Tisztelt Foglalkoztatók!

A gazdaságban és a munkaerőpiacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások ráirányították a
figyelmet a munkaerőpiac igényeit gyorsan lekövetni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre.
Ezt felismerve 2019-ben döntött a Kormány – a szakképzési rendszer mellett – a felnőttképzési
rendszer több lépcsőben történő megújításáról.
A megújult felnőttképzési rendszer szerinti képzések 2020. szeptember 1-jétől indíthatók.
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya kiterjed a munkáltató által saját
munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül szervezett képzésekre is. A törvény
hatálya alá tartoznak a célirányos, szervezett vállalati belső képzések közül például a
munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatások és képzések is.

A jogszabály alapján 2020. szeptember 1. után induló belső képzések vonatkozásában a
munkaadónak is bejelentési kötelezettsége van a felnőttképzési államigazgatási szerv felé. Néhány
esetben a képzést engedélyeztetnie kell.
A bejelentési kötelezettségnek való megfelelést segítve készítettünk egy rövid tájékoztató anyagot az
Önök részére.
A felnőttképzési rendszer megújításáról és a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszer használatáról
bővebben a https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/felnottkepzes_tajekoztato_itm_20201001pdf1601633106776.pdf link alatt elérhető tájékoztatóból, illetve a https://far.nive.hu/kezdolap és a
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760376 oldalon is tájékozódhatnak.

Tájékoztató a munkáltatók által folytatott belső képzés bejelentési kötelezettségéről
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv) alapján felnőttképzési
tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre
irányuló, szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvényben
meghatározott esetekben az annak alapján szervezett szakképzés.
A fenti definíció szerinti felnőttképzési tevékenységek bejelentés, illetve engedélykötelesek,
minden
olyan
felnőttképzési
tevékenység
esetén,
amely
az
Fktv
alapján
nem
engedélyköteles, bejelentési eljárást kell kezdeményezni a Pest Megyei Kormányhivatalnál. Az
Fktv. a belső képzés keretében végzett felnőttképzési tevékenységekre is kiterjed.
Belső képzés: a munkáltató által 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 képzés,
A belső képzés is alapesetben bejelentés köteles. A belső képzés egyedül abban az esetben
engedélyköteles, ha a felnőttképző szakmai képzést vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatást
valósít meg. Az Fktv szerinti felnőttképző ebben az esetben a belső képzést folytató munkáltató.
A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási
rendszeren (far.nive.hu) (továbbiakban FAR) keresztül kell benyújtani. Az ügyintézési határidő a
kérelem beérkezését követő nyolc nap.
Az eljárás díjköteles. Az eljárásért jogszabály alapján igazgatási szolgáltatási díjat kell ﬁzetni
(15 000 Ft), amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 1002300200299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. A díj megfizetését igazoló
bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.
A bejelentés egy egyszeri kötelezettség, maga az eljárás a felnőttképző alapadatainak megadásán
keresztül egy tartalomvizsgálat nélküli egyszerű „regisztrációs” folyamat. A bejelentési kérelmek
tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek
maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.
Bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység folytatása esetén nem kötelező előminősített képzési
program alapján folytatni a tevékenységet, nincsenek kötelezően előírt, a képzés lebonyolításához
szükséges személyi, tárgyi és kimeneti követelmények, nem kell az Fktv. 16. §-a szerinti képzési
dokumentációt (pl. jelenléti ív, képzési programot, stb.) vezetnie a felnőttképzőnek, a felnőttképző
gyakorlatilag papír alapú dokumentáció nélkül teljesítheti a képzéseihez tartozó adatszolgáltatási és
dokumentációs kötelezettségét.
A bejelentés tartalmi elemei:
-

a felnőttképző (belső képzés esetében a munkáltató) megnevezése,
székhely,
levelezési cím,
telefonszám és faxszám, elektronikus levelezési cím,
a képviseletre jogosult személy adatai
adószám,
a felnőttképzési tevékenység végzésére irányuló szándék konkrét megjelölése.

A bejelentés folyamata:
1. A https://far.nive.hu/kezdolap oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva az oldal az
Ügyfélkapura irányít. Személyes ügyfélkapu belépéssel lehet bejelentést kezdeményezni.
2. A fenti honlapon kiválasztandó menüpont: Felnőttképzők nyilvántartása -> Beadványok
kezelése -> Felnőttképzési tevékenység bejelentése.
3. Az adatok megadását követően a „Tovább” gombbal lehet továbblépni.
4. A 6. pontban az „Egyéb csatolt dokumentumok”-hoz nem kötelező semmit feltölteni.

5. A 7. „Összegzés és rögzítés” pontban (az adatok ellenőrzése után) meg kell nyomni a
„Digitális aláírás és rögzítés” gombot.
6. Ezután megjelenik a beadvány státusza, ahol a sor végén a „Fizetésre vár” státuszjelző egy
aktív link lesz. Erre kattintva, az ott megadott számlaszámra és névre (PMKH) kell befizetni az
eljárási díjat a megadott közlemény azonosítót használva.
7. A befizetést követően a befizetést igazoló dokumentumot fel kell tölteni, a státusz ekkor
megváltozik „Beküldve” státuszra.
8. A bejelentés iránti kérelemmel más feladat nincs. Érdemes az oldalt pár naponta ellenőrizni,
hiszen amennyiben a PMKH hiánypótlást kér, azt 5 napon belül teljesíteni kell, illetve ezen a
felületen található majd meg a határozat a nyilvántartásba vételről
Az induló képzésekkel kapcsolatos tudnivalók:
-

A képzésben résztvevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti
módon megtett jognyilatkozatában megtilthatja természetes személyazonosító
adatainak, elektronikus levelezési címének és adóazonosító jelének a továbbítását a
Pest Megyei Kormányhivatal számára. A felnőttképző a tiltás lehetőségéről köteles
tájékoztatást nyújtani a képzésében részt vevő személy számára (Fktv. 17. § c) pont). Ez
annyit jelent, hogy a résztvevő személynek a felnőttképző számára meg kell adnia a saját
adatait, és azt tilthatja meg, hogy adatai egy részét a felnőttképző továbbíthassa a Pest
Megyei Kormányhivatalnak.
Ha a képzésben résztvevő személy letiltja az adatai továbbítását, akkor a FAR által
automatikusan generált tanúsítványt sem kaphatja meg, így ezt a döntést ennek fényében kell
meghoznia. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az adattovábbítás megtiltása nem terjed
ki a résztvevő adatainak az Oktatási Hivatal felé történő továbbítására az oktatási azonosító
megadása céljából, ez az adattovábbítás ugyanis nem tiltható meg.

-

A képzés megkezdésének feltétele, hogy a felnőttképző és a képzésben részt vevő
személy között létrejöjjön a felnőttképzési jogviszony a felnőttképzési szerződés
megkötésével. Bejelentés esetén a felnőttképzési szerződéssel kapcsolatban az írásbeliség
sem követelmény, a szerződés szóban vagy ráutaló magatartással is megköthető.

-

A képzőnek ezt követően eleget kell tennie a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe
az Fktv 15. § alapján történő adatszolgáltatási kötelezettségnek, és a 21. § (4)
bekezdése szerinti statisztikai célú adatszolgáltatásnak, amely kötelezettségének
egységes felületen a FAR-ban tud eleget tenni.

-

Az Fktv. 11. § (1) a) pontja rögzíti, hogy a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében 8
évig kezeli az Fktv. 21. § (1) bekezdése szerinti személyes adatokat. Ezen személyes adatok
kezelése a FAR-tól elkülönülő nyilvántartást jelent, de például egy belső képzés esetében
nem jelent többletterhet a munkáltatóra nézve (amennyiben ő a felnőttképző), ugyanis ő
egyébként is kezeli a munkavállalói személyes adatait. A képzés elvégzéséről tanúsítványt
csak a képzésben részt vevő személy erre irányuló kérése esetén szükséges kiállítani, magát
a tanúsítványt a felnőttképző helyett a FAR generálja automatikusan, a felnőttképző által
nyilvántartott és a FAR-ba szolgáltatott adatok alapján.

Az Fktv. 15. § alapján a bejelentésre kötelezett képzésekre vonatkozó bejelentendő adatok
köre:
-

a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és - a zárt rendszerű
elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezése tervezett
időpontja,

-

ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése
szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg - a képzésben
részt vevő személyek természetes személyazonosító adatai, elektronikus levelezési címe,
adóazonosító jele.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban
bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik
munkanapig kell eleget tenni.

