymástól az
Fktv. hatálya alatt, valamint az Fktv. hatályán kívül megvalósuló képzéseket.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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2017. január 1-jét követően mely hatóság jár el a felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági ügyekben?
Az Ákr. szerint mit nevezünk közigazgatási hatósági ügynek?
Mely jogszabály jelöli ki a felnőttképzési hatósági ügyekben eljáró hatóságot?
Határozza meg a támogatott egyéb képzés fogalmát
Soroljon fel olyan képzéseket, amelyek nem tartoznak az Fktv. hatálya alá
Kit tekintünk az Ákr. szerint ügyfélnek?
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3. HATÁSKÖRI ÉS ILLETÉKESSÉGI SZABÁLYOK, AZ ELJÁRÁSI KÖTELEZETTSÉG,
A KIZÁRÁS, A KAPCSOLATTARTÁS SZABÁLYAI (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 15-18. §, 22-28. §
2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
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 továbbiakban: Korm.
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az eljárási kötelezettség
A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés alapján köteles eljárni.
Ha a hatóság – a jogszerű hallgatás esetét kivéve – eljárási kötelességének az ügyintézési határidőn belül nem tesz
eleget, a jogszabályban meghatározott felügyeleti szerve (a továbbiakban: felügyeleti szerv) az eljárás lefolytatására
utasítja. Ha nincs felügyeleti szerv, vagy az nem intézkedik, az eljárás lefolytatására a közigazgatási perben eljáró bíróság
(a továbbiakban: közigazgatási bíróság) kötelezi a hatóságot.
Hatáskör
Amennyiben magyar hatóság jogosult eljárni mindig jogszabályban kell rögzíteni, hogy mely szerv jogosult az első, illetve
a másodfokú eljárás lefolytatására, ezzel szemben az illetékesség arra ad választ, hogy azonos hatáskörű szervek közül
melyik szerv jogosult eljárni. Az illetékesség mindig területi kötődést jelent. A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a
Kormány 2017. január 1-jétől felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte
ki.
Az azonos hatáskörű hatóságok közül az jár el, amelynek illetékességi területén
 az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, ennek hiányában
 a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, ennek hiányában
 a jogellenes magatartást elkövették.
Ha az illetékesség így nem állapítható meg az illetékes hatóság, a kérelmező ügyfél választása szerint lakóhelye vagy
tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye vagy fióktelepe illetékes hatóság jár el.
Ha az ügyfél lakóhelye ismeretlen vagy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy értesítési címmel, az
illetékességet az ügyfél utolsó ismert hazai lakcíme alapján kell megállapítani.
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Ha a fentiek alapján nem állapítható meg az illetékes hatóság – ha jogszabály másként nem rendelkezik –, az eljárásra az
adott ügyfajtában a fővárosban eljárásra jogosult hatóság jár el, több azonos hatáskörű fővárosi hatóság esetén pedig az
illetékességi vita szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Az ügyben illetékes hatóságok közül az jár el, amelynél az eljárás előbb indult meg (a továbbiakban: megelőzés).
A hatáskör és az illetékesség vizsgálata
A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli,
és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a
kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.
A hatásköri és az illetékességi vita
Ha ugyanabban az ügyben több hatóság állapította meg hatáskörét és illetékességét, ha több hatóság állapította meg
hatáskörének és illetékességének hiányát, és emiatt az eljárás nem indulhat meg vagy nincs folyamatban, vagy több
illetékes hatóság előtt indult az eljárás, és a megelőzés alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik hatóság jogosult az
eljárásra, az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között azonnal, de legfeljebb három napon belül megkísérelni a vita
eldöntését.
Az egyeztetést az a hatóság kezdeményezi, amelyiknél az eljárás később indult meg, amelyik hatáskörének és
illetékességének hiányát később állapította meg, vagy amelyik hatóságnál az ügyfél az egyeztetés lefolytatása iránti
kérelmét benyújtotta.
Ha az egyeztetési eljárás nem vezetett eredményre, az eljáró hatóságot illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi
közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes fővárosi és
megyei kormányhivatal öt napon belül, hatásköri összeütközés esetén a közigazgatási bíróság jelöli ki.
A kizárás általános szabályai
Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése.
A kizárás az ügy elfogulatlan intézéséhez fűződő érdek biztosítéka. Az Ákr. legáltalánosabb szabályként első helyen
rögzíti, hogy az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Ez
az ügyintéző és a döntéshozó személyében rejlő szubjektív ok, amely mindenkor mérlegelés tárgya, a törvény ilyennek
tekinti például a hozzátartozói viszonyt.
A szakértő kizárására is az ügyfél kizárására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A kizárási okok
Az ügy elintézéséből kizárt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, az eljárás egyéb
résztvevője és a támogató.
Az ügy másodfokú elintézéséből kizárt, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett.
Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti.
Az ügy elintézéséből kizárt az a hatóság, amelynek vezetőjével szemben kizárási ok merül fel.
Az ügyintéző a kizárási ok észlelését követően bejelenti a hatóság vezetőjének a kizárási ok fennállását. A kizárási okot az
ügyfél is bejelentheti.
A kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, szükség esetén más ügyintézőt jelöl ki, és arról is dönt, hogy meg kell-e
ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintéző járt el. Ha a kizárási okot az ügyfél jelentette
be, a kizárásról a hatóság végzésben dönt, és azt az ügyféllel is közli.
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Ha a kizárási ok a hatósággal szemben merül fel, az ügyben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti
szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el.
Az Ákr. tehát elkülönítve tárgyalja azokat az eseteket, amelyekben a törvény objektíve - az érintett személy tudati
viszonyulásától függetlenül - érdekeltnek tekinti az ügyintéző és a döntéshozó személyt, akik így a törvény erejénél fogva
kizárás alá esnek.
A kapcsolattartás általános szabályai
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a
továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek
nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban
résztvevőkkel.
Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg.
Az ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet.
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
Az Ákr. a Ket.-hez képest a kapcsolattartás általános szabályait egyszerűbb, összefogottabb tartalommal jeleníti meg,
amely szabályok az eljárás minden szereplőjére irányadók, tehát nem csak az ügyfél-hatóság, hanem a hatóság-hatóság
relációban is. Továbbra is lehetővé teszi az ügyfélnek az általa választott kapcsolattartási formáról való áttérést, de nem
szabályozza tételesen a visszaélésszerű áttérés tilalmát, ez ugyanis az ügyfél jóhiszemű eljárására vonatkozó alapelvből
következik. Utalva az elektronikus ügyintézés reformjára, egyes törvények e körben eltérhetnek, azaz praktikusan
kötelezővé teheti más - tipikusan elektronikus - kapcsolattartási mód alkalmazását. Életveszéllyel vagy súlyos kárral
fenyegető helyzet esetén ugyanakkor - a védendő érték kiemelkedő jellegére tekintettel - nem az ügyfél, hanem a
hatóság választja meg a kapcsolattartás módját.
A törvény értelmében tehát írásbelinek minősül a kapcsolattartás, ha az akár írásban, akár az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton történik; szóbeli kapcsolattartáson
pedig együttesen a személyes, valamint az írásbelinek nem minősülő elektronikus utat (telefon, egyszerű e-mail stb.)
tekinti.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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Felnőttképzési hatósági eljárásokban a hatáskörrel rendelkező szerv 2017. január 1-jét követően a Pest Megyei
Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya, a szakértőknek ezen hatósággal kell a kapcsolatot
tartani. A szakértő a szakértői vizsgálat során a hatóság képviselőjeként jár el, de a szakértői vélemény tartalmát
– a jogszabályokkal egyetértésben – saját szakmai meggyőződése szerint alakítja ki, annak tartalma tekintetében
nem utasítható.
A szakértő kizárására az ügyfél kizárására vonatkozó szabályok az irányadóak, ennek megfelelően a
felnőttképzési hatósági eljárásokban nem lehet szakértő az, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül
érinti. Amennyiben kizárási ok fennállása esetén a szakértő mégis kirendelésre kerülne egy eljárásban, köteles
azt a hatóság felé bejelenteni, annak érdekében, hogy a hatóság az adott ügyben másik szakértőt jelölhessen ki.
A felnőttképzési hatósági eljárások során a szakértők az adott üggyel kapcsolatban, eseti összeférhetetlenségi
nyilatkozatot tesznek.
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Kapcsolattartás szabályai: A felnőttképzési hatóság a jogszabályi követelményeknek megfelelően folyamatosan átáll a
céges ügyfélkapu használatára, ezért a vezető szakértő az intézménnyel történő adategyeztetés során köteles az
ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a hatóság a szakértői vizsgálatról szóló értesítést a céges ügyfélkapun keresztül küldi
meg, amelyet az intézménynek kell letöltenie. Az értesítés feltöltése az ellenőrzés időpontját megelőző egy-két héten
belül történik meg.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Határozza meg az illetékesség fogalmát?
Mely hatóság rendelkezik hatáskörrel 2017. január 1-jét követően a felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági
ügyekben?
A hatáskör és az illetékesség fennálását mikor kell az eljáró hatóságnak vizsgálnia?
Milyen módon tarthat az ügyfél kapcsolatot a hatósággal?
Mely esetben összeférhetetlen a szakértő?
A hatóság milyen felületeken, csatornákon keresztül értesíti az ügyfelet a felnőttképzéssel kapcsolatos eljárások
során?
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4. A KÉRELEMRE INDULÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁS (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 35-38.§, 44.§, 46-49.§

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS

A kérelem fogalma
A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, illetve a hatóság döntését kéri jogának
vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet
előterjeszteni. Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet.
Az Ákr. abból kiindulva, hogy a hatósági ügyek túlnyomó többsége kérelemre indul, a kérelemre induló ügyek
szabályozását elsődlegessé teszi és a hivatalból induló eljárásokra vonatkozó eltéréseket külön fejezetben állapítja meg.
A kérelem előterjesztésének módját a törvény a lehető legszélesebben határozza meg: arra személyesen és bármilyen
írásbeli formában lehetőség van (az írásbeliség a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok értelmében magában foglalja a
külön törvény szerinti elektronikus utat is). Ugyanakkor a szabályozás egyértelművé teszi, hogy a szóbeliség egyéb
formái (írásbelinek nem minősülő elektronikus út) főszabály szerint nem alkalmazhatók a kérelmek előterjesztésekor.
A törvény meghatározza a kérelem definícióját. Az általános fogalom alapján azon nyilatkozatokat tekinti kérelemnek,
amelyek tárgyában a hatóság köteles döntést hozni, mivel az alanyi jogon illeti meg a kérelmezőt. A kérelmet az ügyfél
jogának, jogos érdekének érvényesítése érdekében terjeszti elő. Az eljárás megindítására irányuló kérelem tehát ügyféli
jogállást keletkeztet.
Fontos újítás a Ket.-hez képest, hogy az Ákr. egyértelművé teszi, a kérelem felett előterjesztőjének rendelkezési joga
van; azt módosíthatja, visszavonhatja stb. Ezen jogosultsággal élni a kérelem tárgyában hozott döntés véglegessé
válásáig van lehetősége.
A kérelem előterjesztése
A kérelem az illetékes hatóságnál vagy – ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki – a kormányablaknál
terjeszthető elő. Felnőttképzési hatósági eljárásban az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló
kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani; a
kérelem vagy bejelentés nem terjeszthető elő, illetve nem tehető meg kormányablaknál. A kérelmet és a bejelentést a
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kormányhivatalhoz kell benyújtani elektronikus úton a kormányhivatal honlapján erre a célra rendszeresített online
felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével.
Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.
A kérelem elbírálása
A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.
Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél
azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
A felnőttképzési hatósági eljárásokban tipikusan kérelemre induló eljárás az engedélyezési eljárás.
Hiánypótlás
Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek


nem felel meg, vagy

 megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,
az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy ízben
hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
A kérelem visszautasítása
A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha


az eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más
jogkövetkezményt nem fűz, vagy



az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben már elbírálta, és a
kérelem tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott.
A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.
Az eljárás megszüntetése
A hatóság az eljárást megszünteti, ha
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a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a
hatóság tudomására,



a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az
eljárást hivatalból nem folytatja,



az eljárás okafogyottá vált,



az ügyfél nem tesz eleget eljárási költség előlegezési kötelezettségének,



az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta, illetve ahhoz az ellenérdekű
ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható,



a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság kijelölésére került sor, vagy



az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más szerv hatáskörébe
tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó felhívásának nem tesz eleget.
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Az eljárás felfüggesztése
A hatóság felfüggeszti az eljárást, ha


az előzetes kérdés elbírálása bíróság hatáskörébe tartozik, vagy

 az ügyben külföldi szervet kell megkeresni.
Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését, ha az előzetes kérdés elbírálása más szerv hatáskörébe tartozik, vagy
ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem
dönthető el.
Az eljárás szünetelése
Az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek
együttesen kérik.
Az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás
megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.
A felnőttképzési engedélyezési eljárás egy tipikusan kérelemre induló eljárás, szemben az ellenőrzési eljárással, amely
hivatalból indul.
Az engedély kiadása, módosítása, kiegészítésére irányuló kérelmet, illetve az engedély kiegészítésére irányuló
bejelentést a Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályához kell benyújtani elektronikus
úton.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK








16

A felnőttképzési hatósági eljárásokban mi minősül tipikusan kérelemre induló eljárásnak?
Sorolja fel a kérelem formáit a felnőttképzési engedélyezési eljárásban
Engedélyezési eljárásban van-e lehetőség a kérelem/bejelentés elektronikus úton történő benyújtására
Mikor kerülhet sor a kérelem visszautasítására?
Mikor kerülhet sor az eljárás megszüntetésére?
Mikor kerülhet sor az eljárás megszüntetésére?
Ellenőrzés során a hatósági eljárásban elrendelhető-e hiánypótlás?
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5. A KÉRELEM TARTALMA, AZ ELJÁRÁS FAJTÁI (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 36.§, 39-42. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 4. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A kérelem tartalma
Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához
szükséges adatokat és elérhetőségét.
A kérelmet mindig tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.
A Korm. rendelet4. §-a szerint a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély
módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemnek a kérelmező
aa) hivatalos megnevezését,
ab)székhelyét,
ac)a felnőttképzési tevékenység végzésének a cégjegyzékben, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő
telephelyét,
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) 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 – OMazonosítóját,
b)a felnőttképzést folytató intézmény szakmai tevékenységéért felelős szakmai vezető (a továbbiakban: szakmai
vezető)
ba)nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát,
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bb)pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettségét igazoló okiratának számát és az okiratot kiállító
intézmény megnevezését és
bc)a kormányrendelet 16. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakmai gyakorlatának – a gyakorlat helye által
kiállított – igazolását vagy
bd)a kormányrendelet 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
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)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)“A” és “B” körös 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.
Az eljárás fajtái
A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben
kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.
Automatikus döntéshozatal
Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha


azt törvény vagy kormányrendelet megengedi



a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll



a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és



nincs ellenérdekű ügyfél.

A sommás eljárás
Sommás eljárásnak van helye, ha


a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a
tényállás tisztázott és



nincs ellenérdekű ügyfél.

Kérelem teljes eljárásban való elbírálása
Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs
helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban
bírálja el.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN




A felnőttképzési engedélyezési eljárás egy tipikusan kérelemre induló eljárás.
Az ügyfél a kérelmet az engedélyezési eljárásban kérelem vagy bejelentés formájában nyújthatja be.
A Korm. rendelet 3. §-a határozza meg az egyes képzési körök tekintetében azt, hogy az ügyfélnek mikor kell
kérelmet és mikor kell bejelentést benyújtania a hatósághoz.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Milyen formában nyújtható be a kérelem a felnőttképzési hatósági eljárásban?
Az Ákr. szerint melyek a kérelem kötelező tartalmi elemei?
Mely jogszabály határozza meg a kérelem/bejelentés tartalmi elemeit a felnőttképzési engedélyezési
eljárásban?
Milyen módon lehet benyújtani a kérelmet/bejelentést a hatósághoz a felnőttképzési engedélyezési eljárásban?
Határozza meg a kérelem Ákr. szerinti fogalmát?

Program / Nyelv / Igazgatás

6. témakör

6. A TÉNYÁLLÁS TISZTÁZÁSA (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 62.§, 71.§
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 4. §, 20.§
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 6-9.§, 25-28/A. § (a
továbbiakban: Korm. rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A tényállás tisztázása
Az államigazgatási eljárás célja a (jogerős, végrehajtható és kikényszeríthető) döntés meghozatala, melynek előfeltétele
a tényállás pontos megállapítása. A tényállás tisztázásához az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia a jogilag releváns
tényeket és körülményeket, majd ezeket össze kell vetnie a jogszabályok rendelkezéseivel.
A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a rendelkezésre álló
adatok, bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eljárás nélkül történik azonban a tényállás tisztázása az olyan adatok,
körülmények tekintetében, amelyek köztudomásúak, vagy amelyekről a hatóságnak hivatalos tudomása van.
Szabad bizonyítási rendszer esetén az eljáró szerv belátására van bízva, hogy milyen bizonyítási eszközöket,
bizonyítékokat vesz igénybe a tényállás tisztázása érdekében.
Kötött bizonyítási rendszerben a jogszabályok határozzák meg, hogy az eljáró szervnek milyen bizonyítékokat kell
beszereznie, sőt bizonyítási erejük szerint is rangsorolják azokat.
A magyar államigazgatási eljárásban a szabad bizonyítási rendszer az általános, tehát a hatóság szabadon választja meg
a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.
A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható
fel azonban bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.
Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé
teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.
A hatóság a tényállás tisztázása szempontjából fontos bizonyítékokat egyenként és összességükben is értékeli és ezen
alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. Hivatalból indult eljárásban a bizonyítási kötelezettség
egyértelműen az eljáró szervet terheli. A kérelemre indult eljárások esetén a bizonyítási teher az ügyfél oldalán van,
tehát annak kell bizonyítania, akinek a bizonyítás az érdekében áll.
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Tényállás tisztázása az engedélyezési eljárásban
Az. Ákr. által meghatározott általános ügyintézési határidő teljes eljárásban 60 nap. Ezen határidő alatt kell az eljáró
hatóságnak a döntését meghoznia és gondoskodnia a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály,
hosszabbat pedig törvény állapíthat meg. Az Fktv. szerint a hatóság a bejelentés alapján az engedélyt a bejelentést
követő 15 napon belül egészíti ki.
Az engedélyezési eljárásban a tényállás tisztázásának a menetét az Fktv. mellett a 393-as kormányrendelet szabályozza
részletesen.
A kérelmet/bejelentést mindig a kormányhivatalnál kell benyújtani.
Az Ákr. szerint szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem rendelkezik
megfelelő szakértelemmel és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem
szükséges.
Az Fktv. szerint a kormányhivatal szakértői bizottság közreműködését veheti igénybe az engedélyezési eljárás
lefolytatásához. Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait a hatóság által vezetett
felnőttképzési szakértői és a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők
közül rendeli ki a hatóság azzal, hogy a nyelvi 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.
Szakértői bizottság közreműködése esetén az engedélyezési, valamint az ellenőrzési eljárásban részt vevő ügyfél köteles
a szakértői vizsgálat során nyilatkozattételre jogosult személy jelenlétét biztosítani, továbbá közreműködni a szakértői
vizsgálatban, amely során a szakértői bizottság számára biztosítja különösen az érintett területre, építménybe történő
belépést, adat, irat, tárgy, munkafolyamat megvizsgálását és információk átadását.
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban szakértői bizottság közreműködésének
igénybevétele esetén a szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési
programszakértőből áll. Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén 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.
A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. A kormányhivatal a szakértői bizottság tagjai részére
megbízólevelet állít ki. Nyelvi képzés folytatására irányuló engedélyezési eljárásban közreműködő szakértői bizottság
legalább két felnőttképzési szakértőből áll. A szakértői bizottságot a kormányhivatal által kijelölt bizottsági tag vezeti.
A szakértői bizottság a kormányhivatal kirendelését követően szakértői vizsgálatot 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.
A szakértői bizottság a szakértői vizsgálatot 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 szakértői vizsgálat időpontjáról a szakértői bizottság vezetője helyszínenként értesíti a kérelmezőt. A több
21

Program / Nyelv / Igazgatás

6. témakör

telephelyen lefolytatásra kerülő szakértői vizsgálat időpontját úgy kell meghatározni, hogy a kérelmezőt mindegyik
telephelyen érdemi nyilatkozat megtételére jogosult személy képviselhesse.
Az értesítésben a kérelmezőt fel kell hívni a szakértői bizottsággal való együttműködésre, valamint az együttműködés
hiányának jogkövetkezményeire is.
A szakértői bizottság munkájáról annak vezetője – a szakértői bizottság valamennyi tagja által aláírt – szakértői
véleményt készít, amelyet megküld a kormányhivatal részére.
Kormányhivatal a szakértői bizottság közreműködése esetén megvizsgálja, hogy a kérelem, valamint a kérelmező
felnőttképzési tevékenysége megfelel-e az Fktv.-ben, a 393-as kormányrendeletben és az Fktv. felhatalmazása alapján
kiadott egyéb miniszteri rendeletekben meghatározott feltételeknek és a döntését ezen vizsgálat alapján hozza meg.
Az ellenőrzés menete (tényállás tisztázása): Ügyintézési határidő: 60 nap (Ákr. alapján)
A hatóság ellenőrzi, hogy a felnőttképzést folytató jogalany



a felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak megfelelnek-e az
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai,
felnőttképzési tevékenysége megfelel-e a törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott feltételeknek.

Az ellenőrzés során szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak 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 “A” és “B” körös képzések ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő, a
“C” körös 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.
Az ellenőrzési eljárásban szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait úgy kell kirendelni,
hogy a szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési programszakértőből, kizárólag
„C” körös képzést folytató intézmények ellenőrzése során legalább két felnőttképzési szakértőből álljon.
Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak 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.
A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. A kormányhivatal a szakértői bizottság tagjai részére
megbízólevelet állít ki.
Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén a szakértői bizottság a kirendelést követően a
felnőttképzést folytató intézménynél szakértői vizsgálatot folytat le. A szakértői vizsgálatról szóló értesítésben a
felnőttképzést folytató intézményt fel kell hívni a szakértői bizottsággal való együttműködés kötelezettségére, valamint
az együttműködés hiányának jogkövetkezményeire, kivéve, ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés megindításáról
szóló értesítést mellőzi.
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A szakértői bizottság a szakértői vizsgálaton vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató jogalany


engedélyezett képzéseinek képzési programjai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e



a felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programoknak megfelelően
folytatja-e



folyamatosan vezeti-e az egységes dokumentumot, a gyakorlati képzés dokumentumait, valamint e
dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak



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



eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének



az Fktv.-ben és az e rendeletben foglaltak szerint elvégezte-e a felnőttképzésben résztvevők elégedettségének
mérését, és teljesítette-e az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségét



gondoskodott-e az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti
módosításáról



működtet-e oktatói minősítési rendszert



a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította-e az előzetes tudásmérést



az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően működteti-e a felnőttképzési információs rendszert



működtet-e ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert



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



rendelkezik-e az e a kormányrendeletben foglaltak szerinti vagyoni biztosítékkal



az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakítja-e ki a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, valamint eleget tett-e a módosított képzési programok
megküldésére vonatkozó kötelezettségének,



elvégeztette-e tevékenységének kétévente kötelező külső értékelését

A kormányhivatal az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény ellenőrzése során vizsgálja, hogy az intézmény
hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói megfelelnek-e az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek.
A szakértői bizottság bármely folyamatban lévő képzés és legalább egy lezárt képzés teljes dokumentációját is
megvizsgálja. A szakértői bizottság vezetője, vagy az általa kijelölt bizottsági tag folyamatban lévő képzés szakértői
vizsgálata 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.
A kijelölt bizottsági tag az óralátogatás keretében megvizsgálja, hogy


az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és a jelenlévő képzésben résztvevők aláírása szerepel-e a
jelenléti íven



a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e



a tanóra, illetve a gyakorlati képzés tartalmában a képzési program megvalósulását szolgálja-e, és

 az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai követelményeknek megfelelnek-e
A kijelölt bizottsági tag az óralátogatáson szerzett tapasztalatairól a felnőttképzést folytató intézmény vezetőjének
jelenlétében megbeszélést tart az oktatóval, amely során ismerteti a látogatás során szerzett tapasztalatait.
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A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálat 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 a
szakértői vizsgálatról készült jegyzőkönyvre észrevételt tenni. A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálattal
kapcsolatos megállapításait tartalmazó szakértői véleményt a szakértői vizsgálatról készült – vizsgált intézmény
vezetőjének észrevételeit tartalmazó – jegyzőkönyvvel együtt nyújtja be a kormányhivatalnak.
Mind az engedélyezési-, mind pedig az ellenőrzési eljárásban az ügyfél a nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó
bizonyítékot.
Az ellenőrzés tapasztalatai és megállapításai alapján a hatóságnak egy eljárást lezáró döntést kell hoznia. A hatóság az
ellenőrzési eljárásban, akkor van a legegyszerűbb helyzetben, ha az eljárás során az intézmény részéről jogszabálysértés
megállapítására nem került sor. Ebben az esetben a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti.
Amennyiben a hatóság az eljárás során jogszabálysértést állapít meg a bírság összegét az Fktv. alapján, mérlegelési
jogkörben eljárva, a jogszabálysértés körülményeit, mértékét és a jogellenes magatartás súlyát is figyelembe véve
állapítja meg. Ha a felnőttképzést folytató jogalany a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, vele
szemben a hatóság bírságot szab ki.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN



A szakértő a tényállás tisztázása során a hatóság képviselőjeként jár. Az esetleges szakértői vizsgálat során
köteles az Ákr.-ben rögzített alapelveket figyelembe venni.
A szakértőnek mindig szem előtt kell tartania, hogy a tényállás tisztázása során kizárólag tényszerű
megállapításokat tehet, a feltételezésektől tartózkodnia kell.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Mit jelent a szabad bizonyítási rendszer?
Mit jelent a kötött bizonyítási rendszer?
Kötelező-e a felnőttképzési engedélyezési eljárásban a szakértői bizottság igénybevétele?
Kötelező-e a felnőttképzési ellenőrzési eljárásban a szakértői bizottság igénybevétele?
Ki vezeti a szakértői bizottságot?
Hogyan alakul az ügyintézési határidő az engedélyezési eljárásban?
Hogyan alakul az ügyintézési határidő az ellenőrzési eljárásban?
Az eljárás során a szakértő a jegyzőkönyvben milyen megállapításokat tehet?
Az eljárás jegyzőkönyvéhez, a benne foglaltak bizonyítása érdekében milyen mellékleteket csatolhat a szakértői
bizottság?
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7. A HATÓSÁG ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ BIZONYÍTÉKOK (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 62-72. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A magyar államigazgatási eljárásban a szabad bizonyítási rendszer az általános, tehát a hatóság szabadon választja meg
a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.
A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható
fel azonban bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték.
Törvény vagy kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján, meghatározott ügyekben kötelezővé
teheti valamely okirat vagy más irat bizonyítási eszközként történő alkalmazását.
Az Ákr.ben szereplő és a felnőttképzési hatósági eljárásban előforduló bizonyítékk:
Az ügyfél nyilatkozata
Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem
lehetséges.
Az engedélyezési eljárás megindításához szükséges nyilatkozatokat kivéve az engedélyezési eljárásban, továbbá az
ellenőrzési eljárásban az ügyfél nyilatkozatával nem pótolhatja a hiányzó bizonyítékot.
Szakértői bizottság közreműködése esetén az engedélyezési, valamint az ellenőrzési eljárásban részt vevő ügyfél köteles
a szakértői vizsgálat során nyilatkozattételre jogosult személy jelenlétét biztosítani, továbbá közreműködni a szakértői
vizsgálatban, amely során a szakértői bizottság számára biztosítja különös az érintett területre, építménybe történő
belépést, adat, irat, tárgy, munkafolyamat megvizsgálását és információk átadását.
Az iratra vonatkozó szabályok
A hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. Nem
kérhető azonban az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél
azonosításához szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített
közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.
Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot másolatban is benyújthatja, ha
nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik.
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A szemlére vonatkozó általános szabályok
Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy
megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el.
A szemletárgy birtokosát – ha az a szemle eredményességét nem veszélyezteti – a szemléről előzetesen értesíteni kell.
A szemletárgy birtokosának távolléte – ha jelenléte nem szükségszerű – nem akadálya a szemle megtartásának.
A szemle megtartása során – az ismert tulajdonos értesítésével egyidejűleg – a szemletárgy birtokosa kötelezhető a
szemletárgy felmutatására, illetve arra, hogy az ügyfelet a szemle helyszínére beengedje. A szemle során a hatóság
eljáró tagja jogosult különösen





a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni,
bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni,
felvilágosítást kérni, illetve
mintát venni.

A szemle eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.
Az eljárási cselekmények rögzítése
A tényállás tisztázása érdekében lefolytatott eljárási cselekményről az ügyfél vagy az eljárás más résztvevője részvétele
esetén jegyzőkönyvet, más esetben feljegyzést kell készíteni.
A feljegyzés tartalmazza készítésének helyét és idejét, az eljárási cselekményen részt vevő személyek azonosításához
szükséges adatokat, nyilatkozataik lényegét, illetve a cselekmény lefolytatása során a tényállás tisztázásával összefüggő
ténymegállapításokat. A jegyzőkönyv ezen túlmenően tartalmazza a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést. A
feljegyzést annak készítője, a jegyzőkönyvet – annak minden oldalán – az eljárási cselekményen részt vevő személyek
aláírják. A hatóság egyes eljárási cselekményekről kép- és hangfelvételt készíthet. A rögzítés ilyen módja esetén a
jegyzőkönyvben csak az eljárási cselekményen résztvevő személyek azonosításához szükséges adatokat, valamint az
elkészítés helyét, idejét kell feltüntetni.
A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálat 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 a
szakértői vizsgálatról készült jegyzőkönyvre észrevételt tenni. A jegyzőkönyv minden oldalát a szakértő bizottság
tagjainak és az ügyfél valamennyi jelen lévő képviselőjének alá kell írnia. Az aláírást megelőzően az ügyfél képviselői a
szakértői vizsgálat megállapításaihoz – a jegyzőkönyv részeként – nyilatkozatot tehetnek.
A szakértői vélemény
Szakértőt kell meghallgatni vagy – legalább tizenöt napos határidő tűzésével – szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben
jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem
rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Nincs helye szakértő kirendelésének, ha ugyanabban a szakkérdésben
szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni.
A szakértő kizárására az ügyfél kizárására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Törvény elrendelheti az ügyfél szakértői vizsgálatban való közreműködését. A szakértőt a véleményadás előtt
figyelmeztetni kell a hamis véleményadás jogkövetkezményeire. Az Ákr.-ben nem szabályozott kérdésekben a
szakértőkre az igazságügyi szakértőkről szóló törvény rendelkezései irányadóak.
A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálattal kapcsolatos megállapításait tartalmazó szakértői véleményt a
szakértői vizsgálatról készült – vizsgált intézmény vezetőjének észrevételeit tartalmazó – jegyzőkönyvvel együtt nyújtja
be a kormányhivatalnak. A jegyzőkönyv és a szakértői vélemény egységes szerkezetbe foglaltan jelenik meg.
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Ha a jegyzőkönyv és a szakvélemény nem egyértelmű, hiányos, önmagával vagy más szakértő véleményével, illetve a
bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a szakértő
köteles a hatóság felhívására szükséges felvilágosítást megadni, a szakértői véleményét kiegészíteni.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Sorolja fel azokat a bizonyítékokat, amelyeknek a felnőttképzési hatósági eljárásban legnagyobb jelentősége
van?
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8. A SZAKÉRTŐ KIRENDELÉSE,
A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK,
A SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, A SZAKÉRTŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 71-72.§
2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakértő kirendelésére vonatkozó szabályok
Az Ákr. szerint szakértőt kell meghallgatni vagy – legalább tizenöt napos határidő tűzésével – szakvéleményt kell kérni,
ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró
hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Nincs helye szakértő kirendelésének, ha ugyanabban a
szakkérdésben szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni.
A szakértő kizárására az Ügyfél kizárására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A szakértői vizsgálatra vonatkozó általános szabályok
Törvény elrendelheti az ügyfél szakértői vizsgálatban való közreműködését. A szakértőt a véleményadás előtt
figyelmeztetni kell a hamis véleményadás jogkövetkezményeire.
Az Ákr.-ben nem szabályozott kérdésekben a szakértőkre az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a
továbbiakban: Itv.) rendelkezései irányadóak.
Az Itv. szerint az igazságügyi szakértő feladata, hogy a hatóság kirendelése vagy megbízás alapján, a tudomány és a
műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel, a függetlenség és pártatlanság
követelményének megtartásával döntse el a szakkérdést, és segítse a tényállás megállapítását. Az igazságügyi szakértő a
szakértői tevékenységéért szakértői díjra jogosult. Az igazságügyi szakértő a tevékenységét a jogszabályok rendelkezései,
valamint a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása szerint köteles végezni.
A szakértői vélemény
A szakértő a szakvélemény szakmai megállapításaival összefüggésben nem utasítható. A szakértő a szakvéleményt – a
kirendelésben foglaltaknak megfelelően – írásban vagy szóban terjeszti elő.
A képzési program előzetes minősítése során a szakértő a megállapításait tartalmazó szakértői véleményt írásban közli a
képzési program előzetes minősítését megrendelő felnőttképzést folytató intézménnyel. A felnőttképzést folytató
intézmény az előzetes minősítés alapját képező szakértői véleményt a képzési programhoz mellékeli.
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Az engedélyezési eljárásban a szakértői bizottság munkájáról annak vezetője – a szakértői bizottság valamennyi tagja
által aláírt – szakértői véleményt készít, amelyet megküld a kormányhivatal részére.
Az ellenőrzési eljárásban a szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálattal kapcsolatos megállapításait tartalmazó
szakértői véleményt a szakértői vizsgálatról készült – vizsgált intézmény vezetőjének észrevételeit tartalmazó –
jegyzőkönyvvel együtt nyújtja be a kormányhivatalnak.
A szakértő jogai és kötelezettségei
A szakértő a hatóságtól, valamint az eljárásban részt vevő személyektől a szakvélemény elkészítéséhez szükséges, a
kirendelésben közölt adatokon felül további adatok közlését, iratok, vizsgálati tárgyak rendelkezésre bocsátását kérheti.
A szakértő köteles haladéktalanul értesíteni a hatóságot, ha – álláspontja szerint – annak hatáskörébe tartozó
intézkedés megtétele vagy eljárási cselekmény lefolytatása szükséges.
Ha a szakértő tevékenysége során olyan körülményt, tényt észlel, amely az ügy megítélését érdemben érinti, de arra a
hatóság vagy a megbízó nem utalt, köteles az érintett körülményt, tényt a hatóságnak vagy a megbízónak jelezni.
A szakértő a tevékenysége során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat a kirendelés vagy
megbízás teljesítése, valamint tevékenységének szakmai, módszertani, fegyelmi és a jogszabályoknak való
megfelelősége ellenőrizhetősége céljából jogosult kezelni.
A szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, az
ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak a hatóság, továbbá az adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy
részére nyújthat tájékoztatást.
A felnőttképzési hatósági eljárásban a szakértő a hatóság kirendelése alapján köteles eljárni.
A tevékenységével összefüggésben birtokába jutott információt, adatot csak a kirendeléssel összefüggő tevékenységi
körében eljárva használhatja fel. Ha az általa készített jegyzőkönyv és szakvélemény nem egyértelmű, hiányos,
önmagával vagy más szakértő véleményével, illetve a bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy
helyességéhez egyébként nyomós kétség fér, a szakértő köteles a hatóság felhívására a szükséges felvilágosítást
megadni.
A hamis véleményadás a Büntető Törvénykönyv szerint bűncselekménynek minősül.
Amennyiben a szakértő kirendelése akadályba ütközik, ennek tényéről haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatóságot.
Amennyiben a szakértő feladatát határidőre nem teljesíti, tehát ha a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az
okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja.
A vezető szakértő a vizsgálat során készült jegyzőkönyvet és szakvéleményt az összeférhetetlenségi, valamint a
titoktartási nyilatkozattal együtt a szakértői vizsgálatot követő 15 napon belül köteles a szakértői bizottság létszámának
megfelelő + 1 nyomtatott, aláírt példányban, valamint elektronikusan is megküldeni a kormányhivatal részére.
A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálat 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 a
szakértői vizsgálatról készült jegyzőkönyvre észrevételt tenni.
A szakértői bizottság vezetője a szakértői vizsgálattal kapcsolatos megállapításait tartalmazó szakértői véleményt a
szakértői vizsgálatról készült – vizsgált intézmény vezetőjének észrevételeit tartalmazó – jegyzőkönyvvel együtt nyújtja
be a kormányhivatalnak.
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Mennyi ideig tart a hatósági eljárásban a szakértő eljárása?
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9. A HATÓSÁG DÖNTÉSE, A DÖNTÉS FORMÁI ÉS KÖZLÉSE (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. §, 86. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 20. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 9. §, 11. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A határozat tartalma, közlése
A hatóság eljárás célja a hatósági ügyben a döntések (határozatok vagy végzések) meghozatala, amelyre a tényállás
tisztázása során, illetve annak befejezése után kerül sor. Az Ákr. szerint a hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az
eljárás során hozott egyéb döntések végzések.
A döntés tartalmi elemeit az Ákr. 81. § bekezdése határozza meg.
Az alakszerű határozat részei
A döntés tartalmazza az eljáró hatóság, az ügyfelek és az ügy azonosításához szükséges minden adatot, a rendelkező
részt – a hatóság döntésével, a szakhatóság állásfoglalásával, a jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatással
és a felmerült eljárási költséggel –, továbbá a megállapított tényállásra, a bizonyítékokra, a szakhatósági állásfoglalás
indokolására, a mérlegelés és a döntés indokaira, valamint az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölésére is
kiterjedő indokolást.
Jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését
tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs
ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy az egyezség
jóváhagyásáról.
A határozat közlése
A hatóság döntése abban az esetben fejt ki joghatást, ha az érintettekkel közlik. A határozatot közölni kell az ügyféllel és
azzal, akire nézve rendelkezést tartalmaz és az ügyben eljárt szakhatósággal. A végzést a hatóság közli azzal, akire nézve
az rendelkezést tartalmaz, és akinek a jogát vagy jogos érdekét érinti. A hatóság az ügyfél kérelmére egy ízben, külön
illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. Ha törvény vagy kormányrendelet
másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.
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A döntés közlése az alábbi módokon történhet
A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi
CCXXII. törvény meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Ha jogszabály nem zárja ki, a döntést szóban is közölni lehet.
A közlés tényét és időpontját az iratra fel kell jegyezni, és azt alá kell íratni. Ha azt az érintett kéri, a szóban közölt
döntést a hatóság írásban is megküldi a részére.
A nem elektronikusan közölt iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az a címzett hatósági nyilvántartásban szereplő
lakcíméről vagy székhelyéről a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés második
megkísérlésének napját,„ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesítés megkísérlésének
napjátkövető ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a címzett tudomást szerez arról, hogy a neki küldött
iratot a hatóság kézbesítettnek tekinti, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a közléstől
számított negyvenöt napon belül kifogást terjeszthet elő.
A határozat tartalma az engedélyezési eljárásban
A Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a kérelem (vagy bejelentés), valamint a kérelmező felnőttképzési tevékenysége
megfelel-e a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ha a hatóság ezen vizsgálat során megállapítja a jogszabályi követelmények fennállását, akkor
a)az engedélyt részben vagy egészben kiadja, módosítja vagy kiegészíti, részbeni engedélyezésre akkor kerül sor, ha a
kérelmező a jogszabályban foglalt feltételeket nem teljesíti valamennyi kérelmében szereplő képzés vonatkozásában.
A hatóság a másik esetben
b)a kérelmet (vagy bejelentést) részben vagy egészben elutasítja. A kérelmet vagy a bejelentést el kell utasítani, ha a
kérelmező nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha a felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül végez, ha
szerepel a kormányhivatal által azon intézményekről vezetett elektronikus nyilvántartásban, amelyeknek engedélye
részben vagy egészben visszavonásra került, ha az Fktv. szerinti felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltás hatálya
alatt áll.
Tehát tartalom szerint engedélyező, elutasító vagy részben engedélyező határozatot hoz.
Sor kerülhet még az engedély visszavonására bejelentés alapján is. A kormányhivatal a nyilvántartásból törli a
felnőttképzést folytató intézményt, ha az bejelentette a felnőttképzési tevékenységének teljes megszüntetését, és
ennek alapján az engedélyét visszavonta, ha az intézmény jogutód nélkül megszűnt, vagy az egyéni vállalkozó
elhalálozott, vagy ha az engedélye teljes egészében visszavonásra került.
A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő adott képzésre vonatkozó engedélyét
vonja vissza és az adott képzést törli a nyilvántartásból, ha az intézmény csak egy meghatározott képzés megszüntetését
jelentette be.
A határozat tartalma az ellenőrzési eljárásban
Az ellenőrzés tapasztalatai és megállapításai alapján a hatóságnak egy eljárást lezáró döntést kell hoznia. A hatóság az
ellenőrzési eljárásban, akkor van a legegyszerűbb helyzetben, ha az eljárás során az intézmény részéről jogszabálysértés
megállapítására nem került sor. Ebben az esetben a hatóság az eljárást végzéssel megszünteti.
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Amennyiben a kormányhivatal az eljárás során jogszabálysértést állapít meg a bírság összegét az Fktv. alapján,
mérlegelési jogkörben eljárva, a jogszabálysértés körülményeit, mértékét és a jogellenes magatartás súlyát is figyelembe
véve állapítja meg. Ha a felnőttképzést folytató jogalany a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, vele
szemben a kötelező legkisebb munkabér 1-10-szereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azonban a bírság összegét
mindig a súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekre figyelemmel kell megállapítani. Ilyen súlyosabban minősülő
jogszabálysértés például, ha az intézmény nem köti meg a felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma nem
felel meg a jogszabályban és a képzési programban foglaltaknak, ha nem rendelkezik képzési programmal, ha a
felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelően folytatja, ha a Felnőttképzési Információs
Rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. Itt kell megjegyezni, hogy az Fktv. a
Felnőttképzési Információs Rendszerhez kapcsolódó késedelmes adatszolgáltatást ugyanolyan szigorúan szankcionálja,
mint az adatszolgáltatás elmulasztását.
Ha az intézmény engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság OKJ-s képzések esetén a kötelező legkisebb
munkabér havi összege 20-szorosának megfelelő összegű bírságot szab ki.„B”, „C” és „D” képzési körbe tartozó
képzések esetén pedig a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 8-10-szereséig terjedő összegű bírságot szab ki,
azzal, hogy ha az engedély nélkül folytatott képzés időtartama meghaladja a három hónapot, vagy a képzésben részt
vevők száma a száz főt, a bírság mértéke a kötelezőlegkisebb munkabér havi összegének 10-szerese.
Ha az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény az Fktv. 17/B. §-ban szabályozott, tájékoztatásra vonatkozó
rendelkezéseket megsérti, a hatóság vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege 20-szorosának
megfelelő összegű bírságot szab ki. Az intézmény ugyanis hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan
elnevezést, amely megegyezik olyan OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével, amelyre az intézménynek nincs
engedélye és a hirdetések nem is tartalmazhatnak utalást ilyen OKJ-s szakképesítésre.
Ha az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a feltárt jogszabálysértést a kormányhivatal 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 5-10-szereséig terjedő összegű
bírságot szab ki. A már felsorolt súlyosabban minősülő esetekben engedélyét két évre részben vagy teljesen visszavonja,
és ezzel egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 8-10-szereséig terjedő összegű
bírságot szab ki. Ismételt jogszabálysértésnek minősül, ha a felnőttképzést folytató intézmény a jogszabálysértést
megállapító végleges döntésben foglaltakkal megegyező tartalmú jogszabálysértést követ el – a súlyosabban minősülő
eseteket kivéve – a végleges döntéstől számított két éven belül.
Ha a felnőttképzést folytató jogalany a képzését engedély nélkül jogellenesen, már 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 8-10-szereséig
terjedő összegű bírságot szab ki. Ha az intézmény a 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
10-szeresének megfelelő összegű bírságot szab ki.
Ha a felnőttképzést folytató jogalany a tevékenységét engedély nélkül folytatja, a hatóság bírságot megállapító vagy
tevékenységet megtiltó határozata véglegessé válását 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

33

Program / Nyelv / Igazgatás

9. témakör

visszafizetésére. A hatóság engedély visszavonását és a felnőttképzési tevékenység megtiltását elrendelő határozatait
honlapján közhírré teszi.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN





A szakértő az engedélyezési és az ellenőrzési eljáráshoz kapcsolódó szakértői vizsgálat során az ügyfél számára
nem ad tájékoztatást arra nézve, hogy a hatóság milyen tartalmú döntést fog hozni az eljárás lezárása során.
Az engedélyezési és az ellenőrzési eljárásban a szakértő közreműködése nem kötelező. Amennyiben sor kerül az
eljárásban szakértő kirendelésére a szakértői véleményben foglaltak nem kötik a hatóságot. A hatóság tehát
ebben az esetben a szakértői vélemény alapján, de a jogszabályok rendelkezései alapján fog döntést hozni.
Az ellenőrzési eljáráshoz kapcsolódó szakértői véleményben a szakértő nem tesz javaslatot a kiszabandó bírság
mértékére, csupán az általa tapasztalt nem-megfelelőségeket rögzíti.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK








34

Milyen tartalmú határozatot hozhat a felnőttképzési hatóság az engedélyezési eljárásban?
Milyen tartalmú határozatot hozhat a felnőttképzési hatóság az ellenőrzési eljárásban?
Az Ákr. szerint a határozatot kivel kell közölni?
Az Ákr. szerint a végzést kivel kell közölni?
Mikor hozható egyszerűsített döntés a hatósági eljárás során?
A felnőttképzési hatóság mikor szab ki húszszoros bírságot a felnőttképzési intézménnyel szemben?
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10. A HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 96-97. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) .) 5. §, 7. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 2. §, 11. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Hatósági nyilvántartásra vonatkozó szabályok
Az Ákr. szerint a hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet,
a) ha a nyilvántartásba történő bejegyzés, annak módosítása és a nyilvántartásból való törlés az ügyfél jogait és
kötelezettségeit keletkezteti, módosítja vagy megszünteti, vagy
b) a nyilvántartás vezetésének célja a benne foglalt adatok közhitelű igazolására, bizonyítására szolgál (közhiteles
hatósági nyilvántartás).
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatósági nyilvántartás közhitelessége alapján az ellenkező bizonyításáig
vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki a hatósági nyilvántartásban szereplő adatokban bízva szerez jogot. Az
ellenkező bizonyításáig a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az fennáll, és a hatósági
nyilvántartásból törölt adatról vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.
Az Ákr. a hatósági nyilvántartás, a hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány tekintetében közös szabályokat határoz
meg.
Hatósági bizonyítvány
A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat
igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Hatósági igazolvány
A hatóság – jogszabályban meghatározott esetben és adattartalommal – az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres
igazolására hatósági igazolványt ad ki.
A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a
felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerint a kormányhivatal látja el
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a felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat,



a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint azon
intézmények nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, amelyek engedélye részben vagy egészben
visszavonásra került.



a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos feladatokat,



a felnőttképzési nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adatkezelési feladatokat.

A fenti nyilvántartások elektronikus nyilvántartások. Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása
nyilvános, a nyilvántartást a kormányhivatal honlapján közzéteszi.
A kormányhivatal a nyilvántartásokban szereplő személyes adatokat a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzésével kapcsolatos jogkörének gyakorlása céljából a felnőttképzést folytató intézménynek az az engedéllyel
rendelkező intézmények 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.
Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza (amelyek közül a feketével
kiemelt adatok a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatok mellett közhiteles adatnak minősülnek, tehát azokat a hatóság a honlapján közzé teszi):
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) 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 képviselőjét, alapítója vagy fenntartója képviseleti jogviszonya kezdetének időpontját, nevét,
anyja nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát,
b) 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 képzési körök szerinti besorolását, a képzés pontos megnevezését
ca) 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.
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A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet azokról az intézményekről is, amelyeknek engedélye részben vagy egészben
visszavonásra került. A nyilvántartás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló törvényben meghatározottakon túl az alábbi adatokat tartalmazza: felnőttképzést folytató intézmény 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, alapítójának vagy
köznevelési intézményérintettsége esetén a köznevelési törvény szerinti fenntartójának megnevezését és annak
képviselőjét, alapítója vagy fenntartója képviseleti jogviszonya kezdetének időpontját, nevét, anyja nevét, születési
helyét és idejét, állampolgárságát.
A kormányhivatal a felnőttképzési szakértői tevékenység végzésére jogosult személyekről, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (a továbbiakban: 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 polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és nyilvántartott
értesítési címét,



közzétenni kívánt elérhetőségét és a szakértői tevékenységével összefüggő egyéb adatát, ha hozzájárult annak
közzétételéhez,



szakterülete megjelölését,



engedélye megadásának időpontját,



nyilvántartásba vételi számát és időpontját,



nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát tartalmazza.

A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők 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.
A szakértői nyilvántartásokban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra
alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
A nyilvántartásban szereplő adatokból a kormányhivatal és a kamara a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl honlapján közzéteszi a felnőttképzési
szakértő és a felnőttképzési programszakértő adatait.
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.
A kormányhivatal az engedély kiadásáról szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a felnőttképzést folytató
intézményt felveszi az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásába.
A kormányhivatal a nyilvántartásból törli a felnőttképzést folytató intézményt, ha
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az engedélye teljes egészében visszavonásra került.
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A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő képzésre vonatkozó engedélyét
visszavonja és a képzést a nyilvántartásból törli, ha


az intézmény a képzés megszüntetését bejelentette,



OKJ-s képzés esetén az engedélyezett OKJ szakképesítés jogszabályi változás folytán megszűnt, vagy



támogatott egyéb szakmai képzés esetén az engedélyezett képzéssel érintett szakmai programkövetelményt a
kamara program bizottsága a nyilvántartásból törölte.

A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő képzés adatait hivatalból módosítja és
ezzel egyidejűleg a megváltozott adatokat a nyilvántartáson átvezeti, ha az OKJ-s 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.
A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az tartalmazza a nyilvántartás adataiban bekövetkezett összes változást és
azok időpontját.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. A kormányhivatal a kötelező legkisebb
munkabér egyszeresétől tízszereséig terjedő bírságot szab ki, ha a felnőttképzést folytató jogalany határidőben nem tett
eleget a bejelentési kötelezettségének.
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti. A nyilvántartásba
vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről öttagú bizottság dönt.
Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely jogi személy,
egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus formában – a nyilvántartást vezető szervhez.
A szakmai programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a kamara a honlapján közzéteszi. A felnőttképzési
szakmai programkövetelmény nyilvántartásból való törlése vagy módosítása az érintett felnőttképzési szakmai
programkövetelmény alapján indított képzéseket nem érinti.
A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásának célja a „C” körös nyelvi képzésekre vonatkozó
egységes követelményrendszer kialakítása. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását
a kormányhivatal vezeti.
Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely jogi személy,
egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat – kizárólag elektronikus formában – a nyilvántartást vezető szervhez.
A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartása nyilvános, azt a hatóság a honlapján közzéteszi.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Milyen felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági nyilvántartást vezet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara?
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11. A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 98-102. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 20. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 25. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A hatósági ellenőrzés
A hatósági ellenőrzés tárgya
A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a
végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.
Az Fktv. 20. § (1) bekezdése szerint a hatóság ellenőrzi, hogy a felnőttképzést folytató jogalany
 felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak megfelelnek-e az
engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő adatai,
 felnőttképzési tevékenysége megfelel-e a törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározott feltételeknek.
A hatósági ellenőrzés megindítására vonatkozó általános szabályok
A hatósági ellenőrzés hivatalból indul meg, azt a hatóság a hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le.
Saját maga hatósági ellenőrzését azonban az ügyfél is kérheti, kivéve, ha


a kérelem benyújtásának időpontjában a hatóság előtt arra vonatkozóan hatósági ellenőrzés, vagy az alapján
eljárás van folyamatban,



a hatóság az ügyfélnél egyébként folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot,



törvény kizárja, vagy



a hatóság ugyanazon ügyfél kérelmére az újabb kérelem benyújtását megelőző egy éven belül lefolytatott
ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel, kivéve, ha a kérelem benyújtására az ellenőrzés lefolytatását
követően felmerült ok vagy körülmény miatt kerül sor.

Az Fktv. szerinti ellenőrzést az ügyfél nem kérheti (Fktv. 20. § (4b)). Így megállapítható, hogy az ellenőrzés egy
tipikusan hivatalból induló eljárás.
39
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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 miniszter számára.
A kormányhivatal az 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.
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.
A hatóság ellenőrzési tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató intézménynek tekinti azokat az
intézményeket, amelyek az engedély megszerzését megelőző két évben az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendelet (OSAP) szerinti adatszolgáltatást nem teljesítettek.
Mit vizsgál a szakértő az ellenőrzés során?
(Az egyes képzési körökre vonatkozóan eltérő)
A szakértői bizottság a szakértői vizsgálaton vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató jogalany
 engedélyezett képzéseinek képzési programjai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e
 a felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programoknak megfelelően
folytatja-e
 folyamatosan vezeti-e az egységes dokumentumot, a gyakorlati képzés dokumentumait, valamint e
dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak
 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
 eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének
 az Fktv.-ben és az e rendeletben foglaltak szerint elvégezte-e a felnőttképzésben résztvevők elégedettségének
mérését, és teljesítette-e az ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségét
 gondoskodott-e az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti
módosításáról
 működtet-e oktatói minősítési rendszert
 a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosította-e az előzetes tudásmérést
 az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően működteti-e a felnőttképzési információs rendszert,
 működtet-e ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert
 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
 rendelkezik-e az e rendeletben foglaltak szerinti vagyoni biztosítékkal
 az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakítja-e ki a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját, valaminteleget tett-e a módosított képzési programok
megküldésére vonatkozó – e rendelet szerinti – kötelezettségének,
 elvégeztette-e tevékenységének kétévente kötelező külső értékelését
A kormányhivatal az iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény ellenőrzése során vizsgálja, hogy az intézmény
hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói megfelelnek-e az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek.
A szakértői bizottság bármely folyamatban lévő képzés és legalább egy lezárt képzés teljes dokumentációját is
megvizsgálja.

40

Program / Nyelv / Igazgatás

11. témakör

A szakértői bizottság vezetője, vagy az általa kijelölt bizottsági tag a folyamatban lévő képzés szakértői vizsgálata
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!
A hatósági eljárás során a vizsgált intézményt terhelő kötelezettségek






Jóhiszemű magatartás: A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az Ügyfél magatartása
nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan
késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja, és többletköltségek viselésére
kötelezheti.
Adatszolgáltatási, iratbemutatási, tájékoztatásadási kötelezettség: A hatósági eljárás keretében a szakértői
bizottság, illetve a hatóság az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és
egyéb tájékoztatást kérhet.
Együttműködési kötelezettség: Az ügyfélnek együtt kell működnie a hatósággal annak érdekében, hogy az
ellenőrzést végző, a hatásköre gyakorlásának keretei között, az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe
és egyéb létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot,
hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az
ügyféltől vagy képviselőjétől, adatot és tájékoztatást kérjen, a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról,
folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást, mintavételteszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást
folytathasson le.
A hatósági eljárás akadályozása esetén eljárási bírsággal sújtható a vizsgálat eredményes lefolytatását
akadályozó személy.

A hatósági eljárás során a vizsgált intézményt megillető jogok
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Törvény előtti egyenlőséghez való jog: Az ügyfelet az eljárás során megilleti a törvény előtti egyenlőség,
ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni. A közigazgatási eljárásban tilos
minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbítását eredményezheti. Az
eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga: Az ügyfelet megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a
jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv
használatának joga.
Jogorvoslathoz való jog: A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való jog,
ennek érdekében - ha a törvény nem zárja ki fellebbezést terjeszthet elő, vagy jogszabályban meghatározott
estben a bírósághoz keresetet nyújthat be.
Iratbetekintéshez való jog: Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során keletkezett
iratokba betekinthet, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérhet a költségek megfizetése mellett.
Képviselethez való jog: Az ügyfél törvényes képviselőjének eljárása az Ákr. rendelkezése értelmében személyes
eljárásnak minősül. Abban az esetben, ha az eljárás során nem a hatósági nyilvántartásban szereplő képviseletre
jogosult személy jár el, szükséges a képviseleti jognak a képviseletre jogosult által adott eredeti
meghatalmazással történő igazolása.
Nyilatkozattételhez való jog: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban
nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
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Tájékoztatáshoz való jog: az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges tájékoztatással
ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni arról, hogy a
jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.
Az adatkezelés és az Ügyfelet megillető adatvédelmi jogok: A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az
iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek
hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás
gyakorlásához kötött titok védelme biztosított legyen.

Az Ákr. 68-69. §-a értelmében a szakértői vizsgálat lefolytatását az ügyfél együttműködésének hiánya nem akadályozza.
A Hatóság a vizsgálat tárgyában a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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A hatósági ellenőrzés kérelemre vagy hivatalból indul meg?
Mit vizsgál a felnőttképzési hatóság az ellenőrzési eljárás során?
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12. A HIVATALBÓLI ELJÁRÁS (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 103-104. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A hivatalbóli eljárás
A hivatalbóli eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény kérelemre indult
eljárásokra vonatkozó rendelkezéseit, a speciális szabályokra tekintettel kell alkalmazni. A felnőttképzési hatósági
eljárásokban tipikusan hivatalból induló eljárás az ellenőrzési eljárás.
A hivatalbóli eljárásokban szünetelésnek nincs helye, és a hatóság felfüggesztés esetén sem dönt érdemben az ügyfél
vagy ügyfelek együttes kérelmére.
A hivatalbóli eljárásokban, az ügyintézési határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít bele.
Ha a hatóság a hivatalbóli eljárásban az ügyintézési határidő kétszeresét túllépi, a jogsértés tényének megállapításán és
a jogellenes magatartás megszüntetésére vagy a jogszerű állapot helyreállítására kötelezésen túl, egyéb
jogkövetkezményt nem alkalmazhat. Ez esetben ugyanazon ügyféllel szemben, ugyanazon ténybeli és jogi alapon nem
indítható új eljárás.
Az eljárás megindítása:
A hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha


az eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására,



erre bíróság kötelezte,



erre felügyeleti szerve utasította,



életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást, vagy

 ezt egyébként jogszabály előírja.
A hivatalból indított eljárás szabályait kell alkalmazni azon eljárásokra, amelyekben a hatóság az ügyfél kérelmére induló
eljárást hivatalból folytatja.
Ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel, és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben
dönt, és azt a jelenlévő ügyféllel nyomban közli.
Ha a döntés mérlegelést nem igényel, a hatóság a hivatalbóli eljárást automatikus döntéshozatali eljárásban is
lefolytathatja.
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A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az ismert ügyfelet a
hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha


az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti,



azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény kizárja, vagy

 az az eljárás sikerét meghiúsítaná.
Az értesítés tartalmazza


az ügy tárgyát és számát, az eljárás megindításának napját és az ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe
nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, és



az ügyféli jogokra és kötelezettségekre vonatkozó tájékoztatást.

Ha a hatósági ellenőrzés jogsértést tárt fel, és a döntés feltételei egyébként fennállnak, a hatóság az ügyben érdemben
dönt, és azt a jelenlévő ügyféllel nyomban közli.
Ha a döntés mérlegelést nem igényel, a hatóság a hivatalbóli eljárást automatikus döntéshozatali eljárásban is
lefolytathatja.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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A felnőttképzési hatósági eljárásokban soroljon fel tipikusan kérelemre és hivatalból induló eljárásokat!
A hatóság mikor köteles hivatalból az eljárás megindítására?
Mikor veszi kezdetét a hivatalbóli eljárás?
Kell-e a hatóságnak az ügyfelet értesítenie a hivatalbóli eljárásról?
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13. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG, JOGORVOSLATI ELJÁRÁSOK (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 111-114. §
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 39. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A hatósági eljárásban a jogorvoslat eljárás célja egyrészt az ügyfél (anyagi és eljárási) jogainak védelme, másrészt a
törvényesség biztosítása (azaz a jogszabály megszegésének a kiküszöbölése).
Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más
közigazgatási döntés ellen, amely jogát vagy jogos érdekét sérti.
A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van
helye, ha azt törvény lehetővé teszi.
Az Ákr. két csoportba sorolja a jogorvoslati eljárásokat:
Kérelemre induló jogorvoslati eljárások:
 a közigazgatási per (bírósági felülvizsgálat),
 a fellebbezési eljárás.
A határozatok törvényességét, illetve a közérdek érvényesülését biztosítják a hivatalból végezhető döntés felülvizsgálati
eljárások, amelyek a következőek:
Hivatalból induló jogorvoslati eljárások:
 döntés módosítása vagy visszavonása saját hatáskörben,
 a felügyeleti eljárás,
 döntés felülvizsgálata ügyészi felhívás és fellépés nyomán.
A Jogorvoslati eljárások az alapeljárásban felmerülő vélt vagy valós hibák kiküszöbölésére szolgálnak. Itt érdemes
különbséget tenni a rendes és a rendkívüli jogorvoslatok között. Rendes jogorvoslatra a nem jogerős döntéssel szemben
van lehetőség. Ilyen rendes jogorvoslat a fellebbezés, amely a felnőttképzési eljárásokban 2017. június 30-át követően
megszűnt, ugyanis 2017. július 1-jét követően kizárólag bírósági felülvizsgálat, azaz egy rendkívüli jogorvoslat keretében
van lehetőség a hatósági döntés megtámadására. A rendkívüli jogorvoslat olyan jogorvoslatot takar, amelyet csak és
kizárólag jogerős döntésekkel szemben lehet igénybe venni. Ellenőrzési eljárásban, ha bírságot kiszabó határozat a
közléssel jogerőssé válik, ellene már csak kereset benyújtására van lehetőség.
A felnőttképzésről szóló törvény 2017. június 30-ig hatályos verziója kimondta, hogy a hatóságnak az engedélyezési,
valamint ellenőrzési eljárás során meghozott döntése ellen a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszterhez
lehetett fellebbezést benyújtani. A felnőttképzési törvény jelenleg hatályos verziója szerint azonban már nincs lehetőség
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a hatósági határozattal szembeni fellebbezés benyújtására, tehát a rendes jogorvoslat lehetősége kizárt, így a határozat
a közléssel véglegessé válik. Az Ákr. szerint a hatóság döntése akkor végleges, ha azt a hatóság már nem változtathatja
meg.
Az Ákr. 116.§ (5) bekezdése szerint fellebbezésnek nincs helye a döntés ellen, ha az ügyben törvény azt kizárja, ebben az
esetben tehát az elsőfokú döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatának van helye.
A hatóság véglegessé vált döntése ellen az Ügyfél keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében a keresetlevelet a vitatott közigazgatási
cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, a
vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez, azaz felnőttképzési hatósági ügyekben a Pest Megyei
Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályához benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti
közigazgatási per illetéke harmincezer forint.
Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő. A
jogorvoslatra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a jogorvoslati kérelmet elbíráló
szerv bírálja el.
A keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósághoz továbbítani.
A közigazgatási szerv az ügy iratait továbbítás helyett a bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi, ha az
ehhez szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak.
A közigazgatási szerv a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet akkor is köteles a bírósághoz továbbítani, ha a fél
igazolási kérelmet nem terjesztett elő.
Ha a közigazgatási szerv a keresetlevél felterjesztésére, illetve továbbítására vonatkozó kötelezettségének nem tett
eleget, a bíróság kötelezi a közigazgatási szervet az ügy iratainak felterjesztésére, illetve továbbítására.
A felperes a keresetét legkésőbb az első tárgyaláson változtathatja meg.
A keresetlevél benyújtásának - a közigazgatási cselekmény hatályosulására - halasztó hatálya nincsen. Akinek jogát,
jogos érdekét a közigazgatási tevékenység, vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető
hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan
fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali
jogvédelmet kérhet. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott
nyomtatványon is előterjesztheti. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint b) pontja alapján közigazgatási perekben az
ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője köteles az elektronikus ügyintézésre, ennek
értelmében a keresetlevelet elektronikus úton köteles benyújtani. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a keresetlevelet
a Kormányhivatalhoz az Ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
A Kp. 77. §-ának rendelkezései értelmében a Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem
kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben azonban kérhető.
A bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai között vizsgálja.
A bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségét a megvalósításának időpontjában fennálló tények alapján vizsgálja.
A bíróság, a kihirdetett ítélet rendelkező részét, a kihirdetést követő munkanaptól a bíróság kezelőirodáján a felek
számára elérhetővé teszi.
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A bíróság döntései
A Bíróság a kereset elutasítja, ha
 a kereset alaptalan,
 a felperes jogának vagy jogos érdekének közvetlen sérelme nem állapítható meg,
 olyan eljárási szabályszegés történt, amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása nem volt.
A keresetnek helyt adó ítélet hoz, ha a bíróság a jogsértést megállapítja,
 a közigazgatási cselekményt megváltoztatja, megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi,
 szükség esetén a közigazgatási cselekmény megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése mellett a
közigazgatási szervet új eljárásra kötelezi,
 a közigazgatási szervet marasztalja.
Megváltoztatásra akkor kerülhet sor, ha az ügy természete azt megengedi, a tényállás megfelelően tisztázott, és a
rendelkezésre álló adatok alapján a jogvita véglegesen eldönthető. De nincs helye megváltoztatásnak mérlegelési jogkör
gyakorlásán alapuló közigazgatási cselekmény esetén, tehát ellenőrzési eljárásban született bírságot kiszabó döntés
esetén sem.
A bíróság a közigazgatási szervnek határozott, a megállapított jogsértés orvoslásának valamennyi lényeges pontjára
kiterjedő iránymutatást ad az ítéletben elrendelt új eljárás (a továbbiakban: megismételt eljárás) lefolytatására vagy
cselekmény megvalósítására vonatkozóan.
A közigazgatási szervnek a jogerős határozatban megállapított, ennek hiányában a jogszabályban meghatározott
határidőn belül kell a megismételt eljárást lefolytatnia vagy a közigazgatási cselekményt megvalósítania.
A bíróság határozatának rendelkező része és indokolása, a megismételt eljárásban és a cselekménynek a bíróság
határozatával elrendelt megvalósítása során köti az eljáró közigazgatási szerveket.
A döntés módosítása vagy visszavonása a keresetlevél alapján
Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja.
Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő
döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.
Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja
vagy visszavonja.
A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet.
A döntés módosítása vagy visszavonása saját hatáskörben
Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált
döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy
visszavonja. Tehát a hatóságnak a döntés visszavonására és módosítására nemcsak a kereset (jogorvoslat) alapján,
hanem saját hatáskörben is lehetősége van.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN




A szakértő az engedélyezési eljárás és az ellenőrzési eljárás során tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy
jogszabálysértés megállapítása esetén a hatóság döntésével szemben jogorvoslattal (keresettel) élhet.
2017. július 1-jét követően a döntésekkel szemben nincs helye fellebbezés benyújtásának.
A szakértő felelősséggel tartozik a szakértői véleményében foglaltakért. Egy esetleges jogorvoslati eljárás során
előfordulhat, hogy a szakértőt a bíróság tanúként hallgatja meg, amely során be kell számolnia a szakértői
véleményben foglalt megállapításairól, többek között ezért is van nagy jelentősége a szakértői véleményben
foglalt megállapítások megalapozottságának.
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Mit nevezünk rendkívüli jogorvoslatnak?
Sorolja fel a hivatalból indítható jogorvoslati eljárásokat?
Mennyi idő áll az Ügyfél rendelkezésére a keresetlevél benyújtására az Ákr. rendelkezése szerint?
Kötelező-e az elektronikus ügyintézés a kereset benyújtása során?
Milyen szerepe van a felnőttképzési hatósági eljárásokban a szakképzésért és a felnőttképzésért felelős
miniszternek?
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14. A MEGVÁLTOZOTT JOGSZABÁLYOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA
A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSA SORÁN (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS

A 2017. évi CXCII. törvény több módosítást eszközöltaz Fktv.-ben. Ezek közül kívánunk itt megvizsgálni néhány olyan
elemet, amelyek gyakorlati alkalmazása eltérhet a korábbi törvényi előírásoktól. (A legutóbbi, 2016. évi továbbképzést
megelőzően történt jogszabály módosításokkal itt nem foglalkozunk, csak a legfrissebb - 2018. 01. 01. – változásokat
mutatjuk be)
Az egyéb képzés fogalmának bővítése
Egyéb képzés: a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés,….
Az egyik, talán legjelentősebb változtatás. Ezzel a bővítéssel jelentősen leegyszerűsödött a 30 órát meg nem haladó
képzési programok vizsgálata, minősítése is. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet, vagy nem szükséges szakmailag
vizsgálni az ilyen programokat, illetve hogy a hatóság sem vizsgálja, vizsgálhatja. A képzési program tartalmi elemeinek
szakmailag megalapozottnak, koherensnek kell lennie! Pl. Egy alapfokú iskolai végzettséghez kötött, 30 órás képzési
program megszerezhető kompetenciái között nem szerepelhet például, hogy képes a folyamatfejlesztés megtervezésére
és irányítására a járműgyártás terén. Ez szakmailag elfogadhatatlan, egy ilyen szakértői vagy hatósági megállapítás
védhető.
Szakértő igénybevétele az engedélyezési, illetve ellenőrzési hatósági eljárás során
A hatóság szakértői bizottság közreműködését veheti igénybe az engedélyezési eljárás lefolytatásához, tehát nem
kötelező a szakértő bevonása. Ez a gyakorlatban még nem hozott változást, a hatóság továbbra is szakértők bevonásával
folytatja le az eljárásokat.
A képzési program részét képező modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszere kifejezés
tartalmának kibontása a törvényben
A következő jelentős változás a szakértői tevékenységet annyiban érinti, hogy a 2018. január 1-ét követően minősített,
illetve egy eljárás során vizsgált képzési programok esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a képzési program az
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Fktv.-ben meghatározottaknak megfelelő részletezettséggel tartalmazza-e a modulzáró vizsgák szervezését,
dokumentálását. A törvény nem rendelkezik az egyes kötelező elemek tartalmi mélységénk kifejtéséről, és nem is
elvárás például, hogy a modulzáró vizsgák tartalma pont alatt kidolgozott modulzáró vizsgafeladatokat
A külső értékelés elvégeztetésének intézményi kötelezettsége
Ezzel a jelentős változással tulajdonképpen egy korábbi állapothoz tért vissza a jogalkotó, 2016 júniusáig ugyanis létezett
ez a kötelezettség. A jogalkotó a közbenső időszakban elmaradt külső értékelések pótlását 2018. december 31-ig írta elő
az érintett intézmények számára. Az ellenőrzési eljárások során erre figyelemmel kell lenni a 2018. évben, illetve azt
követően is, amikor a külső értékelés időben történő elvégzését vizsgáljuk, hiszen a 2016. év júniusát követően
engedélyt kapott intézmények esetében nem az engedély, hanem az értékelés időpontja a mérvadó. A soron következő
külső értékelések elvégzésének határideje mindig az értékelések dátumához viszonyított két év.
Az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumok megőrzési kötelezettsége
Pontosította a felnőttképzési törvény az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumok megőrzési kötelezettségére
vonatkozó részt, direkt módon megfogalmazva azt. A képzésbe történő bekapcsolódás dokumentuma alatt eddig is
értelmezhető volt, hiszen egy előzetes tudásmérés alapján felmentést kapott résztvevő jogszerű bekapcsolódását az
előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokkal lehetett csak igazolni.
A szerződésben biztosított elállási jog gyakorlati értelmezése
Végül, bár érdemi módosítás nem történt a témában, talán mégis érdemes a következőkről is szót ejtenünk.
A törvény szerint jogszabálysértő az intézmény, ha nem biztosít a képzés megkezdését megelőzően legalább három
munkanapot a képzésben részt vevő számára a felnőttképzési szerződésben megállapított elállási jog érvényesítésére.
Ha tehát a felnőttképzési szerződésben elállási jogot rögzítenek (ami nem kötelező eleme a szerződésnek), akkor a
szerződést legalább 3 munkanappal a képzés megkezdése előtt szükséges megkötni, hogy teljesüljön a jogszabályi
követelmény.
A Korm. rendelet módosítása
A 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosították 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 Korm. rendelet is.
Nevezett kormányrendeletben azonban a napi szakértői gyakorlatot érdemben befolyásoló módosítás nem történt, ide
nem számítva a fenti törvényi módosítások átvezetését, illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény hatályba lépését.
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A 30 órát meg nem haladó képzési programok tartalmi elemeinek is szakmailag megalapozottnak, koherensnek
kell lennie.
Egy előzetes tudásmérés alapján tananyagrészek alóli felmentést kapott résztvevő jogszerű bekapcsolódását az
előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokkal lehet csak igazolni.
Ha a felnőttképzési szerződésben elállási jogot rögzítenek (ami nem kötelező eleme a szerződésnek), akkor a
szerződést legalább 3 munkanappal a képzés megkezdése előtt szükséges megkötni, hogy teljesüljön a
jogszabályi követelmény.
A modulzáró vizsgák részletes kifejtésénél azFktv. nem rendelkezik az egyes kötelező elemek tartalmi
kifejtésének mélységétől és nem is elvárás például, hogy a „modulzáró vizsga tartalma” pont alatt kidolgozott
modulzáró vizsgafeladatokat, vagy irásbeli tételeket illesszen be a képző.
A modulzáró vizsgák részletes kifejtésének kötelezettsége a képzési programban nem vonatkozik az egyéb (D
képzési körös) képzésekre.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK




51

Mit jelent az „egyéb képzés” definíciója?
Milyen változásokat kell eszközölni a képzési programban a modulzáró vizsgák esetében?
Milyen időszakonként és mihez viszonyítva kell elvégeznie a képző intézménynek a külső értékelést?
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15. A FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KERETRENDSZER (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 10. §, 14. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) ej), 26. § (3) l)
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az Európai Unió 2009/C 155/01 az Európai Parlament és a Tanács ajánlása a szakoktatás és szakképzés európai
minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról rendelkezésében egy olyan keret létrehozását sürgeti, amely
magába foglal mind a rendszerek, mind a képzést szolgáltatók minőségirányítására alkalmazható, minőségi kritériumok,
jellemzők és mutatók egy kiválasztott csoportján alapuló minőségbiztosítási és javítási ciklust (tervezés, végrehajtás,
értékelés, felülvizsgálat vagy módosítás).
Igazodva az európai uniós alapelvekhez, a felnőttképzésben jelenleg előírt keretrendszer alapja is a tervezés, döntés,
cselekvés és végrehajtás folyamata, amit szervesen kísér a folyamatos értékelés és önértékelés, és a felfedett eltérések,
javítandó területek jobbá tételének eljárása. A rendelkezés tudatosítja a szervezetet saját működéséről és hozzásegíti
ezzel fejlődéséhez.
Az Fktv. a felnőttképzési tevékenység minőségének folyamatos javítása érdekében a felnőttképzést folytató
intézmények számára előírja, hogy olyan minőségbiztosítási rendszert működtessenek, amely megfelel a miniszteri
rendeletben meghatározott felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszernek (a továbbiakban: keretrendszer).
Az Fktv. hatályba lépésével a felnőttképzést folytató intézményeknek minőségbiztosítási rendszerüket a
keretrendszernek megfelelőn kell kiépíteniük, vagy a már működő minőségbiztosítási rendszerüket a keretrendszernek
megfelelően kell átalakítaniuk, mert ez az egyik feltétele annak, hogy az Fktv. hatálya alá tartozó képzés folytatására
engedélyt szerezhessenek. A keretrendszer figyelembe veszi a minőségbiztosítási rendszerekkel szemben támasztott
alapvető követelményeket, a felnőttképzést folytató intézmények sajátos tevékenységeit és az Fktv. előírásait, valamint
az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a szakoktatás és szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének
létrehozásáról szóló ajánlását.
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A felnőttképzésben alkalmazandó keretrendszer nem jelent a hazai képzési minőségirányítási gyakorlatban egy újabb,
az eddigiektől lényegesen különböző rendszert, hanem a közös minőségkövetelmények talaján teremti meg a
kapcsolatot a különböző minőségirányítási rendszerekhez és értékelési modellekhez kapcsolódó követelmények
között.Alapelvként tekinti a rendelet, hogy egy intézményben egy minőségirányítási rendszer működjön. Az
intézmények a már megkezdett és bevált minőségirányítási gyakorlataikat tovább folytathatják, azonban a
minőségirányítási, minőségfejlesztési munkában alkalmazott rendszerek és eszközök párhuzamos működtetésének
elkerülése érdekében a keretrendszer tevékenységeit és azok minőségi jellemzőit (indikátorait) be kell építeniük a már
alkalmazott rendszerekbe, modellekbe. Emellett az intézményben jelenleg működő minőségirányítási koncepció és a
keretrendszer követelményeit össze kell hasonlítani, meg kell feleltetni egymásnak a felhasználható minőségirányítási
elemek és a szükséges módosítások, kiegészítések elvégzésével.
A keretrendszer három tevékenységi körön belül határozza meg a ciklus során szabályozandó tevékenységeket. Ezek a
felnőttképzést folytató intézmény fő tevékenységei: a képzés, az irányítás és a fejlesztés. A keretrendszer a minőségi
ciklus négy fázisára vonatkozóan határozza meg a képzés, az irányítás és fejlesztés – adott ciklusra jellemző – rész- és
altevékenységeit, valamint azokat az indikatív jellemzőket, amelyek segítségével a tevékenység szabályozottsága
kimutatható. A keretrendszer megjelöli azokat a dokumentumokat is, amelyek az indikatív jellemző lehetséges forrását
jelentik.
A keretrendszerrel összhangban lévő, a felnőttképzést folytató intézmények által alkalmazott minőségbiztosítási
rendszerben hat alapelvnek kell érvényre jutnia (lásd 17. tananyag). Az alapelvek irányt mutatnak az intézmény által
alkalmazott minőségbiztosítási rendszer kialakításához, a kialakított rendszernek megfelelő szabályozás javítása,
tökéletesítése érdekében.
A felnőttképzést folytató intézményeknek - saját minőségbiztosítási rendszerük kialakítása során – minden, a
keretrendszerben megjelölt tevékenységre vonatkozó szabályt és betartásának, ellenőrzésének módját meg kell
határozniuk. Az intézmény önértékelésének gyakoriságáról az intézmény saját maga hozhat döntést, míg
minőségbiztosítási rendszerének külső értékelését legalább kétévente el kell végeztetnie.
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A keretrendszernek megfelelő intézményi minőségbiztosítási rendszert az intézmény saját jogkörben
alkalmazza. A szakértői vizsgálat a minőségbiztosítási rendszer keretrendszer szerinti megfelelőségére irányul.
Az intézmény minőségbiztosítási rendszerét nem kell az illetékes Hivatal által validáltatnia, csak abban az
esetben, ha külső értékelési jogkört kíván szerezni.
Az Fktv. négy képzési kört határoz meg, melyekből a "D" képzési kör esetén nem követeli meg a
minőségbiztosítási rendszer működtetését. Tehát ha a képző nem rendelkezik OKJ-s, nyelvi és egyéb szakmai
képzésekre engedéllyel, akkor nem kötelező (de nem is kizáró feltétel) a minőségbiztosítási rendszer megléte.
A keretrendszer követelményei alapján igazoló dokumentációt (illetve annak hiányát) csak abban az esetben
lehet „nem megfelelőség”-ként értelmezni, amenyiben a jogszabály úgy rendelkezik. Például a minőségcélok
hitelesítését, papír alapú meglétét nem lehet „számonkérni”, ha azt a képző egy eletronikus táblázatban vezeti
és nem nyomtatja ki.
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Mi a különbség a minőségbiztosítási keretrendszer és a minőségbiztosítási rendszer között?
Sorolja fel a minőségi ciklus négy fázisát!
Nevezze meg a keretrendszer 3 tevékenységi körét!

15. témakör
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16. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS FOGALMA, JELENTŐSÉGE, CÉLJA (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 14. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet)
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A tananyag nem a klasszikus minőség fogalmától indul, hanem kifejezetten felnőttképzési oldalról vizsgálja a
minőség/minőségbiztosítás szerepét.
Minőség, minőségbiztosítás, minőségirányítás
Bálint Julianna megfogalmazásában a minőségbiztosítási tevékenység elsődleges célja „a bizalomkeltés mind a
vezetőségben, mind pedig a vevőkben a követelmények teljesítését illetően.”
A minőségbiztosítási rendszer helyes működtetése általánosságban azt garantálja, hogy a termelő vagy szolgáltató a
termék előállítását folyamatos kontroll alatt tartja, így képes folyamatosan ugyanazt a minőséget reprodukálni. Tehát ha
a vevő valamilyen terméket megvásárol, vagy szolgáltatást igénybe vesz és elégedett, biztos lehet abban, hogy ha
máskor vásárolja meg ugyanazt a terméket, vagy veszi igénybe a szolgáltatást, ugyanolyan minőséget fog kapni.
A felnőttképzést folytató intézmény fő folyamatai: a képzés, az irányítás és a fejlesztés. A minőség megteremtésének és
fenntartásának alapja, hogy a tevékenységünket és folyamatainkat a PDCA-ciklus
szem előtt tartásával alkalmazhatjuk, A folyamatokat megtervezzük, P (plan), majd a
tervet végrehajtjuk, D (do), a folyamat végrehajtása után ellenőrizzük az eredményt,
C (check), és ha a kívánt eredményt elértük, gondoskodunk arról, hogy a javított,
fejlesztett folyamat állandósuljon, A (act).
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A folyamat nem áll meg a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásával, testre szabásával. Annak érdekében, hogy a
rendszer hosszútávon működtethető legyen, és a minőségbiztosítás megvalósuljon, szükség van a rendszer
időközönkénti felülvizsgálatára. Lehet belső vizsgálat, amikor az intézmény kijelölt és felkészített munkatársai végzik,
valamint lehet külső vizsgálat, amikor az intézménytől független szervezet munkatársai folytatják azt le.
Mielőtt áttérnénk a felnőttképzés speciális helyzetére a minőségbiztosítást illetően, fontos tisztázni, hogy a
minőségirányítási és a felnőttképzésben használt definíciók eltérnek. A minőségbiztosítás, minőségirányítás és
minőségfejlesztés kifejezések használata sokszor keveredik, és a minőségirányítás helyett minőségbiztosítást, illetve
minőségirányítási rendszer helyett minőségbiztosítási rendszert használnak a napi szóhasználatban és a vonatkozó jogi
dokumentumokban is.
A minőségirányítás egy összehangolt tevékenység, ami általában tartalmazza a minőségpolitika és a minőségcélok
meghatározását, a minőségtervezést, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést. Tehát a minőségbiztosítás a
minőségirányítás egy eleme, ami arra összpontosít, hogy a minőségi követelmények teljesüljenek, ezáltal kialakuljon a
bizalom mind a vezetőség, mind a vevők részéről. A jelenleg hatályban lévő Fktv. azonban minőségbiztosítási
keretrendszert és minőségbiztosítási rendszertdefiniál, ezért a továbbiakban ezt a fogalmat is használjuk a
minőségmenedzsment/minőségirányítási rendszer vizsgálata során.
Minőségbiztosítás a felnőttképzésben
Ahogy a fentiekből láthattuk, a minőségbiztosítás a termelő-szolgáltató vállalatok működésének szerves része,
különösen nagyvállalatok esetében kijelenthetjük, hogy működésük alapja. Sok tekintetben aképző intézmények
tevékenysége és folyamataik hasonlóak a termelő-szolgáltató vállalatok folyamataihoz. A képzők a fogyasztók igényeit
kívánják kielégíteni a lehető legmagasabb minőség biztosításával, amelyekhez tárgyi és személyi feltételeket
biztosítanak, azonban jelentős különbségek is vannak a különböző szolgáltatási területek között.
A termelő vállalatok esetében kevésbé nehéz kidolgozni a minőségirányítás stratégiáját, hiszen a vevők kikényszerítik a
minőséget, ugyanis azt a terméket választják, amelyben jobban bíznak. A felnőttképzésben ennél jóval bonyolultabb a
helyzet, mert valójában nem tudni, milyen elvárásoknak kell megfelelni, és – mivel a „befektetés” eredményessége csak
jóval később derül ki, ha egyáltalán kiderül – a legjobb szándék, szaktudás ellenére sem biztos, hogy a hatékonyság
biztosított. Emiatt a kialakítás és a mérhetőség kérdése is nehézkes.
Alapvető különbség még a képzési tevékenység esetében, hogy a vevő, azaz a képzett, a folyamat aktív része. Az ő
hozott képességei, előismeretei alapjaiban változtathatják meg az előirányzott célokat. Tehát míg egy gyártási
folyamatban a vevő a késztermékkel találkozik és a folyamatokba nincs beleszólása, egy oktatási folyamatban már a
kiinduló lépést is módosíthatja.
A képző intézmények esetében komoly kihívással néznek szembe a minőségbiztosítási rendszer fejlesztői a fent említett
indokok miatt. Különösen fontos, hogy bármely modell elemeit felhasználva egy olyan rendszert szükséges létrehozni,
amely képes a magas fokú rugalmasságra annak érdekében, hogy a jogszabályi megfelelőségek mellett ne sérüljön a
résztvevőközpontú oktatás elve.
Történetiségben a rendszerváltozás előtt domináns - a kizárólag az általános és középiskolai végzettség megszerzését
célzó képzések mellett - a kilencvenes évek végére már jelentős arányt foglalnak el az államilag nem elismert szakmai
képzettséget nyújtó képzések, a munka világával kapcsolatos kiegészítő ismeretek és készségek, illetve a nyelvi
képzések. Ekkor jöttek létre az első felnőttképzést folytató gazdasági szervezetek. Az ezen ismeretek és készségek
56

Program / Nyelv / Igazgatás

16. témakör

megszerzését célzó képzések iránti igény egyre erősödik hazánkban, lényegesen korszerűsödnek a képzés módszerei, nő
a kompetencia-centrikus képzések aránya.
Jelenleg Magyarországon több ezer szervezet végez képzési tevékenységet. Köztük közel 1600 engedélyezett tevékenységüket az Fktv. hatálya alatt folytató, képzési tevékenységének önként vállalt hatósági engedélyezési eljárásán
engedélyt kapott intézményeket értjük - felnőttképző intézmény található, ami egyértelműen mutatja a felnőttképzés
létjogosultságát és egyúttal a minőségbiztosítás fontosságára is felhívja a figyelmünket. Ez olyan versenyhelyzetet
teremt, amiben a vevők, képzésben résztvevők „megszerzése” érdekében alapvető feltétel a minőség biztosításának
bizonyítása.
Összefoglalva a jól adaptált minőségbiztosítási rendszernél fontos a folyamatok gondos tervezése, ellenőrzése és a
működésbe való beépítése, a PDCA-ciklus alkalmazása. Másrészt, ami szintén lényegi eleme a minőségbiztosításnak és
fejleszti a képzőt: az értékelés, ezen belül az önértékelés és a belső, vagy külső értékelés. A működésre,
eredményességre, esetleges hibákra vonatkozó visszajelzés minőségi javuláshoz vezet.
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Ismertesse a PDCA ciklus elemeit!
Mi a különbség a termelő és a szolgáltató/képző intézmények minőségirányítása között?
Nevezze meg a keretrendszer 3 tevékenységi körét!
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17. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEI (I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 10. §, 14. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) ej), 26. § (3) l)
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az Fktv. 14. §-a szerint a felnőttképzést folytató intézményeknek minőségbiztosítási rendszert kell működtetniük,
melynek célja képzési tevékenységük minőségének folyamatos javítása. Az intézmény kizárólag olyan minőségbiztosítási
rendszert működtethet, amely megfelel a miniszteri rendeletbenmeghatározott keretrendszernek.
Elemeit tekintve a minőségbiztosítási rendszer határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a
megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézmény minőségbiztosítási rendszerében meg kell határoznia az
intézmény működésének minden tevékenységét átfogó szabályozást, ennek keretei között a tervezési, megvalósítási,
felmérési, értékelési és visszacsatolási feladatok végrehajtásának szabályait. Az intézmény minőségbiztosítási
rendszerének tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az oktatók
teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. Rögzítenie kell a teljes körű intézményi önértékelés
periódusát, módszereit, tehát az önértékelés és a minőségpolitika meghatározása a miniszteri rendelet szerint már nem
különálló dokumentumként, hanem a rendszer részeként jelenik meg.
Az intézmény által alkalmazott minőségbiztosítási rendszer kialakítása során a következő hat alapelveknek kell
érvényesülnie:
 Az intézményi minőségbiztosítási rendszer megvalósítása szempontjából kiemelt jelentőségű egy olyan vezetési
kultúra kialakítása, amely támogatja, és fontos értéknek tartja a minőségbiztosítást.
 A rendszernek a képzési szolgáltatások valamennyi aspektusára ki kell terjednie, és a képző intézmény
körülményeinek fejlesztési szándékát kell tükröznie. A képzés színvonalának fejlesztését segíti, ha a már
meglévő minőségbiztosítási intézkedésekre épül.
 A mérlegelést és az önértékelést elősegítő rendszer színvonalasabb képzéshez vezet, így a rendszernek
önértékelésre kell épülnie
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A képzés minősége a munkatársak tudásán, készségein és kompetenciáin alapul. A képzés akkor javítható, ha a
munkatársak képzéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos ismeretei javulnak. A rendszer tartalmazza a
személyi feltételek fejlesztésére irányuló szemléletet (oktatók ön- és továbbképzését)
A képzésnek a munkaadók és a résztvevők igényeit egyaránt ki kell elégítenie. Bármely minőségbiztosítási
rendszer kulcsa abban rejlik, hogy a képző intézmények milyen módon gyűjtik össze rendszeresen és használják
fel a teljesítménnyel kapcsolatos adatokat a változtatásokhoz és szolgáltatásuk színvonalának javításához.
Biztosítani kell, hogy a rendszer adatokra és visszajelzésre alapozza a fejlesztéseket
A képzés eredményessége a kormány, a társadalmi partnerek és a nemzeti érdekelt felek, a munkaadók és a
képző intézmények, illetve a résztvevők és az intézmény közötti hatékony partnerségi viszonyokon alapul. Ezek a
képzési rendszer alapkövei, amelyek relevanciát és elfogadottságot eredményeznek. Az intézmény
minőségbiztosítási rendszerének a külső és belső érdekeltek bevonására kell épülnie.

A fenti alapelvek érvényesítése érdekében a felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerét a
minőségi ciklus négy fázisának (tervezés – megvalósítás – felmérés – értékelés és visszacsatolás) megfelelően kell
kialakítani.
A minőségbiztosítási rendszer kötelező működtetésének célja a képzés minőségi szempontból fontos tényezőinek
megfelelő kezelése. A miniszteri rendelet hangsúlyozza, hogy a leírtakat keretrendszerként kell tekinteni, amely alapján
a felnőttképzést folytató intézmény létrehozza saját minőségbiztosítási rendszerét. A felnőttképzést folytató intézmény
a keretrendszer alábbiakban felsorolt alapelveinek érvényesítésével biztosítja, hogy minőségbiztosítási rendszere







tükrözze azt, hogy irányítási folyamatainak középpontjában a képzés minőségének növelése áll
a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul
önértékelésre épüljön
a személyi feltételek folyamatos fejlesztésére irányuló szemléletet tükrözzön és segítse elő az oktatók
továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása érdekében
járuljon hozzá ahhoz, hogy az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások
minőségének javítása, adatokon és visszajelzéseken alapuljon
a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épüljön, éslegyen összhangban az intézmény
méretével és képzéseinek összetettségével

A fentiek alapján a felnőttképzést folytató intézmény létrehozzasaját minőségbiztosítási rendszerét, melynek során
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átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakít ki képzési tevékenysége minőségének biztosítása
érdekében
formális belső mechanizmusokat alakít ki képzési programjai indításának jóváhagyására, követésére és
rendszeres belső értékelésére vonatkozóan
eljárásokat alakít ki az oktatók folyamatos továbbképzésének és minősítésének biztosítására
minden képzési programjához biztosítja az annak megvalósításához szükséges erőforrásokat
gondoskodik képzési tevékenységének hatékonyságát biztosító információk gyűjtéséről, elemzéséről és
felhasználásáról, éshonlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív
mennyiségi és minőségi információkat.
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A felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszere a keretrendszer alábbiakban felsorolt tartalmi
elemeiből áll













a minőségpolitikára vonatkozó dokumentum, mely tartalmazza
- a minőségre vonatkozó intézményi stratégiát
- az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét
- a képzésben résztvevők bevonásának módját a minőségbiztosítás megvalósításába
- a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módját
a képzési programokkal kapcsolatos minőségbiztosítási dokumentum, mely tartalmazza
- a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárást
- a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források
biztosítására vonatkozó eljárást
- a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és teljesítményének figyelemmel kisérésére
vonatkozó módszereket,
- a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye
visszacsatolására vonatkozó eljárást
- a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárást
az oktatók felkészültségével, oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentum, mely
tartalmazza
- az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárást
- az oktatók kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket
- az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárást
az intézmény információs rendszere, mely kiterjed
- a képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
- a képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére,
- az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok gyűjtésére és elemzésére
- az intézmény rendelkezésére álló erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok gyűjtésére és
elemzésére
- a képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok
gyűjtésére és elemzésére
- az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárásra
a panaszok kezeléséről szóló dokumentum, mely tartalmazza a panaszok kivizsgálásának és kezelésének módját
az intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére
irányuló helyesbítő, és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőzőtevékenységek menetét
tartalmazó dokumentum,
az intézmény tevékenységének önértékelésére vonatkozó eljárást tartalmazó dokumentum.

A törvény előírja még, hogy az intézményeknek kétévente legalább egyszer az intézmény tevékenységét érintő külső
értékelést kell végeztetnie. A külső értékelés - mint egy harmadik fél által lefolytatott külső audit - az egész intézmény
működésének átvilágítását célozza, de elsősorban a minőségbiztosítási rendszer, a képzés minőségi szempontból fontos
tényezői megfelelő kezelésének vizsgálatára irányul és arra, hogy a gyakorlati működés megvalósul-e az intézményben.
Alapvető funkciója a fejlesztés, fejlesztő visszajelzés biztosítása az intézmény számára a minőség biztosítása érdekében.
Külső visszacsatolásmég az ellenőrzési eljárás viszont a külső értékeléssel szemben a jogszabályi megfelelőséget
vizsgálja és a hatóság bírságot szabhat ki nem megfelelőség esetén.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN





A minőségbiztosítási rendszer vizsgálatakor ne essünk a „túlteljesítés” hibájába, csak olyan észrevételeink
legyenek, amelyeket jogszabályi hellyel igazolni lehet. (Pl. az oktatói teljesítményértékelés módszertanáról nem
rendelkezik a miniszteri rendelet, csak a meglétét várja el, azaz bármilyen leírás megfelelő (szakmai szemmel
nem feltétlenül, de szankcionálhatóság szempontjából igen))
Csak „D” képzési körben engedélyt szerzett intézmények esetén nem kell minőségbiztosítási rendszert
alkalmazni.
Minimum vizsgálati halmaz:
- az intézény rendelkezik-e minőségpolitikával és minőségstratégiával
- az intézmény minőségbiztosítási rendszere tartalmazza-e miniszteri rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti
módszereket és eljárásokat és az utóbbihoz rendelt-e hozzá indikátorokat
- rendelkezésre állnak a Korm. rendeletben meghatározott, képzésekhez hozzárendelt minőségcélok a
képzési köröknek megfelelően és felülvizsgálta-e évenként azokat az intézmény
- folytat-e meghatározott időszakonként értékelési/önértékelési/fejlesztési tevékenységet és azok
eredményét visszacsatolja a működésébe.
- a rendszer működése igazolható
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Mely képzési körökben kell a keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert alkalmazni?
Ismertesse a minőségbiztosítási rendszer kialakításának alapelveit!
Milyen tartalmi elemekből áll a minőségbiztosítási rendszer?
Mi a különbség a külső értékelés és az ellenőrzés között?
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18. A MINŐSÉGPOLITIKA ÉS A TÁRGYÉVI MINŐSÉGCÉLOK
TARTALMA, ÖSSZEFÜGGÉSEI (I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 14. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 17. §
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2. §, 3. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Minőségstratégia, minőségpolitika
A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer alapján a felnőttképzést folytató intézmény létrehozza saját
minőségbiztosítási rendszerét, melynek során átfogó minőségpolitikát és ehhez kapcsolódó stratégiát alakít ki képzési
tevékenysége minőségének biztosítása érdekében. Általánosságban az intézményi stratégia elemei lehetnek:
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A felnőttképző intézmény egész szervezetét átfogó, minőségben és rendszerben való gondolkodást elősegítő
vezetési kultúrájának megvalósítása.
A felnőttképzési folyamatok valamennyi területére kiterjedő szabályozása és fejlesztése.
Az önértékelésen alapuló összehasonlítási és mérési eszköz nyújtása, mely segít a működésben és a folyamatos
fejlesztésben.
Az ösztönzés, a személyes teljesítmény, a kompetenciák és készségek fejlesztéséhez eszköz, módszertan,
irányelvek nyújtása.
A szervezeten belülről illetve a külső érdekelt felektől érkező adatok gyűjtését, mérését és elemzését
hangsúlyozva segít a folyamatos fejlesztésben illetve a szükséges változtatások időben történő elindításában.
Az érdekelt felek, így a képzésben résztvevők, a munkaadók a felnőttképző intézmény közötti egység és partneri
viszony megteremtése, mely célja a hatékony és sikeres képzések megvalósítása.

Igazgatás

18. témakör

A miniszteri rendelet szerintminőségpolitikára vonatkozó dokumentumtartalmazza:
 a minőségre vonatkozó intézményi stratégiát,
 az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelősségét,
 a képzésben résztvevők bevonásának módját a minőségbiztosítás megvalósításába,
 a minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módját
Elfogadható az a szemlélet is, miszerint a minőségpolitika egy egyoldalas, tömör, a képző jövőképét, stratégiáját
megfogalmazó dokumentum, amihez a szabályozási és a végrehajtási elemeket az intézmény külön minőségbiztosítási
szabályozást leíró dokumentumban rendel hozzá, a lényeg, hogy tartalmilag a fenti elemek megjelenjenek a képző
minőségbiztosítási szabályozásában. Általánosságban a szakértői vizsgálat a kezelésre, nem pedig a megfelelő kezelésre
terjed ki, a rendszer „jóságát” nem kell megítélni, ha a rendszerelemeket a keretrendszer előírásai szerint
megtalálhatók.
Minőségcélok
Az intézmény felnőttképzéssel kapcsolatos minőségcéljaiáltalánosságban az intézmény által megfogalmazott
minőségstratégiának az egyes képzésekre és az intézmény területeire lebontott konkrét feladatait és azok mérőszámait
tartalmazzák. Az egyes mérőszámok a rendeleti előírásokon túl a minőségbiztosítási rendszer fejlesztésére, a vevői
igények kielégítésére és a minőségpolitikában kitűzött célok megvalósítására és mérésére irányulhatnak. Különválik a
minőségcél és az indikátor fogalma. Mindkét fogalom egy mérhető egység, a minőségcél törvényileg meghatározott
tartalommal bíró, képzésekhez rendelt cél, az indikátorok pedig a minőségbiztosítás egy-egy eleméhez rendelt mérhető,
számszerűsíthető jellemzők.
A Korm. rendelet meghatározza, hogy az engedély beadásakor, illetve a felnőttképzési tevékenység folytatásakor mely
képzési területeken és milyen módon kell a konkrét, mérhető, viszonyítási alappal, minőségcélokat kitűzni,
továbbáKorm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély
kiadása iránti kérelem benyújtása esetén a kérelmezőnek – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a minőségcélokat
képzésenként és indokolással ellátva kell meghatároznia, valamintgondoskodnia kell az általa meghatározott
minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról.
A minőségcélok (minimum) a Korm. rendelet 17§-a szerint:
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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,
Az előző 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,
A tárgyévet követő évre tervezett képzések elégedettségmérésének évi átlageredményére vonatkozó
célkitűzés.

Igazgatás

18. témakör

Minőségi jellemzők (indikátorok) és hozzárendelt célértékek
A minőségbiztosítási keretrendszerről rendelkező miniszteri rendelet, eddig nem használt fogalmakkal is megismertet, a
minőségi jellemzőkkel (indikátorok) és a hozzá rendelt célértékekkel.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a minőségcélokkal párhuzamosan, de egymást kiegészítve minőségi jellemzőket kell
meghatározni - melyeket eljárásokhoz kötöttek - és ezekhez a jellemzőkhöz célértékeket kell hozzárendelni hozzá, amit
időszakosan felül kell vizsgálni. Az indikátorok és a hozzá rendelt célértékek az értékelési tevékenység során nyert
megállapítások eredményeképpen a fejlesztési tevékenység részeként is meg kell jelenjenek a minőségbiztosítási
rendszerben.Ha a meghatározott minőségi jellemzőhöz rendelt célérték nem teljesül, a felnőttképzést folytató
intézmény feltárja az okokat, és a miniszteri rendelet 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.
Az indikátorokkal szembeni követelmények a miniszterirendelet alapján:



minőségi jellemző legyen alkalmas a tartalmi elem eredményének, eredményeinek kifejezésére
a minőségi jellemzőhöz az érintett tartalmi elemmel elérni kívánt célérték, célértékek hozzárendelése szükséges a
Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglalt minőségcélok figyelembevételével

A felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében a miniszteri rendelet 2. § (3) bekezdése alapján
az eljárások, melyekhez kötelező indikátorokat hozzárendelni:









a képzési programok és tananyagok tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás
a képzési programok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, pénzügyi források biztosítására
vonatkozó eljárás
a munkáltatók és a munkaerőpiac egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleménye
visszacsatolására vonatkozó eljárás
a képzési programok nyilvánosságával kapcsolatos eljárás
az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményeket és eljárás
az oktatók teljesítményével kapcsolatos visszacsatolásra vonatkozó eljárás
az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő eljárás
az intézmény tevékenységének önértékelésére vonatkozó eljárást tartalmazó dokumentum

Minőségcélok és minőségi jellemzők összefoglaló táblázaa
Fogalom

Kimenet

Hozzárendelés

Gyakoriság

képzésekhez,
indoklással

képzésenként

Minőségcél

minőségcél
meghatározott
kimeneti értékei
célértékek

eljárásokhoz

intézmény által megadott
felülvizsgálati időszakok

Minőségi jellemzők
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Igazgatás

18. témakör

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN








OKJ-s képzések esetében („A” képzési kör) mindhárom típusú minőségcél megléte kötelező, nyelvi képzéseknél
(„C” képzési kör) a második kettő, csak egyéb képzésekre („D” képzési kör) engedéllyel rendelkező intézmény
esetén pedig nincs kötelezettség a minőségcélokra vonatkozóan.
A minőségcélok évenkénti felülvizsgálata nem szükségszerűen évenkénti új minőségcélok kitűzését jelenti, az
évenkénti felülvizsgálat igazolásának módjára pedig nincs jogszabályi előírás.
A minőségpolitikai nyilatkozatban elegendő a négy alapelv feltüntetése, a megvalósítás mikéntjére nem
feltétlenül a minőségpolitikai nyilatkozatban kell kitérni, ha azt az intézmény egyéb szabályozó dokumentumban
leírja (pl. a minőségirányítási kézikönyvben szabályozzaa képzésben résztvevők bevonásának módját a
minőségbiztosítás megvalósításába, a falra kirakott minőségpolitikai nyilatkozatában pedig csak hivatkozik arra,
hogy ezt a tevékenységet folytatja.
„D” képzési körben indított képzések esetén nem kell minőségcélokat kitűzni.
Minimum vizsgálati halmaz, hogy az intézmény minőségbiztosítási rendszere tartalmazza-e miniszteri rendelet 2.
§ (3) bekezdése szerinti módszereket és eljárásokat és az utóbbihoz rendelt-e hozzá indikátorokat.
Felülvizsgálta-e évenként a minőségcélokat, rendelkezésre állnak a képzésekhez hozzárendelt minőségcélok a
képzési köröknek megfelelően.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK







65

Mi a különbség az indikátorok és a minőségcélok között?
Melyek a kötelezően előírt minőségcélok?
Kell-e D képzési körben minőségcélokat kitűzni?
Mihez kell az indkátorokat hozzárendelni?
Szükséges-e felülvizsgálni minőségcélokat, vagy indikátorokat, és ha igen, milyen időszakonként?

Igazgatás

19. témakör

19. AZ ÖNÉRTÉKELÉSI RENDSZER ÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN KÉSZÍTETT
HELYESBÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK MENETÉT TARTALMAZÓ DOKUMENTUM (I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 14. §
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2. § (2) c), (3) g), (4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A különböző képzési, és ahozzá kapcsolódó tevékenységek és folyamatok folyamatközi (rész) és végső (kimeneti)
elemzései egységes rendszert alkotnak. Ha az intézmény működésének elemzésére (ön)értékelési rendszert működtet,
akkor a tényszerűség mellett lehetővé teszi az intézmény tevékenységének, elért eredményeinek legteljesebb
bemutatását, használatával megállapítható az intézmény erőssége, kijelölhetőek a fejlesztést igénylő területek.
A miniszteri rendelet 2. §-a szerint a felnőttképzést folytató intézmény a keretrendszer alapelveinek érvényesítésével
biztosítja, hogy minőségbiztosítási rendszere önértékelésre épüljön. A felnőttképzést folytató intézmény
önértékelésének gyakoriságáról maga dönt.
Egyéb jogszabályi rendelkezés hiányában az önértékelés vagy bármilyen értékelési tevékenység szakértői szempontból
elfogadható, ha az intézmény rögzíti az értékelési időszak intervallumát és a minőségbiztosítási rendszere szerves részét
képezi. Logikailag az időszakos értékelési tevékenység része is lehet az önértékelés, amikor az intézmény a saját maga
által felállított szempontrendszer alapján nyer információkat a működéséről, de nem hibázik a képző szervezet akkor
sem, ha önértékelési tevékenység alá rendszerezi be a teljes értékelési tevékenységét, aminek szerves része az esetleges
helyesbítő tevékenységek leírása az értékelések alapján.
Az intézmény minőségbiztosítási rendszerének működtetése során keletkezett eltérések kiküszöbölésére irányuló
helyesbítő, és ismételt előfordulásuk megakadályozására irányuló megelőző tevékenységek menetét tartalmazó
dokumentum vezetésének minimum jogszabályi követelménye, hogyha a meghatározott minőségi jellemzőhöz rendelt
célértékek nem teljesülnek, akkor a felnőttképzést folytató intézmény kötelessége feltárni az okokat, helyesbítő
tevékenységet végeznie, amely a kitűzött célérték teljesítéséhez szükséges lépéseket tartalmazza, vagy a célérték –
következő időszakra vonatkozó – indokolt módosítását meg kell valósítania.
A lényeg, hogy a PDCA ciklus szerves részeként az időszakosan felgyülemlett információinkat rendszerezni, elemezni,
értékelni kell és azokat visszacsatolni a fejlesztési tevékenység során.
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Igazgatás

19. témakör

A képző intézmény önértékelési tevékenysége (célszerűen - nem jogszabályi kötelem alapján) kiterjedhet az alábbi
területekre:
 A minőségpolitika és a felnőttképzési minőségbiztosítási dokumentáció felülvizsgálata
Minőségpolitika felülvizsgálata
A felnőttképzési minőségbiztosítási dokumentáció felülvizsgálata
 Az éves fejlesztési tevékenység megvalósulásának értékelése
- Az éves fejlesztési tevékenység megvalósulásának értékelése
- Az intézmény működése során megvalósult helyesbítő és megelőző intézkedések áttekintő értékelése
 Az intézmény információs rendszerében keletkezett adatok elemzése:
A képzésben résztvevő felnőttek tanulási eredményeivel kapcsolatos adatok elemzése
A képzésben résztvevő felnőttek elégedettség-mérésével kapcsolatos adatok elemzése
Az oktatói teljesítményekkel kapcsolatos adatok elemzése
Az intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi erőforrások hatékonyságával kapcsolatos adatok
elemzése
A képzésekkel megszerzett kompetenciák munkaerő-piaci hasznosulásával kapcsolatos adatok
elemzése
Az intézmény tevékenységével összefüggő információ nyilvánosságával összefüggő feladatok értékelése
 A képzési programok megvalósulásának értékelése
 A minőségcélok és célértékek teljesülésének értékelése.
- A minőségcélok teljesülésének értékelése
- A célértékek (indikátorok) teljesülésének értékelése
 A panaszkezelési tevékenység értékelése
 Az önértékelési tevékenység értékelése
 A külső értékelés tapasztalatainak, eredményeinek, megfigyeléseinek áttekintése.
 Egyéb, aktuális kérdések

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN



Az önértékelési dokumentumok vizsgálatakor ne essünk a „túlteljesítés” hibájába, csak olyan észrevételeink
legyenek, amelyeket jogszabályi hellyel igazolni lehet.
Minimum vizsgálati halmaz:
o Minőségbiztosítási rendszer önértékelésen alapul, kapcsolható-e az intézmény működéséhez
o folytat-e meghatározott időszakonként értékelési/önértékelési/fejlesztési tevékenységet és azok
eredményét visszacsatolja a működésébe.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Milyen gyakorisággal kell önértékelési tevékenységet végezni?
Soroljon fel öt területet, amire az időszakos értékelés kiterjedhet!

Program / Nyelv / Igazgatás

20. témakör

20. A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁRA IRÁNYULÓ
ENGEDÉLY FELTÉTELEI (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 1-3. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 2. § (2), 4-5. §, 16. §
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 továbbiakban:
miniszteri rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
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.
Ki végezhet felnőttképzési tevékenységet?
Felnőttképzési tevékenységet az folytathat, aki megfelel az Fktv., 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 magasabb minőségi
követelményeknek megfelelően végezze.
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.
Felnőttképzési tevékenység
Iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenység, amely az Fktv. 1. § (5)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével
 A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban:
OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés (a továbbiakban: „A” kör)
 „A” kör hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés (a továbbiakban: „B” kör)
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Támogatott általános nyelvi képzés, támogatott egyéb nyelvi képzés és támogatott kombinált nyelvi képzés (a
továbbiakban: „C” kör)
„A” „B” „C” kör hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés (a továbbiakban: „D” kör)

Kérelem, vagy bejelentés benyújtása
Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló
bejelentést a hatósághoz kell benyújtani kizárólag elektronikusan, a kormányhivatal honlapján erre a célra
rendszeresített online felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével. https://felnottkepzesiengedely.munka.hu/
A kérelem adattartalmát a Korm. rendelet 4. §-a határozza meg.
A kérelem, vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg a képző intézmény a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter 56/2013. (XII. 4.) NGM rendeletében meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.
A kérelemhez csatolni kell:
 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
 A felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programot.
 A szakmai vezető szakmai vezetésre való alkalmasságát igazoló, pedagógiai vagy andragógiai egyetemi vagy
főiskolai végzettségét bizonyító oklevél másolatát.
Kivéve:
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
- „D” körben bejelentés benyújtása esetén
 A vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító, a Korm. rendelet 18. § (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő szerződést.
Kivéve:
- „D” körben engedély kiadása iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
 A kérelmező, vagy a bejelentő nyilatkozatait.
A kérelmező, vagy bejelentő nyilatkozatai arról, hogy
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„A” és „B” 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.
„C” 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
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műveltségterületen szerzett tanítói oklevéllel, illetve a képzési idő legfeljebb húsz százalékában egyetemi
végzettségű, bölcsészettudományi nyelvszakos szakképzettséggel rendelkező oktatókat, alkalmaz.
„C” 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 KERC1” 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.
„C” képzési körbe tartozó, a magyar, mint idegen nyelv oktatása esetén magyar, mint idegen nyelvszakos
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.
„C” 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.
Nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok.
Rendelkezik a kérelemben, vagy a bejelentésben szereplő képzés képzési programjában szereplő tárgyi
feltételekkel.
Rendelkezik a Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott tárgyi feltételekkel.
Kivéve:
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
Rendelkezik a felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel. Kivéve:
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
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.
Kivéve:
- „D” körben engedély kiadása iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
Biztosítja az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket.
Kivéve:
- „D” körben engedély kiadása iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
Meghatározta a tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat a kérelem benyújtását követő évre.
Kivéve:
- „D” körben engedély kiadása iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén
- „A”, „B” és „C” körben kiegészítés iránti kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén

Tárgyi és személyi feltételek biztosítása
A tárgyi feltételek biztosításáról a Korm. rendelet 16. §-a rendelkezik, többek között:
 A képzésben résztvevők számára kialakított oktatási helyiségnek lehetővé kell tennie legalább egy – az
intézmény engedélyezett képzési programja szerinti létszámú – csoport valamennyi tagjának egyidejű
befogadását.
 A helyiségeknek meg kell felelniük az építésügyi, a tűzvédelmi, az egészségvédelmi, a munkavédelmi
jogszabályokban előírt követelményeknek és a közegészségügyi előírásoknak.
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„A” és „B” képzési kör esetén a felnőttképzést folytató intézménynek rendelkeznie kell a gyakorlati képzés
megvalósítására alkalmas oktató helyiséggel, vagy a gyakorlati képzést folytató szervezettel kötött szerződéssel.
A felnőttképzést folytató intézménynek a tárgyi feltételeket, valamint a gyakorlati képzés megvalósítására
alkalmas oktató helyiséggel való rendelkezést tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján kell
biztosítania. A helyiség bérleti jogát bérleti szerződéssel kell igazolni.

Szakmai vezető foglalkoztatására, és alkalmazására vonatkozó feltételek:
 Foglalkoztatása munkaviszony, hivatásos szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, kormányzati
szolgálati, állami szolgálati jogviszony vagy gazdasági társasági tagsági jogviszony keretében történik
 Alkalmazási feltétel:
- Andragógiai egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy
- Pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettség és három év felnőttképzési szakmai gyakorlattal
rendelkezik, vagy
- Pedagógiai egyetemi vagy főiskolai végzettség és a felsőoktatási képzés során felnőttképzési
ismeretekből a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább öt kreditpont
 Az egyéni vállalkozóként, egyéni cégként vagy egyszemélyes társaságként működő felnőttképzést folytató
intézmény szakmai vezetője az egyéni vállalkozó, az egyéni cég vagy egyszemélyes társaság tulajdonosa (a
továbbiakban: tulajdonos) is lehet, ha a szakmai vezetőre előírt képesítésre, illetve szakmai gyakorlatra
vonatkozó feltételeknek megfelel.
 Ha a felnőttképzést folytató intézmény kizárólag „C” körbe tartozó képzés folytatására rendelkezik engedéllyel,
a tulajdonosnak, mint az intézmény szakmai vezetőjének az intézmény engedélyében szereplő nyelvek
valamelyikéből nyelvtanári végzettséggel kell rendelkeznie.
 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.
 A szakmai vezetőre előírt alkalmazási feltételt munkaszerződéssel vagy kinevezésről szóló okirattal, az oktatókra
előírt alkalmazási feltételt munkaszerződéssel, megbízási szerződéssel vagy az oktatók alkalmazását bizonyító
más szerződéssel, a képesítési feltételeknek való megfelelést a szakmai vezető, illetve az oktató végzettségét
bizonyító oklevéllel és a nyelvismeretét igazoló dokumentummal, vagy azok másolatával kell igazolni.
 Az anyanyelvi oktató alkalmazásának feltételeit az anyanyelvi oktató tanulmányainak elvégzését és a felsőfokú
végzettségét bizonyító dokumentummal vagy annak másolatával kell igazolni.
Kinek nem adható engedély
 Nem kaphat engedélyt az a jogalany, 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.
Kivéve: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, egyesülés és
szövetkezet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó jogalanyok.
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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
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elkövetett jogsértés miatt – teljesen visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás
időtartamára vonatkozik.
Nem kaphat engedélyt 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.

Fogalom meghatározások
 Általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer
szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi
képzés.
 Egyéb képzés: a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra
képzési időt meghaladó időtartamú 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.
 Egyéb nyelvi képzés: bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés.
 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 hatósági jellegű képzés.
 Hatósági jellegű képzés: jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, OKJ-ban 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.
 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.
 Kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belüli
összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés.
 Támogatott képzés: részben vagy egészben a 23. § (1) bekezdésében szereplő források terhére megvalósuló
képzés.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Hogyan kell benyújtani az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély
kiegészítésére irányuló bejelentést?
Melyek a kérelemhez csatolandó mellékletek?
Milyen nyilatkozatokat nem kell csatolni a csak „D” körben benyújtott bejelentéshez?
A felnőttképzést folytató intézménynek kell-e rendelkeznie a gyakorlati képzés megvalósítására alkalmas oktató
helyiséggel?
Melyek a szakmai vezető alkalmazásának feltételei?
Lehet-e szakmai vezető az egyéni vállalkozó?
Mivel kell igazolni az anyanyelvi oktató alkalmazásának feltételeit?
Ki nem kaphat engedélyt?
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21. A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS (P/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS







2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 4. §, 10. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 2-3. §, 6-7. §, 9-11. §
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2. §
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) c)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Engedélyezési eljárás
Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető. Az
engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést
a hatósághoz kell benyújtani. Az eljárás lefolytatására kijelölt hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal).
Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 60 nap, a
bejelentés alapján történő kiegészítés elbírálásának ügyintézési határideje 15 nap.
A kormányhivatal az engedély kiadásával az abban szereplő képzések folytatását az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti
képzési kör (a továbbiakban: „A”, „B”, „C”, „D” 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.
Engedély annak adható,
 aki rendelkezik
- az Fktv. 12. §-ában meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és
felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési
programmal,
- a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint Korm. rendeletben meghatározott
személyi és tárgyi feltételekkel,
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a miniszteri rendeletben meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási
rendszerrel (kivéve „D” képzési kör),
- felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,
- ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel (kivéve „D” képzési kör),
aki tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg (kivéve „D” képzési kör),
aki igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik (kivéve „D” képzési kör,
és az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szerv), és
akinek létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei
között az oktatás vagy képzés szerepel.

A kormányhivatal a kérelem, vagy bejelentés benyújtását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott kérelem a formai
követelményeknek megfelel-e. Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek
 nem felel meg, vagy
 megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,
határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel a
kérelmezőt.
Az ezt követő vizsgálat arra terjed ki, hogy a kérelmező felnőttképzési tevékenysége megfelel-e az engedély kiadásához
szükséges feltételeknek, azaz a kormányhivatal megvizsgálja
 a képzési program megvalósíthatóságának feltételeit,
 a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges követelményeknek való megfelelést,
 továbbá a kérelem és mellékletei valóságtartalmát.
A kormányhivatal szakértői bizottság közreműködését veheti igénybe az engedélyezési eljárás lefolytatásához.
Szakértői bizottság igénybevétele
 Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén a kormányhivatal a bizottság tagjait a
kormányhivatal által vezetett felnőttképzési szakértői és a kamara által vezetett felnőttképzési
programszakértői nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki. „C” képzési körben szereplő képzések
folytatására irányuló kérelem elbírálása során kizárólag a felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő
szakértő (nyelvi szakértő) rendelhető ki.
 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.
 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 összeférhetetlenség áll fenn, a kormányhivatal a szakértői bizottság tagjait kizárólag a
felnőttképzési szakértői nyilvántartásban szereplő szakértők (felnőttképzési igazgatás szakterülettel rendelkező)
közül rendeli ki.
 A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. A kormányhivatal a szakértői bizottság tagjai
részére megbízólevelet állít ki.
 „C” képzési körbe tartozó képzés folytatására irányuló engedélyezési eljárásban közreműködő szakértői
bizottság legalább két felnőttképzési (nyelvi) szakértőből áll.
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Szakértői vizsgálat
A szakértői bizottság a kormányhivatal kirendelését követően szakértői vizsgálatot tart a kérelmezőnél, amely során
megvizsgálja, hogy a kérelmező felnőttképzési tevékenysége megfelel-e az engedély kiadásához szükséges feltételeknek.
A szakértői bizottság a szakértői vizsgálatot
 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 szakértői vizsgálat 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.
A szakértői bizottság munkájáról annak vezetője – a szakértői bizottság valamennyi tagja által aláírt – szakértői
véleményt készít, amelyet megküld a kormányhivatal részére.
Engedély kiadása, elutasítása
A kormányhivatal a vizsgálatot követően
 az engedélyt részben vagy egészben kiadja, módosítja vagy kiegészíti, vagy
 a kérelmet részben vagy egészben elutasítja.
A kormányhivatal az engedélyt részben adja ki, módosítja vagy egészíti ki, ha a kérelmező az engedély kiadásához
szükséges feltételeket a kérelmében szereplő nem minden képzés vonatkozásában teljesíti.
A kormányhivatal a kérelmet vagy a bejelentést elutasítja, ha a kérelmező
 nem felel meg az engedély kiadásához szükséges feltételeknek,
 felnőttképzési tevékenységet engedély nélkül végez,
 szerepel a kormányhivatal által azon intézményekről vezetett elektronikus nyilvántartásban, amelyeknek
engedélye részben vagy egészben visszavonásra került (kivéve, ha bejelentette a felnőttképzési
tevékenységének teljes megszüntetését, és ennek alapján a kormányhivatal az engedélyét visszavonta), vagy
 az Fktv. szerinti felnőttképzési tevékenység folytatásától eltiltás hatálya alatt áll.
A kormányhivatal az engedély kiadásáról szóló határozat véglegessé válásával egyidejűleg a felnőttképzést folytató
intézményt felveszi az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásába.
Az engedély kiadásáról szóló határozat fellebbezéssel nem érintett rendelkezései véglegessé 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.
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22. A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ DOKUMENTUMOK (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 16. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 24. §, 26-27. §, 29. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS

A felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi dokumentumokat kell vezetni, és nyilvántartani:
1) Az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, konzultáción vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt
jelenléti ívek, valamint a képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést
igazoló dokumentumok.
2) A képzésben részt vevő felnőtt Fktv. alapján kezelt személyi adatai, valamint a képzés megkezdéséhez és
folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumok, vagy azoknak a felnőttképzést folytató
intézmény által hitelesített másolatai, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést
igazoló dokumentumok.
3) A felnőttképzési szerződés, a képzési program, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló
dokumentumok, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási napló.
4) A képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának
a kiállító által hitelesített másolata, vagy a felnőttképzést folytató intézmény vizsgaszervezése esetén a
bizonyítvány átvételéről szóló elismervény eredeti példánya.
5) A képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti
példánya.
6) Az Fktv.-ben előírt statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példánya (OSAP
adatlap).
7) Az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumok.
Fenti dokumentumokat a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében öt évig meg kell őrizni.
Egységes dokumentumként képzési csoportok szerint kell kezelni az 1), 2), 3), 4), és 6) pontban felsorolt
dokumentumokat.
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A képzési csoportok szerinti dokumentációnak az alábbi adatokat is tartalmaznia kell:
 a képzési program megnevezését,
 a képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba
vételi számát,
 a képzési csoport
- felnőttképzési intézmény által megállapított azonosítóját (belső azonosító),
- névsorát,
- Fktv. 15. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatait (FIR adatszolgáltatás),
- oktatóinak nevét az általuk oktatott tananyagrész megnevezésével,
 a képzési csoporttal kapcsolatos adatokban bekövetkezett változást a változás időpontjával.
A haladási naplónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 a foglalkozás
- megtartásának időpontját,
- megnevezését,
- oktatójának nevét és aláírását,
- képzésen belüli órája sorszámának megjelölését,
- témájának megjelölését és rövid leírását,
- résztvevőinek aláírásával ellátott jelenléti ívet,
 a távolmaradó résztvevők név és óraszám szerinti összesítését,
 a képzés befejezésének dátumát.
Fontos, hogy a haladási naplót folyamatosan kell vezetni úgy, hogy az naprakész adatokat tartalmazzon, a résztvevők
göngyölített hiányzásai naponta összesítve dokumentálva legyenek.
Kormányhivatal eljárása
A kormányhivatal ellenőrzi, hogy a felnőttképzést folytató intézmény folyamatosan vezeti-e az egységes
dokumentumot, a gyakorlati képzés dokumentumait, valamint e dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi
előírásoknak.
A kormányhivatal a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki,
ha a felnőttképzést folytató intézmény nem vezeti, vagy hiányosan vezeti a képzés megvalósításának az Fktv.-ben és a
Korm. rendeletben előírt dokumentumait.

Fogalom meghatározások
 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.
 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 alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN





Ellenőrzési eljárásban a szakértő azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény folyamatosan vezeti-e az
egységes dokumentumot, a gyakorlati képzés dokumentumait, valamint e dokumentumok megfelelnek-e a
jogszabályi előírásoknak.
Bármely folyamatban lévő képzés és legalább egy lezárt képzés teljes dokumentációját is megvizsgálja.
Szakértői vizsgálata keretében elméleti órát, illetve gyakorlati képzési részt tartalmazó képzés esetén gyakorlati
képzést látogat. A látogatás keretében megvizsgálja, hogy az oktatók megfelelően vezetik-e a haladási naplót, és
a jelenlévő képzésben résztvevők aláírása szerepel-e a jelenléti íven.
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23. A KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMA (P/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS






2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 22., 24., 27., 10. § (1) aa), ab), 11. § (1)
a), 12. §, 16. § c), 17. § b), 20. § (11) a) és b)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) ea), 7. § (1), 13. § (1), 15. §, 16. §, 26. § (3) a), b), o), 29. § (1) 3., 4., 5., 17.
Szakmai- és vizsgakövetelmények (a továbbiakban: SzVK)
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A képzési programnak tartalmaznia kell
 a képzés megnevezését (a képzési program nyilvántartásba vételét követően, illetve módosított képzési
programnál a képzési program felnőttképzési nyilvántartásban szereplő nyilvántartásba vételi számát),
 a képzés során megszerezhető kompetenciát,
 a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját,
 a tervezett képzési időt,
 az „A”, ”B”, „D”képzési körbe tartozó képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás
szerinti formájának, a nyelvi képzésnél a nyelvi képzés típusának, valamint formájának megjelölését,
 a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és - ha a
tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést - a gyakorlati óraszámot,
 a maximális csoportlétszámot,
 a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszernek - az „A” képzési körbe tartozó, szakmai képzés
esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó - leírását,
 a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
 a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó
egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.
A képzési program megnevezése
 „A” képzési körbe tartozó szakmai képzési program esetén a képzési program megnevezése azonos az OKJ
szerinti megnevezésével és azonosító számával.
 „B” képzési körbe tartozónál a képzési programnak tartalmaznia kell a vonatkozó felnőttképzési szakmai
programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését;
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„C” képzési körbe tartozó képzési program esetén a képzési programnak tartalmaznia kell a szükséges a
vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje
szerinti, azonosító számmal ellátott megnevezését,
„D” képzési körbe tartozó programnál szükséges, hogy a képzési program megnevezése összhangban legyen a
tartamával és a megszerezhető kompetenciákkal.

A képzés során megszerezhető kompetenciák
Az általános/szakmai, személyes, társas, módszertani kompetenciák meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy
összhangban legyenek
 OKJ-s képzés esetén - a 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendeletben meghatározott szakmai
követelménymoduloknál felsorolt kompetenciákkal,
 „B” képzési kör esetében a szakmai programkövetelményben (SzPK) és
 „C” képzési körben pedig a nyelvi programkövetelményekben meghatározottakkal.
 A “D” képzési körbe tartozó képzések esetén is meg kell határozni azokat az általános, személyes, társas és
módszertani kompetenciákat, amelyek az adott kontextusban végzett feladatok sikeres megoldását elősegítik.
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei, tervezett képzési idő
 „A” képzési körbe tartozó szakképesítéseknél az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SzVK)
tartalmazza a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, és a képzési idő minimum és maximum
óraszámát.
 Az SzVK-ban meghatározott bekapcsolódás és részvétel feltételeit a képző nem módosíthatja. A képzés óraszámát a
minimum és maximum óraszám között határozhatja meg, amelyet a képzési programban rögzíteni kell.
 „B” és „C” képzési körbe tartozó képzési programokban a szakmai programkövetelmények vagy nyelvi
programkövetelmények előírásait kell figyelembe venni.
 „D” képzés körbe tartozó képzéseknél a képzési tartalom és a megszerezhető kompetenciák határozzák meg,
milyen bemeneti feltételek (esetleg végzettség) és mennyi idő szükséges a kitűzött cél sikeres eléréséhez.
Távoktatás esetén az egyéni felkészülés, a képzési idő és a konzultációs órák arányának meghatározásánál fontos az
alábbiakra figyelni:
 a képzési idő több, mint felében egyedül, önállóan a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul a
képzésben résztvevő.
A képzés formája
Egy képzési programban egy képzés típus határozható meg, kivéve a nyelvi képzéseket.
A képzés típusa lehet: egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás.
A tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme
A tananyagegységek tartalmának, céljának meghatározásánál az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
 „A” képzési kör esetén a vonatkozó SzVK előírásait, valamint 217/2012. (VIII.9.) Korm. rendeletben foglalt
követelménymodulok tartalmát. Ha a szakképesítés iskolai rendszerben is oktatható, akkor biztosan készült
hozzá központi program (kerettanterv). Ebben az esetben sokkal célszerűbb a kerettanterv tartalma szerint
összeállítani a képzési programot, mivel részletesebb tartalomkidolgozást tesz lehetővé.  “B”, “C” képzési körökbe tartozó képzési programoknál a - szakmai - vagy nyelvi programkövetelményekben
meghatározottak az irányadóak.
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Csoportlétszám
A maximális csoportlétszámra vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint 40 fő,
számítástechnikai szaktantermet igénylő oktatás esetén 25 fő lehet a maximális létszám.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírása
 „A” képzési programnál a vonatkozó SzVK előírásai alkalmazandók azzal, hogy modulzáró vizsgák szervezése és
dokumentálása rendszerének bemutatása is követelmény az alábbiak szerint:
- a modulzáró vizsga
o formáját, ütemezését,
o lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezését és
o tevékenységeinek tartalmát, időtartamát, helyszínét,
- a modulzáró vizsgán megszerezhető minősítéseket és az egyes minősítésekhez tartozó követelményeket, és a
sikertelen teljesítés következményeit is tartalmaznia kell.
 “B”, “C” képzési köröknél a szakmai vagy nyelvi programkövetelményekben meghatározottak alapján.
A képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele
 „A” képzési körbe tartozó képzések esetében a sikeres modulzáró vizsgákról - modulzáró igazolás(ok) adható(k)
ki. A kiadás feltételeinek összhangban kell lennie a vonatkozó SzVK-ban meghatározott feltételekkel, illetve a
képzési programban rögzítettekkel. Amennyiben a képző egyben vizsgaszervező is, akkor a komplex szakmai
vizsgát is ő bonyolítja le, a sikeres szakmai vizsga letétele után OKJ bizonyítványt ad ki. Az OKJ-s szakmai vizsga
állami vizsga, amelynek lebonyolítását és tartalmát jogszabályok írják elő, nem tartozik a felnőttképzés
hatáskörébe.
 „B” képzési kör és „D” képzési kör esetén Tanúsítvány/Igazolás adható ki. „B” képzési körnél a
programkövetelményekben foglaltak figyelembe vétele szükséges, „D” képzési kör estében a képző szabadon
határozza meg az igazolás/tanúsítvány kiadásának feltételeit, amit a képzési programban rögzít.
A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb
speciális feltételek és ezek biztosításának módja
A tárgyi és személyi feltételek részletes szabályait a Korm. rendelet 16. §-a és 1.2 számú melléklete szabályozza.
A Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakon túl a „A” képzési körbe tartozó képzések esetében a képzéshez szükséges
eszközök és felszerelések meghatározásánál figyelemmel kell lenni a vonatkozó SZVK–ban meghatározott eszköz- és
felszerelési jegyzékben foglaltakra.
A „B”, „C”, „D” képzési körbe tartozó képzés esetén a képzésre vonatkozó képzési programban foglaltak szerint – a
képzésben résztvevők létszámának megfelelő mennyiségben kell meghatározni a szükséges tárgyi eszközöket.
„A” és „B” 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,
 a képzés gyakorlati részére a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező
oktatók alkalmazása szükséges.
Nyelvi képzéseket: lásd a 25. tananyagnál, nyelvi képzési programoknál.
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Biztosításának módja
 tárgyi eszközök: saját tulajdon, bérleti/együttműködési/használati jogra vonatkozó szerződés
 személyi feltételek (oktatók): munkaszerződés/megbízási szerződés.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN


A szakértő engedélyezési eljárás során az alábbiakat vizsgálja:
- a kidolgozott képzési program megfelel-e vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
- az Fktv. 12. §-ban meghatározott tartalmú képzési program felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési
programszakértő által előzetesen minősített-e,
- rendelkezik-e képző a képzési program megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.
 A szakértő engedélyezési ellenőrzés során az alábbiakat vizsgálja:
- jogszabályváltozás esetén az indított képzés tekintetében módosította-e a képző a képzési programját,
- a módosított képzési program megfelel-e a hatályos jogszabályoknak,
- a képzési program nyilvánosságát biztosítja-e a képző a jogszabályi előírásainak megfelelően,
- felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programnak megfelelően
folytatja-e,
- a képzési program tartalmával összhangban folyamatosan vezeti-e az egységes képzési dokumentumot, a
gyakorlati képzés dokumentumait, valamint ezek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Ismertesse a képzési program kötelező tartalmi elemeit!
Mutassa be hogyan alakul a képzési létszám a különböző tantermi igényű képzéseknél!
Ismertesse a távoktatásra vonatkozó legfontosabb előírást!
Képzési körönként ismertesse a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő rendszer leírását!
Mutassa be képzési körönként, milyen igazolás adható ki a képzés elvégzésére vonatkozóan!
Ismertesse, mely jogszabályok tartalmaznak előírást a képzési program tartalmára vonatkozóan!
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24. FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK (P/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) b), 18. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 29. § (1) 5. b)
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények célja az egyéb szakmai képzésekre vonatkozó egységes
követelményrendszer kialakítása.
A programkövetelmény javaslat
Felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslatot bármely jogi személy,
egyéni cég, egyéni vállalkozó benyújthat, kizárólag elektronikus formában a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához.
A javaslatnak tartalmaznia kell
 a szakmai programkövetelmény megnevezését és annak az OKJ-ban szereplő szakmacsoportnak a megjelölését,
amelybe a programkövetelmény besorolható, valamint a programkövetelménynek az Európai Képesítési
Keretrendszerhez kapcsolódó Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározására és
besorolására vonatkozó megjelölését,
 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,
 a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület rövid leírását,
 a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális
óraszámát,
 a szakmai követelmények leírását,
 a szakmai végzettség jellegétől függően az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát,
 a szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit,
 a javaslatot benyújtó nyilatkozatát a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom szabadalmi
vagy szerzői jogi oltalmáról vagy annak hiányáról,
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a modulzáró vizsgával érintett szakmai követelménymodul teljes átvétele esetén a szakmai
követelménymodulra vonatkozó, a modulzáró vizsgák szervezésére és dokumentálására vonatkozó vizsgáztatási
szabályokat.

Eljárási szabályok
A felnőttképzési szakmai programkövetelmények (SzPK) 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 nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásba vétel módosításáról, valamint a nyilvántartásból történő törlésről öttagú
bizottság dönt. A felnőttképzési szakmai programkövetelmény nyilvántartásból való törlése vagy módosítása az érintett
felnőttképzési szakmai programkövetelmény alapján indított képzéseket nem érinti.
Az egyéb szakmai képzések képzési programját az SzPK-ban meghatározottak szerint kell összeállítani.
A képzési program összeállításánál figyelni kell arra, hogy a „B” képzési körbe tartozó képzéseknél is a 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 legalábbötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazása szükséges.
A benyújtott programkövetelmény bírálatakor az alábbi szempontok alapján vizsgálja a szakértő a
programkövetelmény-javaslatot:
 a szakmai programkövetelmény megnevezését
- tartalmazza a megszerezhető szakmai végzettség megnevezését,
- megfelel a tisztességes tájékoztatás követelményeinek, nem megtévesztő és alkalmas a képzéssel
megszerezhető kompetenciák alapján a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület azonosítására,
- összhangban van a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával,
- segíti a munkaadót a szakmai végzettséggel legjellemzőbben betölthető munkakörök beazonosításában, és
- a munkavállaló tájékoztatását szolgálja a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia tartalmára és
hasznosítására vonatkozóan,
 a képzés megkezdéséhez megjelölt bemeneti feltételeket
- szükségesek a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításához,
- csak azokat a feltételeket tartalmazzák, amelyek a képzés megkezdéséhez minimálisan szükségesek, és
- amennyiben szükséges az iskolai végzettség, szakmai előképzettség, egészségügyi alkalmassági
követelmények, szakmai gyakorlati idejét, egyéb feltételeket,
 a szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása egyértelműen
meghatározott és a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia a tevékenység végzéséhez vagy a
munkaterületen szükséges,
 meghatározott szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzés minimális és maximális óraszámát
- megfelelő időt biztosít a megjelölt munkatevékenység ellátásához szükséges kompetencia elsajátítására,
- a javaslat modulrendszerű felépítése esetén modulonként tartalmazza a minimális és maximális óraszámot,
és
- úgy került meghatározásra, hogy az óraszámok egymástól eltérőek, valamint a maximális óraszám nem
haladja meg a minimális óraszám kétszeresét,
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a szakmai követelmények leírása megfelel az alábbiaknak:
- a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal a tevékenység, munkaterületi feladat elvégezhető
vagy magasabb szinten gyakorolható,
- 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,
- a szakmai követelmények leírása - modulrendszerű felépítés esetén - modulonként szerepel a javaslatban,
az elméleti és gyakorlati képzési idő arányát a szakmai végzettség jellegéhez igazodóan (70%-30%)
- összhangban van a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításának képzési forma szerint
meghatározott időszükségletével, és
- modulrendszerű felépítés esetén modulonként került meghatározásra,
feltüntetésre kerül-e a szakmai végzettség, és
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 sikeres teljesítése került-e megjelölésre,
bemutatásra és indokolásra kerül-e, hogy a tervezett képzésre mely társadalmi-gazdasági területeken van
szükség és
modulrendszerű felépítés esetén a modul megnevezése megfelel-e a tisztességes tájékoztatás
követelményeinek, nem megtévesztő és utal a modulban foglalt szakmai követelmények tartalmára,
a szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalma esetén
indokolásra kerül a képzés e jogokkal történő megvalósításának szükségessége.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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Az egyéb szakmai képzési körbe tartozó képzési program előminősítése során vizsgálandó
- a „B” képzési körben benyújtandó képzési program rendelkezik-e SzPK-val,
- a képzési programban fel lett-e tüntetve a szakmai programkövetelmény száma, megnevezése.
- az SzPK-val összhangban kerültek-e meghatározásra a képzési programban
o a képzés során megszerezhető kompetenciák,
o a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei, a képzés célja és célcsoportja,
o a tervezett képzési idő,
o a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának megjelölése,
o a tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és
a gyakorlati óraszám,
o a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását,
o a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei.



Engedélyezési eljárás során a fentieken túl vizsgálandó
- a kidolgozott képzési program megfelel-e vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az SzPK-nak,
- az Fktv. 12. §-ban meghatározott tartalmú képzési program felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési
programszakértő által előzetesen minősített-e,

Program / Igazgatás

24. témakör

-

a képző rendelkezik-e a képzési program megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben
meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel.
 Ellenőrzés eljárás során vizsgálandó
- a vonatkozó SzPK módosítása esetén a képzési program módosításra került-e,
- az engedélyezett képzési program módosítása esetén aztartalmazza-e a felnőttképzési szakmai
programkövetelményeiben meghatározott kompetenciáikat,
- a képzési program nyilvánosságát biztosítja-e a képző a jogszabályi előírásainak megfelelően,
- felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programnak megfelelően
folytatja-e (a képzés egységes dokumentációjának összhangját a képzési programmal),
- a képzési program tartalmával összhangban folyamatosan vezeti-e az egységes dokumentumot, a gyakorlati
képzés dokumentumait, valamint e dokumentumok megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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1. Ki nyújthat be programkövetelmény javaslatot?
2. Hová kell benyújtania programkövetelmény javaslatot?
3. „B” képzési körben milyen végzettségű oktatók oktathatnak?
4. Engedélyezési eljárás során mit vizsgál a szakértő a „B” képzési körbe tartozó képzéseknél?
5. Ismertesse az SzPK-ban meghatározásra kerülő elméleti és gyakorlati óraszámok kialakítására vonatkozó
előírásokat!

Nyelv

25. témakör

25. A NYELVI KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMA (NY)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS
-

-

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (3), Fktv. 5 § (1) b), 12. § (1)-(3) , 16. §, 17.
§ b)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 4. § (1) cc), 7. §, 13. §, 14. § (1)-(5), 15. § (1), 16-17. §, 29. § 17.,104. §
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról (a
továbbiakban: miniszteri rendelet) 9. § (1)-(3), (4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A képzési program definíciója
A képzési program olyan kötelezően alkalmazandó dokumentum, amely részletesen tartalmazza a képzés célját és
célcsoportját, a bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés időtartamát, formáját, illetve a kimeneti
követelményeinek teljesítéséhez szükséges ismereteket és azok elsajátításának módját. Meghatározott,
összekapcsolható egységekből, modulokból áll.
A nyelvi képzési programnak tartalmaznia kell
(Fktv. 12. § alapján, az egyéb kiegészítések a jogszabályi hely feltüntetésével szerepelnek):
 nyelvi képzés megvalósítására irányuló kérelem esetén a nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában
szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet.
 a képzés megnevezését: a vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési programban
meghatározott kimeneti szintje szerinti, azonosító számmal ellátott megnevezését (Korm. rendelet 13. § (1) c))
 a képzési program nyilvántartásba vételét követően a képzés nyilvántartásba vételi számát, ami az engedéllyel
rendelkező képző intézmény nyilvántartásba-vételi számából képzett, a képzésekhez tartozó nyilvántartásbavételi szám (Fktv. 5. § (1) b))
 a képzés során megszerezhető kompetenciát
 a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját
 a tervezett képzési időt – a vonatkozó nyelvi programkövetelményben meghatározottak szerint
 a nyelvi képzés típusának megjelölését: kontaktórás képzés vagy az Fktv.-ben foglaltak alapján szervezett nem
támogatott képzés (Fktv. 1. § (3)) esetén kontaktórás képzés vagy távoktatás
 a nyelvi képzés formájának megjelölését: a kontaktórás képzés esetén csoportos képzés és egyéni felkészítés
(Fktv. 2. § 18.). A nyelvi képzési programban több képzési forma is szerepelhet (Korm. rendelet 13. § (2)).
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a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és – ha a
tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést – a gyakorlati óraszámot – a vonatkozó nyelvi
programkövetelményben meghatározottak szerint
a maximális csoportlétszámot: Nyelvi szakterem – maximum 16 fő (1. melléklet a Korm. rendelethez
a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek leírását: a képzést záró vizsga „megfelelt” vagy
„nem megfelelt” minősítésű lehet” (miniszteri rendelet 9. § (4)), a képzést záró vizsga további követelményeit a
felnőttképzést folytató intézmény a képzési programban határozza meg (miniszteri rendelet 9. § (7))
a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit (miniszteri
rendelet 9. § (1)-(3) alapján)
a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket (Korm. rendelet 16. § vonatkozó
részei), valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját

A képzési programra vonatkozó egyéb előírások
A képzési program nyilvántartása
Fktv. 16. § alapján a felnőttképzést folytató intézménynek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és –
a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – öt évig megőriznie:
c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló
dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait dokumentáló haladási naplót
A képzési program hozzáférhetősége
Fktv. 17. §. b) pontban szereplő előírás szerint kötelező a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz,
valamint a képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek (…) részére folyamatosan biztosítani.
A képzési programot érintő feltételek, melyek hiányában bírság szabható ki
A hatóság a szakértői megállapítások alapján bírságot szab ki a következő esetek fennállása esetében:
 ha a felnőttképzési szerződés feltételei, tartalmanem felel meg a jogszabályban és a képzési programban
foglaltaknak,
 ha a képző nem rendelkezik a felnőttképzési törvényben meghatározott tartalmú képzési programmal,
 a képző felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelően folytatja
 a képző nem tett eleget a módosított képzési programok megküldésére vonatkozó kötelezettségének
 képzési programja nem tartalmazza a képzés felnőttképzési nyelvi programkövetelményeiben meghatározott
kompetenciái megszerzésének programját,
A nyelvi képzési programok módosítása
A Korm. rendelet 15. § (1) pontja szerint a felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyében szereplő képzés
képzési programját módosítania kell, ha:
 a nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő adatok – a felnőttképzést folytató intézmény
képzési programját érintően – megváltoznak.
A módosítást követően a felnőttképzést folytató intézmény a módosított képzési programot – legkésőbb a képzési
program alapján megvalósuló képzés megkezdésének napján – elektronikus úton megküldi a kormányhivatalnak.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN






Nyelvi képzési program előminősítésére vonatkozó szabályok
A képzési program elkészítésének szabályait az Fktv. 12.§ tartalmazza, melyet a Korm. rendelet 13. § kiegészít; a
14. § (1) pedig meghatározza, hogy a képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő vagy
felnőttképzési programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) végezheti, aki szerepel a kormányhivatal által
vezetett ajánlási listán.
Szakértői vizsgálat/helyszíni szemle során
A Korm. rendelet 7. § (1) A szakértői bizottság a kormányhivatal kirendelését követően szakértői vizsgálatot 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.
A hatósági ellenőrzés során
393/2013. (XI.12). Korm. rendelet 26. § (3) alapján A szakértői bizottság a szakértői vizsgálaton – az Fktv.-nek a
felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó rendelkezései szerint – vizsgálja, hogy az Fktv. 1. §
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany engedélyezett képzéseinek képzési programjai a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelnek-e.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Mit tartalmaz a képzés megnevezése?
Mi a nyelvi képzési programban meghatározható maximum csoportlétszám?
Mik a nyelvi képzés formái? Hány képzési forma szerepelhet egy nyelvi képzési programon belül?
Mikor nem szerepelhet több képzési forma a nyelvi képzési programban?
Távoktatás esetén milyen képzési formá(k)ról beszélhetünk?
Ki határozza meg a képzésben részt vevők teljesítményét értékelő rendszernek leírását?
Mi alapján lehet nyelvi képzési programot kidolgozni?
A képző intézmény mennyi ideig köteles a nyelvi képzési programot tárolni?
Nyelvi képzés esetén mikor köteles a képző a nyelvi képzési programot módosítani?
Milyen következményei vannak a képzőre nézve, ha nem rendelkezik engedélyezett képzési programmal?
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26. FELNŐTTKÉPZÉSI NYELVI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK (NY)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 19.§ (1)-(2)-(3).
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról (a
továbbiakban: miniszteri rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A nyelvi programkövetelmények a PMKH (Pest Megyei Kormányhivtal) honlapjáról érhetőek el:
148 féle programkövetelmény létezik 13 nyelvre
 52 Angol
 36 Német
 12 Magyar, mint idegen nyelv
 11 Spanyol
 10 Francia
 10 Orosz
 9 Olasz
 3 Román
 programkövetelmény a következő nyelvekből: holland, lovári, eszperantó, szlovák, ukrán
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesifoosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/nyilvantartasok
Képzési formák a programkövetelményekben
 csoportos képzés,
 egyéni felkészítés,
 csoportos képzés és egyéni felkészítés egy programkövetelményen belül
(ahol az egyéni felkészítés minimális és maximális óraszáma a csoportos képzés minimális és maximális
óraszámának kétharmada).
 távoktatás
(itt a miniszteri rendelet 2. számú táblázatában meghatározott óraszámokat kell figyelembe venni).

Nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtása
92

Nyelv

26. témakör

Ki nyújthatja be? [Fktv. 19.§ (3) bek.]
 bármely jogi személy,
 egyéni cég,
 egyéni vállalkozó.
Hová?
 A nyilvántartást vezető szervhez (jelen esetben PMKH)
Hogyan?
 kizárólag elektronikus formában
(felnottkepzes@pest.gov.hu)
A javaslat a kormányhivatal honlapján erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be.
[miniszteri rendelet 4. § (1) bek.],
 javaslat
a
nyelvi
programkövetelmények
nyilvántartásba
vételéhez
sablon
használatával:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesifoosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/letoltheto-anyagok-formanyomtatvanyok
Az eljárás díja?
 díjtalan
Határidők?
 a PK benyújtásának nincs határideje,
 a PK nyilvántartásba vételéről a KH a benyújtástól számított 21 napon belül dönt (a határidő maximum egyszer
újabb 21 nappal meghosszabbítható) [miniszteri rendelet 4.§ (3) bek.]
 ha a nyilvántartást vezető szerv hiányosságokat állapít meg, a javaslat benyújtójának a hiányosságokat 10 napon
belül pótolnia kell [miniszteri rendelet 5. §].
Opcionális modul a programkövetelményben
Nevéből fakadóan tetszőleges, választható, de nem kötelező modul. (Jogszabályi hivatkozást nem találunk ebben a
kérdésben.)
Természetesen az opcionális modulokkal bővített programkövetelmények speciális célcsoportigényeket, célokat
elégítenek ki, így főként különböző típusú (egynyelvű, kétnyelvű) nyelvvizsgákra készítenek elő.
Vannak olyan programkövetelmények, amelyek a komplex C típusú nyelvvizsgára készítenek fel, de vannak olyanok is,
amelyek a nyelvvizsga csak szóbeli vagy csak írásbeli részét célozzák meg.
Ezekben a programkövetelményekben a nyelvvizsgák KER szintjeihez igazodva jellemzően a B1, B2 és C1-es szintek
végén vannak opcionális modulok, de van A2-es szintű vizsgafelkészítő opcionális modul is.
Az opcionális modulok célja azonban nem kizárólag a nyelvvizsgára való felkészítés lehet, hanem például szóbeli
kommunikációfejlesztés, mint az Oxford Kiadó (OUP) Angol C2 1 1 101-es számú programkövetelményének esetében. Itt
minden egyes szinthez tartozik ilyen kommunikációfejlesztő modul.
A PMKH honlapján megtalálható sablon a programkövetelmények benyújtásához tartalmaz egy tájékoztató jellegű
sablonrészt sárgával kiemelve, azonban ott csak azokról a KER szintekről beszél, ahol államilag elismert nyelvvizsga

93

Nyelv

26. témakör

tehető és kihangsúlyozza, hogy ezek a modulok nem képezik részét az adott KER szint bontásának, a megengedett
modulszámon felül, de csak a jogszabályban meghatározott óraszámkereten belül lehetségesek. Ilyenek tipikusan a
nyelvvizsgára felkészítő, illetve a készségfejlesztő modulok.
Az előbb említett példa azonban világosan mutatja, hogy minden szinten lehet relevanciája az opcionális moduloknak,
hiszen nemcsak nyelvvizsga felkészítésre irányulhatnak.
Az opcionális modulok jobban lehetővé teszik a képző számára, hogy a célcsoport igényeihez igazodjon, az opcionális
modulok tartalma tetszőleges lehet, azonban jelenleg csak nyelvvizsgafelkészítő és kommunikációfejlesztő opcionális
modulok szerepelnek a benyújtott programkövetelményekben.
Az opcionális modulokat nem kötelező beépíteni a képzési programba, ha az előminősítő szakértőtől kifejezetten így
kéri a programot megrendelő intézmény, hiszen az opcionális modulok óraszámaúgy kerül meghatározásra a
programkövetelményben, hogy a programkövetelmény az opcionális modulok nélkül is teljesíti az adott KER szinthez
tartozó minimális óraszámot, amelyet a miniszteri rendelet1. sz. melléklete meghatároz.
(Azonban ha a képzési programba belekerül az opcionális modul, annak elvégzése sem előfeltétele a továbbhaladásnak,
a képzési program az opcionális modulok nélkül is megvalósulhat. Ez a képzési programba való bekapcsolódás
feltételeinél jelenik meg.
Az opcionális modulok óraszáma beleszámít a képzési program összóraszámába.)
Létezik, olyan programkövetelmény is, amelyben az opcionális modulok nem egymáshoz kapcsolódnak, mint például a
nyelvvizsga szóbeli és írásbeli részére való felkészítés külön-külön, hanem a célcsoport igényeihez igazodva rövidebb
vagy hosszabb idő alatt készít fel a nyelvvizsgára. Itt a hosszabb idő lehetőséget ad a korábbi modulok
tananyagtartalmainak alaposabb átismétlésére rendszerezésére. Ilyen esetben a programkészítésnél ügyelni kell arra,
hogy egy adott program csak egyféle opcionális modult tartalmazhat, hiszen a képzési program összóraszáma egy
konkrét óraszám, nem tartalmazhat tól-ig határokat.
Hogyan jelenik meg a nyelvi képzés fajtája a programkövetelmény megnevezésében?
miniszteri rendelet 7.§
Minden nyelvi képzési programkövetelmény kap egy azonosító számot amely mutatja:
 nyelvi képzettségi szintet,
 a nyelvi képzés fajtáját,
 a nyelvi képzés típusát.
Példák
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Angol C2 1 1 060
Értelmezés:
Itt a C2 a nyelvi képzettség szintje és a következő egyes szám pedig a nyelvi képzés fajtáját jelöli, jelen esetben
általános nyelv.
A második egyes szám utal a típusra, így itt ez kontaktórás képzés.
Az utolsó három szám technikai jellegű és az elfogadás sorrendjében rendelik a programkövetelményhez.
Tehát, angol nyelvi képzés C2 szintig, általános nyelv, kontaktórás.

Nyelv


Angol C1 3 1 141
Értelmezés:
Angol nyelvi képzés C1 szintig, kombinált nyelvi képzés, kontaktórás



Német C2 2 2 146
Értelmezés:
Német nyelvi képzés C2 szintig, egyéb nyelvi képzés, távoktatás

26. témakör

Hogyan válasszunk nyelvi programkövetelményt?
Az azonosító szám alapján ki tudjuk választani a nyelvi képzés fajtáját, típusát.
A PMKH honlapján található egy összehasonlító táblázat a nyelvik programkövetelményekről, ahol láthatjuk az egyes
szintekhez tartozó modulok maximális és minimális óraszámát, valamint azt, hogy az adott programkövetelmény
tartalmaz-e opcionális modulokat.
Ezen kívül a képző intézmények számára még az egyes modulok tartalma lehet irányadó, amelyből sok esetben az adott
tankönyvsorozat is beazonosítható, főként, ha a programkövetelményt benyújtó szervezet maga a tankönyvkiadó. (Az
Oxford University Press például a honlapján is közzéteszi azt az információt, hogy melyik tankönyvsorozathoz hányas
számú programkövetelmény tartozik.)
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Hogyan történik egy programkövetelmény benyújtása?
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27. A KÉPZÉSI PROGRAM ELŐZETES MINŐSÍTÉSE (P/NY)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS






2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 10. § (1) a) aa), 12. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) b), 14. §
Szakmai és vizsgakövetelmények (a továbbiakban: SzVK)
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Valamennyi („A”, „B”, „C” és „D” képzési körbe tartozó) képzési programot szükséges előzetesen minősíteni, azaz
megvizsgálni, hogy az megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szakmai elvárásoknak.
Ki végezheti a képzési program előzetes minősítését?
A képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő végezheti,
aki szerepel a kormányhivatal (PMKH) által vezetett ajánlási listán. Nem elegendő tehát a szakértő a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamaránál történő nyilvántartásba vétele.
A szakértő kizárólag olyan képzési programot minősíthet, amelynek szakmai tartalma igazodik a felnőttképzési szakértői
vagy felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterületéhez.
(Az ajánlási listára a kormányhivatal - a szakértőnek a kormányhivatalhoz benyújtott kérelmére - azt a szakértőt veszi fel,
akinek a felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő szakterülete igazodik a
képzési program szakmai tartalmához és
 felnőttképzési minőségbiztosítás területen szerzett 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy felnőttképzési oktatási,
gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, mérési-értékelési területek valamelyikén szerzett 5 éves szakmai
gyakorlattal rendelkezik, vagy
 szakirányú képzési program- vagy tananyag fejlesztési, szakértői vagy lektorálási referenciákkal rendelkezik.)
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Az előzetes minősítés során
A szakértő az előzetes minősítés során vizsgálja, hogy
 a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv. 12. §-ban foglaltaknak,
 a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett
célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák (szakmai megfelelősség),
 továbbá az „A”, „B”, illetve „C” képzési körbe tartozó képzési program megfelel-e
- „A” képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében vagy az iskolai rendszerben is
oktatható szakképesítések esetében a vonatkozó kerettanterv tartalmi követelményei alapján
meghatározott előírásoknak,
- „B” képzési kör esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó
előírásoknak,
- „C” képzési kör esetén a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó
előírásoknak.
A képzési program tartalmi megfelelőssége során vizsgálandó
 a képzés megnevezése,
 a képzés során megszerezhető kompetenciák,
 a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei, a képzés célja és célcsoportja,
 a tervezett képzési idő,
 az „A”, „B”, és „D”képzési körbe tartozó képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás
szerinti formája, a „C” képzési körbe tartozó nyelvi képzés esetén a nyelvi képzés típusának, valamint formájának
megjelölése, (a nyelvi képzési programok kivételével egy képzési programban egy képzési forma jelölhető meg.)
 a tananyag egységei, azok célja, tartalma, terjedelme és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és - ha a
tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzés - a gyakorlati óraszáma,
 a maximális csoportlétszáma,
 a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek - az OKJ-s képzés esetén a modulzáró vizsgákat is
tartalmazó - leírása,
 a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei,
 a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételei, valamint a képzéshez kapcsolódó
egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módja.
A képzési program megnevezése
 „A” képzési körbe tartozó szakmai képzési program esetén a képzési program megnevezése azonos-e az OKJ
szerinti megnevezésével és azonosító számával.
 „B” képzési körbe tartozónál tartalmazza-e a vonatkozó felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító
számmal ellátott megnevezését.
 „C” képzési körbe tartozó képzési program esetén tartalmazza-e a vonatkozó felnőttképzési nyelvi
programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje szerinti, azonosító számmal ellátott
megnevezését.
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A képzés során megszerezhető kompetenciák
A képzési program tartalmazza-e az általános/szakmai, személyes, társas, módszertani kompetenciákat ezek
összhangban vannak-e:
 OKJ-s képzés esetén az SzVK-ban, a 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendeletben meghatározott szakmai
követelménymoduloknál felsorolt kompetenciákkal,
 „B” képzési kör esetében az SzPK-ban,
 „C” képzési körben pedig a nyelvi programkövetelményekben meghatározott kompetenciákkal.
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei, a tervezett képzési idő, a képzésben részt vevő teljesítményét
értékelő rendszernek leírása, a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának
feltételei
 OKJ-s szakmai képzési programnál vizsgálandó, hogy a képzési program a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai
és vizsgakövetelmények és az iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a vonatkozó kerettanterv
tartalmi követelményei alapján kidolgozott-e,
 „B” és „C” képzési körbe tartozó képzési program esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy
nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott-e a képzési program.
Modulzáró vizsga
„A” képzési körbe tartozó képzési programnál ellenőrizendő, hogy a képzési program részét képező modulzáró vizsgák
szervezésének és dokumentálásának rendszere magában foglalja-e
 a modulzáró vizsga
- formáját, ütemezését,
- lefolytatása során keletkezett és kezelt dokumentumok megnevezését és
- tevékenységeinek tartalmát, időtartamát, helyszínét,
 a modulzáró vizsgán megszerezhető minősítéseket és az egyes minősítésekhez tartozó követelményeket, és
 a sikertelen teljesítés következményeit.
Képzési program módosítása esetén is szükséges a szakértői minősítés. Ebben az esetben a képzési program
nyilvántartásbavételi számát is szükséges feltüntetni a képzési programban.
Az engedélyezési/ellenőrzési eljárás során
 a képzési program előzetes minősítése megtörtént-e
 a képzési programot a szakértő jogosult volt-e előminősíteni,
 a z írásbeli, aláírt szakértői vélemény rendelkezésre áll-e,
 a képző elvégezte-e az engedélye megszerzését követően szükséges módosításokat és ezek minősítése
megtörtént-e.
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Ki végezheti a képzési program előminősítését?
Mely képzési programokat minősíthet a szakértő?
A képzési program áttekintésekor a szakértő mely szempontok alapján vizsgálja a programot?
Engedélyezési eljárás során mit vizsgál a szakértő a képzési program ellenőrzése kapcsán?
Mikortól szükséges a képzési programban részletesen bemutatni a modulzáró vizsgák szervezésének és
dokumentálásának rendszerét?

Program / Nyelv / Igazgatás

28. témakör

28. A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG NORMÁI (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


A tananyaghoz nem tartozik kötelező jogszabályi előírás.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakértői tevékenység jelentős részét szabályozzák, vagy legalábbis behatárolják a hatályos jogszabályok, melyek e
képzés során feldolgozásra kerülnek. Ebben a fejezetben néhány olyan gyakorlati vetületét tekintjük át a szakértői
tevékenységnek, amelyet közvetlenül nem szabályoznak jogszabályok, mert például az adott dolgot nem lehet, vagy
annyira természetes, magától értetődő, hogy nem gondol rá a jogalkotó, esetleg olyan természetű, amelynek betartása
vagy betartatása nem lenne lehetséges, nem ellenőrizhető.
A szakértő öltözete
Milyen legyen a szakértő öltözködése? Erre könnyű választ adni, legyen alkalomhoz illő. De ez tág fogalom, ráadásul a
társadalmi szokások, elvárások folyamatosan változnak, egy színházi előadás közönsége például másképpen nézett ki
néhány évtizeddel ezelőtt, mint ma. A különböző korosztályok megint csak mást értenek a fogalom alatt. Kézenfekvőnek
tűnik, és valószínűleg kijelenthető, hogy az irodai munkavégzéshez egyébként szokásos öltözet megfelelő a szakértői
vizsgálathoz is. Tény azonban, hogy az adott helyen „szokásos” irodai öltözet is eltérő lehet, előre nem tudhatjuk. Talán
kevésbé kellemetlen, ha öltönyben jelenünk meg egy pólóinges öltözethez szokott irodában, mint fordítva. Így ugyanis
azt sugározzuk, hogy az ellenőrzési eljárás helyszíni vizsgálati szakaszának mi jelentőséget tulajdonítunk, azt komolyan
vesszük. Ha fordított a szituáció, könnyen hátrányba kerülhetünk, amit persze hozzáértéssel, határozott szakértelemmel
és következetességgel gyorsan kompenzálhatunk, de azért ne tegyük ki magunkat ilyen helyzetnek. Az ünnepi
alkalomhoz, illetve nagy jelentőségű üzleti tárgyaláshoz illő viselet ugyancsak nem szerencsés. Nem ünnepségre, és nem
üzletkötésre megyünk, hanem dolgozni. Ajánlott tehát az évszaknak megfelelő, mérsékelten elegáns öltözet mind a
hölgyek, mind az urak részére.
A szakértők érkezése
Az öltözet a megjelenésnek csak egyik összetevője, talán nem is a legfontosabb, mint a fenti példából is láttuk. Az
engedélyezési vagy ellenőrzési eljárásban kirendelt szakértői bizottság önállóan végzi a jogszabályban rögzített
feladatát, így a helyszíni vizsgálat pontos helyét és időpontját általában a vezető szakértő választja meg az ügyféllel
egyeztetve. Az így egyeztetett időpontot illik tartani. A korábban érkezés éppoly illetlenség, mint a késés, hiszen
előfordulhat, hogy nem tudtak még kellően előkészülni a fogadásunkra, szükségük lett volna még arra a 20-30 percre. A
kialakult gyakorlat szerint - ami a Hivatal megítélése szerint is helyes -, a bizottság tagjai „összevárják” egymást, és
egyszerre érkeznek. Lehetnek persze indokolt kivételek, mint pl. zuhogó eső, stb. Ami ilyenkor fontos és követendő, a
bizottság további tagjának (tagjainak) megérkezéséig a vizsgálathoz kapcsolódó érdemi dolgokról ne essék szó.
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Viselkedés
Az érkezés és az öltözet is fontos dolgok, de talán még fontosabb a viselkedésünk. A kirendelt szakértő viselkedésének
az első pillanattól kezdve mértéktartónak, következetesnek és céltudatosnak kell lennie. Ha ugyanis túlzottan
barátságosra, közvetlenre sikerednek az első percek (amire egyébként az ügyfelek általában törekednek), egy később
felszínre kerülő problémánál (jogszabályi hiányosság felfedésénél) kellemetlen helyzetek alakulhatnak ki, elnéző
magatartást várhatnak el tőlünk, és ekkor már komoly kommunikációs kihívással találhatjuk szemben magunkat, ha
„visszakoznunk” kell. Az ügyféllel tartott „kommunikációs távolságot” menet közben könnyebb csökkenteni, mint
növelni. A megbízható szakmai tudásra alapozott, udvariasan határozott, céltudatos, következetes viselkedés a
legfontosabb elvárás egy hatósági eljárásban közreműködő szakértővel, illetve a szakértői bizottsággal szemben.
A szakértők együttműködése
A bizottság (általában 2 fő) tagjainak korrekt együttműködése ugyancsak fontos része a viselkedésünknek. Ennek akkor
is meg kell valósulnia, ha esetleg korábban nem ismerték egymást a szakértők. Általában elmondható, hogy nyílt vitába
az ügyfél jelenlétében nem illik belemenni. Ha jelentős véleménykülönbség érződik a szakértők között, ennek
megvitatását a vizsgálat végére, a szakértők közötti közös egyeztetési szakaszra kell hagyni. Ha valami miatt ez nem tűr
halasztást, megkérhetjük az ügyfelet, hogy néhány percre hagyjon magunkra minket. Egyébként a vizsgálat teljes
időtartama alatt kívánatos az ügyfél jelenléte, hiszen a dokumentumelemzés munkafázisa során is felmerülhetnek olyan
kérdések, melyekre az ügyfél azonnal megfelelő információval tud szolgálni, így gördülékenyebb lehet ez az eljárási
szakasz. Jellemzően a vezető szakértő felelőssége a munkamegosztás koordinálása. A lényeg, hogy a bizottság minden
tagjának folyamatosan legyen feladata, ez a vizsgálat hatékony megvalósulását segíti, így nem tartjuk fel az ügyfelet a
szükséges időtartamnál tovább.
A tanácsadói attitűd
Nem kerülhető meg a „jó szándékú tanácsadás”, mint a normatív viselkedés gyakori problémája. A szakértők többsége
felnőttképző intézmény tulajdonosa, szakmai vezetője, vagy oktatója is egyben. Sok jó tapasztalattal, „bestpractice”
megoldásokkal találkozik napi munkája során, és hajlamos azt gondolni - talán okkal is -, hogy azt úgy kell csinálni, csak
úgy a jó. Ha azonban a szakértő az engedélyezési vagy ellenőrzési eljárás helyszíni vizsgálata során gyakran folytat
„tanácsadást”, azaz javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogyan kellene valamit csinálni, milyen dokumentumokat
hogyan kellene átdolgozni, ez esetben nem a megbízását teljesíti. A kirendelt szakértő nem tanácsadó, kizárólag a
tények megállapítása a feladata, a szakmai és jogszabályi megfelelőségek megvalósulásának vizsgálata. Ha nem
megfelelőséget állapít meg, azt konstatálja, a megoldási javaslat nem feladata. Természetesen itt is, mint minden
interakcióban, vannak határesetek, így ezt sem lehet túl mereven kezelni. De ha többször elhangzik egy vizsgálat során,
hogy pl: „mi ezt úgy csináljuk, hogy…”, vagy „jobb lenne úgy csinálni, hogy …”, az semmiképpen nem szerencsés. A
bölcsek köve nem létezik, vagy ha mégis, bizonyosan nincs a szakértőnél.
A tanácsadás kategóriájába tartozik az is - ezért ugyancsak kerülendő -, amikor valaki mást ajánlunk a probléma
megoldásához, akár valakit személyében, akár valamilyen céget, vállalkozást.
A vendéglátás kezelése
Az ügyfelek általában vendégként tekintenek a vizsgálatot lefolytató szakértőkre, abban az értelemben, hogy többnyire
biztosítják az alapvető vendéglátási szokásoknak megfelelő szolgáltatásokat. Egy kávé, üdítő, aprósütemény elfogadása
és elfogyasztása vélhetően nem kelti azt a benyomást, hogy itt már nem lehet baj. Mindezek kikövetelése azonban már
nem megengedett. Egy ebédmeghívás elfogadása már kényesebb kérdés, különösen közvetlenül az érkezést követően,
mert hogy „le kell foglalni a helyet az étteremben, ugyanis sok a vendég, mert nagyon jól főznek”. Ez nyilvánvalóan egy
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befolyásolási kísérlet, ami természetesen így, ebben a formában nem fogadható el. Lehetséges azonban olyan szituáció,
például egy lakóhelytől távoli helyszínen, ahol az intézmény tankonyháján éppen a szakácsok gyakorlati képzése folyik,
és meghívják a bizottságot az így elkészített ebédre. Ez egy másfajta helyzet, másképpen kell megítélni.
Ha valami miatt mégis úgy alakul, hogy az ügyféllel közösen egy vendéglőben történik az étkezés, a szakértőnek a saját
fogyasztását mindenképpen magának kell kifizetnie.
Ajándék elfogadása
Ugyancsak előfordulhat, hogy a távozó szakértők (apró) ajándékot kapnak az intézmény képviselőitől. Itt is erősen
helyzetfüggő az illő magatartás. Ha jogszabálysértést jegyzőkönyveztünk, és értékes ajándékot fogadunk el, rossz úton
járunk. Ha nem jegyzőkönyveztünk jogszabálysértést, és értékes ajándékot fogadunk el, akkor is. Értékes ajándékot a
szakértő nem fogadhat el. Megint csak más a helyzet, ha az intézményben, például gyakorlati képzés keretében készült
apró, jelképes emlékeztetőt kapunk (könyvjelző, plakett, stb). Az ilyesmit talán sértő is lenne visszautasítani.
Információnyújtás a vizsgálat várható következményéről, a várható hatósági döntésről
Az ügyfeleket természetesen érdekli, hogy a vizsgálatnak milyen következményei lehetnek, amennyiben az nem
egyértelmű a jegyzőkönyvben rögzítettek alapján. Ha távozáskor megkérdezik a szakértőt, hogy mire számíthatnak az
ellenőrzés kimenetelét illetően, illő valamit válaszolni. Azon túl, hogy a záró értekezleten elmondjuk, hogy hatáskörünk
csak a jegyzőkönyv felvételére terjed ki, és a hatósági döntést nem mi hozzuk, utalhatunk a feltárt szabálytalanság
jogszabályi fellelhetőségére, amit a jegyzőkönyv is tartalmaz, és az ahhoz kapcsolódó szankcionálási lehetőségekre. Ami
fontos, hogy megtévesztésre alkalmas, esetleg később kellemetlen csalódást okozó kijelentést semmiképpen ne tegyünk
ebben a vonatkozásban. Az esetlegesen feltárt szabálytalanságokat ne túlozzuk el, de ne is bagatellizáljuk.
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A kirendelt szakértő nem tanácsadó, kizárólag a tények megállapítása a feladata, a szakmai és jogszabályi
megfelelőségek megvalósulásának vizsgálata. Ha nem megfelelőséget állapít meg, azt konstatálja, a megoldási
javaslat adása nem feladata.
Egy ebédmeghívás elfogadása is kényes kérdés, különösen közvetlenül az érkezést követően, mert hogy „le kell
foglalni a helyet az étteremben”. Ez nyilvánvalóan egy befolyásolási kísérlet, ami természetesen nem engedhető
meg.
Ha távozáskor megkérdezik a szakértőt, hogy mire számíthatnak az ellenőrzés kimenetelét illetően, illő valamit
válaszolni. Azon túl, hogy záráskor elmondjuk, hogy hatáskörünk csak a jegyzőkönyv felvételére terjed ki, és a
hatósági döntést nem mi hozzuk, utalhatunk a feltárt szabálytalanság jogszabályi fellelhetőségére, amit a
jegyzőkönyv is tartalmaz, és az ahhoz kapcsolódó szankcionálási lehetőségekre. Ami fontos, megtévesztő,
esetleg később csalódást okozó kijelentést semmiképpen ne tegyünk ebben a vonatkozásban. Az esetlegesen
feltárt szabálytalanságokat ne túlozzuk el, de ne is bagatellizáljuk.
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Milyen viselkedési norma várható el a szakértőtől, ha ebéd meghívást kap egy vendéglőbe?
Milyen viselkedési norma várható el a szakértőtől egy hatósági eljárás helyszíni vizsgálata során, ha az
intézmény a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez tanácsot kér?
Milyen viselkedési norma várható el a szakértőtől egy hatósági ellenőrzési eljárás helyszíni vizsgálata során, ha a
jegyzőkönyv ismeretében a várható szankció mértékéről érdeklődik az ügyfél?
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29. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG FOGALMA,
ESETEI A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG SORÁN (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (a továbbiakban: Kttv.)
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (a továbbiakban: Kjt.)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A hatóságilag kirendelt, megbízólevéllel rendelkező szakértőnek az eljárás során nyilatkoznia kell arról, hogy vele
szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. Az összeférhetetlenség okait két csoportba oszthatjuk: a közvetlen
érdekeltség miatti összeférhetetlenség (például gazdasági természetű, vagy jogi természetű érdekeltség), illetve az
egyéb, jellemzően személyi természetű összeférhetetlenség. Alábbiakban ezek eseteit tekintjük át.
A közvetlen érdekeltség miatti összeférhetetlenség
Az összeférhetetlenségi nyilatkozatban – többek között - az alábbiak állnak:
„Kijelentem, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 71. § (3) bekezdésében, valamint a
23. §-ában meghatározott kizárási okok velem szemben nem állnak fenn.”
Nézzük meg, mit is tartalmaznak ezek a joghelyek:
 71. § (3) A szakértő kizárására a 23. § szabályait kell megfelelően alkalmazni.
 22. §: az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. (A
kizárás általános szabálya)
 23. §: az ügy elintézéséből kizárt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, továbbá
az, aki az ügyben tanúvallomást tett, az ügyfél képviselőjeként vagy hatósági tanúként járt el, a szakértő, a
szemletárgy birtokosa és a támogató.
Összefoglalva, vagy inkább leegyszerűsítve a kérdést, akinek bármilyen érdekét bármilyen módon érintheti az eljárás
kimenetele (az ügy), az összeférhetetlen, az eljárásban szakértőként nem vehet részt.
Legjellegzetesebb érdek a gazdasági érdek, ahol nem csupán a szakértő saját személyére kell gondolni, hanem
családtagjaira, rokonságára is. Ha tehát a szakértőnek (vagy vele rokoni, érzelmi kapcsolatban álló személyeknek)
gazdasági érdekeltsége van az ügyben érintett intézménynél, nem vállalhatja el a megbízást. És nem csupán a
közvetlenül kimutatható gazdasági haszon jelenthet összeférhetetlenséget, hanem például akár egy konkurencia
meggyengülése is. Ez utóbbi már meglehetősen bonyolult összefüggés, de a képző intézmények részéről időnként
tapasztalható erre történő hivatkozás, elegánsan megfeledkezve az „összeférhetetlen” szakértő által feltárt
jogszabálysértés valóságalapjáról. Jobb az ilyet elkerülni, erre az esetre is van lehetősége a szakértőnek, az alábbiak
alapján.
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A személyi természetű összeférhetetlenség
A már említett összeférhetetlenségi nyilatkozat az alábbiakat is tartalmazza:
„Nyilatkozom továbbá arról is, hogy egyéb olyan összeférhetetlenség sem áll fenn velem szemben, ami a szakértői
vizsgálat objektív megítélését akadályozná.”
Ide tartozik minden olyan eset, amikor a szakértő tárgyilagossága, objektív értékítélete bármely okból
megkérdőjelezhető a szakértő részéről. Ilyenkor tehát nem gazdasági érdekről van szó, még áttételesen sem, hanem
egyéb „személyes ok”-ról (korábbi haragos, vagy éppen kedves szomszéd, volt munkatárs, élettárs, osztálytárs, stb.). Az
ilyen helyzetekben a szakértőnek kell eldöntenie, hogy vajon a tárgyilagosságra képes-e, és ez a képessége hiteles lesz-e
az ügyfél szempontjából is. Itt tehát nem csupán azt kell mérlegelni, hogy „én mit gondolok”, hanem hogy az ügyfél mit
fog gondolni, ha esetleg jogsértést tárunk fel a vizsgálat során.
Speciális eset lehet, ha előre nem volt látható az ilyen természetű összeférhetetlenség, mert az intézmény nevéből,
illetve a képviselője nevéből nem derült ki, hogy a több évvel ezelőtti, kellemetlen jogvitánk perveszteséről van szó.
Természetesen kicsi az ilyesmi valószínűsége, de ha mégis valami hasonló következne be, illik azonnal értesíteni a
megbízó hatóságot, aki mérlegelve a körülményeket, döntést hoz az ügyben. Ha mégis nekünk kell lefolytatni a
vizsgálatot, csak az lehet az egyetlen járható és javasolható út, ha kiemelten, meggyőző módon figyelünk
megnyilvánulásaink tárgyilagosságára, tényszerűségére, eloszlatva ezzel az ügyfélben esetleg felmerülő aggodalmat.
Talán javasolható megoldás lehet még szakértő társunk előtérbe helyezése a kommunikáció során, függetlenül attól,
hogy ki éppen a vezető szakértő.
Az összeférhetetlenség jogi és erkölcsi-etikai kérdései
Az előző pontokból látszik, hogy az összeférhetetlenség nyilvánvaló (gazdasági érdek) esetein túl többféle olyan
szempont is felmerülhet, amely inkább erkölcsi, etikai kérdésként értelmezhető. Az ilyen kérdések tisztességes kezelése
is méltán elvárható a szakértőktől. Jobb az óvatosság, mint a kellemetlenség.
Bizonyos jogszabályok a köz érdekében dolgozókkal szemben megfogalmazzák ezeket az elvárásokat, alapelveket. Mivel
a szakértőt a hatóság bízza meg, bizonyos értelemben szakértői tevékenységük során a „köz alkalmazottai”. A
közszolgálatban ugyanis a munkavégzés történhet – többek között – munkaviszonyban, közalkalmazotti, kormányzati
szolgálati, közszolgálati jogviszonyban, illetve polgári jogi megállapodások alapján: megbízottként, vállalkozóként,
gazdasági társaságban személyes közreműködőként.
Nézzünk néhány ilyen jogszabályi részt:
A közszolgálati tisztviselők és a közalkalmazottak munkaköri feladataik ellátása során – a szakértelemmel, gondosan, a
munkáltatói utasítások betartása melletti eljáráson túl – bizonyos erkölcsi követelményeknek való megfeleléssel
kötelesek működni. A Kttv. ezek között a „köz érdekében” történő eljárást, a pártatlanságot és igazságosságot emeli ki
[Kttv. 76. § (1) bekezdés a) pont], míg a Kjt. a közérdek figyelembevételét emeli ki [Kjt. 39. § (2) bekezdés]. A
közszolgálati tisztviselőknek törvényi szinten rögzített olyan hivatásetikai követelményeknek is meg kell felelniük, mint
például a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságosság, méltányosság, tisztesség, pártatlanság [Kttv. 83. § (1)
bekezdés]. Azt, hogy a közszférában dolgozót egyéni érdekek, közszférán kívüli szempontok ne befolyásolják
feladatainak az említett értékek figyelembevételével történő ellátásában, többek között az összeférhetetlenség
szabályai biztosítják.
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Az ügy elintézéséből kizárt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, továbbá az,
aki az ügyben tanúvallomást tett, az ügyfél képviselőjeként vagy hatósági tanúként járt el, a szakértő, a
szemletárgy birtokosa és a támogató.



Ide tartozik minden olyan eset, amikor a szakértő tárgyilagossága, objektív értékítélete bármely okból
megkérdőjelezhető a szakértő részéről. Ilyenkor tehát nem gazdasági érdekről van szó, még áttételesen sem,
hanem egyéb „személyes ok”-ról (korábbi haragos, vagy éppen kedves szomszéd, volt munkatárs, élettárs,
osztálytárs, stb.). Az ilyen helyzetekben a szakértőnek kell eldöntenie, hogy vajon a tárgyilagosságra képes-e, és
ez a képessége hiteles lesz-e az ügyfél szempontjából is.



A közszolgálati tisztviselőknek törvényi szinten rögzített olyan hivatásetikai követelményeknek is meg kell
felelniük, mint például a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságosság, méltányosság, tisztesség,
pártatlanság [Kttv. 83. § (1) bekezdés].
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Mit jelent az összeférhetetlenség jogi értelemben?
A jogi értelemben vett összeférhetetlenségen túl, milyen más okból jelezhet a szakértő összeférhetetlenséget?
A közszolgálatában dolgozókkal szemben melyik törvényben fogalmazódik meg a tisztesség, pártatlanság
kötelezettsége?
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30. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS SZABÁLYAI (P/NY/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


A tananyaghoz nem tartozik kötelező jogszabályi előírás.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakértői összeférhetetlenség felismerésére - a kialakult gyakorlat alapján - a hatósági eljárás három különböző
szakaszában kerülhet sor, melyek a következők:
A szakértővel történő kapcsolatfelvétel során
Ha az engedélyezési vagy ellenőrzési eljárás során a hatóság szakértőt kíván igénybe venni, a szakértői kirendelést
megelőzően telefonon egyeztet a kiválasztott szakértővel. Ekkor a szakértőt tájékoztatja az eljárás típusáról, az érintett
intézményről, illetve annak székhelyéről. Jellemzően már ekkor látható az a fajta, jogszabályban is körvonalazott
összeférhetetlenség, amikor a szakértőnek közvetlen gazdasági vagy egyéb érdeke fűződik az érintett intézményhez
(tulajdonostárs, rokona a tulajdonosoknak, közvetlen konkurenciája, stb.). Ekkor teljesen egyértelmű, hogy már ebben a
szakaszban jelezni kell az összeférhetetlenséget a hatósági ügyintézőnek, ennek nincs semmiféle következménye,
egyszerűen a hatóság másik szakértőt választ.
Az intézményről történő előzetes tájékozódás során
Amennyiben a felkérés előbb említett első szakaszában nem merült fel összeférhetetlenség, a szakértő tájékozódik az
intézmény jellemzőiről: egyrészt a nyilvántartásban szereplő képzéseiről, másrészt annak cégadatairól. Ekkor ismét
felmerülhet az összeférhetetlenség, például ha a cég képviselője egy korábbi jó, avagy rossz ismerőse. Nevezzük ezt
személyi összeférhetetlenségnek, mivel gazdasági érdekről ez esetben nem beszélhetünk. A vezető szakértő közben
felveszi a kapcsolatot az intézménnyel a helyszíni szemle helyének és időpontjának egyeztetése céljából, ami akár újabb
összeférhetetlenséget is feltárhat, mert például kiderülhet, hogy a közhiteles nyilvántartásban nem szereplő szakmai
vezetővel kapcsolatos a személyes összeférhetetlenség. Az ebben a szakaszban felszínre került összeférhetetlenséget is
haladéktalanul jelezni kell a hatóság ügyintézőjének és ebben az esetben is új szakértő felkérése történik. Ez vonatkozik
mind a vezető, mind pedig a programszakértőkre.
A helyszíni vizsgálat megkezdésekor
Ha a szakértők a fenti két esetben körültekintően járnak el, szinte nem fordulhat elő, hogy az összeférhetetlenségre csak
a kirendelés után, a megbízólevelek és a kirendelő végzések kiadmányozását követően, a helyszíni látogatás során derül
fény. Ha mégis előállna ilyen eset, hogy a szakértő úgy ítéli meg az adott helyzetben, hogy nem képes a tárgyilagos,
objektív értékítéletre, még ekkor is jelezheti a kirendelő hatóságnak, ahol az ügy természetétől függően meghozzák a
szükséges döntést.
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Egyéb felmerülő szempontok és eljárási lehetőségek az összeférhetetlenség kapcsán
 Mindhárom esetben mérlegelnie kell a szakértőnek azt is, hogy bár - megítélése szerint - az ő részéről nem áll
fenn összeférhetetlenség, vajon az eljárásban résztvevő képző intézmény tulajdonosa, képviselője, vagy szakmai
vezetője részéről sem merülhet-e fel az összeférhetetlenség érzése. Ha valamilyen okból ennek lehetősége
fennáll, érdemes ezt a hatóságnak jelezni, aki ezt ugyanúgy kezeli, mint a szakértői összeférhetetlenséget, hiszen
ez is annak egy speciális, de lehetséges esete.


Ha összeférhetetlenség nem is áll fenn, de valamilyen korábbi ismeretség, vagy egy potenciális konkurencia
lehetősége miatt az intézmény részéről érzékelünk valamiféle bizalmatlanságot személyünkkel kapcsolatban,
érdemes azt annak felmerülésekor tisztázni, a lappangó konfliktust nyílttá tenni, illetve megelőzni,
megnyugtatva az intézmény képviselőit, hogy szigorúan a szakmai és jogi követelmények alapján fog a bizottság
eljárni. És természetesen ennek megfelelően kell viselkedni „Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői
tevékenység során” című tananyagrészben erre az esetre vonatkozóan leírtaknak megfelelően.



Gyakran felmerülő kérdés, hogy összeférhetetlenség-e, ha egy szakértő az intézménynek korábban, esetleg
évekkel ezelőtt minősítette egy vagy több képzési programját. Jogi értelemben a szakértőnek emiatt nem
fűződik közvetlen érdeke az eljárás kimeneteléhez, így a gazdasági összeférhetetlenség nem állapítható meg.
Ugyanakkor felmerülhet a személyes összeférhetetlenség esete, mert pl. az eljárás kedvezőtlen fordulata esetén
a szakértő további potenciális megrendeléstől eshet el. Érdemes itt különbséget tenni a vezető szakértői, illetve
a programszakértői kirendelés között. Programszakértői felkérést a szakértő ilyen esetben semmiképpen sem
vállalhat el, ezt lehetőség szerint már a felkéréskor szükséges jelezni. A képzési programok objektív ellenőrzése
nem várható el tőle, mert ezt egyszer már megtette. Ugyanakkor a vezető szakértői felkérés elfogadása is
aggályos ilyen esetben, hiszen a szakértői bizottság tagjaként befolyásolhatja a bizottsági döntést, ami esetleg
tartalmazhat a képzési programokra vonatkozó megállapításokat is.



Fentiek alapján annak az intézménynek az eljárásában, amelynek egy vagy több képzési programját a szakértő
minősítette, nem szerencsés szakértői feladatot vállalni.
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Mikor kell az összeférhetetlenséget a hatóság irányába jelezni?
Milyen esetekben merülhet fel összeférhetetlenség?
Milyen szempontokat kell mérlegelnie a szakértőnek, ha olyan intézmény ellenőrzéséhez kérik fel, mely
intézmény egy képzési programjának előminősítését korábban ő végezte?
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31. A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK TAPASZTALATAI (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


A tananyaghoz nem tartozik kötelező jogszabályi előírás.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakértői tevékenység során igen különböző tapasztalatokra tehet szert egy szakértő, ezeket jelen tananyagrészben
két fő csoportra kívánunk osztani. Egyik részben az intézmények képviselőinek jellemző viselkedését érintjük, a másik
részben pedig a vizsgálatok során feltárt leggyakoribb szakmai vonatkozású hiányosságokat gyűjtöttük össze.
Az intézmények jellemző viselkedési szokásai a szakértői tapasztalatok alapján
Ezeket részben már leírtuk a szakértői tevékenység normáit taglaló tananyagrészben (közvetlen barátkozó stílus,
ebédmeghívás, stb.), ezért itt csak az ott nem érintett lehetőségeket tekintjük át.
 Az intézmények részéről gyakran tapasztalható az érkezést követően az intézmény bemutatására való törekvés.
Ez elsősorban akkor jellemző, ha a vizsgálat helyszíne egyben elméleti és/vagy gyakorlati képzőhely is, és
jelentős felszereléseket, gépeket, korszerű berendezéseket, egyéb oktatási segédanyagokat tudnak bemutatni.
Ez nyilvánvalóan az első benyomás megalapozására irányul, a komoly, tartalmas képzési tevékenységet kívánva
bemutatni. Ebben nem lehet semmi kivetnivalót találni, nem tekinthető alattomos befolyásolási kísérletnek, ha
az intézmény joggal büszke a színvonalas szakmai tevékenységére. Ha ezt a vizsgálat további egyéb tapasztalatai
is alátámasztják, nincs nehéz dolgunk.
 Ugyancsak sokszor tapasztalható, hogy az intézmény képviselője egy-egy kérdés kapcsán hosszasan beszél a
témáról, illetve akár el is kalandozhat attól. Ez lehet, hogy csak az illető személy viselkedési jellemzője, és semmi
számítás nincs benne, de ez lehet az az ismert kommunikációs trükk is, hogy ezzel is telik az idő, kevesebb marad
az érdemi vizsgálódásra. Ezt a szakértőknek kell udvariasan, de határozottan kezelnie, bármely változatról is
lehessen szó.
 Gyakran előfordul az is, hogy az ügyfél bizonyos szakmapolitikai felvetéssel él, akár a jogszabályi követelmények,
akár valamilyen általa sajátosnak gondolt gyakorlat kapcsán (például fölösleges adminisztrációs követelmények,
vagy a támogatott képzések odaítélésének körülményeivel kapcsolatosan, vagy például egy adott képzés
szakmai tartalmával kapcsolatban), és megkísérli megismerni a szakértő véleményét az adott kérdésben. Ezek a
felvetések jellemzően kritikai hangvételűek, és ha a szakértő részéről esetleg megerősítésre találnak, könnyen a
„cinkosság” hálójába kerülhetünk, ami a további következetes munkát károsan befolyásolhatja, mert esetleg az
ügyfél úgy érezheti, nem lehet nagy baj, hiszen „egy oldalon állunk”. Mivel a szakértők jelentős része egyben
képző is valamilyen formában, ennek jelentős a realitása, így kiemelten kell figyelni az elkerülésére.
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A legjellemzőbb feltárt szakmai hiányosságok a szakértői tapasztalatok alapján
Az engedélyezési hatósági eljárások szakértői tapasztalatai
Ezen eljárástípusban, amennyiben az szakértői bizottság bevonásával történik, a helyszíni látogatás döntően a személyi
és tárgyi feltételek meglétére, valamint a képzési programok megfelelőségére irányul.
Ezekben az eljárásokban leggyakrabban az alábbi hiányosságokat állapítják meg a szakértők:
 a szakmai vezető végzettségének, vagy alkalmazási feltételeinek nem megfelelősége (andragógiai/pedagógiai
végzettség vagy szakmai gyakorlat hiánya, megbízási szerződéssel történő alkalmazás, kuratóriumi tagi jogállás,
stb.)
 az oktatói személyi feltételek rendelkezésre állását igazoló dokumentumok nem megfelelősége
(szándéknyilatkozat, keretszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, itt a szakértők megítélése is
különböző, és többféle megoldás is elfogadható lehet)
 a tárgyi feltételek hiánya, vagy azok rendelkezésre állását igazoló dokumentumok nem megfelelősége (pl. az
SzVK-ban szereplő eszközjegyzékben meghatározott eszközök nem állnak teljes körűen rendelkezésre)
 az – egyébként már szakértő által előminősített – képzési programok nem megfelelősége (itt a
jogszabályváltozások követésének elmaradása fordul elő jellemzően, ami lehet az előminősítő szakértő hibája,
de ugyancsak gyakori, hogy egy korábban minősített programot csak jóval – akár egy évvel is – később nyújtanak
be engedélyeztetésre, és időközben a jogszabályok változtak)
Az ellenőrzési eljárásokban szerzett szakértői tapasztalatok
Ebben az eljárásban – annak természeténél fogva - már sokkal színesebbek, sokrétűbbek a tapasztalatok. Ezek
„csoportosítását” az ellenőrzési jegyzőkönyv-sablon témakörei mentén fogjuk - a teljesség igénye nélkül - áttekinteni,
mivel ez a dokumentum sok szakértő, illetve a képző intézmények által is ismert. A legjellemzőbb nem
megfelelőségekhez odaírtuk a szakértői véleményekben előforduló, a szerzők által tévesnek gondolt szakértői
megállapításokat is, a rendelkezésünkre álló jegyzőkönyvek alapján, melyek nem tekinthetőek reprezentatív mintának.
 Az intézményi nyilvántartásban szereplő adat-változások bejelentésének elmaradása, illetve késedelme.
Jellemző szakértői tévedés, hogy a szakmai vezető személyének változását is bejelentésre köteles
adatváltozásnak tekintik, holott az nem szerepel a közhiteles nyilvántartásban, így annak változását nem kell
bejelenteni.
 A szakmai vezető nem megfelelő módon történő alkalmazása.
A szakmai vezető vagy a gazdasági társaság tagja, vagy munkaviszonyban szükséges foglalkoztatni. A vállalkozási,
illetve megbízási szerződéses foglakoztatás nem megengedett. Ugyancsak nem elfogadhatóak az egyesülések
kuratóriumi tagsági, vagy például a felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyok, még ha azok tiszteletdíjjal is járnak.
A munkabérrel honorált foglalkoztatás (munkaviszony) a kívánatos.
 A saját hatáskörben módosított, vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett képzési programok nem
megfelelőssége.
Ez azért kényes terület, mert ezen képzési programokat már egy szakértő minősítette. Az ilyen esetekben
rendkívül körültekintően kell eljárni, hiszen ezzel nem csak a programot, hanem szakértőtársunkat is kritizáljuk.
(A jogszabályváltozások követését a már engedélyezett képzések programjaiban csak a szakmai- és
vizsgakövetelmények, illetve a programkövetelmények tartalmi változása esetén írja elő egyértelműen
jogszabályi kötelezettség.)
 Nem működteti az intézmény az oktatói minősítési rendszert.
Minden minőségbiztosítási rendszerben megtalálható az oktatók minősítésének valamilyen formája. A probléma
az szokott inkább lenni, hogy ott formális minősítési és dokumentálási követelményeket határoznak meg,
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amelyeket aztán nem teljesen tartanak be az intézmények. Előforduló szakértői tévedés, hogy akkor is
ragaszkodnak az oktatói minősítési rendszer működtetéséhez, ha az intézmény nem folytat képzést.
Az előzetes tudásmérést, vagy annak eredményét nem megfelelően alkalmazza az intézmény.
Jellemző intézményi tévedés, hogy a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciamérést nevezik
előzetes tudásmérésnek, illetve a szelekciós céllal alkalmazott teszteket. Másik jellemző intézményi tévedés,
hogy nem egy-egy tananyagegység alól mentik fel a résztvevőket, hanem a képzés óraszámát csökkentik
jelentősen, és arányosan minden tananyagegység esetében. A tudásmérés dokumentálása is sokat vitatott
kérdés, a szakértők is óvatosan közelítenek a témához. Általánosságban elmondható, hogy a tudásmérés
mérőeszközének és a tudásmérés személyenkénti eredményének dokumentáltan rendelkezésre kell állnia nem
csupán 2018-tól, hanem korábban is, amennyiben történt felmentés a tudásmérés alapján, hiszen az akkor a
képzésbe ily módon történő bekapcsolódás feltételének meglétét igazolja.
Az intézmények nem megfelelően, vagy nem időben szolgáltatnak adatot a FIR-be.
Gyakran előfordul az adatszolgáltatás elmaradása vagy késedelme, illetve a téves adatszolgáltatás. Ennek
esetenként lehetnek objektív, technikai, vagy a képzés specialitásaiból adódó indokolt okai is. Ennek megítélése
a szakértők feladata az adott eset sajátosságait figyelembe véve. Alapelv lehet az a jogi megközelítés, hogy az
intézmény megtett-e minden tőle elvárhatót a jogszabályi kötelezettsége teljesítése érdekében. Fontos tudni,
hogy a FIR rendszer használata csak 2015. szeptember 15-től kötelező!
A minőségbiztosítási rendszer napi működtetése nem valósul meg.
Egyes intézmények nem fordítottak kellő energiát a kidolgozott vagy megvásárolt rendszerük adaptálására, az
intézmény napi működéséhez, illetve az intézmény méretéhez, képzési volumenéhez igazítására. Ennek az lehet
az eredménye, hogy a rendszerben saját maguk által előírt, esetenként talán túlzó dokumentálási
kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul.
A vagyoni biztosíték nem áll rendelkezésre, vagy annak mértéke nem megfelelő.
Gyakori hiányosság, hogy a vagyoni biztosítékra kötött biztosítási szerződés lejárt (a biztosítók jellemzően egy
évre kötik), és az intézmény nem gondoskodott annak megújításáról, mert nem folytatott képzést.
Az intézmények nem, vagy nem időben szolgáltatnak adatot az OSAP-ba.
Itt egyértelműen kimutatható az esetleges mulasztás, a szakértő elsősorban az általa vizsgált, befejezett képzés
esetében tud meggyőződni az adatszolgáltatás megtörténtéről, illetve szúrópróba szerűen még néhány képzés
esetében ellenőrizheti azt. Az 5 %-ot meghaladó mulasztás nem minden esetben állapítható meg egyértelműen
a szakértő által, de az informatikai rendszerben ezt a hatóság is ellenőrzi.
Tájékoztatási kötelezettségének az intézmény nem tett eleget.
Szakértők között is vitatott volt egy időben, hogy kötelező-e az engedéllyel rendelkező intézményeknek
honlapot üzemeltetni. Az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 2. § (1) f) pontja így szól: „honlapján rendszeresen
közzéteszi…”. Ez a kötelezettség honlap hiányában nem teljesíthető.
Az intézmény nem végeztette el a kétévente kötelező külső értékelést.
Itt a jogszabályok változásai miatt nem mindig egyértelmű a szakértők álláspontja, esetenként téves
megállapítás születik. A tényszerű helyzet az, hogy 2016. június 16-tól 2017. december 31-ig ez nem az
intézmény kötelezettsége volt. Vagyis aki 2014. június 16-a előtt kapta meg az engedélyét, annak el kellett
végeztetnie két éven belül a külső értékelést, aki viszont ezt követően kapta meg az engedélyét, annak az
engedély megszerzésétől számított két éven belül, de legkésőbb 2018. 12. 31-ig kell először elvégeztetnie a
külső értékelést (Fktv. 33/B. §).
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A képző intézmény nem rendelkezik a képzésenként meghatározott minőségcélokkal.
Sokszor előfordul az a téves, de legalábbis nem pontos szakértői megfogalmazás, hogy „az intézmény nem
határozta meg az éves minőségcéljait”. A jogszabályi követelmény nem így fogalmaz, hanem úgy, hogy a
képzésenkénti (nem minden egyes képzésre, hanem egy képzés fajtára értve) minőségcélokat évente felül kell
vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell. Vagyis akár több évig is lehet egy-egy képzésfajta esetében ugyanaz
a minőségcél. A felülvizsgálat metódusára vagy dokumentálására nincs jogszabályi követelmény, ezt általában a
minőségbiztosítási rendszer határozza meg.
A felnőttképzési szerződés nem tartalmazza a törvényben előírt tartalmi elemeket.
Ez sokféle szakértői megközelítésre ad lehetőséget, mert bár elsőre úgy gondolhatnánk, hogy a jogszabályi
követelmények egyértelműek, a szerződések mégis nagyon sokfélék. Kritikus pontok az alábbiak:
- „… haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését…”. Itt egyrészt a
tananyagegység értelmezése lehet zavaró, másrészt az óraszám és helyszín szerinti ütemezés is. Óraszám
naptári naponként? Ütemezés napi, heti, havi bontásban? És vajon megfelelő-e, hogy pl: „valamennyi
elméleti és gyakorlati óra egyazon helyszínen, napi 6 órában valósul meg? Kimeríti-e ez a tananyagegységenkénti ütemezés fogalmát? Jellemző – szerintünk szakmailag téves – szakértői megközelítés, hogy a
„D” körös képzések esetében is úgy ítélik meg, hogy a gyakorlati képzésre vonatkozó követelményeket („a
gyakorlati képzés helyét, időtartamát, ütemezését, valamint a felnőtt számára a gyakorlati foglalkozással
összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat”) tartalmaznia kell a szerződésnek.
- „… a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését”
meghatározás értelmezése is megosztó lehet. Egy féléves képzés esetében elfogadható lehet a havi
díjfizetés, és aránytalan lehet az egyösszegű féléves díj, de egy négy féléves képzés esetében életszerű lehet
a félévenkénti díjfizetés is.
- kritikus pont a „szerződésben biztosított elállási jog ellenében kikötött bánatpénz mértéke” kitétel is. Az
elállási jog, illetve az ennek ellenében kikötött bánatpénz opcionális eleme a szerződésnek, de ha tartalmaz
ilyet a szerződés, az elállási jog érvényesítésére legalább 3 napot kell biztosítani a képzés megkezdése előtt,
a bánatpénz mértéke pedig nem lehet több a törvényben meghatározottnál. A fentiekből logikailag
következik, hogy ilyen esetben a szerződést legalább három nappal a képzés megkezdése előtt meg kell
kötni.
- érdekes módon a képzés támogatott voltának megítélése is okozott már szakértői félreértést oly módon,
hogy a résztvevők munkáltatója által megrendelt, a munkáltató által, annak saját gazdasági tevékenységéből
finanszírozott képzést támogatott képzésként értékelték a szakértők, ami téves megítélés. Csak a
közvetlenül vagy közvetve központi költségvetésből (ennek része az uniós forrás is) finanszírozott képzések
minősülnek támogatott képzésnek.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot nem az arra jogosult szakellátó (vagy munkaerő-piaci képzéseknél
alapellátó) végezte el, vagy nem Szakmai alkalmassági orvosi vélemény került kiállításra, hanem munkaköri
alkalmassági vélemény. OKJ-s képzések megkezdéséhez, ha az SzVK előírja, szakmai alkalmassági orvosi
vélemény szükséges.
Az egységes dokumentum vizsgálata során tapasztalt leggyakoribb nem megfelelőségek:
- a haladási napló gyakori hiányossága a képzésen belüli folyamatos óraszám vezetése. Jellemzően inkább
csak a napi óraszámot, vagy az adott modulon belüli óraszámot tartalmazza a napló. Ugyancsak gyakori a
hiányzások napi „göngyölítése”-nek elmaradása. Szakértői tévedés, ha az egységes dokumentum tartalmi
elemeit (például a képzési csoport névsorát) külön dokumentumként is keresi a szakértő, és nem elégszik
meg azzal, ha a dokumentációs rendszer részét képező haladási napló tartalmazza azt.
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a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló dokumentumok különfélék
lehetnek, a jogszabály nem határozza meg azok műfaját. Szakértői tévedés az, ha a szakértő az alapfokú
iskolai végzettség igazolását az általános iskolai bizonyítvány másolatával tudja csak elképzelni, hiszen arra
tökéletesen alkalmas lehet az érettségi bizonyítvány is, vagy például a “D” képzési körben a képzést
megrendelő munkáltató igazolása arról, hogy az általa beiskolázott résztvevők rendelkeznek alapfokú iskolai
végzettséggel. Ha a külföldön megszerzett bizonyítványok tartalma nem állapítható meg egyértelműen,
annak fordító iroda általi fordítása lehet szükséges. A hiteles fordítás nem feltétlenül követelmény.
a képzés elvégzését igazoló dokumentum kiállító által hitelesített másolatának, vagy a bizonyítvány
átvételéről szóló elismervény eredeti példányának felcserélése is szokott félreértést okozni. Szakmailag egy
tanúsítvány átvételi elismervénye egyenértékű lehet annak hitelesített másolatával, hiszen egy tanúsítványt
az intézmény bármikor reprodukálhat, vagyis értelmetlen annak másolatát követelni (egyébként is perceken
belül előállítható), ha rendelkezésre áll annak átvételi elismervénye. Ez a jogszabály merev értelmezése
lenne, és ellentétes annak céljával. De előfordult már az is, hogy az intézmény a kiállított tanúsítványok
hiteles másolata helyett azok szkennelt formátumát mutatta be a szakértőknek, akik azt elfogadták,
megítélésünk szerint helyesen.

Ha egy intézmény képviselőinek viselkedése lassítaná, vagy félrevinné a helyszíni vizsgálatot, esetleg a szakértők
befolyásolására alkalmas fordulatot venne, veszélyeztetve ezáltal a vizsgálat objektivitását és eredményességét,
a szakértőknek kell udvariasan, de határozottan kézben tartania a vizsgálat menetét, folyamatosan szem előtt
tartva megbízásuk célját.
A jogszabályok gyakorlati értelmezése és alkalmazása során eltérhetnek az egyes intézmények, illetve az egyes
szakértők megközelítései is. Ezt sok esetben indokolhatja a képzés sajátossága, vagy akár a képzésben
résztvevők célcsoportja is. A tények megállapításánál és rögzítésénél a jogszabályi és szakmai követelmények
szem előtt tartása mellett ezeket a sajátosságokat, valamint a jogszabályok célját, és az életszerűséget is szem
előtt kell tartania a szakértőnek.

Ha egy helyszíni vizsgálat során a szakértő „civil” foglalkozása, munkahelye iránt érdeklődik az ügyfél, mi lehet a
követendő magatartás?
Egy engedélyezési eljárásban a szakmai vezető alkalmazásának megfelelőségét vizsgálják a szakértők. Csak
megbízási szerződést kötöttek, de ott, azonnal megkötik a munkaszerződést. Mi lehet a helyes szakértői
hozzáállás?
Milyen formában fogadható el az egységes dokumentum?
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32. A SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI (P/NY/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 8. §
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (a továbbiakban: Ákr.)
2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakértői tevékenység ellenőrzése az Fktv. 8. §-a alapján történik. Jelen fejezetben a szakértők hatósági ellenőrzésének
tapasztalatairól lesz szó a továbbképzés tananyagának kidolgozásában közreműködő, hatósági ellenőrzésen ellenőrzött
szakértőként vagy társszakértőként részt vettek tapasztalatai, illetve más, ellenőrzésen már átesett szakértők és
intézmények elmondásai alapján.
A szakértői tevékenység ellenőrzésének szabályozása
A szakértők hatósági ellenőrzését - hatósági jogkörén belül, a programszakértők esetében - a kamara, illetve a
felnőttképzési hatóság végezheti, mely ellenőrzés az Ákr. alapján történik. Ennek megfelelően az ellenőrzésbe vont
szakértő értesítő levelet kap az ellenőrzési eljárás megindításáról. Az eddigi tapasztalatok alapján ezt nem előre, hanem
közvetlenül a helyszíni vizsgálat megkezdésekor veheti át az ellenőrzést végző kormánytisztviselőtől. Az értesítő levélben
szerepelnek a megfelelő jogszabályi hivatkozások, valamint a szakértő jogai és kötelezettségei az eljárás során. Az
ellenőrzésen tapasztaltakról az ellenőrzést végző kormánytisztviselő által készített jegyzőkönyv alapján hatósági döntés
születik, amelyet a szakértő a jegyzőkönyv egy példányával együtt postán kap kézhez.
Az ellenőrzések menete
Az előző pontban már említésre került, hogy a szakértő nem kap előzetes értesítést ellenőrzésének megindításáról, így
arról csak az általa ellenőrzött felnőttképzési intézményhez történő megérkezésekor szerez tudomást. Ekkor veszi át –
aláírásával igazoltan – az értesítő levelet, és az abban szereplő jogairól és kötelezettségeiről rövid szóbeli tájékoztatást is
kap az ellenőrzést végző kormánytisztviselőtől, aki egyben tájékoztatja az ellenőrzés menetéről is, ami a helyszíni
vizsgálat során szinte kizárólag a megfigyelés, illetve a dokumentumelemzés módszere. Ezen túlmenően esetenként a
szakértői tevékenység végzéséhez szükséges iskolai és szakmai végzettségeket igazoló oklevelek másolatainak
bekérésére is sor kerül a hatóság részéről.
A helyszíni vizsgálat során az ellenőrzést végző kormánytisztviselő általában maga is áttekinti az ellenőrzött intézmény
azon dokumentumait, amelyeket a szakértők már megvizsgáltak. Ennek lehetőségét már az ellenőrzés kezdetén kéri az
ügyféltől és a szakértőktől, egyben tájékoztatja az intézmény képviselőjét, hogy a dokumentumok általa történő tartalmi
vizsgálata nem befolyásolja az ellenőrzés kimenetelét, az ő hatásköre kizárólag a szakértői tevékenység vizsgálatára
terjed ki. Az ellenőr mobil IT eszközön eléri és ellenőrzi az elektronikus adatbázisokat is, így képes a helyszínen
kontrollálni a szakértő erre vonatkozó megállapításait.
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A szakértői tevékenység ellenőrzési jegyzőkönyvének tartalmi elemei
A helyszíni vizsgálat során, illetve annak alapján készült, később a szakértő által is kézhez kapott jegyzőkönyv a
következő tartalmi elemekből áll:
 A szakértői tevékenység, illetve a felnőttképzési szakértők közhiteles hatósági nyilvántartásába történő felvétel
törvényi feltételeinek vizsgálata (ez a jogszabályban előírt iskolai és szakmai végzettség, illetve a szükséges
gyakorlati idő meglétének vizsgálatát jelenti)
 A hatósággal való együttműködés (a felkéréstől a dokumentumok leadásáig terjedő együttműködés
megfelelősége, határidők tartása, stb.)
 A nyitóértekezleten tanúsított közreműködés vizsgálata (a szemle kezdetén tanúsított szakértői magatartás,
kommunikáció, öltözködés, stb.)
Érdekesség, és fontos tudni, hogy az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a szakértő „Tisztában van-e az igazságügyi
szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. tv. 39-41. §-ában foglalt jogaival és kötelezettségeivel, és tudja-e alkalmazni azokat”.
 A helyszíni szemlére történő előzetes felkészülés vizsgálata (az intézményről előzetesen rendelkezésre álló,
illetve elérhető információkról való tájékozottság)
 A szakértő szakmai jártasságának vizsgálata (az ellenőrzés módszereinek, átgondolt, jogszerű lefolytatásának
vizsgálata, a jogszabályok ismerete, azok alkalmazásának megfelelősége)
 A szakértő által készített dokumentumok vizsgálata (a vizsgálati jegyzőkönyv és az esetlegesen csatolt
mellékletek megfelelősége)
 A szakértői óralátogatás vizsgálata (az óralátogatás végrehajtásának vizsgálata)
 A hatóság összegző véleménye a felnőttképzési szakértő tevékenységéről (itt egy összefoglaló vélemény kerül
megfogalmazásra az előzőek alapján).
Az egyes vizsgálati szempontok minősítése „megfelelő”, illetve „nem megfelelő” megjegyzéssel történik. A „nem
megfelelő” minősítés esetén felsorolásra kerülnek a hiányosságok, de a „megfelelő” minősítés esetén is tartalmazhat a
vonatkozó rész további megállapításokat.

Az ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításainak tapasztalatai (nem reprezentatív minták alapján)
 Több szakértő is jelezte már, hogy - jobbító szándékú - észrevételként jelent meg a jegyzőkönyvben a szakértők
közötti átgondolt, folyamatos munkamegosztás hiánya.
 Ugyancsak több példa van arra is, hogy a jegyzőkönyv szerint a szakértő többször megnyilvánult tanácsadói
szerepkörben is a vizsgálat során.
 Az egyedi észrevételek között található olyan is, ami rámutat a szakértő által tett megalapozatlan, vagy
ellentmondásos megállapításokra, illetve a figyelmét elkerülő kisebb-nagyobb hiányosságokra is
 A jegyzőkönyvek hangsúlyozzák, hogy „az észrevételek előremutatásként szolgálnak, a szakértői tevékenység
támogatását, annak további szakmai fejlesztését célozzák”.
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A szakértői tevékenység hatósági ellenőrzése az Ákr. előírásai alapján történik?
Miről szól a 2016. évi XXIX. törvény?
Ki és mit ellenőriz a szakértők hatósági ellenőrzése során?

32. témakör
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33. AZ ÁLLAM ÁLTAL ELISMERT SZAKKÉPESÍTÉSEK (ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK)
(P/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szt.) 6.§
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről (a továbbiakban: Korm. rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az állam által elismert szakmák egységes jegyzékét, az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) a
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény vezette be. Ezt megelőzően országos, ágazati és vállalati képzési jegyzékek
voltak. Az „új” OKJ bevezetése óta számos változáson ment keresztül:
 1996 óta tartalmazza az ISCED-nek (az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere) megfelelő képzési
szinteket,
 2001-től kerültek rögzítésre a szakmacsoportok,
 2009-ig a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter adta ki rendeletként évente,
 2010-től kormányrendeletként kerül kiadásra,
 2012-ben történt strukturális megújítása – a szakképzési rendszer átalakításával összhangban.
Az OKJ módosításával összefüggő megfeleltetéseket (korábbi OKJ – hatályos OKJ) a szakmai és vizsgakövetelményeket
kiadó rendelet tartalmazza.
Jelenleg a Korm. rendelettel kiadott OKJ a hatályos. Tartalmazza:
 a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben oktatható szakképesítéseket,
 az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben is oktatható szakképesítéseket,
 a kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatható szakképesítéseket, továbbá
 a szakképesítés-ráépüléseket és a részszakképesítéseket.
Az OKJ-ban meghatározásra kerül (felépítése):
 a szakképesítés azonosító száma, szintje és megnevezése,
 a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függő adott időtartama (iskolai
rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az
óraszám),
 a szakképesítések szakmacsoportja és szakgimnáziumi ágazat szerinti besorolása,
 munkarend (esti, a levelező, a távoktatás, tanfolyam, egyéb sajátos munkarend),
 MKKR szint (Magyar Képesítési Keretrendszer)
 a szakképesítésért felelős miniszter megnevezése.

117

Program / Igazgatás

33. témakör

Az OKJ szám felépítése:
 az 1-2. számjegye a képzés szintjét jelöli
21
alapfokú részszakképesítés, befejezett iskolai végzettséget nem igényel, az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg
31
alsó középfokú részszakképesítés, alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és
vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciára épül, az iskolarendszeren kívüli
szakképzésben, a szakiskolai képzésben, illetve a Szakképzési Hídprogramban szerezhető meg
32
alsó középfokú szakképesítés, alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg
33
alsó középfokú szakképesítés-ráépülés, alapfokú iskolai végzettséget igénylő, iskolarendszeren kívüli
szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül
34
középfokú szakképesítés, alapfokú iskolai végzettségre vagy a szakmai és vizsgakövetelményben
meghatározott bemeneti kompetenciákra épül, jellemzően iskolai rendszerű szakképzésben szerezhető
meg
35
középfokú szakképesítés-ráépülés, alapfokú iskolai végzettséget igénylő, jellemzően iskolai rendszerű
szakképzésben megszerezhető szakképesítésre épül
51
felső középfokú részszakképesítés, érettségi végzettséghez kötött és iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szerezhető meg
52
felső középfokú szakképesítés, érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli
szakképzésben szerezhető meg
53
felső középfokú szakképesítés-ráépülés, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben megszerezhető,
érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül
54
emeltszintű szakképesítés (technikus), érettségi végzettséghez kötött és elsősorban iskolai rendszerű
szakképzésben szerezhető meg
55
emeltszintű szakképesítés-ráépülés, elsősorban iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető,
érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre épül
62
felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés


a 3–5. számjegy a szakképesítés tanulmányi területe (3 számjegy) a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott
Képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerint részletezve
1
Oktatás
2
Humán tudományok és művészetek
3
Társadalomtudományi, gazdasági, jogi képzések
4
Matematika, számítástechnika, egyéb természettudományos képzések
5
Műszaki, ipari és építőipari képzések
6
Mezőgazdaság

A szakképesítések megnevezése a magyar ABC rendben történik. Az OKJ tartalmazza a szakmacsoportok megjelölését
(összesen 23 db), illetve az ágazati megjelölést (szakközépiskola, összesen 43 db).
Az adott képzés óraszáma (iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás esetében eltérő óraszámmal) magába
foglalja a szakmai képzést kiegészítő, a foglalkoztatással összefüggő idegen nyelvi képzést, továbbá legalább 15 órában
a foglalkoztatási ismereteket, amely szakképesítéseknél e követelmények előírásra kerültek.
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Fontos, hogy az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén iskolarendszeren kívüli minimális
képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen
történő jelenlétét biztosító képzési módszerrel kell megtartani.
A képzés munkarendje:
 Iskolai rendszerű szakképzés esetén: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak alapján
nappali, esti, levelező, távoktatás vagy egyéb sajátos munkarend
 Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés
(tanfolyami képzés) vagy távoktatás.
MKKR szint:
A szakképesítésnek a Magyar Képesítési Keretrendszer 1–8-ig terjedő besorolási rendszere szerinti szintje.
A szakképesítésért felelős miniszter:
A szakképesítésért felelős ágazati miniszter, illetve a szakképesítésért felelős minisztérium megjelölése.
Az OKJ-t kiadó rendelet egyes mellékletei kiegészítő információkat tartalmaznak:
- 1. sz. melléklet: OKJ táblák (szakképesítések/szakképesítés-ráépülések, részszakképesítések, magyarázat)
- 2. sz. melléklet: OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható
szakmairányait (pl. Építő- és anyagmozgató gép kezelője, Artista I-II., Népi kézműves)
- 3. sz. melléklet: ágazati szakmai érettségi végzettséggel betölthető munkakörök
- 4. sz. melléklet: az Szt. 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti szakképesítéseket és az előfeltételként
elfogadható mestervizsgákat
- 5. sz. melléklet: kulturális és nemzeti örökségvédelmi szakképesítések
- 6. sz. melléklet: az Szt. 4/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti agrárágazathoz tartozó szakképesítések
- 7. sz. melléklet: egyes hatósági jellegű képzések szakmai tartalmát is magában foglaló szakképesítések
- 8. sz. melléklet: szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévet megelőzően beiskolázott tanulók számára
megszerezhető, az Szt. 2. § 24a. pontja szerinti mellék-szakképesítések
- 9. sz. melléklet: szakgimnáziumba a 2019/2020. tanévtől beiskolázott tanulók számára megszerezhető az Szt. 2.
§ 24a. pontja szerinti, szakgimnáziumban megszerezhető mellék-szakképesítések
A kötelező adatszolgáltatás során (Felnőttképzési Információs Rendszer, OSAP), valamint a felnőttképzési szerződésben
fel kell tüntetni az adott szakképesítés OKJ számát.
Az OKJ módosítása
Az adott szakma törlését, szakképesítés adatainak megváltoztatását vagy új szakképesítés felvételét (a továbbiakban
együtt: módosítás) a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti a kormányzat szakképzésért és
felnőttképzésért felelősénél.
Kezdeményezésre irányuló javaslat a szakképesítésért felelős miniszterhez a Korm. rendeletben megfogalmazottak
szerint nyújtható be.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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A képzéssel kapcsolatos dokumentumokon fel van-e tüntetve, illetve helyes-e az OKJ szám (képzési program,
felnőttképzési szerződés, FIR)
A képzés munkarendje az OKJ-ban meghatározottal megegyező-e
Távoktatás esetén a személyes jelenlétet igénylő kontaktóra aránya megfelelő-e
Az előzetes minősítést végző szakértő jogosultsága megfelelő-e a képzés szakmacsoportjának

Mit jelent az „OKJ”?
Melyik évben került bevezetésre az „új” OKJ?
Mit tartalmaz az OKJ?
Hogyan épül fel az OKJ szám?
A jelenleg hatályos OKJ hány szakmacsoportot és ágazatot tartalmaz?
Milyen munkarendek kerültek meghatározásra az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzések
esetében?
Milyen információkat adnak az OKJ mellékletei?
Melyik jogszabályban található az OKJ módosítási lehetőségének részletezése?
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34. A SZAKKÉPZÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
(SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK, MODULOKRÓL SZÓLÓ
KORMÁNYRENDELET) (P/I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS






2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szt.) 2. § 41. és 43. pont, 7. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 12. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 11. § (4a), 14. § (2) c), 15. § (1) a), 16. § (4),
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ-ban) meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési
rendszer kialakulását és működését biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt (SzVK) kell előírni.
Az SzVK a szakképzésről szóló törvény értelmező rendelkezése alapján a szakképesítésért felelős miniszter által
rendeletben kiadott központi képzési dokumentum, amely meghatározza a vonatkozó komplex szakmai vizsgára
történő felkészülés szakmai követelményeit, feltételeit, a komplex szakmai vizsga során teljesíteni szükséges
követelményeket.
Az SzVK tartalmi elemei, felépítése:
 OKJ-ban szereplő adatok
o a szakképesítés OKJ-ban szereplő azonosító száma, megnevezése,
o iskolai rendszerű képzésben a szakképzési évfolyamok száma,
o iskolarendszeren kívüli képzésben az óraszám intervalluma,
 Egyéb adatok:
o a képzés megkezdéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (bemeneti kompetencia), az
iskolai és szakmai előképzettség, egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelmények,
előírt gyakorlat,
o az elméleti és gyakorlati képzési idő aránya, az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges
kompetenciákat mérő szintvizsga (szintvizsga) szervezésének legkésőbbi időpontja,
o az iskolai rendszerű szakképzés esetében a szorgalmi időszakot követően teljesítendő összefüggő
szakmai gyakorlat időtartama,
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Pályatükör
o a szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb foglalkozás (FEOR szám hozzárendelése), tevékenység,
valamint a munkaterület rövid leírása (feladatprofil),
o kapcsolódó szakképesítések, részszakképesítések, szakképesítés-ráépülések
 Szakmai követelmények
o A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma, megnevezése
 Vizsgáztatási követelmények
o a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei
o a modulzáró vizsga/vizsgák vizsgatevékenysége(i) és az eredményesség feltétele(i)
o a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei (vizsgafeladat megnevezése, időtartama, értékelési
súlyaránya),
o a vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok
o A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
 Eszköz- és felszerelési jegyzék
o a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó jegyzék
 Egyebek
o a képzésbe való belépés feltételeként meghatározott szakmai előképzettséggel kapcsolatos
kiegészítések
o modulzáró vizsgákra vonatkozó külön szabályozások (kötelező tartalmi elemek)
o a vizsgatevékenységek (komplex szakmai és modulzáró vizsga) alóli felmentés esetei, módja és feltételei
o amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik országos gazdasági kamara hatáskörébe vagy országos
gazdasági érdek-képviseleti szervezet hatáskörébe sem, a szakmai vizsgabizottságban való részvételre
a szakmai és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szervezet vagy az ágazat egészében érdekelt
szakmai kamara
o gyakorlati idő, a szakmai előkészítő érettségi tantárgyi vizsgának vagy az ágazati szakmai érettségi
vizsgának a szakmai követelmények teljesítésébe történő beszámíthatósága (iskolai rendszerű
oktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban)
Az iskolarendszerű szakképzésben az SzVK és a szakképzési kerettanterv alapján a pedagógiai program részeként
szakmai programot, az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézményben az SzVK szerint, a szakképzési
kerettanterv tartalmi előírásának figyelembevételével a felnőttképzésről szóló törvényben szabályozott képzési
programot kell kidolgozni.
Minden képzési csoport az indulásakor érvényben lévő SzVK szerint teljesíti a szakképesítés megszerzésének
követelményeit.
Az engedéllyel rendelkező képzők és engedélyezett képzési programjaik közhiteles adatbázisát vezető Pest Megyei
Kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő képzés adatait hivatalból módosítja (a
nyilvántartáson átvezeti), ha az „A” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó SzVK-t kiadó rendelet az érintett
szakképesítés vonatkozásában tartalmazza a megszerzett jogosultság - így a képzésre kiadott engedély - megváltozott
adatok szerinti megfeleltetését. A képzési programot a módosításnak megfelelően el kell készítenie a képzőnek és
előzetes szakértői minősítést követően az engedélyeztetési felületre fel kell töltenie.
A felnőttképzést folytató intézménynek az engedélyében szereplő képzés képzési programját módosítania kell, ha „A”
képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében vagy a kerettantervében meghatározott szakmai
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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. A módosított, előzetes szakértői
minősítéssel ellátott képzési programot az engedélyeztetési felületre (vonatkozó szakképesítéshez) fel kell tölteni
legkésőbb a módosított képzési program alapján indult képzés első napján.
A szakképesítések („A” képzési kör) szakmai követelményeit a szakmai követelménymodulok részletezik, melyeket
kormányrendelet ad ki.
A szakképzésről szóló törvény értelmező rendelkezése szerint a szakmai követelménymodul a szakképesítés szakmai
követelményeinek meghatározott része, egyedi szakképesítések esetén annak egésze, mely tartalmazza a
szakképesítés valamennyi, a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített szakmai kompetenciáját.
A felnőttképzési törvény értelmezésében a 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. A modul
ismeretanyagának elsajátításával a képzésben résztvevő képessé válik ismereteket, készségeket, képességeket,
tulajdonságokat meghatározott szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni. A szakmai
követelménymodul megfeleltethető tananyagegységként, tartalmától függően – a felnőttképzési törvény szerint további tananyagegységekre bontható.
A tananyagegység (modul) képzési program kötelező tartalmi eleme, megnevezését, célját, terjedelmét, tartalmát, az
elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit rögzíteni kell.
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló többször módosított 217/2012. (VIII.9.)
Korm. rendelet tartalmazza az OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai követelménymoduljainak felsorolását a
szakmai követelménymodulok azonosító számának és megnevezésének feltüntetésével, illetve azok részletes tartalmi
leírását.
A szakmai követelménymodul felépítése, tartalmi elemei:
 Feladatprofil
a munkafeladatok rendezett felsorolása, amelyeket egy munkavállaló a szakképesítés birtokában tud elvégezni
 Tulajdonságprofil
a szakképesítésnek megfelelő munkafeladatok elvégzésére való alkalmasságot, azaz a szakmai tudást a személyt
jellemző tulajdonságok rendszerében írja le
o Szakmai kompetenciák
 Szakmai ismeretek
 Szakmai készségek
o Személyes kompetenciák
o Társas kompetenciák
o Módszerkompetenciák
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Az „A” képzési körbe tartozó szakképesítés képzési programja a felnőttképzési törvény, így a hatályos szakmai
és vizsgakövetelmény előírásainak megfelelően (iskolarendszerben is oktatható szakmák esetében a vonatkozó
szakképzési kerettanterv tartalmi elemeinek figyelembe vételével) készült-e, illetve ennek megfelelően kerül-e
megvalósításra (pl. képzés megkezdésének feltételei, elméleti és gyakorlati óraszámok, modulzáró vizsga,
eszköz- és felszerelésjegyzékben szereplő tételek rendelkezésre állása)
A képzési programban szereplő tananyagegységek leírása a vonatkozó szakmai követelménymodulok
megnevezésének, tartalmának megfelelő-e
A képző a vonatkozó jogszabálymódosításokat követően elvégezte-e az érintett engedélyezett képzési
programjainak kötelező módosítását, a módosított képzési programot az előzetes szakértői minősítést követően
feltöltötte-e az engedélyezési felületre

Mit jelent és mit határoz meg az SzVK?
Ki által kerül kiadásra az SzVK és a szakmai követelménymodul?
Mutassa be az SzVK felépítését, az egyes tartalmi elemeket!
Milyen szempontokat kell egy iskolarendszeren kívüli felnőttképzést végző intézménynek figyelembe vennie a
képzési program kialakítása során?
Mi írja le a szakképesítés szakmai tartalmát?
Milyen esetben kell a képzőnek módosítania a képzési programját?
Mi a teendő a módosított képzési programmal?
Mit határoz meg a szakmai követelménymodul?
Mutassa be a szakmai követelménymodul felépítését és tartalmi elemeit!
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35. A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK (P/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szktv.) 2. § 37. pont és a 8. §
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 12. § (2) a)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 14. § (2) ca),

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS

A szakképzésről szóló törvény értelmező rendelkezése alapján a szakképzési kerettanterv az SzVK alapján kidolgozott
egységes, (iskolarendszerű oktatásban) kötelezően alkalmazandó dokumentum, amely a szakképesítés követelményei
átadásának tartamát és menetét írja le.
Szakközépiskolai,
szakiskolai
képzésben
szakképesítésenként,
szakgimnáziumban
ágazatonként
és
szakképesítésenként készül, rendeletben kerül kiadásra (innovációért és technológiáért felelős miniszter által, az adott
szakképzésért felelős miniszterrel egyetértésben – a korábbi NGM rendeletek módosítása az 5/2018. (VII.9.) ITM
rendeletben jelent meg.
A szakképzési kerettanterv magába foglalja az elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó előírásokat is. Tartalmazza:
 a szakképzés jogi hátterét,
 a szakképesítés alapadatait,
 a szakképzésbe belépés feltételeit,
 a szakképzés szervezésének feltételeit (személyi, tárgyi),
 a szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra,
 a szakmai követelménymodulok alapján a szakmai tárgyak rendszerét (az adott szakmai tantárgy mely szakmai
követelménymodulhoz tartozik), azok részletes tartalmát (mind a fő-, mind a mellék-szakképesítésre
vonatkozóan), illetve a tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciákat,
 a tantárgy tanításának célját, kapcsolódó közismereti és szakmai tartalmakat, az értékelés módját
 a tantárgyi követelmények évfolyamonkénti megoszlását,
 a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet (heti óraszámok),
 az elméleti és gyakorlati képzés tagolódását, arányát.
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Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében történő szakképzés esetében az engedéllyel rendelkező képzőnek a
vonatkozó képzési programot, amennyiben az adott szakképesítés iskolarendszerben is oktatható, a szakképzési
kerettanterv tartalmának figyelembevételével kell elkészítenie.
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Az engedéllyel rendelkező képző iskolarendszerben is oktatható szakképesítésére vonatkozó képzési
programja a szakképzési kerettanterv figyelembevételével készült-e.






Mi a szakképzési kerettanterv?
Mire terjed ki a szakképzési kerettanterv?
Mutassa be a szakképzési kerettanterv tartalmi elemeit!
Hogyan jelenik meg a szakképzési kerettanterv az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben?
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36. A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA, A MODULZÁRÓ VIZSGA (P/I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS
K APCSOLÓDÓ
JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS
2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szt.)





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.)
315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a
vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól
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 továbbiakban: Korm.
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS

Az Szt. rendelkezése alapján az OKJ-ban meghatározott szakképesítéshez - az ellenőrzési, mérési és értékelési rendszert
biztosító - szakmai és vizsgakövetelményt (a továbbiakban: SzVK) ír elő az adott szakképesítésért felelős miniszter. A
rendeletben kiadott központi képzési dokumentum meghatározza a szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő
felkészülés szakmai követelményeit, feltételeit és azokat a követelményeket, amelyeket a komplex szakmai vizsga során
kell teljesíteni. Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán sikeresen teljesítette az
SzVK-ban előírt valamennyi követelményt.
A komplex szakmai vizsga a képzésben résztvevő szakmai elméleti és gyakorlati tudásának, képességeinek,
készségeinek, ismereteinek mérése, a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához
meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás.
Olyan állami vizsga, mely Magyarország területén szervezhető, a nyelve magyar (kivéve az SzVK-ban előírt idegen nyelvi
követelményeket, továbbá a nemzetiségi iskolában, két tanítási nyelvű szakképző iskolában magyar vagy a nemzetiségi
vagy a képzés nyelvének megfelelő idegen nyelv). Részletesen a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló
315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet szabályozza (többek között: jelentkezés, felmentés, szervezés, előkészítés,
lebonyolítás, értékelés, vizsgabizottság, adminisztratív feladatok, iratkezelés, vizsgadíj és vizsgáztatási díj, ellenőrzés).
Az SzVK a komplex szakmai vizsgáztatással kapcsolatos követelmények vonatkozásában előírja:
 vizsgára bocsátás feltételeit (beleértve: nyelvvizsga, modulzáró vizsga, egyéb feltételek, pl. szakmai gyakorlat)
 vizsgatevékenységeit (írásbeli, gyakorlati, interaktív, szóbeli)
 a felmentés eseteit, módját és feltételeit,
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a vizsgatevékenységek szervezésére, vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályokat (lásd pl. központi vizsganaptár, központilag meghatározott vizsgafeladatok,
kötelező tartalom),
a vizsgatevékenységek és a komplex szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól
és eljárási rendjéről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat) meghatározottaktól
eltérő szempontjait (pl. elégtelen teljesítés következményei),
a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és
felszerelési jegyzék,
a szakmai vizsgabizottságban való részvételre a szakmai és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szervezet,
szakmai kamara (amennyiben a szakképesítés nem tartozik egyik országos gazdasági kamara hatáskörébe vagy
országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet hatáskörébe)
egyéb feltételek (pl. részszakképesítés megszerzése).

Az iskolarendszeren kívüli szakképesítést követő komplex szakmai vizsga szervezésére való jogosultságot a szakmai
vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet tartalmazza. Az engedély - az abban meghatározott, állam által
elismert szakképesítések tekintetében - visszavonásig jogosít Magyarország területére kiterjedően komplex szakmai
vizsgák szervezésére.
A komplex szakmai vizsga helyét és időpontját a komplex szakmai vizsgát szervező intézmény jelöli ki a szakképesítésért
felelős miniszter által a honlapján nyilvánosságra hozott vizsganaptár alapján. Gondoskodik a szükséges feltételek
biztosításáról, vezeti a komplex szakmai vizsgákkal kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget tesz az adatszolgáltatási
kötelezettségnek. (A képzéssel megszerzett szakképesítés, egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével,
időpontjával, eredményével kapcsolatos adatokról a képzőnek is nyilvántartást kell vezetnie.)
A komplex szakmai vizsgára történő jelentkezés határideje a vizsga első vizsganapját megelőző 45. nap. A felmentési
kérelmeket a vizsgajelentkezési lapja mellé kell csatolni, elbírálásukról a vizsgabizottság dönt. A döntésről határozatot
hoz, melyről a vizsgázót az első vizsganapot megelőző harmadik napig tájékoztatja.
A vizsga megkezdésének feltétele valamennyi, szakmai és vizsgakövetelményben előírt feltétel teljesítése, valamint a
személyazonosság és a képzés megkezdési feltételeinek igazolása. Ezeket a jelentkezési lap záradékában, illetve
vizsgaszervező általi aláírásával igazolni kell.
A komplex szakmai vizsgát a vizsgabizottság által elfogadott lebonyolítási rend alapján kell megvalósítani. A szakmai
vizsgabizottság független szakmai testület, amely 4 tagból áll, akiket a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter a szakképzési feladatot ellátó hatóság útján bíz meg. A szakmai vizsgabizottság munkájában az elnök mellett
három tag vesz részt (legalább egy tag szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, egy tag pedig a képzést folytató
intézmény által javasolt, a képzésben részt vett oktató vagy a gyakorlati képzés ellátásához jogszabályban előírt
szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező személy). A vizsgabizottság elnökének, tagjainak a kijelöléshez az
országos vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági névjegyzékben szerepelnie kell.
A lebonyolítási rend és mellékletei minden a vizsgával kapcsolatos lényeges információt, körülményt tartalmaznak
(csoportbontás, vizsgarend -vizsgafeladatok és azok sorrendje, időkerete, párhuzamos vizsgáztatás-, vizsgabizottság
munkamegosztása, technikai feltételekkel és biztosításukkal, valamint a közreműködő felügyelő tanárral/oktatóval
kapcsolatos információk, egyebek).
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Ugyanazon vizsganapra - amennyiben azt az SzVK nem zárja ki - több vizsgafeladat, vizsgatevékenység is szervezhető. A
vizsgázó egy vizsganapra eső vizsgatevékenységeinek összes ideje nem haladhatja meg a 8 órát (számításakor a
vizsgafeladatok végrehajtására meghatározott maximális időt kell figyelembe venni). A szóbeli, az írásbeli, az interaktív
és a központi gyakorlati vizsgatevékenységeket 8:00-18:00 óra között, a gyakorlati vizsgatevékenységeket 7:00-19:00
óra között lehet megvalósítani. A vizsga időtartama legfeljebb 3 – vizsgabizottság által történő meghosszabbítás esetén
legfeljebb 4 - nap lehet.
A vizsgaszervező a vizsgacsoportokat részszakképesítésenként, szakképesítésenként vagy szakképesítés-ráépülésenként
alakítja ki. A vizsgacsoport maximális létszáma a szakgimnáziumi osztálylétszám maximumával egyezik meg, 34 fő.
Összevont vizsga esetén (amennyiben erre lehetőség van) maximum 25 fő lehet.
Maximálisan 3 vizsgacsoport kerülhet összevonásra. Az összevonásban érintett szakképesítések nem szerepelhetnek a
szakképesítésért felelős miniszter által közleményben és a honlapján is közzétett, nem összevonható szakképesítés
párok között. Az összevont vizsga szervezésének igényét a vizsgabejelentésben külön fel kell tüntetni. Az összevont
vizsgának csak az időpontja és helyszíne lehet azonos, a vizsgatevékenységek végrehajtását, a vizsgadokumentumok
vezetését az összevont vizsga esetén is elkülönülten, vizsgacsoportonként kell végezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő
érdemjeggyel történik.
Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgafeladat megoldását a központi javítási-értékelési útmutató
alapján kell értékelni. A szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó feleletét a lebonyolítási rendben rögzítettek szerint a
vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai együttesen vagy külön-külön értékelik.
Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően
számít bele a vizsga eredményébe. Az egyes vizsgafeladatok érdemjegyeinek két tizedes jegy pontossággal számolt
összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét. Az osztályzat megállapítása során a kerekítés általános szabályai
szerint kell eljárni. A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot
kap, melyek a következők lehetnek: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).
A felmentési lehetőségeket az SzVK tartalmazza.
Sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére (az indokoltság igazolásával) a vizsgafeladat eltérő vizsgatevékenységgel (pl.
szóbeli helyett írásbeli vagy központi gyakorlati) vagy az SzVK-ban előírt időtartam maximum 30%-os
meghosszabbításával is teljesíthető (amennyiben az SzVK erre utaló egyéb megjegyzést nem tartalmaz).
Felmentés adható amennyiben a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi
versenyen, diákolimpián az adott vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatát a
versenykiírásban előírt szinten teljesítette vagy nemzetközi megállapodás alapján.
Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli. Ha a szakmai és
vizsgakövetelmény másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell
megismételni.
A vizsgaszervező köteles gondoskodni arról, hogy a vizsgacsoport tagjai eredménytelen szakmai vizsga esetén legkésőbb
a komplex szakmai vizsgát követő vizsgaidőszak végéig javító-, pótlóvizsgát tehessenek.
Javítóvizsgát kell tennie annak, aki
 sikertelen vizsgát tett,
 a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította (a vizsgát teljes egészében meg kell
ismételni), vagy
 szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltásra került (a vizsgát teljes egészében meg
kell ismételni).

129

Program / Igazgatás

36. témakör

A javítóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés
megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le vagy ismételhető.
Pótlóvizsgát kell tennie annak, aki a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni
nem tudta, azokból a vizsgafeladatokból, amelyekből még nem vizsgázott.
A pótlóvizsga a szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő egy évig a képzés
megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény szerint tehető le.
A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül be kell fejezni, kivéve, ha az SzVK másként rendelkezik.
Komplex szakmai vizsgát kiskorú személy kizárólag iskolai rendszerű szakképzés keretében tehet, kivéve, ha az adott
szakképesítés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg.
A vizsga elnökét, a vizsgabizottság tagjait, a jegyzőt és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértőt a 315/2013. (VIII.28.)
Korm. rendeletben meghatározott díjazás illeti meg, melyet az iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgázó vagy a
vizsgázóval felnőttképzési szerződést kötött intézmény fizet.
A vizsgáztatási díj az elnök és a vizsgabizottsági tagok esetében két tételből áll: alapdíj (a vizsga évének első
munkanapján érvényes minimálbér hivatkozott rendeletben meghatározott %-a – jelenleg 9,5%) és változó díj (a
vizsgázók száma alapján, az SzVK-ban meghatározott, egy vizsgázó teljes vizsgaidejének megfelelő kategória szerint).
A jegyző és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők esetében vizsgáztatási díjként a változó díjat kell kifizetni, de
ennek %-os értéke eltér a vizsgabizottság részére meghatározottól.
A vizsgabizottság elnöke, tagjai, illetve a jegyző kérheti utazási- és szállásköltség elszámolását.
A vizsgán felügyeletet ellátó oktatók szintén jogosultak vizsgáztatási díjra.
Az összevont vizsgát alapdíj szempontjából egy vizsgának kell tekinteni, de a változó díjat az egyes szakképesítésekre
vonatkozóan külön kell elszámolni.
A vizsgáztatási díjat minden esetben a kerekítés szabályai szerinti százas értékre kell kerekíteni. Kifizetése kizárólag a
vizsgával összefüggő, jogszabályban előírt feladatok jogszerű és teljes körű ellátásával összefüggésben történik,
határideje a vizsga utolsó vizsganapját követő 15 nap.
Amennyiben a képző intézmény vagy a vizsgaszervező a delegált taggal, a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját
segítővel egyéb megállapodást kötött, az tekintendő az elszámolás alapjának.
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a komplex szakmai vizsgára bocsátás alapvető feltétele a szakmai és
vizsgakövetelményben előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. Ezen túlmenően el kell fogadni azt az eredményes
vizsgát is, amelyet az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben a felnőttképzésről szóló törvény szerinti felnőttképzési
szakmai programkövetelmény alapján, egyéb szakmai képzésként megvalósított képzés alapján szerveztek, ha:
 annak felépítése modulrendszerű, a modulzáró vizsgával érintett szakmai követelménymodul teljes átvételével
került nyilvántartásba,
 tartalmazza a modulzáró vizsgával érintett szakmai követelménymodulra vonatkozó, az Fktv. 12. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő vizsgáztatási szabályokat, és
 a felnőttképzést folytató intézmény az adott szakmai követelménymodul tekintetében jogosult a modulzáró
vizsga szervezésére (kivéve, ha a kiadott SzVK-ban foglaltak szerint a szakképesítésért felelős miniszter által
meghatározott vizsgaidőpontokban központi tételsor vagy központi írásbeli feladatlap alapján lefolytatott
modulzáró vizsga az előírás).
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A modulzáró vizsga olyan kompetenciamérés, amely annak megállapítására irányul, hogy a vizsgára jelentkező a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott egyes követelménymodulokban előírt szakmai kompetenciákat
elsajátította-e. A vizsgatevékenység lehet írásbeli, gyakorlati, interaktív, szóbeli.
A modulzáró vizsgát a felnőttképzést folytató intézmény szervezi, amennyiben a vonatkozó SzVK ettől eltérő előírást
nem tartalmaz (lásd központi modulzáró vizsga) és a jelentkező kizárólag az intézményben vett részt az érintett
szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben. Egyéb esetben az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vagy az
Szt. 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott intézmény jogosultsága.
A modulzáró vizsgával kapcsolatos részletes információk a képzési program kötelező tartalmát képezik.
A modulzáró számonkérés tartalmát tekintve az adott szakmai követelménymodulban (vagy az ahhoz tartozó
tananyagegységekben) meghatározott szakmai ismereteket és készségeket teljes mértékben felöleli. Amennyiben a
vonatkozó SzVK másképp nem rendelkezik, a feladatokat a szakmai követelménymodul oktatásában résztvevő oktatók
állítják össze, a képző intézmény hagyja jóvá, figyelembe véve a képzési program tartalmát és a komplex szakmai vizsga
követelményeit. A modulzáró vizsga teljesítése alóli felmentési lehetőségeket a vonatkozó SzVK tartalmazza.
A modulzáró vizsgá(k) időpontja a képzés (napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti)
ütemezésében kerül rögzítésre, lehet:
 közvetlenül a szakmai követelménymodulhoz tartozó tananyagegységek oktatásának befejezését követően, vagy
 modulcsoportok szerint, vagy
 a képzésért felelős minisztérium által kiadott központi vizsganaptár szerint, vagy
 a képzés befejezése után, a komplex szakmai vizsga első napját megelőzően.
A modulzáró vizsgák helyszíne az elméleti és/vagy gyakorlati képzési helyszín, illetve egyéb, előzetesen a képző által
kijelölt, a képzés ütemezésében rögzített helyszín (például képző székhelye, telephelye, stb.), mely megfelel a képzés
tárgyi feltételeit meghatározó Korm. rendelet vonatkozó előírásainak.
A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga eredményességének feltételeit a vonatkozó SzVK
tartalmazza, értékelése kétfokozatú skálán történik (megfelelt, nem felelt meg).
Sikeres modulzáró vizsga esetén a képző a szakmai követelménymodulok azonosító számát, megnevezését, a modulzáró
vizsga időpontját és eredményességét feltüntető igazolást állít ki a képzésben résztvevő részére.
A modulzáró vizsga dokumentumai:
 írásbeli/gyakorlati/interaktív feladatsor, szóbeli tételsor,
 esettanulmányhoz tartozó formai és tartalmi követelmény, javítási-értékelési útmutató,
 eredmény összesítő(k) (jegyzőkönyvek),
 modulzáró igazolás(ok),
 modulzáró igazolás(ok) átvételét igazoló elismervény.
A modulzáró vizsgával kapcsolatos adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség az Fktv. vonatkozó rendelkezése
alapján a képző intézményt terheli, elmulasztása szankciót von maga után.
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A modulzáró vizsga kezdő napját megelőző harmadik napig a képző a hatóság részére elektronikus úton (FIR) adatot
szolgáltat
 a szakképesítés és a modulok megnevezéséről,
 a modulzáró vizsga napjáról, kezdő időpontjáról és helyszínéről,
 a vizsgán részt vevők számáról.
A képző intézmény a képzésben résztvevő tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett
szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos
adatokról nyilvántartást vezet.






















132

Határozza meg a modulzáró és a komplex szakmai vizsga fogalmát!
Mely jogszabályok vonatkoznak a komplex szakmai vizsgára és a modulzáró vizsgákra?
Milyen feltételei vannak a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak?
Mit/milyen tételeket határoz meg az SzVK a komplex szakmai vizsga vonatkozásában?
Milyen vizsgatevékenységei lehetnek a komplex szakmai vizsgának?
Mi tartalmazza a vizsga megvalósításának részletes leírását?
Melyek az összevont vizsga szervezésének feltételei?
Hány fős lehet egy vizsgacsoport?
Milyen díjazás illeti meg a vizsgabizottság tagjait és a vizsgabizottság munkáját segítőket?
Ki/mely intézmény jogosult modulzáró vizsga szervezésére?
Milyen kötelezettség kapcsolódik a modulzáró vizsga szervezéséhez?
Milyen dokumentumok kapcsolódnak a modulzáró vizsgához?
Tehet-e modulzáró vizsgát kiskorú személy?
Ki tehet javító- és pótlóvizsgát?
Milyen értékelést kaphat a vizsgázó a komplex szakmai vizsgán?
Milyen időpontokban szervezhetők a különböző vizsgatevékenységek?
Hogyan épül fel a komplex szakmai vizsga vizsgabizottsága?
Milyen előírások vonatkoznak a vizsgabizottság elnökére, tagjaira és a munkájukat segítőkre?
Szervezhető-e ugyanazon vizsganapra több vizsgatevékenység?
Mi és milyen dokumentum szabályozza a felmentési lehetőségeket?
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37. A FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐI RENDSZER (I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 6. §
14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység
folytatásának részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői szakterületek
Felnőttképzési szakértői szakterületek:
 felnőttképzési igazgatás;
 nyelvi szakterület (rész-szakterületekből áll, melyek megnevezése azonos a nyelv megnevezésével).
Felnőttképzési programszakértői szakterületek azonosak:
 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
kormányrendeletben foglalt Országos Képzési Jegyzék szerinti képzés szakmacsoportjának,
 a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet 1.
melléklete szerinti tanárszakok megnevezésével.
A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának feltételei
Aki felnőttképzési szakértői, vagy felnőttképzési programszakértői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló
szándékát a hatóságnak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerint bejelenteni.
Felnőttképzési szakértői, felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására az jogosult, aki rendelkezik a
miniszteri rendelet 2. §-ában meghatározott szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal, és megfelel az ott
meghatározott egyéb feltételeknek.
Felnőttképzési szakértői, felnőttképzési programszakértői tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés tartalmát, és a
bejelentéshez csatolandó mellékleteket a miniszteri rendelet 5. §-a határozza meg.
A bejelentést elektronikusan kell benyújtani az alábbi linkeken található tájékoztatók szerint:
 Felnőttképzési szakértői tevékenység:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesifoosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/felnottkepzesi-szakertok
 Felnőttképzési programszakértői tevékenység:
https://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/felnottkepzesi-programszakerto-11031
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A bejelentéshez mellékelni kell:
 a szakmai képesítést igazoló okirat másolatát, honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás másolatát;
 a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okirat másolatát;
 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.
A bejelentés több szakterületre és rész-szakterületre is benyújtható.
Nyilvántartás
A felnőttképzési szakértők nyilvántartását a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH), a felnőttképzési programszakértők
elektronikus nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) vezeti.
A nyilvántartás tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy:
 természetes személyazonosító adatait,
 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatokat,
 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és nyilvántartott
értesítési címét,
 közzétenni kívánt elérhetőségét és a szakértői tevékenységével összefüggő egyéb adatát, ha hozzájárult annak
közzétételéhez,
 szakterülete megjelölését,
 engedélye megadásának időpontját,
 nyilvántartásba vételi számát és időpontját,
 nyilvántartásból való törlésének időpontját és okát,
 rész-szakterületének megnevezését,
 továbbképzése teljesítésének tényét a teljesítést igazoló tanúsítvány számának és a teljesítés időpontjának
feltüntetésével, vagy a továbbképzés teljesítésének hiányát,
 tevékenysége felfüggesztésének vagy szünetelésének tényét, és annak kezdő és befejező időpontját.
A nyilvántartás – 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.
Adatváltozás bejelentése
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 nyilvántartás adatainak bejelentés szerinti módosításáról, vagy
 a szakértői tevékenység folytatásának megtiltásáról és a szakértő nyilvántartásból való törléséről, ha a
bejelentés érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot.
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Továbbképzési kötelezettség
A felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő
 első alkalommal a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági
nyilvántartásába történő felvételétől számított fél éven belül,
 ezt követően kétévenként köteles továbbképzésen részt venni és eredményes vizsgát tenni.
Fontos! A továbbképzésen és vizsgán kizárólag a hatóság, illetve a kamara által vezetett közhiteles nyilvántartásban
szereplő szakértő vehet részt.
A felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségének a nyilvántartásban szereplő valamennyi szakterület
vonatkozásában – szakterületenként külön-külön (felnőttképzési igazgatás és nyelvi) – köteles eleget tenni, míg a
felnőttképzési programszakértő továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplő szakterületek számától
független.
A továbbképzési kötelezettség teljesítését a felnőttképzési szakértő a kormányhivatalnak, a felnőttképzési
programszakértő a kamarának köteles a továbbképzést záró vizsga időpontjától számított nyolc napon belül bejelenteni.
Szakértői tevékenység szünetelése
A szakértő kérheti tevékenységének szüneteltetését legfeljebb két év időtartamra a kezdőnap és az időtartam
megjelölésével.
A szünetelés időtartama a szakértő továbbképzési kötelezettségét nem érinti.
Szakértői tevékenység ellenőrzése
A hatóság és a kamara szakértői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében
ellenőrzi, hogy a felnőttképzési szakértő, illetve felnőttképzési programszakértő
 rendelkezik-e az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben
meghatározott, a tevékenység végzéséhez előírt feltételekkel,
 tevékenysége megfelel-e az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendeletben foglalt előírásoknak.
Szakértői tevékenység felfüggesztése, törlése
 A hatóság – legfeljebb egy évi időtartamra – elrendeli a szakértői tevékenység felfüggesztését, ha a szakértő
továbbképzési kötelezettségét a meghatározott időtartamon belül nem teljesíti.
 A hatóság a szakértői tevékenység folytatását legfeljebb öt év időtartamra megtiltja és ezzel egyidejűleg a
szakértőt törli a nyilvántartásból, ha
- a szakértő a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő
előírásokat ismételten megszegte,
- a szakértői tevékenység folytatásának feltételei a szakértő nyilvántartásba vételekor sem álltak fenn, vagy
utóbb megszűntek,
- a szakértő a továbbképzési kötelezettségét a felfüggesztését követő 1 éven belül sem teljesíti.
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Ha a hatóság a szakértői tevékenység folytatását megtiltja és a szakértőt ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, a
szakértői tevékenység megtiltásáról rendelkező határozat véglegessé válásától számított öt évig szakértői tevékenység
folytatására irányuló bejelentés alapján nem vehető nyilvántartásba.
A hatóság a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha a szakértő
 bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
 elhalálozott.
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Vezető szakértőként (hatósági felkérés):
- felnőttképzési (felnőttképzési igazgatás, vagy nyelvi szakterülettel rendelkező) szakértő,
- engedélyezési eljárásban vesz részt,
- ellenőrzési eljárásban vesz részt.
Társzakértőként (hatósági felkérés):
- felnőttképzési programszakértő, és nyelvi szakterülettel rendelkező szakértő
- engedélyezési eljárásban vesz részt
- ellenőrzési eljárásban vesz részt.
“Külső” szakértőként (nem hatósági felkérés):
- a felnőttképzést folytató intézménynél tanácsadói feladatot lát el,
- képzési program előminősítését végzi.
Fontos a szakértői szerepkörök szétválasztása!

Hová, és milyen formában kell benyújtani a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló
bejelentést?
Be kell-e jelenteni a szakértő adataiban bekövetkezett változást?
Mennyi ideig szüneteltethető a szakértői tevékenység?
Milyen szakterülettel rendelkező szakértő bízható meg vezető szakértői feladattal?
Mit ellenőriz a hatóság a szakértői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt?
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38. A FELNŐTTKÉPZÉS TÁMOGATÁSÁNAK FORRÁSAI (I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 23-24. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS

A felnőttképzés támogatásának forrásai:
 Központi költségvetés (hazai, és európai uniós forrás).
 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési
hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része.
A 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.
Támogatás nyújtható annak a nem magyar állampolgárnak, aki
 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja,
 a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és
bevándorolt, letelepedett, befogadott, hontalan vagy
 a menedékjogról szóló törvény alapján menekült, oltalmazott vagy menedékes jogállású.
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 a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak
megfelel-e. A pályázati kiírás érvénytelen, ha a pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetének lenti határidőben történő
megküldését elmulasztja.
A pályázat kiírója a pályázati kiírás tervezetét – a megjelenés várható időpontját legalább tizenöt nappal megelőzően
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.
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A felnőttképzés támogatási forrásainak felhasználása







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 Fktv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott képzésekben való részvételt.
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.
Fogyatékos felnőtt egyidejűleg egy támogatott képzésben vehet részt, és három naptári év alatt legfeljebb két
képzéséhez nyújtható felnőttképzési normatív támogatás.
Az NFA képzési alaprésze központi keretének felnőttképzési célra fordítható része felhasználható
- az Fktv. hatálya alá tartozó, valamint az Fktv. 1. § (5) bekezdése szerinti képzések támogatására,
- a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély megszerzésére és a felnőttképzést folytató
intézmények technikai feltételei fejlesztésének támogatására, a felnőttképzés érdekében végzett fejlesztő
tevékenység támogatására,
- az Európai Unió programjaiban való részvételhez szükséges felnőttképzési célú és az Fktv. 1. § (5) bekezdése
szerinti képzések hazai pénzügyi forrásainak biztosítására.

Fogalom meghatározások
 Belső képzés: a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, a munkáltató
beszállítóinak munkavállalói részére, vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozások munkavállalói részére nem
üzletszerűen szervezett, támogatási forrás terhére megvalósuló képzés, amely nem lehet OKJ-s, valamint általános
nyelvi képzés.
 Támogatást nyújtó: a támogatási források felett rendelkezni jogosult szervezet, amellyel a támogatott a
pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerződést köt.
 Támogatott képzés: részben vagy egészben a támogatási források terhére megvalósuló képzés.
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Milyen támogatási forrásokat különböztetünk meg?
A menedékjogról szóló törvény alapján menekült jogállású nem magyar állampolgárnak nyújtható-e támogatás?
Hogyan jelentethetők meg a támogatásokat érintő pályázati kiírások?
Hány napon belül véleményezi a hatóság a pályázati kiírás tervezetét?
Mihez nyújthat normatív támogatást az állam?
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39. A VAGYONI BIZTOSÍTÉK (I)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 10. § (1) c) pont
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 18-21. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az Fktv. 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint felnőttképzési tevékenység folytatására engedély annak adható, aki
vagyoni biztosítékkal rendelkezik.
Ez alól kivételt képeznek a kizárólag „D” körös képzéseket folytató, illetve az államháztartásról szóló törvény szerinti
központi költségvetési szervként működő intézmények.
A vagyoni biztosíték formáit, mértékét és felhasználásának szabályait a Korm. rendelet 18-21. §-a határozza meg.
Formái:
 Egy, vagy több biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés.
 Hitelintézetnél elkülönített, zárolt pénzösszeg (pénzbeli letét).
Vagyoni biztosítékként csak olyan 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
visszafizetésére.
A szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy 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.
A felnőttképzést folytató intézmény köteles a szerződést érintő bármilyen változást – a módosított vagy az új szerződés
másolatának a szerződés megkötésétől számított harminc napon belül történő megküldésével – a kormányhivatalnak
jelezni.
Mértéke: a tevékenység megkezdésének üzleti évében minimum 500.000 Ft, a következő években az előző évnek a
felnőttképzésből származó, a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevételének
kettő százaléka, de minimum 500.000 Ft.
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Szerepe/célja: a képzési szolgáltatás bármely okból történő meghiúsulása esetén a képzésben résztvevő által előlegként
befizetett összeg azon részének visszafizetésére, kártérítés biztosítására szolgál, amelyre a résztvevő nem kapott
szolgáltatást.
Vagyoni biztosítékkal való rendelkezés időtartama: a felnőttképzési tevékenység fennállásának teljes időtartama plusz 6
hónapig kötelező biztosítani a vagyoni biztosítékot.
Bejelentési kötelezettség
 Árbevétel
Az engedéllyel rendelkező intézmény köteles az előző évi felnőttképzésből származó nettó árbevétel összegét
bejelenteni.
Határideje: minden üzleti év fordulónapját követő hatodik hónap tizenötödik nap. Első alkalommal az engedély
megszerzését követő évben kell teljesíteni. Az üzleti év fordulónapja általában a tárgyév december 31-éje, azonban
vannak képzők, amelyek –a hatályos fennálló számviteli előírások alapján- ettől eltérő fordulónapot határozhatnak meg,
ebben az esetben a hat hónap ezen időponttól számítandó.
Ha a nettó árbevétel kettő százaléka több mint a korábban megkötött szerződésben rögzített összeg, a vagyoni
biztosíték mértékét módosítani szükséges, és azt az árbevétel jelentés beküldésével egyidejűleg igazolni szükséges, azaz
a szerződést, vagy kötvény is csatolni kell.
 Tevékenység megszüntetése
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, megszüntetéséhez.
A bejelentéshez a folyamatban lévő, előleg-befizetéssel rendelkező képzésekről szóló kimutatást kell mellékelni. A
kimutatásnak az alábbi adatokat kell tartalmazni:
 A képzés megnevezését.
 A képzésben résztvevők névsorát és a felnőttképzési szerződésben szereplő adataikat, az előlegként befizetett
képzési díj befizetőjének megnevezését és lakcímét vagy székhelyét, ha az eltér a képzésben résztvevőtől,
valamint a befizetett összeg számlamásolattal igazolt nagyságát.
 A befizető számára visszafizetésre javasolt összeg nagyságát és a hitelintézet vagy a biztosító intézet által kiadott
igazolást a vagyoni biztosíték mértékéről.
 A képzésben résztvevő személyekkel megkötött felnőttképzési szerződések másolatait.

Kormányhivatal eljárása
A vagyoni biztosíték felhasználásával összefüggésben:
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Ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.
Ha a vagyoni biztosíték felhasználásához szükséges feltételek fennállnak, a kormányhivatal a vagyoni
biztosítéknak a bejelentésben foglaltak szerinti felhasználását a bejelentés utolsó oldalán hagyja jóvá oly
módon, hogy a bejelentés minden oldalán szerepelnie kell a szignálásnak is.

Igazgatás


39. témakör

Ha nem felel meg a felhasználáshoz szükséges feltételeknek, a kormányhivatal felhívja az intézményt
kiegészítésre vagy módosításra. A teljesítést követően fentiek szerint jóváhagyja a vagyoni biztosíték
felhasználását.

Engedély részbeni vagy teljes visszavonásával összefüggésben:








A felnőttképzést folytató intézmény engedélyének részbeni vagy teljes visszavonásáról határozatot állít ki.
A határozatban felhívja az intézményt a folyamatban lévő, előleg-befizetéssel rendelkező képzéseiről szóló
kimutatás nyolc napon belül történő benyújtására.
Ha a felnőttképzést folytató intézményt a kormányhivatal a nyilvántartásból törli és az intézmény a vagyoni
biztosítékkal kapcsolatos minden kötelezettségét teljesítette, a kormányhivatal jóváhagyja a vagyoni biztosíték
megszüntetését.
Ha a felnőttképzést folytató intézmény nem jogszerűen jár el, a kormányhivatal a képzésben résztvevő hozzá
benyújtott igénybejelentése alapján – intézkedik a képzési díj vagyoni biztosíték terhére történő
visszafizetésének teljesítése érdekében.
A kormányhivatal a vagyoni biztosíték feloldását a visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő
6 hónap letelte után hagyja jóvá.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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Az engedélyezési eljárásban a szakértő azt vizsgálja, hogy az intézmény rendelkezik-e minimum 500.000 Ft
értékű vagyoni biztosítékkal, illetve, hogy a szerződés tartalmazza-e a jogszabály által előírt kötelező elemeket.
Az ellenőrzési eljárásban azt vizsgálja, hogy eleget tett-e a jogszabályban előírt határidőig az árbevétel jelentési
kötelezettségének. Vizsgálja továbbá, hogy az előző évi felnőttképzésből származó nettó árbevételének
megfelelően módosította-e (amennyiben ez szükséges) a vagyoni biztosítékról szóló szerződést, vagy kötvényt.
A vizsgálat alapja a hatósághoz beküldött árbevétel jelentés.
A kizárólag „D” körös képzéseket folytató, illetve az államháztartásról szóló törvény szerinti központi
költségvetési szervként működő intézményeknek vagyoni biztosítékkal nem kell rendelkezni, ezért ezekben az
esetekben fentieket nem kérheti a szakértő.

A felnőttképzést folytató intézménynek mennyi ideig kell rendelkeznie vagyoni biztosítékkal?
Mennyi a vagyoni biztosíték mértéke a felnőttképzési tevékenység megkezdésének évében?
Mit kell csatolni a felnőttképzési tevékenység részbeni, vagy teljes megszüntetéséről szóló bejelentéshez?
Hogyan történik a vagyoni biztosíték felhasználásának jóváhagyása?
Mit vizsgál a szakértő az ellenőrzés során?

Igazgatás

40. témakör

40. A FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEKBEN KEZELT
SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK (I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 21. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Személyes és kezelt adatok
1) A képzésben résztvevő
 neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási
helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a
tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma;
 szülőjének, törvényes képviselőjének neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma.
2) A tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő esetén a képzési jogviszonnyal összefüggő,
képzésben részt vevő alábbi adataival kapcsolatosak:
 iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeretek,
 képzésbe történő felvétele,
 tanulmányainak értékelése és minősítése,
 a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga helye, időpontja,
eredménye.
3) A képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele.
A személyes és kezelt adatok:
 statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon
átadhatók;
 a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen
átadhatók és felhasználhatók;
 az államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e
támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
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Igazgatás

40. témakör

Különleges adat




a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes
adat;
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Személyes adatok nyilvántartása
A felnőttképzést folytató intézmények a személyes adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartják nyilván és
kezelik.
Adatszolgáltatás





A felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó, a nemzeti köznevelésről
szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra
kötelezett.
Minden felnőttképzési tevékenységre vonatkozik, függetlenül attól, hogy azt a felnőttképzési törvény hatálya
alatt végzi-e, azaz a képzés engedélyezett-e, vagy sem.
Az OKJ szerinti szakképesítések vizsgáiról, valamint az államilag elismert nyelvvizsgákról a hatóság szolgáltat
adatot az OSAP szerint.

Fogalom meghatározások
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Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.

Igazgatás

40. témakör

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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A szakértő azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény az Fktv. szerinti adatokat tartja-e nyilván, és
megőrzési kötelezettségének eleget tesz-e.
A GDPR-nak való megfelelés vizsgálata nem a szakértő feladata.







Mi minősül különleges adatnak?
Átadhatók-e statisztikai célra a személyes adatok?
Mennyi ideig kell nyilvántartani és megőrizni a személyes adatokat?
Mire vonatkozik az OSAP szerinti adatszolgáltatás?
Mit vizsgál a szakértő?

Igazgatás

41. témakör

41. A FELNŐTTKÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 15. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOMKIFEJTÉS
A felnőttképzést folytató intézmény adatszolgáltatásra kötelezett, melyet a hatóság részére elektronikus úton, az ún. FIR
rendszeren keresztül kell megtennie:
1. Engedélyezett képzéseinek folytatásáról legkésőbb a képzés első képzési napján:
 a felnőttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, az engedély megszerzésének időpontjára és
számára,
 a képzés megnevezésére, OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a szakképesítés
azonosító számára és megnevezésére, egyéb szakmai képzés, általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy
kombinált nyelvi képzés esetén a képzés engedélyezéséhez szükséges felnőttképzési szakmai
programkövetelmény vagy a felnőttképzési nyelvi programkövetelmény nyilvántartásban szereplő
azonosítószámára,
 a képzési csoport
o képzésének első képzési napjára,
o haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére,
o képzése befejezésének tervezett időpontjára,
o résztvevőinek számára,
o a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére
vonatkozó adatokat kell szolgáltatnia.
2. OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányuló képzés esetén a modulzáró vizsgával összefüggésben a modulzáró
vizsga kezdő napját megelőző harmadik napig:
 a szakképesítés és a modulok megnevezésére,
 a modulzáró vizsga napjára, kezdő időpontjára és helyszínére,
 a vizsgán részt vevők számára
vonatkozó adatokat kell szolgáltatnia.
145

Igazgatás

41. témakör

3. A képzésben résztvevők elégedettség-mérésével összefüggésben a kötelező kérdésekre adott válaszok
átlageredményét képzésenként és kérdésenként a képzés befejezését követő negyvenöt napon belül kell
továbbítani.
4. Adatváltozás esetén a bejelentésnek
 a képzési csoport képzésének első képzési napjára, résztvevőinek számára vonatkozó változások esetén az
adatváltozás keletkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az adatváltozás keletkezésének napján,
 a képzési csoport haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére,
képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatok változása esetén az adatszolgáltatásban
szereplő időpontok bekövetkezéséig kell eleget tenni.
Adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei
A hatósága kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, ha a
felnőttképzési tevékenységet folytató jogalany
 a megvalósult képzések öt százalékát érintően nem a valóságnak megfelelően szolgáltatott adatot a
felnőttképzési információs rendszer számára.
 nem teljesítette az elégedettségméréssel kapcsolatos adatszolgáltatást.
A felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, ha az intézmény:
 az 1-4. pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti (kivéve a felnőttképzést folytató intézmény
megnevezésére, székhelyére, az engedély megszerzésének időpontjára és számára vonatkozó adat),
 a képzést – a hatóság tájékoztatásának elmulasztása mellett – nem valósítja meg.
Fogalom meghatározások
 Képzés megkezdésének időpontja: egyéni felkészítés és csoportos képzés esetén a képzés első kontaktórájának
időpontja, folyamatban lévő képzésbe bekapcsolódó résztvevő első kontaktórájának időpontja, távoktatás esetén a
tananyagnak vagy résztananyagnak a képzésben résztvevő számára történő megküldési időpontja.
 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.

146

Igazgatás

41. témakör
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Ellenőrzési eljárásban a szakértő azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény:
- az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően működteti-e a felnőttképzési információs rendszert,
- a megvalósult képzések öt százalékát érintően a valóságnak megfelelően szolgáltatott-e adatot a
felnőttképzési információs rendszer számára,
- a folyamatban lévő képzés a felnőttképzési információs rendszerben jelzett ütemezés szerint halad-e,
- teljesítette-e a felnőttképzésben résztvevők elégedettségének mérésével összefüggő adatszolgáltatási
kötelezettségét.






A résztvevők számára vonatkozó adatokat mikor kell bejelenteni?
A résztvevők elégedettségmérésével összefüggésben milyen adatokat kell szolgáltatni?
Mi a teendő a bejelentett adatokban történt adatváltozás esetén?
Milyen szankciót alkalmaz a hatóság, ha a felnőttképzést folytató intézmény nem teljesítette az
elégedettségméréssel kapcsolatos adatszolgáltatást?
Az adatszolgáltatással összefüggésben ellenőrzési eljárásban mit vizsgál a szakértő?
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Igazgatás

42. témakör

42. A FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE (I)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 17. §,17/B. § és 20. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 26. § (4), 29. § (1) 6. pontja

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A felnőttképzést folytató intézmény kötelezettségei
Fktv. 17. §
A felnőttképzést folytató intézmény köteles:
 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.
 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.
Fktv. 17/A. §
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 az Fktv. hatálya alá tartozó képzésként valósít meg.
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42. témakör

Fktv. 17/B. §
Ha az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató intézmény bármely OKJ szerinti szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzésre, vagy az általa meghirdetett OKJ szerinti képzésre vonatkozó engedéllyel nem
rendelkezik,
 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
 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.
Kormányhivatal eljárása
A kormányhivatal ellenőrzi, hogy a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmény az Fktv. 17. § és a 17/A. §-ban
meghatározott tájékoztatási kötelezettségét teljesíti-e, illetve betartja-e a 17/B. §-ban meghatározott rendelkezéseket.
A kormányhivatal a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki,
ha a felnőttképzési tevékenységet folytató jogalany nem teljesíti az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségét, illetve a
képzési tevékenységére vonatkozó hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját nem az Fktv.-ben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően alakította ki.
A felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, ha az intézmény a 17. §-ban és
a 17/A. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget.
Ha az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet 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.
Fogalom meghatározások
 Felnőttképzést folytató intézmény: az a jogalany, aki a képzésre irányuló tevékenységét az Fktv. szerint kiadott
engedély alapján folytatja.
 Képzési tevékenység: szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés.
 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.
 OKJ szerinti szakképesítés: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti, állam által elismert
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés.
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ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN


Ellenőrzési eljárásban a szakértő azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény
- Eleget tett-e az Fktv. szerinti tájékoztatási kötelezettségének
- Az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően alakítja-e ki a képzési tevékenységére vonatkozó
hirdetéseinek és tájékoztatóinak tartalmát és formáját
- Hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói megfelelnek-e az Fktv.-ben foglalt rendelkezéseknek






Mit kell feltüntetni a képzési tevékenység gyakorlása során használt képzési dokumentációban?
Hogyan kell kialakítani a képzési tevékenységére vonatkozó hirdetések és tájékoztatók tartalmát és formáját?
Az OKJ-s képzések elnevezésével kapcsolatban melyik jogszabály rendelkezik?
Milyen összegű bírságot szab ki a hatóság, ha az iskolarendszeren kívüli képzési tevékenységet folytató
intézmény a 17/B. §-ban meghatározott rendelkezéseket megsérti?
Mit vizsgál a szakértő?
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43. A NYELVI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSI FORMÁI (NY)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 2. § és 12. § (2) b)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) eb) ec) ee),16. § (7) c)
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról (a
továbbiakban: miniszteri rendelet) 2. § (1) c), e); a 8. § és a rendelet 1. melléklete

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A nyelvi követelmények leírását a 2001-ben megjelent Közös Európai Referenciakeret (KER) tartalmazza.
Hat nyelvtudási szintet határoz meg, célja, hogy áthidalja azokat a kommunikációs korlátokat az élő nyelvoktatásban
dolgozó szakemberek között, amelyek az egyes országokra jellemző különböző oktatási rendszerekből adódnak. A
szintleírások világosak, pozitív irányultságúak, felhasználhatók nyelvoktatási programok tervezéséhez, nyelvvizsgák
tervezéséhez és az önálló tanulás tervezéséhez. A felnőttképzésben a nyelvi szintek meghatározásának alapjául
szolgálnak.
Az Európa Tanács Referenciakerete
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többfunkciós: a nyelvtanulást biztosító szolgáltatások tervezésében és kivitelezésében szerepet játszó
valamennyi célra felhasználható
rugalmas: különböző körülmények között alkalmazható
nyitott: alkalmas további bővítésre és finomításra
dinamikus: a használata során szerzett tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlődik
felhasználóbarát: könnyen érthető és használható a célközönség számára
nem dogmatikus: a számos egymással versengő nyelvészeti és neveléstudományi elmélet és gyakorlat közül
egyiket sem tekinti egyedül üdvözítőnek.
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A KER összesen hat nyelvtudási szintet határoz meg, amelyekben definiálják, hogy az egyes szinteken a nyelvtanulók mit
tudnak és mire képesek. A közös referenciaszintek:







Mesterszint (C2)
Haladószint (C1)
Középszint (B2)
Küszöbszint (B1)
Alapszint (A2)
Minimumszint (A1)

A fenti hat kritériumszint mellett három „plusz szint”-et is megkülönböztet a KER, amelyek a következőek:
 A2+ (A2 és B1 között)
 B1+ (B1 és B2 között)
 B2+ (B2 és C1 között)
A KER-ben szereplő szintleírásokat 1993 és 1996 között empirikus kutatások alapján fejlesztették ki, azonban bizonyos
szintleírások bemérése nem empirikus módon, hanem más skálák releváns szintleíró elemeinek újrakombinálásával
történt.
A szintleírások jellemzői
 Pozitív irányultság: Azt fogalmazza meg, hogy mit tud a nyelvtanuló egy adott szinten idegen nyelven
megoldani, nem pedig azt, hogy mit nem tud.
 Meghatározottság: A szintleírások konkrét feladatokat és/vagy a feladat végrehajtásához alkalmazott készségek
konkrét fokozatait írják le.
 Világosság: A szintleírások átláthatóak és szakzsargontól mentesek, megfogalmazásuk egyszerű
mondatszerkezetű, világos és logikus felépítésű.
 Rövidség: a szintleírások nem haladják meg a körülbelül 25 szót.
 Önállóság: a szintleírások használhatók önálló kritérium-állításokként listákban vagy kérdőívekben a folyamatos
tanári értékelés és/vagy önértékelés során
A Közös Referenciaszintek, szemléltető szintleírások
A Közös Referenciaszinteket három táblázat mutatja be az eltérő céloknak megfelelően. Az első a Közös
Referenciaszintek rendszerének összegző bekezdésekben való egyszeri összefoglalása, egy egyszerű
„általános“ábrázolás, ami megkönnyíti a rendszer használatát a nem szakképzett használók számára.
Pl.: (B1 szint) Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak,
és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben,
amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban,
amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat,
reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.
A második táblázat (önértékelési táblázat) résztvevők, tanárok és más olyan felhasználók számára készült, akik számára
részletesebb áttekintés szükséges. Célja, hogy segítse a résztvevőket a főbb nyelvi készségeik (szövegértés, beszéd, írás)
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feltérképezésében, és annak eldöntésében, hogy mely szinten keressék a nyelvismeretük szintjének önértékeléséhez
használható részletesebb szintleírásokat.
Pl.: (B1 szint – szövegértés – olvasás) Megértem azokat a szövegeket, amelyek elsősorban gyakran előforduló hétköznapi
vagy a munkával kapcsolatos szókincset tartalmaznak. Megértem az eseményekről, érzelmekről és kívánságokról
beszámoló magánleveleket.
A harmadik táblázat a szóbeli teljesítmény értékeléséhez készült, és a nyelvhasználat különböző minőségi jellemzőit
emeli ki (választékosság, nyelvhelyesség, folyékonyság, interakció, koherencia).
Pl.: (B1 szint – Folyékonyság) Érthetően tud folyamatosan beszélni, bár gyakran kell szünetet beiktatnia
mondanivalójának nyelvtani vagy szókincsbeli megtervezése céljából, és mondanivalójának módosítása nagyon
szembetűnő, elsősorban akkor, ha hosszabban beszél szabadon.
Ld.: https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/KER_2002/3%20fejezet_2.pdf
Ezen táblázatok összefoglalásként értendőek, a KER bizonyos fejezetei további leírásokat kínálnak az egyes szintekre
vonatkozóan (pl. általános írásbeli produkció, kreatív írás, beszámolók és esszék)
A KER hiányosságai:
 tartalmaz olyan szintleírásokat is, amelyek bemérése nem empirikus módon, hanem más skálák releváns
elemeinek újrakombinálásával történt
 a szintleírásokat nem minden esetben sikerült egységesíteni
 nem tartalmaz szintleírásokat a közvetítési készséggel (pl. fordítás és tolmácsolás) és a szaknyelvi tudással
kapcsolatban sem
 A KER nem nyelvspecifikus, ezért egyetlen élő idegen nyelvre vonatkozóan sem tartalmaz szintekre lebontott
konkrét szókincsválogatásokat vagy nyelvtani szerkezetlistákat.
A Közös Európai Referenciakeret felhasználható:
 nyelvoktatási programok tervezéséhez a feltételezhető és meghatározható előzetes tudás és a korábbi
tanuláshoz való illeszkedés, célkitűzéseik és tartalmuk szempontjából
 nyelvvizsgák tervezéséhez a vizsgák tartalma és az értékelési kritériumok, inkább a pozitív teljesítmény, sem
mint a negatív szemléletet tükröző hiányosságkeresés szempontjából
 az önálló tanulás tervezéséhez, beleértve a tanuló meglévő ismereteinek tudatosítását, a megvalósítható és
érdemleges célok önálló kitűzését, a tananyagok kiválasztását és az önértékelést
„KER” a felnőttképzésben
 Fktv. 2. §
Az általános nyelvi képzésfogalma és a nyelvi képzés szintjének meghatározása is az Európa Tanács Közös Európai
Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszert veszi alapul
 miniszteri rendelet 2. § (1) c), e) és 8. §
A rendelet a nyelvi programkövetelményeket a KER szintekhez igazítja és meghatározza mely szint hány modulra
bontható. A szinteken belüli óraszámokat pedig az 1. melléklet a 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelethez határozza meg.
 Korm. rendelet 5. § (1) eb) ec) ee) és 16. § (7) c)
A rendelet a nyelvi képzés esetében az oktatók elvárt nyelvi szintjét szintén a KER-szintekhez kapcsolt igazolható
nyelvtudáshoz kapcsolja.
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Szakértői tudnivalók a helyszíni szemlén/hatósági ellenőrzésen
- A szakértő megvizsgálja, hogy a nyelvi képzési programterjedelmében (modul-és óraszám) a miniszteri
rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak megfelelő vagy eltér attól.
- A nyelvi képzési program alapjául minden esetben egy nyelvi programkövetelmény szolgál, a szakértő
feladata azt is vizsgálni, hogy a használt/használni kívánt képzési program a programkövetelmény alapján
került kidolgozásra (Fktv. 12. § (2) b))









Milyen céllal jött létra a Közös Európai Keretrendszer?
Milyen „plusz szinteket” különböztet meg a KER a hat nyelvtudási szinten kívül?
Melyik táblázat tartalmazza a nyelvspecifikumokat?
Melyek a KER legfőbb felhasználási területei?
Mi az oka, hogy többféle szemléltető szintleírást is tartalmaz a KER?
Milyen szintleírásokat nem tartalmaz a KER?
Hol jelenik meg a KER a Felnőttképzési törvényben és rendeleteiben?
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44. A NYELVI PROGRAMKÖVETELMÉNY TARTALMA, RÉSZEI, KOHERENCIÁJA (NY)

K APCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 19.§ (3)
16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról (a
továbbiakban: miniszteri rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A nyelvi programkövetelmény kötelező elemei:
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a nyelv megnevezése
a megszerezhető nyelvi képzés szintje (nem minden programkövetelmény megy el C2 szintig, kombinált képzés
esetén gyakori a C1 szint, mint a megszerezhető legmagasabb képzettségi szint – ezt a miniszteri rendelet 2.§ (2)
teszi lehetővé,
- általános nyelvi képzés esetén ez a KER hatfokozatú szintrendszere
- egyéb vagy kombinált nyelvi képzés esetén a nyelvi készségek, képességek és ismeretek felnőttképzési
nyelvi programkövetelményben meghatározott „KER” szintekhez köthető szintjei
a nyelvi képzés fajtája
- általános nyelvi képzés (Fktv 2.§ 1.)
(az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben
megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés)
- egyéb nyelvi képzés (bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés) (Fktv 2.§ 5a.)
- kombinált nyelvi képzés (Fktv 2.§ 19a.)
(az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belüli összekapcsolásával
megvalósuló nyelvi képzés)
a nyelvi képzés típusa
- kontaktórás képzés (Fktv 2. § 20 a.)
- vagy az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén kontaktórás képzés vagy
távoktatás; (Fktv 2. § 23 d)
Ez a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézményre vonatkozik, mint jogalanyok– a felnőttképzési törvény hatálya alatt
megvalósított, nem támogatott képzési tevékenység esetében.
Tehát támogatott képzést nem lehet távoktatási formában megvalósítani.
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a képzés formája
- kontaktórás képzés esetén csoportos képzés és egyéni felkészítés (Fktv 2. § 18.)
- távoktatásos képzés esetén maga a forma is távoktatás
a nyelvi képzés szintjének megfelelően a képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák
Ez részben a KER szintekhez kötődik, de főként egy adott modult megelőző modul/tananyagegység részletes
tartalmi követelményeinek 60%-os ismerte az alapja.
a nyelvi képzettségi szint megszerzéséhez szükséges képzés képzési formától függő minimális és maximális
óraszám
- ez összességében, KER szintenként és tananagyagegységekre lebontva is megjelenik a
programkövetelményekben
- kontaktórás képzések esetén a minimális óraszámok a miniszteri rendelet 1. számú mellékletéhez
igazodnak, távoktatásos nyelvi képzés esetén pedig a 2. számú melléklethez
- a maximális óraszámok kontaktórás képzések esetén a rendelet 2.§ (1) ca) pontja értelmében nem
haladhatja meg az 1. mellékletben meghatározott óraszám másfélszeresét és a cb) pont szerint távoktatásos
nyelvi képzés esetében a maximális óraszám nem haladja meg a 2. mellékletben meghatározott óraszám
kétszeresét,
- egyéni felkészítés esetén a minimális és maximális óraszám a kontaktórás képzésekhez igazodó minimális és
maximális óraszám kétharmada
- a programkövetelmények nagytöbbsége a képzés formáját is tartalmazza (csoportos, egyéni)
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Fentiek alapján van olyan programkövetelmény, ami kizárólag csoportos képzésre vonatkozik vagy kizárólag
egyéni felkészítésre, de van olyan programkövetelmény is, amely mindkét formát lehetővé teszi a kétharmados
arány betartása mellett. A programkövetelmények a bevezetésükkor nem minden esetben jelölték meg a képzés
formáját, ezért az is előfordulhat, hogy találunk olyan programkövetelményt is, (Angol C2 1 1 009) amely
alkalmas lehet csoportos képzésre és egyéni felkészítésre egyaránt. (Bár a PMKH összefoglaló táblázatában
csoportos képzésként van megjelölve, azonban a konkrét programkövetelményben nem szerepel ez az
információ).
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a nyelvi képzési követelmények leírása a lehetséges tananyagegységek megjelölésével
- A nyelvi képzési követelmények leírása moduláris rendszerben történik (nyelvi képzés esetén
tananagyegység és modul szinonimák)
- a modulok kialakítása igazodik a nyelvi képzés szintjeihez és a modul kimeneti követelményeihez (a
modulok tartalma a KER szintekkel összhangban van megfogalmazva)
- A modulok/tananyagegységek számát a miniszteri rendelet határozza meg az egyes KER szintekhez
igazodóan
- Ennek megfelelően az egyes „KER” szintek bontása
 az A1–B1 kimeneti szinteken legalább két, legfeljebb négy,
 a B2–C1 kimeneti szinteken legalább négy, legfeljebb nyolc,
 a C2 kimeneti szinten legalább három, legfeljebb hat modult tartalmaz
- az egyes modulok terjedelme nem lehet kevesebb, mint 30 tanóra (kivéve távoktatás típusú képzés)
Léteznek olyan programkövetelmények is, amelyek többféle modulszámot is tartalmaznak az egyes KER
szintekhez igazodóan. Az ebből készült képzési program(ok)ban természetesen választani kell a lehetőségek
közül. Egy képzési programban csak egy fajta modulszerkezet lehetséges, konkrét óraszámmal. Külön képzési
programot szükséges készíteni és előminősíttetni, ha ugyanazon programkövetelményt szeretnénk használni,
csak más óraszámmal vagy más modulszámmal. („fiókprogram”)
Az előfordulhat, hogy a többféle modulstruktúrát leíró programkövetelmények esetében pl. A1 szinten a 2
modulos változat kerül a képzési programba, A2 szinten már a 3 vagy 4 modulos. Így bár a modulok száma
szintenként eltér, azonban ez nem befolyásolja a szint teljes óraszámát.
(Az opcionális modulok kérdéséről egy másik témakörnél esik szó)



a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit.
- A nyelvi képzettségi szint megszerzésének igazolására a képzés követelményeit teljesítők számára a képző
intézmény tanúsítványt állít ki. A tanúsítványt magyar nyelven, a 3. melléklet (miniszteri rendelet) szerinti
tartalommal és formában kell kiállítani.
- A magyar nyelvű tanúsítvány mellett lehetőség van annak a képzés nyelvén vagy angol nyelven történő
kiállítására is.
- 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. (60% fölött „megfelelt” minősítés)
Ez a kitétel a támogatott és nem támogatott képzések esetét. (Kivételt képeznek a Katedra Nyelviskola Kft.
és az Euroteam Stúdió által benyújtott nyelvi programkövetelmények, a programkövetelmény technikai
számai szerint 074-077, 081-085, valamint a 139 és 140-es végű programkövetelmények)
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Tehát az Fktv. szerint nem támogatott képzés esetén 20%-fölötti hiányzás is megengedhető lenne, ha a
képzésben résztvevő sikeresen teljesíti a modulzáró vizsgát, azonban a programkövetelmények zöme nem
így fogalmaz.
(Szakértőként ellenőrzéskor vagy az engedélyezési eljárás során, mindig azt vizsgáljuk, hogy az adott
program megfelel-e a képzési program címében is megjelenő programkövetelménynek. Ha a
programkövetelmény másképp fogalmaz, akkor a képzési program sem lehet megengedőbb. Viszont a képző
a programjában a törvényi előírásnál szigorúbb feltételeket is szabhat – jelen esetben pl. nem tesz
különbséget támogatott és nem támogatott képzés esetén.)
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.
A tanúsítványt, valamint igazolást évente újrakezdődő sorszámozással, a tárgyév megjelölésével kell
kiállítani.
A tanúsítvány és az igazolás kézhezvételét a képzésben résztvevő – átvételi dokumentumon – aláírásával
igazolja.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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Magával a programkövetelménnyel a szakértőnek szakértői szempontból nincs vizsgálnivalója, hiszen a PMKH
honlapján már elfogadott programkövetelményeket tesz közzé. (Ezek elméletileg megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak)
A szakértő kizárólag azt vizsgálja, hogy az adott programkövetelmény alapján készített képzési program
mindenben megfelel-e az adott programkövetelménynek (az nem számít hibának, ha a képző intézmény
kérésére, az általuk használt tankönyvekhez vagy módszerekhez, a célcsoport igényeihez igazodva a képzési
program többet tartalmaz, mint az adott programkövetelmény!), valamint ellenőrzéskor megvizsgálja a kiadott
tanúsítványok másolatát, valamint a tanúsítványok átvételét igazoló dokumentumok meglétét. Ehhez
kapcsolódóan még a modulzáró vizsgák megtörténte vizsgálandó (Írásbeli teszt, vagy ha a programkövetelmény
előírja és így a képzési program is tartalmazza a modulzáró szóbeli részének megvalósításának dokumentumai.
Ez utóbbi nincs meghatározva jogszabályszerűen; a képző intézménynek kell egy saját értékelési rendszert
kidolgozni hozzá, hogy mérni tudja a 60%-ot szóban is. Az írásbeli teszt esetében könnyebb a helyzet, hiszen ott
a pontszámból könnyen számítható a 60%, és a modul tartalmának megvalósulása jól nyomon követhető a
feladatokból).

Nyelvi képzés esetén lehetnek a modulok 30 óránál rövidebbek?
Lehetséges-e bármely programkövetelményt távoktatásos formában felhasználni?
Ha egy programkövetelmény többféle modulszerkezetet ír le, tetszés szerint keverhetők ezek egy programon
belül?
Hányféle képzési formát különböztetünk meg?
Módosíthatók a képzési programkövetelmény elemei egy adott képzési programban?
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45. A TÉMA KIVÁLASZTÁSA, ALKALMAZKODÁS
A CÉLCSOPORTHOZ ÉS A RÉSZTVEVŐHÖZ (NY)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2. § (3) b), ba)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A célcsoporthoz való alkalmazkodás a megfelelő tartalmú nyelvi programkövetelmény kiválasztásával és az az alapján
készített képzési program előzetes minősítésével, engedélyeztetésével kezdődik.
Ekkor már ismerjük a célcsoport alapvető célját a nyelvtanulással, és a csoport esetleg speciális sajátosságait. (pl.
nyelvvizsga felkészítés, szaknyelv fontossága, pályázatokhoz való kapcsolódás, stb.)
Az óraszámok kiválasztásában a PMKH honlapján található összefoglaló táblázat is segít.
Mivel a programkövetelmények is nyilvánosak, az adott tartalmat is előre láthatja a képző. A tartalomból, a
programkövetelményt benyújtó kiadóról a szakos kollégák és a szakértők még a követelmény alapjául szolgáló
tankönyvsorozatot is ki tudják következtetni a legtöbb esetben.
Az új képzési programok tervezése során a célcsoport átgondolása is egy speciális szempont lehet.
Ez megjelenik a képző minőségbiztosítási kézikönyve eljárásaiban:
Ennek a jogszabályi helye a miniszteri rendelet 2. § (3) b) pontja ba) alpontja a képzési programok és tananyagok
tervezésével és tartalmi felülvizsgálatával kapcsolatos eljárás.
Ennek során a képző intézmény felméri a képzési igényeket, meghatározza a célcsoportot és a szükséges elsajátítandó
kompetenciákat, ennek megfelelően képzési programot dolgoztat ki és előminősítetti azt.
A célcsoport tehát a képzési programban is megjelenik, azonban nem célszerű nagyon lekorlátozni azt, kivéve, ha a
képző ezt kifejezetten szeretné. (Amennyiben mégis ezt választja a képző, abban az esetben minden egyes valamelyest
is eltérő új célcsoportra külön képzési programot kellene előminősíttetnie.)
A nyelvtanulás során a nyelvtanulók elsősorban kommunikatív nyelvi kompetenciájukat fejlesztik, miközben az
általános kompetenciák is fejlődnek áttételesen.
A Közös Európai Referenciakeret (KER) a nyelvhasználatról a következőképp fogalmaz a 2. fejezetben: Nyelvhasználaton
- beleértve a nyelvtanulást is - olyan személyek cselekvését értjük, akik egyénekként és társadalmi szereplőkként
részben általános és részben speciális kommunikatív nyelvi kompetenciák egész sorát sajátítják el. Ezekre a
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kompetenciákra támaszkodnak, amikor különböző kontextusokban, különböző körülmények és korlátozó tényezők
között nyelvi tevékenységekben vesznek részt.
Az ehhez tartozó fogalommagyarázat:
 Az általános kompetenciák azok, amelyek nem kifejezetten a nyelvre vonatkoznak, de amelyek mindenfajta
tevékenységhez szükségesek, így természetesen a nyelvi tevékenységekhez is.
 A kommunikatív nyelvi kompetenciák képessé teszik az egyént, hogy nyelvi eszközök alkalmazásával
cselekedjen.
Az egyén általános kompetenciáinak összetevői az
 ismeretek,
 a készségek,
 az egzisztenciális kompetencia,
 és a tanulási képesség.
Ezek a tényezők jelentősen befolyásolhatják a programkövetelménynek és a képzési program adott moduljának
megfelelő tartalmi elemeken kívül azt, hogy a tanár a célcsoport igényeinek megfelelően, hogyan alakítja a tanítási
folyamatot, milyen előképzettségeket tud aktivizálni, hogyan tudja a tananyagot a csoport/egyén igényeihez
leginkább hozzáigazítani, és milyen módszereket, eszközöket használ a maximális hatékonyság elérése érdekében.
Az ismereteken, azaz a tényszerű ismereteken a tapasztalás útján (empirikus tudás) és a formális tanulás útján szerzett
ismereteket (elméleti tudás) értjük. Minden emberi kommunikáció a világ közös ismeretén alapszik.
Az ismeretek ezen területeinek összetettsége egyénenként változó. Lehetnek kultúraspecifikusak, egyszersmind
azonban univerzálisabb paraméterekhez és állandó jellemzőkhöz is kapcsolódnak.
Az új ismeretek nem egyszerűen hozzáadódnak a már meglévőkhöz, hanem függnek az egyén korábbi ismereteinek
milyenségétől, gazdagságától és rendszerétől, sőt az új ismeretek részben át is alakítják a régebbi tudást. Természetesen
az egyén felhalmozott ismeretei közvetlen jelentőséggel bírnak a nyelvtanulást illetően. A tanítási és tanulási módszerek
számos esetben feltételezik a világ ilyen ismeretét. Más esetekben (pl. idegen nyelvterületen, olyan egyetemi vagy
iskolai tanulmányok során, amikor a tanítás nyelve nem az egyén anyanyelve) a nyelvi és egyéb ismeretek egyidejűleg és
egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Ilyenkor fokozott figyelmet kell szentelni az általános ismeretek és a
kommunikatív kompetencia közötti kapcsolatnak
A készségek és jártasságok inkább az egyénnek a konkrét cselekvések végrehajtására való képességén, mintsem a
tényszerű ismereteken alapulnak, jóllehet e képességek kialakulását elősegítheti a „felejthető“elméleti tudás
megszerzése, és befolyásolhatják bizonyos egzisztenciális kompetenciák (például egy feladat végrehajtásakor érzett
nyugalom vagy feszültség).
Nyelv esetében készség szintű ismeret például a kiejtés, helyesírás vagy bizonyos nyelvtani szerkezetek használata.)
Az egzisztenciális kompetencia az egyéni jellegzetességek, személyiségjegyek és attitűdök összességével azonosítható,
így része például az énkép, valamint az egyén másokról alkotott képe és a társadalmi interakcióban való részvételre
mutatott hajlandósága. Ez a fajta kompetencia nem csupán a konstans személyiségjegyekből ered, hanem tartalmaz
olyan tényezőket is, amelyek a kulturális beilleszkedés eredményei, és változtathatók. Ezek a személyiségjegyek,
attitűdök és sajátosságok olyan paraméterek, amelyeket figyelembe kell venni a nyelvtanulás és a nyelvtanítás
területén.
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A tanulási képesség mozgósítja az egzisztenciális kompetenciákat, a tényszerű ismereteket, a készségeket, és különböző
típusú kompetenciákra támaszkodik.
A tanulási képesség olyan tényezők különböző összetevőiből és kombinációjából áll, mint:
• egzisztenciális kompetencia: pl. kezdeményezés vagy netán kockázatvállalás a személyes kommunikációban,
hogy módunk legyen párbeszédhelyzetbe kerülni; készség arra, hogy segítséget kérjünk beszélgető
partnerünktől, például megkérjük, hogy valamit egyszerűbb szavakkal magyarázzon el; ám idetartozik a hallott
szöveg értése, úgy is mint a mondottak megértése, és úgy is mint a kulturális különbségekből adódható
félreértések iránti fokozott tudatosság és érzékenység;
• tényszerű ismeretek: pl. valamely nyelv ragozási rendszerére jellemző morfo-szintaktikai tulajdonságok
ismerete, avagy azon tabuk, illetve rituálék iránti érzékenység, amelyek más országokban az étkezéshez vagy a
szexualitáshoz kapcsolódhatnak, valamint annak tekintetbevétele, hogy ezeknek vallási vonatkozásai lehetnek;
• készségek és jártasságok: pl. jártasság a szótárhasználatban, vagy jó tájékozódó képesség egy dokumentációs
központban; az audiovizuális eszközök és a számítógép (pl. az internet) tanuláshoz való felhasználásának
ismerete.
Minden egyén esetében többféle kombinációja létezhet a készségek és jártasságok alkalmazásának, illetve az
ismeretlennel való bánás képességének. E kombinációt befolyásolhatják:
• a beszédhelyzet jellemzői, tehát például, hogy az egyén új emberekkel, az ismereteknek egy teljesen új
területével, valamely ismeretlen kultúrával vagy egy idegen nyelvvel kerül kapcsolatba;
• a kontextus: ugyanazzal a jelenséggel (pl. szülő-gyermek kapcsolat egy adott közösségben) találkozva nyilván
más és más lesz a néprajzkutató, a turista, a misszionárius, az újságíró, a nevelő vagy az orvos értelmezése és
értékelése, hiszen mindegyikük a saját szakterületének és szemléletmódjának megfelelően viszonyul a
tapasztaltakhoz;
• a jelenlegi körülmények és a korábbi tapasztalatok: valószínű, hogy az ötödik nyelv elsajátításakor főszerephez
jutó készségek különbözni fognak az első nyelv elsajátításakor használtaktól.
Az ilyen variációkat az olyan fogalmakhoz hasonlóan kezeljük, mint „tanulási stílusok“ vagy „tanulói profilok“, minthogy
nem tekintjük őket megváltoztathatatlannak. A rendelkezésünkre álló tanulási képességek palettájától függ, hogy egy
adott tanulási feladat végrehajtásához milyen stratégiákat választunk. Ugyanakkor, tanulási tapasztalataink sokszínűsége
is fejleszti tanulási képességünket, feltéve, hogy azok nem egymástól elszigetelten léteznek, vagy nem puszta
ismétlések.
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A tanár feladata, hogy tanítványait minél jobban megismerje és a résztvevők igényeihez mérten igazítsa a
tanítási tartalmakat, feladattípusokat, alkalmazza a differenciált oktatás, tanulásszervezés eszközeit. Szakértői
szempontból ezt az ellenőrzés során az óralátogatáson tudjuk megfigyelni, azonban ehhez sem köthető
semmilyen szankció.
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A nyelvi képzések esetében a célcsoporthoz való alkalmazkodás mivel kezdődik a felnőttképzésben?
Mik az általános kompetencia összetevői? Mi a különbség az általános kompetencia és a kommunikatív nyelvi
kompetencia között?
Mik befolyásolhatják a készségek és jártasságok alkalmazásának és az ismeretlennel való bánás képességének
kombinációját?

Nyelv

46. témakör

46. A TANÓRÁN ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK,
A TANÁRI MAGATARTÁS FORMÁI (NY)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




Az oktatási módszer fogalma, a legfőbb oktatási módszerek és rövid leírásuk, a tanári magatartás formái a
tanórán, az oktatókkal szemben támasztott modernkori elvárások, a tanári működéshez szükséges
tulajdonságok és képességek, nevelési-vezetési stílusok
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 27. § (3)–(4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A tanórán alkalmazható módszerek
Az oktatási módszerek az oktatás folyamatának állandó, ismétlődő összetevői, az oktató és a résztvevő tevékenységének
részei, amelyek különböző célok érdekében kerülnek alkalmazásra. A különböző módszereket nem tudjuk egyértelműen
kategorizálni, mivel egy és ugyanazon módszer több osztályba is besorolható. Ugyanakkor a módszer kiválasztásakor
érdemes a lent felsorolt kategóriákat dimenziókként értelmeznünk, amelyekben az egyes módszerek és azok formái
elhelyezhetők, azért, hogy a cél eléréséhez optimális módszert tudjuk a csoportnak vagy az egyénnek kijelölni.
A módszerek csoportosítása
 Az információk forrása szerint: verbális (szóbeli vagy írásbeli), szemléletes vagy gyakorlati
 A tanulók által végzett megismerőtevékenység szerint: receptív, reproduktív, részben felfedező, heurisztikus és
kutató jellegű
 Az oktatás logikai iránya alapján: induktív jellegű és deduktív jellegű
 A tanulási munka irányításának szempontja alapján: tanári dominanciájú, közös tanári-tanulói és tanulói
dominanciájú
 Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint: az új ismeretek tanításánaktanulásának módszerei, a képességek tanításának-tanulásának módszerei, az alkalmazás módszerei és a
rendszerezésnek és rögzítésnek módszerei
 A szóbeli közlő módszerek: monologikus és dialogikus
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Alapvető oktatási módszerek a tanórán
Az előadás
Az előadás olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma logikus, részletes, viszonylag hosszabb ideig
tartó kifejtésére szolgál. Általában magába ötvözi az elbeszélés, a magyarázat és a szemléltetés elemeit, amelyek
máskor önálló módszerként jelennek meg.
 terjedelme 15-20 perctől akár 1,5-2 óráig is terjedhet
 jellemzően az oktató aktív, a résztvevő passzív befogadó
 indokolt lehet új ismeretek közlésekor, ha a tananyag nem elérhető más forrásból illetve általában egy
tananyagrész bevezetésére, amit majd más módszerek követnek
 három fő részből áll: bevezetés, kifejtés és következtetés, összegzés
A magyarázat
A magyarázat olyan monologikus oktatói közlési módszer, amellyel törvényszerű összefüggések, szabályok, tételek,
fogalmak megértését segítjük elő. Három fajtája: értelmező, leíró és okfeltáró magyarázat. A magyarázat
eredményességéhez szükséges:
 a célok megfogalmazása
 a tanulók előzetes ismereteinek számbavétele
 példák kiválasztása
 logikus felépítés
 audiovizuális eszközök lehetséges alkalmazása
 részösszefoglalások beiktatása
 kérdések feltétele
 vázlat készítése
A résztvevők kiselőadásai
A résztvevők kiselőadásai olyan monologikus szóbeli közlési módszernek tekinthetők, amelyben az összefüggő közlés
nem az oktatótól, hanem a tanulótól származik. Azonban fontos, hogy ez is az oktató alapos előkészítő munkáját
feltételezi. Ügyelni kell arra, hogy csak jól megszerkesztett, szabadon előadott produkciók kerüljenek a csoport elé.
A megbeszélés
A megbeszélés (vagy beszélgetés) olyan dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek során a résztvevők a tanár/oktató
kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot.
 leggyakrabban alkalmazott, legkedveltebb módszer
 állandó kontaktus a tanulók és az oktató között
 jól tervezett, indító, továbbvivő és ellenőrző kérdésekkel lesz eredményes
 kötetlen és oldott légkört kell teremteni, folyamatos visszacsatolást biztosítani
 a válaszokból célszerű kigyűjteni a konstruktív elemeket
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A vita
A vita dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a gondolkodás és a
kommunikációs készségek fejlesztése. A vitában a résztvevők viszonylag nagyfokú önállóságot élveznek, az oktató a
háttérből irányítja a vita menetét. A vitát a megbeszéléstől az különbözteti meg, hogy:
 a résztvevők legalább annyit beszélnek, mint az oktató
 az interakció vélemények, kijelentések formájában történik
 a résztvevők egymáshoz intézik a kérdéseket, válaszokat
 a kérdések célja ismeretek szerzése és nem ellenőrzés
 az értékelés egyetértek/nem értek egyet kategóriákkal történik
Szemléltetés
A szemléltetés olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatok
észlelése, elemzése történik. Legfontosabb jellemzői:
 fejleszti a képszerű-szemléletes gondolkodást
 feltárja a gyakorlati alkalmazási lehetőségeket
 hozzájárul a tanult jelenségek szemléletes rendszerezéséhez
 felkelti a résztvevők érdeklődését
Munkáltató módszer
A munkáltató módszer olyan gyakorlati módszer, amelynek során a résztvevők tárgyakkal vagy eszközökkel manipulatív
tevékenységet végeznek, egyénileg, párban vagy kis csoportokban oktatói felügyelet alatt. Lényege az, hogy a tanulás a
résztvevő aktív cselekvése során valósul meg. Bizonyos mértékig a szemléltetéssel azonos szerepet tölt be, viszont itt a
résztvevők határozzák meg a megfigyelés, elemzés módját, ütemét. Az oktatónak a munka megtervezésében van
jelentős szerepe. Vitathatatlan előnye a rugalmasság, hátránya ugyanakkor az idő-, hely- és költségigénye.
A projektmódszer
A projektmódszer a résztvevők érdeklődésére, az oktatók és diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a
megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. A projektek olyan komplex feladatok, amelyek
középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. A projekt kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan,
végeredménye minden esetben egy bemutatható alkotás.
A projektmódszer alkalmazásának lépései:
 a célok, téma kiválasztása, megfogalmazása
 tervezés (feladatok, felelősök, határidők, munkaformák, stb.)
 kivitelezés
 zárás, értékelés
A kooperatív oktatási módszer
A kooperatív oktatási módszer a résztvevők kis csoportokban végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és készségek
fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a szociális készségek és együttműködési képességek kialakításában. A kooperatív
módszer során a csoportmunka keretében a résztvevők együttes munkát végeznek és ugyanúgy felelősek egymás
eredményeiért, mint a sajátjukért.
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A kooperatív tanulás négy alapelve:
 párhuzamos, egyidejű interakciók
 építő egymásrautaltság
 egyéni felelősség
 egyenlő részvétel
Számos változata létezik, például a mozaiktanulás vagy a csoportkutatás.
A szimuláció, a szerepjáték és a játék
Olyan oktatási módszerek, amelyekben a résztvevők tapasztalati tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket
sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be.
 Szimulációk: a valóság absztrakciói, leegyszerűsítései, amelyek a rendszer egészére koncentrálnak. Lehet gépember szimuláció (például egy történelmi esemény leképzése gépen) vagy ember-ember szimuláció is (ilyen a
pedagógusoknál a mikrotanítás).
 Szerepjáték: amikor valaki egy másik személy szerepét vagy funkcióit játssza el. Életközelbe hozza az időben,
térben távoli jelenségeket, motiváló és fejleszti az empátiát.
 Játék: olyan tevékenység, amely során bizonyos előre meghatározott szabályok betartásával a győzelmet az
ügyesség, erő vagy szerencse segítségével lehet megszerezni.
Házi feladat
A házi feladat a résztvevők önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási módszer. A házi feladat
egy gyakran vitatott módszer, számos szakember ellenzi, kétségbe vonja szükségességét. Néhány szabály betartásával
ugyanakkor emelhetjük hatékonyságát:
 gondosan kell kijelölni, éreztetni, hogy van jelentősége
 sikeresen megoldhatónak kell lennie
 minden esetben értékelni, ellenőrizni kell valamilyen formában
 világosan közölni a házi feladatok elkészítésének szabályait a résztvevőkkel (lehetnek szóbeli, írásbeli vagy
gyakorlati cselekvéses feladatok is)
A tanári magatartás formái
A klasszikus tudásátadó, szemlélet- és gondolkodásmód-átadó tanár, akinek végzettsége, tudása, pozíciója önmagában
legitimációt, tekintélyt és társadalmi elismertséget, megbecsülést jelent, már régen a múlté. A pedagógus ma nem a
tudás egyetlen birtokosa, közvetítője, sőt, bizonyos a diákok számára evidens és a mindennapokban használt tudást és
információtartalmakat folyamatosan el kell sajátítania, ahhoz, hogy diákjaival lépést tudjon tartani (pl.: informatikai
ismeretek).
A pedagógus szerepeire és feladataira irányuló össztársadalmi elvárások, a vele kapcsolatos kompetenciaelvárásokon
keresztül fogalmazódnak meg. AZ OECD 1998-ban kiadott Education Policy Analysis az alábbiak szerint fogalmazza meg a
„holnap pedagógusaival” szemben támasztott elvárásokat:
 szakértelem
 pedagógiai tudás
 technológiai kompetencia
 szervezeti-együttműködési készség
 rugalmasság
 mobilitás és nyitottság
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A jó tanár/oktató működésének három fő tényezője:
 Intellektuális viselkedés: A tárgyi tudás mellett lényeges az adott korosztály működésének ismerete, ami
pedagógiai, pszichológiai tudást is feltételez. A szakmai tudás mellett meghatározó a tanár kommunikációja.
 Módszertan: A nevelés és oktatás sikeressége azon is múlik, hogy egy-egy tananyagot, feladattípust a tanár
milyen módszerrel sajátíttatja el, hogyan szervezi a foglakozást vagy a tanórát, hogyan kezeli a társas helyzetből
fakadó problémákat.
 Személyiség: Az ideális tanárnak gyakran ellentmondó tulajdonságokkal és képességekkel kell rendelkeznie,
szinte végtelen a lista. A legfontosabbak: alkalmas-e modellnek, elég szuggesztív-e, vannak-e színészi
képességei (tanítás átadási folyamat), hogyan kezeli a konfliktusokat és az agressziót, milyen értékeket és
normákat képvisel, mennyire lelkes és motivált, milyen vezető. Emellett a jó pedagógus érett személyiség.
Nevelési-vezetési stílusok
A tanári tevékenység szinte minden elemét meghatározza, áthatja, hogy minden nevelő alapvetően vezető, anélkül
hogy formális vezetői pozícióban lenne. Három alapvető vezetési stílust tudunk megkülönböztetni:
 autokratikus (tekintélyelvű): az autokratikus vezető minden fontos kérdésben maga dönt és intézkedik
 demokratikus: fontos kérdésekben a csoport vita után dönt, ezt a vezető bátorítja és segíti
 laissezfaire (ráhagyó): bármilyen döntés vagy csoportosan, vagy egyénileg történik, teljesen szabadon és a
vezető részvétele nélkül

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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A Korm. rendelet 27. § (3) értelmében A kijelölt bizottsági tag a (2) bekezdés szerinti látogatás keretében
megvizsgálja, hogy d) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai
követelményeknek megfelelnek-e.
Az óralátogatást követően a Korm. rendelet 27. § (4) pontjában meghatározottak szerint „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.”
Ugyanakkor ugyanezen Korm. rendelet 29. §, melyben megfogalmazásra kerül minden olyan pont, amelynek
hiányában „A kormányhivatal az Fktv. 20. § (5) bekezdésében foglalt jogkövetkezményt alkalmazza” és 30 §-a
szerint „A kormányhivatal az Fktv. 20. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a felnőttképzést folytató intézmény
engedélyét – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – teljesen visszavonja”. Következésképp, ahogy a fentiekből
láthatjuk, nem szerepel olyan megállapítás, amely az óralátogatásra vonatkozik, következésképp a jogszabály
értelmében a jegyzőkönyvben feltüntetésre kerülhet, de ezen nem megfelelőség nem von semmiféle egyéb
következményt maga után.
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Mely módszer(ek) a leginkább alkalmas(ak) egy téma/tananyagrész bevezetésére?
Melyik az a dialogikus szóbeli közlési módszer, amelyben a tanulóké a szerep, a tanár/oktató pedig a háttérből
irányít?
Mely módszer(ek) fejleszti(k) leginkább a fejleszti a képszerű-szemléletes gondolkodást?
Mi a kooperatív oktatási módszer négy alapelve?
Mik a legismertebb, a tapasztalati tanulást elősegítő módszerek?
A hatósági ellenőrzés során mit vizsgál a szakértő az óralátogatás keretén belül a módszerek tekintetében?
Mit tehet a szakértő, amennyiben nem tartja megfelelőnek a használt oktatási módszereket?
Mik a tanárokkal/oktatókkal szemben támasztott elvárások az OECD tanulmánya alapján?
Milyen tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezik egy jó pedagógus?
Milyen nevelés-vezetési stílusokat tudunk megkülönböztetni?
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47. SZÓBELI ÉS ÍRÁSBELI NYELVI GYAKORLATOK ARÁNYÁNAK MEGÍTÉLÉSE (NY)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




A kommunikatív nyelvi kompetencia különböző nyelvi tevékenységek során aktiválódik, amelyek a recepció, a
produkció, az interakció és a közvetítés. Minden nyelvi tevékenység szóbeli és írásbeli közléseken keresztül
valósul meg, melyek a nyelvi tanórán gyakorlatok formájában jelennek meg. A szóbeli és írásbeli gyakorlatok
arányának megítélése az adott nyelvtanuló vagy nyelvtanulói csoport nyelvtanulása céljának figyelembe
vételével lehetséges, következésképp minden esetben külön döntést kell hozni.
A tananyaghoz nem tartozik kötelező jogszabályi előírás.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Nyelvhasználat, nyelvi tevékenységek: recepció, produkció, interakció és közvetítés
Nyelvhasználaton - beleértve a nyelvtanulást is - olyan személyek cselekvését értjük, akik egyénekként és társadalmi
szereplőkként részben általános és részben speciális kommunikatív nyelvi kompetenciák egész sorát sajátítják el. E
tevékenységeken olyan nyelvi folyamatok értendők, melyek során az élet különböző tartományaihoz tartozó témákról
szóló szövegek produkciója és recepciója valósul meg.
A nyelvtanuló/nyelvhasználó kommunikatív nyelvi kompetenciája különböző nyelvi tevékenységek során aktiválódik;
ide tartozik a recepció, a produkció, az interakció és a közvetítés (különösen a tolmácsolás és a fordítás). Ezen
tevékenységek mindegyike végrehajtható mind szóbeli, mind írásbeli közlésekben. A recepció és a produkció (szóbeli
és/vagy írásbeli) nyilvánvalóan elsődleges folyamatok, hiszen mindkettő szükséges az interakcióhoz.
A receptív tevékenységek közé tartozik a csöndes olvasás és a média adásainak követése is. Ezek a tanulás számos
formájában is fontos szerepet játszanak (valamely kurzus tartalmának megértése, tankönyvek, kézikönyvek és más
dokumentumok használata).
A produktív tevékenységek jó néhány felsőoktatási és szakmai területen jutnak fontos szerephez (szóbeli előadások,
írott tanulmányok és beszámolók), és bizonyos társadalmi értékítélet fűződik hozzájuk (az írásban benyújtott munkák
elbírálása vagy a beszéd és a szóbeli előadások folyékonyságának megítélése).
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Interakció során legalább két személy vesz részt szóbeli és/vagy írásbeli tevékenységben, amelyben a produkció és a
recepció váltakozik, sőt a szóbeli kommunikáció esetében akár egyidejűleg is zajlik mind a kettő. Az interakciónak - a
kommunikációban betöltött központi szerepének megfelelően - általában nagy jelentőséget tulajdonítanak a
nyelvhasználat és a nyelvtanulás területén.
Szóbeli gyakorlatok
Szóbeli produkciós (beszéd) tevékenységek:
 írott szöveg hangos felolvasása
 jegyzetek, írott szöveg vagy vizuális segédeszközök (diagrammok, képek, táblázatok stb.) alapján elmondott
beszéd
 elpróbált szerep eljátszása
 rögtönzött beszéd
 éneklés
Az auditív recepciós tevékenységek (beszédértés):
 közérdekű bejelentések megértése (információ, instrukciók, figyelmeztetések stb.)
 a média hallgatása (rádió, tévé, magnófelvételek, mozi)
 beszédértés élőben a közönség tagjaként (színház, közéleti gyűlések, nyilvános előadások, szórakoztató műsorok
stb.)
 véletlenül hallott beszélgetés stb.
Szóbeli interaktív tevékenységek:
Interaktív tevékenységek folyamán a nyelvhasználó egy vagy több beszélőpartnerrel váltakozva hol beszélőként, hol
hallgatóként vesz részt párbeszédes diskurzus létrehozásában, amelyet közösen, az együttműködési elv alapján, a
jelentés egyeztetésével alkotnak meg.
 általános szóbeli interakció
 anyanyelvű beszédpartner megértése
 társalgás
 informális eszmecsere
 formális eszmecsere és értekezlet
 célirányos együttműködés
 áruk és szolgáltatások megszerzésére irányuló tranzakciók
 információcsere
 interjúban való részvétel
Szóbeli közvetítés:
 szinkrontolmácsolás (konferenciák, értekezletek, hivatalos beszédek stb.)
 követő tolmácsolás (üdvözlő beszédek, idegenvezetés stb.);
 informális tolmácsolás
 idegen turisták számára saját országában
 anyanyelvű beszélők számára külföldön
 társasági és ügyintézési helyzetekben barátoknak, családnak, ügyfeleknek, külföldi vendégeknek stb.
 táblák, étlapok, feliratok stb.
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Írásbeli gyakorlatok
Az írásbeli produkciós (írás) tevékenységek:
 formanyomtatványok és kérdőívek kitöltése
 cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára
 poszterek készítése
 beszámolók, emlékeztetők írása
 jegyzetek készítése jövőbeni felhasználásra
 diktált üzenetek leírása stb.
 kreatív és irodalmi írás
 magán- és üzleti levelek írása
A vizuális receptív tevékenységek (olvasás):
 olvasás általános tájékozódás céljából
 olvasás információszerzés céljából, pl. forrásirodalom használata
 instrukciók olvasása és követése
 olvasás szórakozásból
Írásbeli interakció:
 jegyzetek, emlékeztetők továbbítása és cseréje, amikor a szóbeli interakció lehetetlen vagy nem megfelelő
 levelezés levélben, elektronikus levelezés stb.
 megállapodások, szerződések, közlemények stb. szövegének egyeztetése, vázlatok átírása és cseréje,
módosítások és javítások során
 online és offline számítógépes konferenciában való részvétel
Írásbeli közvetítés:
 pontos fordítás (pl. szerződések, jogi és tudományos szövegek stb.)
 műfordítás (regények, dráma, költészet, szövegkönyvek stb.)
 a lényeg összefoglalása (újság- vagy folyóiratcikk stb.) a célnyelven belül vagy a forrás- és a célnyelv között
 átfogalmazás (szakszöveg laikusoknak stb.)
Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
A gyakorlatok kiválasztásakor három dologra kell alapoznunk:
1. a képzésben résztvevők és a társadalom szükségleteinek felmérésére
2. azokra a tanulók által elvégzendő feladatokra, tevékenységekre és folyamatokra, amelyeknek a végrehajtása a
szükségletek kielégítéséhez szükséges
3. az ezek elvégzéséhez fejlesztendő/kialakítandó kompetenciákra és stratégiákra.
Annak ellenére, hogy számos képességre szükség van ahhoz, hogy a nyelvhasználó a kommunikatív események széles
körével hatékonyan megbirkózzon, nem minden tanulónak van igénye, illetve szüksége az összes képesség
elsajátítására egy másik nyelven.
Például egyes tanulóknak nincs szükségük az írott nyelvre, másokat viszont csupán az írott szövegek megértése érdekel.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ilyen tanulóknak csupán a nyelv szóbeli vagy írott formáival kell foglalkozniuk.
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El kell dönteni, hogy egy bizonyos tanuló vagy tanulói csoport fejlődésében milyen kompetenciák, feladatok,
tevékenységek és stratégiák szerepeljenek célként vagy eszközként.
Mindez azt jelenti, hogy nem tudunk egy egzakt, minden nyelvtanuló vagy nyelvtanulói csoportra, minden életkorra
alkalmazható arányt meghatározni a szóbeli és írásbeli gyakorlatok optimális megoszlásának tekintetében. Minden
esetben külön döntéseket kell hozni.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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A 393/2013. (XI.12). Korm. rendelet 27. § (3) értelmében A kijelölt bizottsági tag a (2) bekezdés szerinti
látogatás keretében megvizsgálja, hogy d) az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai,
andragógiai követelményeknek megfelelnek-e.
Az óralátogatást követően a 393/2013. (XI.12). Korm. rendelet 27. § (4) pontjában meghatározottak szerint 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.
Amennyiben nem találjuk megfelelőnek a szóbeli és írásbeli gyakorlatok arányát, a megbeszélés során
ismertetjük ezzel kapcsolatos megfigyelésünket az oktatóval.

Melyek azok a nyelvi tevékenységek, amelyek során a nyelvtanuló/nyelvhasználó kommunikatív nyelvi
kompetenciája aktiválódik?
Milyen a szóbeli és írásbeli produkciós tevékenységeket ismerünk?
Melyik az a nyelvi tevékenység, amelyben a produkció és a recepció váltakozik?
Létezik meghatározható, minden célcsoportra egységesen megállapítható érték az írásbeli és szóbeli gyakorlatok
arányának megítélésekor?
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48. KOMMUNIKÁCIÓ A TANÓRÁN (NY)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


A tananyaghoz nem tartozik kötelező jogszabályi előírás.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A nyelvtanítás-tanulás során a kommunikáció elengedhetetlen fontosságú több szempontból is. A kommunikáció
megvalósulását szakértői szempontból az óralátogatásokhoz tudjuk kötni. Fontos kiemelni, hogy az itt tapasztaltakról
bár a szakértő véleményt alkothat, de semmilyen jogi szankció nem kötődik hozzá és a jegyzőkönyv is csak az
óralátogatás tényét rögzíti. Ebben a részben ezért kizárólag a kommunikáció tanórán is látható részéről esik szó.
A tanítás tanulás során a kommunikáció a tanár-diák interakció során valósul meg:
A tanórai környezet speciális helyzetet teremt, és ezért különbözik a mindennapi élet során megszokott kommunikációs
helyzetektől.
Ronald Waurdhaugh Szociolingvisztika című könyvében a következőket írja a tanórai kommunikációról:
A tanórai kommunikáció
 intézményes,
 formális,
 rituális elemeket is tartalmazó,
 aszimmetrikus,
 célja szerint tudásátadó,
 az iskolai és a társadalmi szocializációt is szolgáló kommunikáció.
Másképp fogalmazva a tanórai kommunikációt a következő sajátosságok befolyásolják:
 a tanórai kommunikációt nagymértékben befolyásolja a rendelkezésre álló időtartam, hiszen egy tanóra 45
perces, így a kommunikációt jelentősen befolyásolja a tervezett tevékenység. Ehhez mérten kell strukturálni a
tanítási szakaszokat (bemelegítés/ráhangolás, ismétlés, új anyag tanítása, gyakorlás, szabad beszéd, stb.),
ügyelni kell az óra dinamikájára, az egyes feladatokra szánt időre és a tématartásra
 a tervezett időtartamot a tanóra céljához kell igazítani
 a tanórai kommunikáció aszimmetrikus jellegű, hiszen az óra kommunikációs céljainak elérését mindig a tanár
irányítja
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az igénybe vett kommunikációs csatornák szerepe sem elhanyagolható (verbális, non-verbális csatornák)
a tanítás-tanulás folyamán fontos a felek együttműködése
ehhez H. Paul Grice amerikai nyelvfilozófus a következő maximákat köti az együttműködés alapelvével
kapcsolatban (1975):
o mennyiség (a tudásszintnek és a társalgás pillanatnyi céljainak megfelelő információ, se több, se
kevesebb)
o minőség (olyat kommunikáljunk, aminek igazságtartalmáról meg vagyunk győződve)
o relevancia (amit mondunk, legyen odaillő, témához szorosan kapcsolódó információk)
o mód (legyünk érthetőek)
a beszélőváltás nem minden esetben kommunikációs/diskurzus stratégiák alkalmazásával történik. A tanár által
feltett kérdések szabályozzák, irányítottabb formában történik, a résztvevők száma is jelentősen befolyásolja.
megszólalási esélyek, részvétel az interakcióban
o Gyakran jellemzi a tanórákat a tanár verbális túlsúlya. Törekedni kell minden résztvevő arányos
bevonására, ez a munkaformák váltogatásával is lehetséges (páros munka, csoportmunka, kooperatív
tanulási formák)
o Törekedni kell a résztvevők aktivizálására is vannak beszédesebbek, csendesebbek, visszahúzódóbbak.
Fontos, hogy minden résztvevő hasonló aktivitással tudjon részt venni az órán.
a kommunikációt a didaktikai feladatok is befolyásolják
o instrukció
o magyarázat
o kérdésfeltevés, kérdezés
o értékelés
alapvető társalgási szabályok betartása:
o udvariasság
o ne vágjuk egymás szavába
o hallgassuk meg mindenki véleményét
rituálék az tanteremben
Pl. tanóra végi záró értékelés, tanóra kezdetekor az előző órákra való visszautalás, tudás felelevenítése, házi
feladatok ellenőrzése, utasítások rendszere
intézményes kommunikáció
o adott intézmény szellemiségét tükrözik
o pedagógus elvárt viselkedése
o íratlan szabályok

Kommunikáció a nyelvórán felnőtt nyelvtanulók esetében
Az oktató kommunikációját, annak stílusát, felépítését, tartalmát a fentieken kívül nagy mértékben meghatározza a
célcsoport, azaz hogy gyermekeket vagy felnőtteket oktatat-e. Az idegen nyelvek tanítása során a felnőttképzésben
részt vevő nyelvtanulók kognitív, affektív sajátosságain és tanulási stílusán kívül figyelembe kell vennünk a nyelvtanulók
életkorát is. A közhiedelem szerint a gyermekek jobb nyelvtanulók, mint a felnőttek, kutatási adatok azonban ezt nem
támasztják alá. Kutatási adatok mindinkább arra mutatnak, hogy az ember bármely életkorban hatékony nyelvtanulóvá
válhat. A legfőbb különbség úgy összegezhető, hogy a felnőttek nagyobb sebességgel sajátítják el a morfológiát és a
szintaxist, de a beszéd folyamatosságában és főként az autentikus kiejtésben azok érnek el jobb eredményt, akik már
gyermekkorukban kezdték tanulni a nyelvet. Bár a felnőttek gyorsabban haladnak az elején, velük az is többször
előfordul, hogy nyelvi képességeik egy adott ponton fosszilizálódnak és nem is fejlődnek tovább.
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A felnőtt nyelvtanulókkal való szóbeli és írásbeli közlések esetében tisztában kell lennünk azokkal a jellemzőkkel,
amelyek kor-specifikus sajátosságok:
 minél idősebb egy nyelvtanuló, annál nagyobb rá az esély, hogy elemezni fogja azt, amit tanul, és ez lelassítja a
nyelvelsajátítást, csökkenti a spontaneitást
 a felnőttek általában „időre” akarnak nyelvet tanulni, gyorsan, ami nagyon eltér a gyermekkori idegennyelvelsajátítástól
 rögtön a legmagasabb szinten szeretnék használni társalgási készségeiket, vitázni, ellenkezni, aggódni,
rábeszélni, magyarázni, érvelni szeretnének bonyolult dolgokról
 a nagy önérzet miatt még csak véletlenül sem szeretnének ostobának látszani, így inkább kerülik a társalgásokat,
mert félnek attól, hogy hibáznak
Akármilyen munkaformát is alkalmazunk az oktatási folyamatban, legyen az egyéni, páros, csoportos vagy plénum, a
tanári kommunikáció formájának, stílusának, tartalmának és felépítésének illeszkednie kell a célcsoporthoz azért, hogy a
kitűzött célokat minél hatékonyabban érhessék el a résztvevők.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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A kommunikáció megvalósulását szakértői szempontból mihez tudjuk kötni?
Milyen sajátosságok befolyásolják a tanórai kommunikációt?
Milyen alapvető társalgási szabályokat kell a kommunikáció során betartani?
Mik a felnőtt nyelvtanulók főbb jellemzői?
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49. A RÉSZTVEVŐ ELŐREHALADÁSÁNAK MÉRÉSE (NY)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (továbbiakban: Fktv.) 12. § (1) h); 13.§ (3) bb); 15.§ (1) cb); 16.§ c)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 24. § (3)
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a felnőttképzési
szakértői bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A résztvevő előrehaladása a következő dokumentumokból követhető nyomon és ellenőrzési eljárás esetén vizsgálandó:
Minőségbiztosítási kézikönyv, eljárások
A miniszteri rendelet szerinti a képző intézmény minőségbiztosítási keretrendszert működtet. A minőségbiztosítási
kézikönyv eljárásai között találnunk kell olyan eljárást, amely a képzésben résztvevő felnőttek előrehaladásának és
teljesítményének figyelemmel kisérésére vonatkozó módszereket, eljárást írja le.
Képzésenként (képzési programonként) meghatározásra kerül a számonkérések
 gyakorisága
 ideje
 módja (írásban, szóban)
 értékelésének módja
 személyi és tárgyi feltételei
Továbbá képzésenként meg kell határozni a záró vizsga/értékelés (modulzáró):
 idejét, időtartamát
 módját (írásban, szóban, gyakorlatban, interaktív módon, stb.)
 értékelési módját
 személyi és tárgyi feltételeit
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Képzési programok
A fenti eljárás konkrét megjelenési formája nyelvi képzés esetén általában a képzési program 9. pontja, valamint az
egyes tananyagegységek/modulok végén lévő 7. pontban jelenik meg. Ez utóbbi a tananyagegység elvégzéséről szóló
igazolás kiadásának feltételeit írja le, de a képzési programok túlnyomó részében ez csak utal a képzési program 10.
pontjára, ahol a képzés elvégzéséről szóló igazolás és tanúsítvány kiadásának feltételei szerepelnek. Mivel nyelv
esetében akár egy modulra is köthetünk felnőttképzési szerződést, ez nem tér el.
A képzési program az ajánlott sablon szerinti 9. pontja a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását
tartalmazza,
 ami meghatározza az egyes képzések alatti értékelések formáját,
(Ez többnyire nem egy nagyon részletes leírás, hiszen ellenkező esetben fel kellene sorolni mindazt a
módszertani és mérési-értékelési, számonkérési repertoárt, amit a tanárok a nyelvtanítás során alkalmazhatnak.
Szakmai szempontból indokolatlan, hiszen akkor atanár kevésbé tudna alkalmazkodni a célcsoport igényeihez.)
 valamint az egyes modulok végén zajló értékelés (modulzáró vizsgák) formáját és értékelését. (Megfelelt: 60%100%, Nem megfelelt: 0-59%.)
A modulzáró vizsga és a képzést záró vizsga megkülönböztetése nem feltétlenül szükséges, hiszen nyelvi képzés
esetében, még ha a képzési szerződésben több modulra is köt a képző intézmény szerződést a résztvevővel, a záróvizsga
megegyezik az utolsó modul tartalmi elemeivel. Ez bizonyítja az adott szint elérését, és a résztvevő több modulra kötött
szerződés esetében vizsgázott már a képzés során a szerződés szerint előző modulból, hiszen egyébként nem
kapcsolódhatna be az azt követő magasabb szintű modulba.
(Minden A1.1 szintnél magasabb modulba való bekapcsolódás feltétele az előző modul modulzáró vizsgájának 60%
feletti teljesítése, vagy a modul tartalmában megjelölt ismeretanyag legalább 60%-os szinten való alkalmazni tudása.)
Haladási napló
A konkrét képzésekhez tartozó haladási naplóból az adott tanfolyam résztvevőinek haladása követhető nyomon. Ebből
látszik, hogy az adott képzés megfelel-e a képzési program adott moduljában/moduljaiban leírtaknak. - Korm. rendelet
24.§ (3)
Felnőttképzési szerződés
A felnőttképzési szerződés tartalmazza, hogy a résztvevő melyik képzési program szerint tanul és melyik
modult/modulokat végzi el. A szerződés tartalmazza haladás tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti
ütemezését. (Milyen napokon, hány órában, hol, melyik modult tanulja a résztvevő) - Fktv 13.§ (3) bb)
A képzés FIR-ben való megjelenése
A Felnőttképzési Információs Rendszerben minden felnőttképzési engedély hatálya alá tartozó képzést köteles rögzíteni
a képző intézmény, így az adott tanfolyam nyomonkövetéséhez megtalálhatjuk itt is a haladás napokra, időpontokra és
helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezését - Fktv 15.§ (1) cb)

177

Nyelv

49. témakör

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
Az ellenőrzés során a következőket vizsgálja a szakértő
 minőségbiztosítási kézikönyv a résztvevő nyomonkövetésére vonatkozó eljárása
 képzési program
 felnőttképzési szerződések
 haladási napló
 az adott képzés rögzítése a FIR-ben (a szekértő ezt a Prefer rendszer segítségével láthatja)
 kiállított tanúsítványok/igazolások másolata
Fktv 16.§ d): A felnőttképzést folytató intézménynek 5 évig meg kell őriznie a képzésben részt vevő felnőttnek a
sikeres vizsga letételét vagy a képzés elvégzését igazoló dokumentumának a kiállító által hitelesített másolatát
 modulzáró vizsgák
Fktv. 16. § c) Szintén 5 évig meg kell őrizni a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a
képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat, valamint a résztvevők hiányzásait
dokumentáló haladási naplót
Tehát jogszabály nem írja elő, hogy a résztvevők által kitöltött modulzáró tesztet is meg kell őrizni. Teljesen
elfogadható az az eset is, ha a modulzáró nem kitöltött példányát őrzi meg a képző intézmény a javításiértékelési útmutatóval és a modulzáró vizsga eredményeiről a javító tanár egy összesítést készít (amit
célszerűen aláírásával is hitelesít). Ez a képző intézménynek is elég ahhoz, hogy megállapítsa, ki kaphat
tanúsítvány a záróteszt alapján és ki nem.
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Mely dokumentumok tartalmazzák a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását?
Mit vizsgál a szakértő?
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50. A SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSI FORMÁI (P)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS




2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (a továbbiakban: Szt.) 2. § 42-43. pont, 7. § (2), 9. § (2)
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 2. § (6), 12. § 18. §
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról (a
továbbiakban: miniszteri rendelet)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakképzési törvény értelmező rendelkezése alapján a szakmai követelmény olyan követelmény, amely a gazdaságnak
adott szakemberrel szemben támasztott elvárásait, a szakma gyakorlása közben ellátandó feladatok megoldásával
kapcsolatban elvárható követelményeket írja le. Jelenti a munkába lépéshez és a munkavégzés során szükséges
kompetenciák szintjét, tartalmát, minőségét.
A felnőttképzési törvény a szakmai képzésekre vonatkozóan két kategóriát vezetett be, az állam által elismert OKJ
végzettséget adó „A” képzési kört, illetve az egyéb szakmai képzést, a „B” képzési kör. Utóbbi olyan államilag el nem
ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló nem hatósági képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy
munkatevékenység végzéséhez szükséges (szakmai) kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. Ezek leírása
szakmai programkövetelményben, szakmai követelményekben történik.
A szakmai programkövetelmények nyilvántartását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara végzi, az általa
rendszeresített elektronikus felületen lehet azok adatbázisba történő felvételét, továbbá módosítását kezdeményezni.
A szakmai programkövetelményekre vonatkozóan a kötelező tartalmi elemeket az Fktv. rögzíti, a miniszteri rendelet
pedig részletezi a követelményeket.
A szakmai követelmények tanulási eredményként történő leírásával a tudás, készségek és kompetencia szempontjából
meghatározott megállapításokat rögzítjük, vagyis azt, hogy a résztvevő a tanulási folyamat befejezésekor mit tud, ért és
képes elvégezni. Ez a megközelítés a Magyar Képesítési Keretrendszerhez (MKKR) illeszkedően tudás, képesség, attitűd,
felelősség/autonómia együttes összegzését fedi le.
Az általános kompetenciaalapú megközelítéssel összevetve:
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Tudás→szakmai ismeret (pl. fogalmak, szabályok, leírások, elméletek)



Képesség, Felelősség/autonómia→szakmai készség, képesség (elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása) +
társas kompetenciák (kommunikáció, konfliktuskezelés), módszerkompetenciák (problémamegoldás,
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gondolkodási kompetenciák, munkamódszer), személyes kompetenciák (jellemvonások) (milyen önállósággal,
milyen szintű felelősségvállalással)


Attitűd→személyes kompetenciák (jellemvonások), társas
(elkötelezettséghez kötődő viselkedés- és magatartásformák).

kompetenciák

(együttműködési

készség)

Minden esetben fontos, hogy a tanulási eredmény leírása kellően konkrét, egyértelműen meghatározott és mérhető
legyen, összhangban a legjellemzőbben betölthető munkakör ellátandó feladataival.
Alkalmazandó szempontok:
 Minden esetben az adott munkatevékenységből induljunk ki
 A bemeneti követelmények – egy átlagos felnőtt által elérhető (minimális) tanulási eredményein alapuljanak
 A résztvevő felnőtt szempontjából kerüljön leírásra
 A tanulási folyamat eredménye teljes körű, részletes, konkrétan és világosan megfogalmazott legyen (cselekvő
kompetencia – ige, tárgy, kontextusba helyezve)
Központi eleme a képesség
 A megfogalmazást tekintve a végzettséghez kötődő szaknyelvi kifejezéseket tartalmazza
 A tanulási eredmények vertikálisan elkülönüljenek, horizontálisan koherensek legyenek.
Egyéb szakmai képzések engedélyeztetése két lépésben történik:
 Szakmai programkövetelmény nyilvántartásba vétele (MKIK)
 Elfogadott szakmai programkövetelmény alapján képzési program engedélyeztetése (PMKH)
A szakmai programkövetelményre vonatkozó követelmények:
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Megnevezés
Tartalmazza a megszerezhető szakmai végzettséget
Feleljen meg a tisztességes tájékoztatás követelményének
Legyen alkalmas a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület beazonosítására
Megfelelő információt szolgáltasson a munkáltató és munkavállaló számára
Bemeneti feltételek
Csak azokat a feltételeket tartalmazza (azokat viszont teljeskörűen), amelyek minimálisan szükségesek a képzés
megkezdéséhez, a szakmai végzettséggel megszerezhető kompetencia elsajátításához
o Iskolai előképzettség (iskolai előképzettséghez nem kötött, alap- vagy középfokú iskolai végzettség,
érettségi végzettség, szakmai érettségi végzettség, felsőfokú végzettség)
o szakmai előképzettség – amennyiben szükséges (egyéb szakmai képzés, OKJ végzettség, felsőfokú
végzettségi szintet nem biztosító felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettség)
o egészségügyi alkalmasság
o szakmai gyakorlat
o egyéb feltételek
A szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb tevékenység/munkaterület leírása és a megszerezhető
szakmai kompetenciák egymásnak megfelelőek legyenek
A szakmai végzettség megszerzéséhez szükséges minimális és maximális óraszám
Biztosítson megfelelő időtartamot
Amennyiben modulrendszerű a felépítés, modulonként kell meghatározni (egymástól eltérőek legyenek, a
maximális óraszám ne haladja meg a minimális óraszám kétszeresét)
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Szakmai követelmények
A leírt tevékenység/feladat elvégezhető vagy magasabb szinten gyakorolható legyen
Tanulási eredmény alapú megközelítésben kerüljön leírásra
Modulrendszerű felépítés esetén modulonként határozzuk meg
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya a szakmai végzettség jellegéhez igazodjon
Feleljen meg a képzési forma szerinti időszükséglettel
Modulrendszerű felépítés esetén modulonként határozzuk meg
Szakmai végzettség
Kerüljön feltüntetésre
Szakmai végzettség megszerzését igazoló dokumentum
Kiadásának feltétele a felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszám legalább hetven százalékán való
részvétel, szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése, kétfokozatú értékeléssel („megfelelt”, „nem felelt meg”).
A szakmai záró beszámoló követelményeiben az elméleti ismereteknek és a gyakorlati készségeknek olyan
arányban kell megjelennie, amely megfelel az elméleti és gyakorlati képzési idő arányának
A tanúsítvány tartalmi és formai elemei a vonatkozó rendelet mellékletében került meghatározásra.
Társadalmi-gazdasági igény
Bemutatásra és indoklásra került
Modulrendszerű felépítés esetén
A modul megnevezése a tisztességes tájékoztatás követelményeinek megfelel, megfelelően informál
Szakmacsoport
Csak egy jelölhető, az OKJ-ban szereplőknek megfelelően
Szabadalmi vagy szerzői jog oltalma
Szükségessége Indoklásra kerül

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN




„B” képzési körbe tartozó képzés esetén annak megnevezése és tartalma a szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vett adataival, illetve a vonatkozó jogszabály (a miniszteri rendelet előírásaival összhangban
van-e? (pl. azonosító szám, megnevezés, bemeneti feltételek, szerkezeti egységek és azok óraszáma, elméletgyakorlat aránya, képzés elvégzését igazoló dokumentum és kiadásának feltétele, kiadott igazolás, személyi és
tárgyi feltételek)
A képzés megvalósítása a képzési programban foglaltaknak megfelelően történt-e?

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Mit nevezünk szakmai követelménynek?
Mit fogalmaz meg a szakmai követelmény a gyakorlatban?
Milyen „elemei” vannak a szakmai követelményeknek?
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a szakmai követelmények megfogalmazása során?
Milyen kötelező tartalmi elemei vannak a szakmai programkövetelményeknek?
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51. A SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK KOHERENCIÁJA
A MUNKÁLTATÓI ELVÁRÁSOK TÜKRÉBEN (P)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS





2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 2. § (6), 12. § 18. §
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének
követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról 2.§ - 5. §
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 2.§ (3) bd)
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről 4-8. §

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szakmai követelmények megjelennek mind a szakmai követelménymodulok, mind a szakmai
programkövetelménymodulok leírása során. Fontos szempont, hogy a szakmai oktatás tartalmi elemei a gazdasági,
munkáltatói elvárásokkal is összhangban legyenek, növelve a munkaerő-piaci hatékonyságot.
A minőségbiztosítási keretrendszer kötelező tartalmi elemei között megtalálhatjuk a munkáltatók és a munkaerőpiac
egyéb szervezetei képzési programokkal kapcsolatos véleményének visszacsatolására vonatkozó eljárást. Ennek
keretében lehet összegezni az esetleges fejlesztési, módosítási igényeket (tartalom, időtartalom).
Amennyiben a módosítási igény a képzési program szabott kereti között nem szolgálható ki, lehetőség van az OKJ, az
egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek, szakmai programkövetelmények, szakképzési kerettantervek
módosítására a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárásrendek szerint.
Az OKJ módosítására irányuló kezdeményezés (javaslat részletes indoklással) a szakképesítésért felelős miniszterhez
nyújtható be.
A javaslathoz csatolni kell:
 a módosítási javaslat részletes indoklását (a javaslat oka, annak leírása, hogy az elérni kívánt eredmény miért
csak az OKJ módosításával érhető el, milyen alternatív lehetőségek vizsgálatára került sor),
 az alábbi adatokat tartalmazó előlapot
o a javaslattevő neve, székhelye,
o a módosítási javaslat típusa,
o a szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai, megjelölve a módosuló adatokat,
o a módosításban érintett új, módosuló vagy törlendő szakmai követelménymodul,
o a szakképesítés kapcsolata más szakképesítésekkel,
o az egy év alatt képzésben résztvevők becsült száma,
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o
o
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a gyakorlati képzést vállalók felsorolása,
az elméleti képzést vállalók felsorolása,
az állami foglalkoztatási szerv előrejelzése az adott szakképesítéssel betölthető munkahelyek számára
vonatkozóan,
a szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés OKJ-ba történő felvétele és az OKJ-ban szereplő
szakképesítés adatainak módosítása esetén kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményét, valamint elemzést az
új vagy módosuló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményének összevetéséről.

Az OKJ-ban szereplő szakképesítés módosítását (törlés, szakképesítés adatainak megváltoztatása) vagy új szakképesítés
felvételét a szakképesítésért felelős miniszter kezdeményezheti a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternél
(a szakképzési törvény vonatkozó előírása alapján).
A munkaerő-piaci igények és a felnőttképzési kínálat összehangolása valamennyi érintett szereplő számára kiemelten
fontos.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter felnőttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos feladatainak
ellátását a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács segíti, mely szakmai döntés-előkészítő, véleményező és
javaslattevő országos testületként működik. Feladatai közé tartozik többek között szakmai követelmények, tananyagok,
valamint új eljárások kifejlesztésére vonatkozó javaslatok tétele.
Az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek a szakképzés és felnőttképzés tartalmi szerkezetének
folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat összehangolását szolgáló
szakmai javaslatait a Kormány rendeletében meghatározott ágazati készségtanácsok képviselik. Működésének
koordinálását és működés feltételeinek biztosítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) – az Agrárkamara
bevonásával – végzi. Az érintett szereplők (ágazati készségtanácsok, gazdasági szereplők) számára elektronikus úton
elérhető szakmai fórum biztosítja a véleménycserét.
Az ágazati készségtanács a saját ágazatában a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikaitechnológiai folyamatokat figyelembe véve javaslatot tehet többek között az OKJ módosítására, a szakképesítések
képzési tartalmának korszerűsítésére, fejlesztési irányok meghatározására.
A megyei fejlesztési és képzési bizottság a szakképzés fejlesztése és a munkaerő-piaci igények érvényesítése céljából
létrehozott konzultációs, véleményező, javaslattevő és tanácsadó fővárosi, megyei testület. Közreműködik a
munkaerő-piaci információk, a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági adatok és prognózisok alapján a nemzetgazdasági
igények és a szakképzés fejlesztésének összehangolásában.
Feladatkörében többek között javaslatot tesz a gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait, valamint az
országos, regionális, fővárosi és megyei beiskolázásait figyelembe véve a szakképzés fővárosi, megyei szükségleteire, az
iskolarendszeren kívüli szakmai képzéseket érintő a szakképesítésekre vonatkozó munkaerő-piaci kereslet és a hiányszakképesítések figyelembevétele alapján a felnőttképzésről szóló törvény alapján támogatható szakképesítésekre.
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Milyen jogszabályokban jelenik meg a szakmai követelmények gazdasági igényekhez való igazításának
valamely formája?
Milyen eljárás vonatkozik a minőségbiztosítási keretrendszerben erre a kérdésre?
Kihez kell az OKJ módosítására irányuló javaslatot benyújtani?
Milyen szakmai szervezetek segítik a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert vonatkozó
feladatainak ellátásában?
Mely szervezet/hatóság tartja nyilván a szakmai programkövetelményeket?
Ki nyújthat be módosítási javaslatot a szakmai programkövetelmények vonatkozásában?
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52. A PROGRAMSZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY FELÉPÍTÉSE, ELVÁRT TARTALMA (P)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 10. § (1) aa), 12. §
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 5. § (1) b)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A bármely képzési körben - engedélyezési eljárás során – a Hivatalhoz benyújtott képzési programhoz szükséges
mellékelni a felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő szakértői véleményét. Tehát valamennyi („A”,
„B”, „C” és „D” képzési körbe tartozó) képzési programot szükséges előzetesen minősíteni, azaz megvizsgálni, hogy az
megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szakmai elvárásoknak.
A szakértői vélemény formája, felépítése, tartalma
A szakértő a véleményét írásban köteles rögzíteni. Ennek kötött formája, a jogszabály által előírt kötelező tartalmi
elemei nincsenek.
Ajánlott azonban a szakértői véleményben feltüntetni a megrendelő/képző nevét, alapadatait, valamint a képzési
program megnevezését. Továbbá javasolt rögzíteni, hogy a képzési program megfelel-e
 az Fktv.-ben, a Korm. rendeletben foglaltaknak,
 a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett
célcsoport számára megszerezhetőek a programban megjelölt kompetenciák,
 „A” képzési kör esetén a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében vagy az iskolai rendszerben is
oktatható szakképesítések esetében a vonatkozó kerettanterv tartalmi követelményei alapján meghatározott
előírásoknak,
 „B” képzési kör esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó
előírásoknak,
 „C” képzési kör esetén a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó
előírásoknak.
A jogszabály néhány elemet előír, amelyet kötelezően szerepeltetni kell a szakértői véleményen, illetve a képzési
programban. Ezek elsősorban a szakértő személyéhez kötődnek: a szakértő neve, nyilvántartási száma, aláírása.
A szakértőnek 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.
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A képzési program minősítését követően a szakértő a képzési programmal kapcsolatban további - az előzetes minősítést
érintő, azt módosító vagy kiegészítő - megállapításokat nem tehet.
A szakértői véleményt a képző intézménynek a képzési programhoz mellékelnie kell.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN





A képzési program felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által aláírt-e,
A képzési program mellé csatolva lett-e a szakértői vélemény,
A képzési programot előminősítő szakértő jogosult volt-e a képzési program aláírására,
Az adatok egyeznek-e [név, ajánlási listán szereplő nyilvántartási szám (ha nem került feltüntetésre, akkor a
listában való szereplés és szakma csoport ellenőrzése) programszakértői vagy felnőttképzési szakértői szám,
dátumok].

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
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Mely képzési körök esetén kötelező a szakértői előminősítés?
Ismertesse a szakértői véleménynek ajánlott tartalmi elemeit!
Milyen jogszabály által előírt, kötelező tartalmi elemei vannak szakértői véleménynek?
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53. AZ ELMÉLETI KÉPZÉS TANANYAGÁNAK KIVÁLASZTÁSA,
ALKALMAZKODÁS A CÉLCSOPORTHOZ (P)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 27. § (3) d), (4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, és annak a célcsoporthoz való illeszkedése gondos tervezést kíván meg az
oktatótól. A pedagógiai tervezés egyfelől a nevelés, másfelől az oktatás tervezésére bontható. Az oktatás tervezése a
tananyag kiválasztásából, ennek feldolgozására vonatkozó – pl. időbeosztásból, módszertani – tervezésből tevődik
össze.
A tananyag kiválasztását nem könnyíti meg, hogy egyre nő az elérhető ismeretek információmennyisége, ráadásul ezek
sok esetben komplex információ feldolgozást igényelnek.
A tananyag az ismeretek rendszere, amely
 kompetenciákat, melyek ismeretekből, készségekből, képességekből és attitűdökből tevődnek össze,
 személyiségfejlesztést megalapozó kulturális értékeket,
 az erkölcs, a magatartás és az együttélés szabályait tartalmazza.
A tananyag kiválasztásakor több szempontot is célszerű átgondolni:
 a nevelési-oktatási célok megvalósítását szolgálja-e,
 megvalósulnak-e az SzVK-ban, esetlegesen a kerettantervben meghatározott követelmények,
 az általános műveltség fejlesztésének lehetőségét, módjait támogatja-e,
 a kiválasztott tananyag megfelel-e a képzésben résztvevők fejlettségi szintjének, hogyan illeszkedik meglévő
kompetenciáihoz,
 a szak-, munkaterületen szükséges-e az adott tudáselem.
A tananyag tervezését néhány didaktikai alapelv is segíti.
 az iskola és az élet kapcsolatának erősítése,
 a tanítás-tanulás útján való nevelés,
 a szakszerűség és tudományosság elve,
 a konkrétumok és az absztrakciók egysége,
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A tervezési folyamatban a tartalmi elemek meghatározását a tananyag időbeli és strukturális-logikai elrendezése követi.
Az időbeni elrendezéskor meghatározzuk, hogy egy elem mennyi idő alatt dolgozható fel és szükséges-e ismétlődés,
visszatérés.
A strukturális-logikai elrendezés fókuszában az egymásra épülés és az összefüggések állnak, hogy eldönthessük mely
tárgyak, témakörök taníthatók egymást követően vagy párhuzamosan.
Tananyagelrendezési modellek
A tananyag elrendezésére több modell alkalmazható, melyek közül alább jellemzünk néhányat.
 A gyakorlatot középpontba állító koncentrikus tananyag-elrendezési modell: A feldolgozásra szánt tananyag
elemei időben előre haladva ismétlődnek, de minden alkalommal bővítésre kerülnek, ezért a tananyagelemek
emlékezetbe vésését szolgálja, ugyanakkor kevéssé időtakarékos. Megjelenése: tankönyv
A koncentrikus tananyag-elrendezés elvei:
- Egyszerűtől a bonyolult felé haladás
- Konkréttól az elvont felé haladás
- Közelitől a távoli felé haladás
- Tényektől a következtetés felé haladás.
 A tananyag harmonikus elrendezésére irányuló modellek: a lineáris, teraszos és spirális tananyag elrendezési
modellek. Közös elvük, hogy a tantárgy részei, illetve a különböző tantárgyak közötti kapcsolatok – ún.
koncentráció – létrehozásával valósíthatók meg
- Lineáris tananyag elrendezésnél mindig új anyagot kerül fel dolgozásra, ismétlés nincs.
- Teraszos elrendezés esetén néhány csomóponti téma köré rendeződik a tananyag, amelyet más-más
aspektusokból és eltérő mélységben kerülnek áttekintésre.
- Spirális elrendezés esetén egy témakör többször, de eltérő aspektusból, más módszerekkel, egyre
mélyebben kerül feldolgozásra.
 A tanulói tapasztalatokra és érdeklődésre épülő modellek: ennek jellemzője, hogy a képzésben résztevő egyéni
érdeklődéshez kapcsolja a tanulás tartalmát, amely a szakképzésben megvalósul, hiszen a résztvevő választja,
hogy mely szakmát kívánja elsajátítani.
 A tartalmak integrációjának modellje: azon alapul, hogy az életben előforduló problémák komplexek,
megoldásuk több tantárgyban tanultak összekapcsolását kívánja meg. A tantárgyi keretek különböző mértékben
való fellazítása jellemzi a tananyag a tantárgyközi kapcsolatok erősítése céljából. Ez történhet komplex
tantárgyak vagy integrált tantárgyak kialakításával.
A tananyag célcsoporthoz illeszkedése
 A tananyag struktúráját a képzésben résztvevők sajátosságainak figyelembe vételével szükséges kialakítani az
órára való felkészülés során. Ehhez szükséges, hogy az előzetes ismeretek, tudás mértékéről információval
rendelkezzen az oktató. Ez meghatározza, hogy az oktatónak mindenre ki kell-e térnie vagy egyes elemek,
témakörök kihagyhatóak és hogyan kell strukturálnia a tananyagot ahhoz, hogy a releváns előzetes tudás
felhasználásra kerüljön, beépüljön az újonnan elsajátítandó tananyagba.
 Az SzVK-k, SzPK-k erre vonatkozóan már némi információt nyújtanak, hiszen meghatározzák a képzésbe történő
bekapcsolódás feltételeit. Egyéb képzéseknél nehezebb a helyzet.
 A tananyag feldolgozásának tervezésekor hasznos lehet, hogy a képzésben résztvevő milyen szubkultúrából
származik, milyen végzettségű, milyen médiát használ, mi az érdeklődési területe, mivel foglalkozik szívesen
szabadidejében. Ezek befolyásolják a szókincsét, fogalomkészletét, tapasztalatait, melyeket a tanulási-tanítási
folyamat kezdetén közös nevezőre kell hozni annak érdekében, hogy kölcsönösen érthessük egymást.
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Sorolja fel a tananyag kiválasztás főbb szempontjait!
Milyen tananyag-elrendezési modelleket ismer?
Mutassa be az egyes tananyag-elrendezési modellek főbb jellemzőit!
A tananyag struktúrájának kialakítása során, milyen előzetes információkat célszerű mérlegelni?
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54. A SZAKMAI ELMÉLETI ÓRÁN ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK,
A TANÁRI MAGATARTÁS FORMÁI (P)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 27. § (3) d), (4).

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek
Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló tevékenységének részei,
amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. A különböző módszereket
ugyanakkor nem tudjuk egyértelműen kategorizálni, mivel egyes módszerek több osztályba is tartozhatnak, egymással
ötvözhetőek. Az egyes módszerek alkalmazási területeit alapvetően meghatározza a képzési tananyag tartalma, a
célcsoport felkészültsége.
Tanárközpontú stratégia: a prezentációval kísért előadás
Az előadás a tanítás legrégibb módszere, ami a tudás közvetítésének csaknem kizárólagos módszereként használtak már
az ókorban.
A meghallgatás azt az asszociációt kelti az emberben, hogy a hallgató az előadó által kifejtett gondolatok passzív
befogadója. A tanulói aktivitás tanulásban betöltött szerepét hangsúlyozó tanuláselméletek, különösen pedig a
konstruktívizmus tiltakoznak a passzív tanulói szerep ellen. Nem véletlen, hogy az előadás nevében egyre ritkábban
jelenik meg a felnőttképzési módszerek között, bár a gyakorlatban a tapasztalatok szerint még mindig őrzi vezető
szerepét. Így a korszerű felnőttképzési módszerek hatásainak elemzésekor nem az előadás, hanem újabb megjelenési
formája szerint a prezentáció fogalmát használjuk.
Az oktató optimális esetben világosan átlátja az előadás célját, ismeri a résztvevők szükségleteit, érdeklődését és
előismereteit. Ez utóbbi azért is fontos, mivel az oktatás konstruktivista felfogása az egyén meglévő tudásrendszeréhez
csatolható struktúrák képződésében látja a tanulás eredményeit, a meglévő tudásrendszerek képezik az alapot a
továbbfejlesztéshez.
A tanulást segíti az előadás logikus felépítése, követhetősége. A prezentációs technikák nagy mértékben támogathatják
a gondolatmenet nyomon követését, a strukturális csatoláselmélet nézőpontjából segít a tartalom struktúrájának
bemutatásában.
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Kooperatív stratégiák
Kooperatív stratégiák alatt értjük egyrészt az oktató és a hallgatók együttműködésén alapuló komplex eljárásmódokat,
másrészt ide soroljuk azokat a tanulási helyzeteket is, amikor a kooperáció nem elsősorban az oktató és a résztvevők,
hanem a résztvevők együttműködésében ölt testet.
Csoportmunka
A résztvevők kiscsoportban végzett tevékenységének célja a tudás bővítése mellett az együttműködési készségek
fejlesztése. A csoportmunka során általában 4-6 fős kiscsoportokat alakítunk valamely feladat közös megoldására. A
csoportmunka célja lehet valamely témakör feldolgozása anyaggyűjtéssel, források kiválasztásával, az egyéni
tapasztalatok alapján szintézisalkotás, általánosítások megfogalmazása, problémamegoldás, stb. „A tartalmakat
lehetőség szerint a résztvevőkkel együtt, meglévő tapasztalataiknak és érdeklődésüknek megfelelően kell meghatározni.
A résztvevők a tudatosan kialakított, komplex tanulási környezetben új tapasztalatokat szerezhetnek, melyeket a tanulócsoportban aktívan feldolgozva önmaguk számára érthetővé tesznek, és előzetes tudásukba beépítenek.
A csoportok összetételük szerint lehetnek homogének vagy heterogének, alakulhatnak spontán módon vagy oktatói
befolyásra. Felnőttoktatásban a csoportképzés ismérve lehet a résztvevők érdeklődése, élettapasztalata, kora,
foglalkozása, stb. A csoportösszetételt meghatározhatja a megoldandó feladat: a sajátos témák feldolgozásánál (pl.
különböző típusú műalkotások elemzésénél) célszerűbb az azonos érdeklődésű résztvevőket együttes munkálkodásra
ösztönözni, míg az élettapasztalatok szintetizálása egy heterogén csoportban sokrétűbb eredményekkel kecsegtet.
A projektmódszer
A projektmódszer kialakulása az oktatásban a 20. század elején megjelenő reformpedagógiai mozgalmak egyik
eredménye. Első alkalmazója Dewey volt, a projektmódszer pedagógiai leírása viszont Kilpatricktól származik. A
projektmódszer lényege a résztvevő(k) önálló tevékenysége, amit az oktató csak rejtetten irányít. A módszer
alkalmazható egyes résztvevők és tanulócsoportok esetén is, mindkét szituációban feltételezi az oktató-résztvevő
kooperációt.
A projektmódszer sajátos jegye a résztvevő nagyfokú szabadsága, ami a célok kiválasztásától a feladat végrehajtásáig és
a tevékenység eredményének értékeléséig a tanulás minden mozzanatára kiterjed. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy
a projektmódszer direkt célja soha nem a tanulás, hanem valamilyen konkrét feladat vagy probléma megoldása,
amelynek mintegy „melléktermékeként" jelennek meg az új tudáselemek, ismeretek, jártasságok, készségek és
képességek.
Beszélgetés - oktatási céllal
A beszélgetés célja egy téma közös feltárása, a megértési folyamatok elindítása a beszélgetés résztvevőiben. A módszer
lehetővé teszi, hogy a résztvevők kérdezzenek, felvessék saját problémáikat.
A beszélgetés feltétlenül igényli a résztvevők aktivitását, ennek hiányában monológgá, vagy legfeljebb dialógussá szűkül.
Alkalmazása kifejezetten akkor célszerű, ha a csoporttagok szívesen kommunikálnak egymással. A beszélgetés egyik
legfontosabb feltétele, hogy a résztvevők rendelkezzenek előismeretekkel a felvetett témáról. Ennek hiányában igen
terjedelmes, de sehova sem vezető „fecsegés" következhet be, ami alkalmas az idő eltöltésére, de nem alkalmas a
tanulási célok elérésére.
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Az esettanulmány módszere
Az esettanulmány módszerének célja egy téma feldolgozása egy konkrét szituáció alapján. Az esettanulmány alkalmas
arra, hogy a résztvevők egyéni tapasztalataikat és előzetes ismereteiket felhasználják a konkrét eset kapcsán felvetett
probléma hátterének megvilágítására, közben eltávolodjanak az esetleges közvetlen érintettségtől.
Az esettanulmány alapját képező szituációt általában írásban mutatjuk be a résztvevőknek. Az elemzéshez alkalmas
esetek optimális esetben a valóságból származnak, forrásai lehetnek a médiában megjelent közlemények, szakirodalom,
saját élmények, stb.
A bemutatott esetet általában röviden, áttekinthetően mutatjuk be, megjelöljük a fontos információkat. Ugyanakkor a
résztvevők kreativitására van bízva, hogy a hiányzó feltételeket hogyan találják ki, miképpen azonosulnak a problémával.
A tréning módszer
A tréning talán a modern felnőttoktatás egyik legkedveltebb, de mindenképp leggyakrabban emlegetett módszere. A
tréning szócikk a Felnőttképzési Lexikonban Kiszter István tollából a következőt mondja: „tréning: adott, általában szűk
témakörben, képzett vezető közvetlen irányításával folyó tanulási forma”.
Alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készség-szintű résztvevő önálló tevékenységre való képességének
eléréséig. A fenti meghatározás a tréning fogalmat leszűkíti, és kifejezetten a speciális képességek és készségek
fejlesztését érti rajta.
Ebbe a csoportba sorolhatók pl. az értékesítési tréningek, a kommunikációs tréningek, az oktatói készségeket (kérdezés,
magyarázat, értékelés) fejlesztő tréningek és így tovább. Jellemzőjük, hogy le lehet írni az elsajátítandó viselkedés
jellemzőit, modelleket lehet bemutatni a kívánatos magatartásra, és meg lehet állapítani, hogy a gyakorlást végző
résztvevőnek mennyire sikerült a kívánt viselkedést elsajátítani.
A vita
Az alábbiakban a vitáról, mint a felnőttképzés egy módszeréről szólunk.
A tervezett vitát, mint oktatási módszert - legalábbis kiinduló pontját tekintve - megkülönböztetjük a résztvevők egymás
között és a résztvevők és oktatók között spontán kirobbanó vitáitól.
A vita megjelenhet önálló módszerként valamely didaktikai cél elérése érdekében, de lehet része más módszerek
alkalmazásának is. A vita során vélemények, álláspontok ütköznek, a vitatkozó felek kívánják egymást meggyőzni
érvekkel vagy érzelmekkel saját igazukról.
Az értelmes, tanulásra is alkalmas vita feltétele, hogy a vitában részt vevő felek rendelkezzenek tudással a megvitatandó
témáról, tudjanak és akarjanak róla véleményt mondani. Résztvevői tapasztalatok szerint a fenti előfeltételek nem
mindig teljesülnek a felnőttképzésekben alkalmazott viták során, pedig ezek hiányában a vita nem vezet sehova, a
legvalószínűbb eredménye az indulatok felkorbácsolása és az idő hiábavaló eltöltése.
A moderációs módszer
Loránd Ferenc írja a Moderátoriskola c. könyv előszavában:
„A felnőtt saját élettapasztalatának és tudásának az oktatóénál semmivel sem kisebb, csak éppen másképp feltöltött
tárházát hozza a tanulási folyamatba. Annak, aki ezt a folyamatot vezeti, nem az a dolga, hogy megtöltsön egy üres
edényt, vagy teleírjon egy üres lapot, hanem az, hogy felszínre hozzon, rendezni és kifejezni segítsen tudásokat és
szükségleteket.
A moderációs módszer a gazdaságból került az oktatásba. A módszer kiinduló gondolata az, hogy minél szélesebb
társadalmi csoportok vegyenek részt a döntések előkészítésében és meghozatalában. Másik célja a módszer
alkalmazásának, hogy az összetett problémák megoldását lehetséges legyen több nézőpontból megközelíteni.

192

Program

54. témakör

Individuális stratégia: az önirányított tanulás
M. Knowles szerint önirányított tanulásról akkor beszélhetünk, ha a tanuló saját maga kezdeményezi a tanulást, mások
segítségével vagy anélkül diagnosztizálja saját tanulási szükségleteit, megfogalmazza a tanulás céljait, megkeresi a
tanuláshoz szükséges humán és materiális forrásokat, megfelelő tanulási stratégiát választ, és értékeli saját tanulási
eredményeit.
A célok meghatározását, a tanulási stratégiák kiválasztását, az eredmények értékelés kritériumainak a meghatározását
tanulási programnak nevezzük.
E tanulási tevékenység jellegére utaló kifejezések sajátos kapcsolatban vannak és lehetnek a digitális pedagógia
tárgyköre szempontjából, különösen az IKT-eszközhasználat miatt kitüntetetten kezelt e-learning és m-learning tanulási
eljárások és módszerek.
A tanári magatartás formái
Részletesen lásd a 46. témakörnél.
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Ismertesse a tanórán alkalmazható oktatási módszereket!
Sorolja fel az oktatási módszerek csoportosítását!
Mutassa be mely esetekben használható az előadás!
Mi befolyásolja a magyarázat eredményességét?
Mutassa be a projekt módszert!

Program

55. témakör

55. SZEMLÉLTETÉS ÉS SZEMLÉLETESSÉG (P)

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 27. § (3) d), (4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) olyan szemléletes oktatási módszer, amely során a tanulmányozandó tárgyak,
jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik. A bemutatás segítségével történő tanítás a legáltalánosabb oktatási
módszer. A demonstrációnak jelentős szerepe van az ismeretelsajátításban, ugyanakkor támogatja a tevékenység
elsajátítását is. Pl. szerelési munkálatok bemutatása. Bemutatásra a tanulás minden funkcionális fázisában szükség van
és lehetőség is nyílik.
A fogalomtanulásban, az elméleti, az absztrakt ismeretek elsajátításában is fontos szerepe van a szemléltetésnek. Az
elsajátított elvont törvényszerűségek gyakorlati alkalmazását is jól illusztrálhatjuk például egy film segítségével (pl. a
villanyszerelés folyamatáról).
A szemléltetés módszere az oktatási folyamatban hozzájárul
 a képszerű-szemléletes gondolkodás fejlesztéséhez,
 kiinduló bázis megteremtésével a fogalomalkotáshoz, illetve a tevékenység elsajátításához,
 a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltárásához,
 a tanult jelenségek szemléletes rendszerezéséhez, osztályozásához,
 a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez,
 a tanultak alkalmazásához.
A demonstráció eredményességének számos feltétele van
 a szemléltetés módszere az oktatási folyamat szerves része, ezért kapcsolódnia kell a megelőző, illetve a
következő módszerekhez, anyagrészekhez
 minden résztvevő által jól követhetőnek (láthatónak, hallhatónak, érzékelhetőnek) kell lennie
 a lényeg kiemelése: ez a bemutatás formájától függően többféleképpen érhető el
- a mozgásos bemutatáskor: ismétléssel, szóbeli figyelemfelhívással
- a képi szemléltetésnél: az egész bemutatása után a részek kiemelésével, feliratok, nyilak, körök, aláhúzás
alkalmazásával, a kép felépítésével vagy lebontásával, animációs eljárások beiktatásával, a részletgazdag,
valóságos ábrák és a lényegüket mutató absztrakt sémák kombinálásával
 a képzésben résztvevők aktivitása, válaszai, kérdései, amit az oktató kérdéseivel, feladatok kijelölésével, a
bemutatás időleges megállításával érhet el
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a demonstrációhoz kapcsolódó visszacsatolás, az elsődleges rögzítések, részösszefoglalások alkalmazása
A szemléltetés két fő fajtáját szokták megkülönböztetni:
- A közvetlen megfigyelést, amely a tárgyak, jelenségek, folyamatok közvetlen megjelenítését, a tények
meghatározott csoportjának a nevelő által történő prezentálását jelentik.
- A közvetett megfigyelést, amely az oktatási eszközök egyre bővülő választékával valósítható meg. Az utóbbi
évtizedek fejlődése miatt olyan jelenségekről kapunk szemléletet es képet, amelyekhez korábban a földrajzi,
időbeli távolságuk révén nem juthattunk hozzá. Mód nyílik arra, hogy minden felvételen lassítással,
gyorsítással, animációval a megfigyelt jelenségek elemzését elősegítsük.

A szemléltetés általában nem elkülönülten, hanem szóbeli közléssel együtt jelenik meg.
A szó és a szemléletesség összefüggése az alábbiakban foglalható össze:
 az oktató szóbeli közlés segítségével irányítja a tanulók megfigyelését,
 az elvégzett megfigyelésre alapozva az oktató szóbeli közlésével hozzásegíti a képzésben résztvevőket az
összefüggések átgondolásához, feltárásához,
 a szóbeli közlés megerősítésére vagy konkretizálására szolgál a szemléltetés,
 a megfigyeltekből közvetlenül ki nem derülő összefüggéseket, általánosításokat közli az oktató.
A szemléltetés a pedagógia fontos, a különböző oktatási stratégiákban eltérő funkcióval és módon alkalmazható
módszere.

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN



Az oktató által alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai követelményeknek
megfelelnek-e.
A Korm. rendeletben szabályozott óralátogatás kertében győződik meg a szakértő, hogy az oktató által
alkalmazott módszerek a szakmai és a pedagógiai, andragógiai követelményeknek megfelelnek-e. Majd 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.
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Hogyan támogatja a szemléltetés módszere az oktatási folyamatot?
Ismertesse a demonstráció eredményességének feltételeit!
Mutassa be a szemléltetés fajtáit!
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56. A SZAKMAI ELMÉLETI ÉS A SZAKMAI GYAKORLATI KÉPZÉS TARTALMÁNAK
KÖZÖS SÚLYPONTÚ KIVÁLASZTÁSA, TANANYAG-ELRENDEZÉSE ÉS SZEMLÉLETE
(TANTÁRGYI KONCENTRÁCIÓ) (P)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 27. § (3) d), (4)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, és annak a célcsoporthoz való illeszkedése gondos tervezést kívánt meg
az oktatótól. A pedagógiai tervezés egyfelől a (egyén, csoport) fejlesztésére, másfelől az oktatás tervezésére bontható.
Az oktatás tervezése a tananyag kiválasztásából, és ennek feldolgozására vonatkozó – pl. időbeosztásból, módszertani –
tervezésből tevődik össze.
A tananyag kiválasztását nem könnyíti meg, hogy egyre nő az elérhető ismeretek, információ mennyisége, ráadásul ezek
sok esetben komplex információfeldolgozást igényelnek.
A tananyag az ismeretek rendszere, amely
 kompetenciákat, melyek ismeretekből, készségekből, képességekből és attitűdökből tevődnek össze,
 személyiségfejlesztést megalapozó kulturális értékeket,
 az erkölcs, a magatartás és az együttélés szabályait tartalmazza.
A tananyag kiválasztásakor több szempontot is célszerű átgondolni
 a fejlesztési, oktatási célok megvalósítását szolgálja-e,
 megvalósulnak-e az SzVK-ban, esetlegesen a kerettantervben meghatározott követelmények,
 az általános műveltség fejlesztésének lehetőségét, módjait támogatja-e,
 a kiválasztott tananyag megfelel-e a képzésben résztvevők fejlettségi szintjének, hogyan illeszkedik meglévő
kompetenciáihoz,
 a szak-, munkaterületen szükséges-e az adott tudáselem.
A tananyag tervezését néhány didaktikai alapelv is segíti
 az iskola és az élet kapcsolatának erősítése,
 a tanítás-tanulás útján valófejlesztés,
 a szakszerűség és tudományosság elve,
 a konkrétumok és az absztrakciók egysége.
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A tervezési folyamatban a tartalmi elemek meghatározását a tananyag időbeli és strukturális-logikai elrendezése követi.
Az időbeni elrendezéskor meghatározzuk, hogy egy elem mennyi idő alatt dolgozható fel és szükséges-e ismétlődés,
visszatérés.
A strukturális-logikai elrendezés fókuszában az egymásra épülés és az összefüggések állnak, hogy eldönthessük mely
tárgyak, témakörök taníthatók egymást követően vagy párhuzamosan.
Tananyag elrendezési modellek
A tananyag elrendezésére több modell alkalmazható, melyek közül alább jellemzünk néhányat.
 A gyakorlatot középpontba állító koncentrikus tananyag-elrendezési modell: A feldolgozásra szánt tananyag
elemei időben előre haladva ismétlődnek, de minden alkalommal bővítésre kerülnek, ezért a tananyagelemek
emlékezetbe vésését szolgálja, ugyanakkor kevéssé időtakarékos. Megjelenése: tankönyv
A koncentrikus tananyag-elrendezés elveit:
- Egyszerűtől a bonyolult felé haladás
- Konkréttól az elvont felé haladás
- Közelitől a távoli felé haladás
- Tényektől a következtetés felé haladás.
 A tananyag harmonikus elrendezésére irányuló modellek: a lineáris, teraszos és spirális tananyag elrendezési
modellek. Közös elvük, hogy a tantárgy részei, illetve a különböző tantárgyak közötti kapcsolatok – ún.
koncentráció – létrehozásával valósíthatók meg
- Lineáris tananyag elrendezésnél mindig új anyagot kerül fel dolgozásra, ismétlés nincs.
- Teraszos elrendezés esetén néhány csomóponti téma köré rendeződik a tananyag, amelyet más-más
aspektusokból és eltérő mélységben kerülnek áttekintésre.
- Spirális elrendezés esetén egy témakör többször, de eltérő aspektusból, más módszerekkel, egyre
mélyebben kerül feldolgozásra.
 A tanulói tapasztalatokra és érdeklődésre épülő modellek: ennek jellemzője, hogy a képzésben résztevő egyéni
érdeklődéshez kapcsolja a tanulás tartalmát, amely a szakképzésben megvalósul, hiszen a résztvevő választja,
hogy mely szakmát kívánja elsajátítani.
 A tartalmak integrációjának modellje: azon alapul, hogy az életben előforduló problémák komplexek,
megoldásuk több tantárgyban tanultak összekapcsolását kívánja meg. A tantárgyi keretek különböző mértékben
való fellazítása jellemzi a tananyag a tantárgyközi kapcsolatok erősítése céljából. Ez történhet komplex
tantárgyak vagy integrált tantárgyak kialakításával.
Tantárgyi koncentráció
A tantárgyak közötti kapcsolatteremtés egyik lehetősége tantárgyi koordináció (korrelációt) amelynek során a
diszciplináris tantárgyak között lévő lehetséges kapcsolódási pontokat feltárják, a különféle tantárgyak időbeli lefutását
szinkronizálják.
A tantárgyi koordináció célja az átfedések kiküszöbölése és a más tantárgyban tanultak új szempontú megerősítése.
Ilyen párhuzamos menetrendű, szinkrontananyagokat, akkor lehet és érdemes készíteni, ha nincs szigorú kényszer a
haladás tempóját és sorrendjét illetően. Előnye, hogy viszonylag kis átalakítással tetemes idő spórolható meg. A
koordináció lényege tehát, hogy az önállóan, egymástól függetlenül létező tantárgyakban a oktatók tudatosan keresik a
véletlenszerűen kínálkozó kapcsolódási pontokat. . (Ez megvalósulhat az elméleti és gyakorlati képzés tartalmának
összehangolásakor is.)
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Sorolja fel a tananyag kiválasztás főbb szempontjait!
Milyen tananyag-elrendezési modelleket ismer?
Mutassa be az egyes tananyag-elrendezési modellek főbb jellemzőit!
Ismertesse a tantárgyi integráció főbb elemeit!
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57. A RÉSZTVEVŐ ELŐREHALADÁSÁNAK MÉRÉSE ÉS VISSZACSATOLÁSA (P)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 26.§ (3) i), 29.§ (1) 9.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A felnőttképzési törvény a képzési program kötelező tartalmaként írja elő a képzésben résztvevő teljesítményét értékelő
- „A” képzési körben a modulzáró vizsgákat is magába foglaló - rendszer leírását, melyet a felnőttképzési szerződésben is
rögzíteni kell.
Az értékelés olyan irányító folyamat, amelynek meghatározott tárgya, funkciója, iránya, formája van. A felnőttképzési
folyamat mindhárom szereplője számára (képzésben résztvevő, oktató, képző intézmény) információt szolgáltat.
Az értékelés a formája szerint
 Kvantitatív
Számokat rendelünk a teljesítményhez (érdemjegy, %, pontérték)
 Kvalitatív
Instruktori reflexió - Szöveges értékelés
Az értékelés információs közege szerint, vizsgatevékenységek
 Szóbeli
verbális (szöveg) és/vagy nonverbális (arckifejezés, kézmozdulat, hangsúly, stb.)
 Írásbeli
teszt jellegű (feleletválasztás: alternatív, többszörös válaszok illesztése, relációanalízis, stb.), feleletalkotó
(kiegészítés, rövid/hosszú válasz, esszé)
 Gyakorlati
tényközlő vagy szituációs gyakorlat, szerepjáték, gyakorlati alkalmazás, prezentáció, stb.
 Interaktív
(gyakorlati feladat számítógépen történő megoldása)
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A leggyakoribb írásbeli feladattípusok
 Feleletválasztó feladatok: előre adott válaszlehetőségek közül kell a résztvevőnek kiválasztani a helyeset.
- Alternatív választás: két válaszlehetőség van, amelyek közül egy helyes. Változatai pl.:
o Igaz vagy hamis
o Adott feladat megoldásának értékelése (helyes-e)
- Többszörös választás: több a válaszlehetőség, amelyek közül lehet egy, de akár több is helyes.
o Egy/több jó válasz, vagy a rossz válasz(ok) megjelölése
o A legjobb válasz kiválasztása
- A válaszok illesztése: különböző dolgokat tartalmi kapcsolatba hozunk egymással.
o Egy az egyhez vagy egy a többhöz hozzárendelés (pl. fogalmak és definíciók, stb.)
 Feleletalkotó feladatok: a helyes választ a képzésben résztvevőnek önállóan kell megfogalmaznia.
- Kiegészítés: általában egy kijelentő mondatból kihagyunk egy vagy több fogalmat, melyet a válaszolónak kell
megadnia.
- Rövid válasz: egy kiegészítendő kérdést úgy fogalmazunk meg, hogy egyetlen fogalommal (név, szám, stb.)
lehessen válaszolni.
- Hosszú válasz: a feltett kérdés egész mondatos választ (vagy felsorolást) igényel.
- Esszé típusú válasz: összefüggések felismerése, önálló vélemény alkotása, bizonyos képességek mérése.
 Portfólió: adott témához kötődő tevékenységek, eredmények dokumentálása
A teljesítmény vonatkoztatása szerint
 Normaorientált értékelés
teljesítményt egymáshoz/csoporthoz/átlaghoz/normához hasonlítja, adott pillanatra vonatkozik
pszichológiai tesztek, kiválasztáshoz – nem alkalmas tanulás irányítására
 Kritériumra/követelményre vonatkoztatott
Szakképzésben, tanulásban ajánlatos
Adott időszakban elért tudásváltozást mutatja – elvárt teljesítmény előre meghatározott tartalma és szintje
 A standardra vonatkoztatott értékelés
Teljesítményfokozatokhoz (kiváló, magas, megfelelő, stb.) viszonyított, kritériumorientált; teljesítmények
korrekt összehasonlítása. Pl. standardizált tesztek
Az értékelés a fő funkciók szerint, főbb kapcsolódó kérdések
 Prognosztizáló
Miért: Az értékelt alkalmas-e, képes-e a feladatra, a program elvégzésére. Informál, irányít.
Mit, mivel: Alkalmasság, teherbírás. Alkalmassági, szintfelmérő teszt.
Mikor: Képzés előtt
Felnőttképzésben: Pl. felvételi, alkalmassági (SzVK), szintfelmérő (nyelv), belépési feltételek teljesítése
 Diagnosztizáló
Miért: Feltárja és magyarázza az egyén állapotát meghatározott időben és szempontból.
Mit, mivel: Tudás, eszköztudás, kompetencia, szintfelmérő
Mikor: Képzés előtt, tematikai egység elején
Felnőttképzésben: Pl. előzetes tudás mérése
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Formatív
Miért: Az értékelt nehézségeiről, a folyamat hatásáról ad információt
Mit, mivel: Előrehaladás, fejlődés, kritériumoktól való távolság. Kritériumorientált teszt.
Mikor: Képzés során
Felnőttképzésben: Pl. folyamatos oktatói szóbeli visszacsatolás, tudásmérés, modulzáró
Összegző/szummatív
Miért: Az ismeretek elsajátítási szintjének mérése
Mit, mivel: Megszerzett ismeretek. Vizsga.
Mikor: Képzés végén
Felnőttképzésben: Pl. komplex szakmai vizsga (szakképzés)
Követő/monitorozás
Miért: 3 értelmezés:
- Meghatározott tanulói reprezentatív minta felmérése adott tartalmi és képességterületen; trendelemzés
- Diagnosztizálás - tanulási folyamat eredményének értékelése, program módosítsa, fejlesztése
- Indikátorvizsgálat - Oktatási folyamat eredményességének mérése
Mit, mivel:
- Adott műveltségi terület, teszt
- Résztvevő tudása, standardizált tesztek
- Kimeneti adatok (statisztikailag mérhető, gyűjthető)
Mikor: Meghatározott időközönként
Felnőttképzésben:
- Utánkövetés, pályakövetés
- Minőségbiztosítás

Az értékelés szakaszai
Ellenőrzés → Viszonyítás → Diagnosztizálás
A tudásmérés folyamata (mérőeszköz kialakítása)
 Mérési cél meghatározása (tájékozódás, előzetes tudás mérése, beszámítás, felmentés, differenciálás, csoportba
sorolás)
 A felmérés tárgyának meghatározása (pl. szakmai követelménymodul, tananyagegység, tanulási eredmény –
MKKR!)
 Ismeretanyag rendszerezése, kiválasztása (oktató bevonása)
 Feladatok összeállítása (feladattípus, kontextus választása, szövegezés – fontos: valós szituáció, megfelelő
nyelvezet, célcsoport figyelembe vétele, időkeret, segédeszközök meghatározása)
 Javítási-értékelési útmutató elkészítése (helyes válasz és helyettesíthetőség, pontozási rendszer kialakítása,
értékelési rendszer, kritériumszint és beszámítási lehetőség meghatározása)
 Áttekintés, kipróbálás, korrigálás
Módszertani, szakmai szempontok
 Vonatkozó tananyagegység teljes lefedése
 Változatos (többféle típusú) feladatok (tényleges tudásmérés, nem kikövetkeztethető megoldások)
 Korrekt, egyértelmű pontozási, értékelési rendszer (helyes-hibás válasz, helyettesíthetőség, stb.)
 Objektivitás (eredménye független attól, hogy ki végzi a mérést)
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Reliabilitás (megbízhatóság = teljes mértékben lefedi az adott tananyagegységet, a tényleges tudásszintet méri,
a jó megoldás találgatással nem található ki, stb.)
Validitás (érvényesség = azt mérik a feladatok, ami az adott tananyagegység tényleges tartalma)

Fontos a megfelelő dokumentáció
 Mérőeszköz (javítási-értékelési útmutatóval!)
 Mérési dokumentáció (feladatlap, jegyzőkönyv, stb.)
 Kiértékelés
 Határozat (felmentési, beszámítási lehetőségről) → felnőttképzési szerződés!
Minden esetben szükséges az érintettek informálása, az adott eredmények kiértékelése, az oktatási-szervezési folyamat,
módszertan megfelelőségének vizsgálata, szükség szerinti korrigálása.
Alapvető az alábbi kérdések alapján megtervezni az értékelést
 Mi az értékelés funkciója, célja?
 Mit, milyen módszerekkel értékel?
 Kik, hogyan értelmezik az összegyűjtött információkat?
 Mi lesz az értékelés következménye?
Elengedhetetlen: az oktatás/képzés (→tananyagegység!) Céljának meghatározása!
A képzésben résztvevő tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy
egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos információkat a képző
intézménynek nyilván kell tartania!
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A képzési program vizsgálata során:
- Tartalmazza-e a képzésben résztvevő teljesítményét, előrehaladását mérő rendszer leírását (képzési körtől
függő tartalommal):
o „A” képzési kör esetében modulzáró vizsgák részletes leírását is
o „B” képzési kör esetében a szakmai programkövetelménynek megfelelő-e, az elmélet-gyakorlat
meghatározott aránya helyes-e
o „C” képzési kör esetében a nyelvi programkövetelménynek megfelelő-e
o „D” képzési kör esetében képzői döntés szerint kerül meghatározásra
A képzés megvalósításának vizsgálata során:
- A képzési programban rögzített tudásmérés a gyakorlatban megtörtént-e, illetve a képzési program
előírásainak megfelelően zajlott-e
Dokumentáció és dokumentálás megfelelősége

Program

57. témakör
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Milyen jogszabályok vonatkoznak a képzésben résztvevő teljesítményének értékelésére?
Milyen fő kérdések (szempontok) alapján kell előkészíteni az értékelést?
Milyen módszertani szempontokat kell alkalmazni az értékelés (és előkészítése) során?
Mutassa be a tudásmérés folyamatát!
Sorolja fel, milyen vizsgatevékenységeket ismer!
Sorolja fel az írásbeli számonkérés leggyakoribb feladattípusait!
Sorolja fel az értékelés típusait fő funkciója szerint! Melyik típusát a képzés mely szakaszában alkalmazzuk?
Milyen dokumentumok keletkeznek az értékelés folyamata során?

Program
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58. AZ ELŐZETES TUDÁS FELMÉRÉSÉNEK MÓDSZEREI (P)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS


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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 26.§ (3) i), 29.§ (1) 9.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az előzetes tudás mérése diagnosztikai célt szolgál. Feltárja és magyarázza az egyén állapotát (tudásszintjét)
meghatározott időben és szempontból. A képzést (tananyagegység oktatását) megelőzően végezzük.
Felnőttképzést kiegészítő tevékenységként szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal által az engedéllyel rendelkező képző
intézmények és programjaik közhiteles adatbázisában.
Az előzetes tudásmérés a felnőttképzési törvény értelmező rendelkezése alapján annak dokumentált felmérése, hogy a
képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés
során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére, így az előzetesen meghatározott szintű teljesítés
esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész óralátogatása alól felmenthető-e.
Nem azonos a bemeneti kompetenciák mérésével, illetve az előzetes tanulmányok alapján történő felmentéssel!
Biztosítására, elvégzésére a felnőttképzési törvény konkrét előírásokat tartalmaz, képzési körhöz, illetve a képzés
támogatotti státuszától, illetve igénytől függően:
 „A” és „C” képzési körbe tartozó támogatott képzések esetén kötelező
 „B” és „D” képzési körben tartozó támogatott képzések esetén a vonatkozó támogatási szerződés előírásainak
megfelelően
 Képzésre jelentkező kérésére kötelező.
Folyamata, módszerei megegyeznek a résztvevő tudásmérésének általános szabályaival.
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A tudásmérés folyamata (mérőeszköz kialakítása)
1. Mérési cél meghatározása → előzetes tudás mérése
2. A felmérés tárgyának meghatározása (pl. tananyagegység, tanulási eredmény – MKKR!)
3. Ismeretanyag rendszerezése, kiválasztása (oktató bevonása)
4. Feladatok összeállítása (feladattípus, kontextus választása, szövegezés – fontos: valós szituáció, megfelelő nyelvezet,
célcsoport figyelembe vétele, időkeret, segédeszközök meghatározása)
5. Javítási-értékelési útmutató elkészítése (helyes válasz és helyettesíthetőség, pontozási rendszer kialakítása,
értékelési rendszer, kritériumszint és beszámítási/óralátogatás alóli felmentési lehetőség meghatározása)
6. Áttekintés, kipróbálás, korrigálás
Módszertani, szakmai szempontok, melyeket figyelembe kell vennünk
 Vonatkozó tananyagegység teljes ismeretanyagának lefedése
 Változatos (többféle típusú) feladatok (tényleges tudásmérés, nem kikövetkeztethető megoldások)
 Korrekt, egyértelmű pontozási, értékelési rendszer (helyes-hibás válasz, helyettesíthetőség, stb.)
 Objektivitás, reliabilitás (megbízhatóság), validitás (érvényesség)
A folyamat során keletkező dokumentáció magába foglalja
 Mérőeszköz (javítási-értékelési útmutatóval!)
 Mérési dokumentáció (feladatlap, tételsor, stb.)
 Kiértékelés
 Határozat (felmentési, beszámítási lehetőségről) → felnőttképzési szerződés!
Az előzetes tudásmérés az alábbi formákban valósulhat meg
 Szóban
Tananyagegységet teljes mértékben lefedő kérdéssorok
 Írásban
Feleletválasztó (alternatív, többszörös válaszok illesztése, relációanalízis, stb.), feleletalkotó (kiegészítés,
rövid/hosszú válasz, esszé) feladatok, ezek kombinációja
 Gyakorlatban
Tényközlő vagy szituációs gyakorlat, szerepjáték, gyakorlati alkalmazás, prezentáció, stb.
 Interaktív formában
Gyakorlati feladat számítógépen történő megoldása
 Portfolió
Vonatkozó ismeretek komplex bemutatása, elterjedtsége ritka
Ténye és eredménye a felnőttképzési szerződés kötelező tartalma. Az előzetes tudásmérés meghatározza a részvételi
kötelezettség óraszámát, illetve meghatározó lehet a képzési díj összegének kialakításakor. A kapcsolódó
dokumentumokat a képzőnek öt évig meg kell őriznie.
Az előzetes tudásmérés biztosítását, elvégzését és megfelelő dokumentálását a képző ellenőrzése során vizsgálja a
szakértői bizottság. Elmulasztása, nem megfelelősége szankciót von maga után. Amennyiben ténye, eredménye nem
szerepel a felnőttképzési szerződésben, a képző jogsértő tevékenysége súlyosabban minősül.
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Az előzetes tudás mérését biztosította-e a képző? (képzési körnek, támogatotti státusznak, jelentkezői igénynek
megfelelően)
Az előzetes tudás mérésének ténye, eredménye megjelenik-e a felnőttképzési szerződésben? (annak kötelező
tartalma, meghatározó szempont az óraszám kialakításánál, az lehet a tanfolyam árának meghatározása során)
Az előzetes tudásmérés megfelelően van-e dokumentálva? (öt évig őrzendő)
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Az előzetes tudásszint mérésére milyen jogszabályok vonatkoznak?
Milyen esetekben kötelező az előzetes tudás mérésének biztosítása?
Mi tartozik az előzetes tudásmérés dokumentumai közé - teljes folyamatát tekintve (előkészítés, megvalósítás)?
Milyen dokumentumokban jelenik meg a ténye, eredménye?
Milyen módszertani szempontokat kell figyelembe venni a mérőeszköz kialakítása során?
Milyen formában valósulhat meg az előzetes tudásmérés?

Program
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59. A GYAKORLATI KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA (P)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 2.§ 13-15., 3.§ (1a), 11.§ (1) j), 12.§ (3) f),
18.§ (4) f), 20.§ (13)
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 továbbiakban: Korm.
rendelet) 16.§ (7) b), 27.§ (2), 29.§ (1) 4.

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
Az Fktv. értelmező rendelkezése alapján a gyakorlati képzés a „képzés azon része, amely a megszerezni kívánt
képesítéshez, kompetenciához szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását, magatartásformák, készségek
fejlesztését, elsajátítását biztosítja”.
Az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezeti
rendszerének keretén belül végezheti. Ez alól kivételt jelent az oktatókkal kötött megbízási szerződések mellett a képzés
gyakorlati részének megvalósítására kötött szerződések is. Ennek megfelelően elkülönül:
 gyakorlati képzést folytató: az a szervezet, amely a gyakorlati képzési tevékenységet ténylegesen megvalósítja;
 gyakorlati képzést szervező: a gyakorlati képzés feltételeinek biztosításáért felelős szervezet, amely lehet a
gyakorlati képzés folytatója is.
A felnőttképzési tevékenység gyakorlására irányuló engedély feltételei között szerepel a gyakorlati képzés feltételeinek
biztosítása.
Ez kifejezetten az „A” képzési körbe tartozó képzések esetén hangsúlyos. Az Fktv. előírása alapján az állam által elismert
szakmák esetében a gyakorlati képzést a szakképzésről szóló törvény szerint meghatározott szakmai és
vizsgakövetelmények (SzVK) alapján kell szervezni, mely tartalmazza a képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez
szükséges eszközök minimumát meghatározó jegyzéket. Ezt saját tulajdonként vagy együttműködés (→ gyakorlati
képzést folytató szervezet) keretében biztosítja a képző intézmény.
Az SzVK számos esetben meghatározott óraszámú és sajátosságú gyakorlati képzéshez köti a komplex szakmai vizsgára
bocsájtást (pl. Kézápoló és műkörömépítő, Óvodai dajka, Szociális gondozó és ápoló, stb.), illetve erre vonatkozó kitételt
alkalmazhat (pl.: összefüggő szakmai gyakorlat, fogadó intézmény nem lehet munkahely, stb.).
Az egyéb szakmai képzések („B” képzési kör) alapjául szolgáló szakmai programkövetelmények szintén tartalmazzák a
gyakorlati képzéssel kapcsolatos sajátosságokat (pl. elméleti-gyakorlati órák aránya, óraszám, szükséges eszközök,
felszerelések).
A gyakorlati képzés személyi feltételeit a Korm. rendelet részletezi. Ennek megfelelően az „A” és „B” képzési körbe
tartozó képzések esetében a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy a képzés
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tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatókat kell
alkalmazni. Az oktatók rendelkezésre állását keretszerződéssel/munkaszerződéssel/egyéb munkaviszonyra utaló
szerződéssel tudjuk biztosítani. Az adott képzésen történő alkalmazást igazoló dokumentum eredeti példányát a
képzőnek 5 évig kell megőriznie.
A felnőttképzési tevékenység engedélyezési eljárása során kirendelt programszakértő azt vizsgálja, hogy az adott képzés
gyakorlati oktatásának személyi és tárgyi feltételei igazoltan rendelkezésre állnak-e (pl. oktatókkal kötött
keretszerződések, együttműködési megállapodások).
A felnőttképzési tevékenység gyakorlására irányuló ellenőrzés során a gyakorlati képzés megvalósítását vizsgálja a
programszakértő:
 személyi feltételek – oktatók végzettségének, szakmai gyakorlatának megfelelősége, alkalmazása, vonatkozó
dokumentumok rendelkezésre állása,
 tárgyi feltételek – képzési programban meghatározott eszközök, felszerelések rendelkezésre állása,
 dokumentálás – haladási napló a meghatározott tartalommal, hatályos jogszabályoknak való megfelelés.
A résztvevővel kötött felnőttképzési szerződés tartalmazza a gyakorlati képzés helyszínét, óraszámát, ütemezését,
valamint a gyakorlati képzéssel összefüggésben esetlegesen biztosított juttatásokat, illetve (amennyiben a képző az
elméleti és gyakorlati óraszámra vonatkozóan elkülönítetten kezeli) a megengedett hiányzás mértékét.
A gyakorlati képzés során haladási naplót kell vezetni, mely tartalmazza a képzésben résztvevő által aláírt jelenléti ívet is.
A képzés ütemezését, illetve az esetleges változásokat a Felnőttképzési Információs Rendszerben (FIR) szerepeltetni kell.
A felnőttképzési tevékenység folytatásához kapcsolódó ellenőrzés kiterjed a gyakorlati képzés megvalósítására is.
„A” képzési körbe tartozó képzések gyakorlati képzési részére irányuló ellenőrzés esetén (folyamatban lévő képzés
ellenőrzése) - 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 azzal, hogy a hatóság (PMKH) az Fktv. 20. § (4a) bekezdése szerinti szakértői bizottság felnőttképzési
programszakértő tagját az illetékes kamara javaslatának figyelembevételével rendeli ki.
Amennyiben a képző intézmény 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, szankciót von maga után.
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Milyen jogszabályok vonatkoznak a gyakorlati képzésre?
Mi határozza meg az „A” és „B” képzési körbe tartozó képzések gyakorlati oktatásának feltételeit?
Milyen előírások vonatkoznak a gyakorlati oktatókra?
Ki biztosítja a gyakorlati oktatás feltételeit?
Hol (milyen dokumentumban) jelennek meg a gyakorlati oktatással kapcsolatos részletek?
Mutassa be a gyakorlati képzésre vonatkozó ellenőrzést az engedélyezési és a tevékenység ellenőrzésére
vonatkozó eljárás során!

Program

60. témakör

60. KOMMUNIKÁCIÓ A RÉSZTVEVŐVEL (P)
KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYI HELY / RÖVID LEÍRÁS



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.) 17. §, 20. § (11) i)
58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési
Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól (a továbbiakban: miniszteri
rendelet) 2.§ (1) f)

JOGSZABÁLY / ELJÁRÁSREND / ÁLTALÁNOS FOGALOM KIFEJTÉS
A felnőttképzésben kiemelkedő jelentősége van, hogyan kommunikálunk a képzésben résztvevőkkel.
Ennek a kommunikációnak két színtere van:
 a képző intézmény és a résztvevő között zajló információcsere
 a tanórán, konzultáció során az oktató és a képzésben részt vevők között kialakuló interakció.
A képző intézmény és a résztvevő között zajló információcsere a képző tájékoztatási kötelezettsége során valósul meg,
amelyek során
 a képző szóban, illetve írásban tájékoztatja a képzésben részt vevőt a képzésekről, az igénybe vehető
felnőttképzési tevékenységet kiegészítő szolgáltatásokról (különös tekintettel az előzetes tudás felmérésének
lehetőségére, valamint a képzési programok megtekintésének lehetőségéről
 a képző tájékoztatja a képzésben résztvevőket az ellátási jogról, ennek esetleges jogkövetkezményeiről, azaz
arról, hogy a képzés megkezdését megelőzően min. három munkanappal elállhat megkötött felnőttképzési
szerződéstől
 honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és
minőségi információkat
 folyamatosan biztosítja a képzési programhoz való hozzáférés lehetőségét
Mindezeket közérthető, egyértelmű formában javasolt megtenni.
A kommunikáció másik színtere tanítás során az oktató és a képzésben résztvevő interakciójában valósul meg. A tanórai
környezet speciális helyzetet teremt, ezért különbözik a mindennapi élet során megszokott kommunikációs
helyzetektől.
A kommunikáció mikéntjét befolyásolja továbbá a képzési forma is (egyéni felkészítés, távoktatás, csoportos képzés),
mivel itt a kommunikáció különböző formái más-más hangsúlyt kapnak. A csoportos és egyéni felkészítés során a
személyes (szóbeli) interakciók jellemzőek, míg a távoktatásnál az írásbeliség kap nagyobb hangsúlyt.
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A tanórai kommunikációra jellemző, hogy
 intézményes
 formális
 rituális elemeket is tartalmazó
 aszimmetrikus
 célja szerint tudásátadó
 szocializációt finomító kommunikáció
A tanórai kommunikációt nagy mértékben befolyásolja a rendelkezésre álló időtartam, ezért annak tervezése
szükséges. Ehhez mérten kell strukturálni a tanítási szakaszokat (bemelegítés/ráhangolás, ismétlés, új anyag tanítása,
gyakorlás, szabad beszéd, stb.), ügyelni kell az óra dinamikájára, az egyes feladatokra szánt időre és a tématartásra.
Az oktató és képzésben résztvevő tanórai kommunikációjának főbb sajátosságai:
 a tanórai kommunikáció aszimmetrikus jellegű, hiszen az óra kommunikációs céljainak elérését mindig az oktató
irányítja
 intézményes kommunikáció (a formális elemek a dominánsak)
 a tanítás-tanulás folyamán fontos a felek együttműködése
 a kommunikáció során használt kommunikációs csatornák (verbális, non-verbális)
 a tanórának előre meghatározott célja, témája
 a beszélőváltás nem minden esetben kommunikációs/diskurzus stratégiák alkalmazásával történik; az oktató
által feltett kérdések szabályozzák, irányítottabb formában történik, a résztvevők száma is jelentősen
befolyásolja
 a megszólalási esélyek, részvétel az interakcióban: jellemző az oktató verbális túlsúlya, amely helyzeten javít a
kooperatív tanulási módszerek alkalmazása
 a kommunikációt a didaktikai feladatok is befolyásolják pl. instrukció, magyarázat, kérdésfeltevés, kérdezés,
értékelés

ISMERETEK MEGJELENÉSE A SZAKÉRTŐI GYAKORLATBAN
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A kommunikáció megvalósulását szakértői szempontból az óralátogatásokhoz tudjuk kötni, amelynek során
megfigyelhető az oktató és résztvevő közötti kommunikáció formája, helyén valósága.
Fontos kiemelni, hogy az itt tapasztaltakról bár a szakértő véleményt alkothat, de semmilyen jogi szankció nem
kötődik hozzá és a jegyzőkönyv is csak az óralátogatás tényét rögzíti.
A tájékoztatási kötelezettség megvalósítása során megvalósuló kommunikációnak már lehetnek
jogkövetkezményei, amelyre vonatkozó tényállást jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Ennek során a szakértő
vizsgálja, hogy
- a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz az ügyfelek
hozzáférhetnek-e, betekinthetnek-e ezekbe,
- megfelelően tájékoztatta-e a képzésben résztvevőket az ellátási jogról, azaz biztosított-e a képzés
megkezdését megelőzően legalább három munkanapot a képzésben részt vevő számára a felnőttképzési
szerződésben megállapított elállási jog érvényesítésére,
- honlapján rendszeresen közzéteszi a képzési tevékenységére vonatkozó naprakész, objektív mennyiségi és
minőségi információkat.
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Sorolja fel a képző és a képzésben résztvevő közötti kommunikáció főbb területeit a képző szemszögéből?
Sorolja fel a tanórai kommunikációt befolyásoló tényezőket!

FELHASZNÁLT IRODALOM
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