
A Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának hatósági 

tevékenységével kapcsolatban gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) 

 

I. A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSÉVEL ÉS A KÉPZÉSEK 

MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK 

 

1. Kinek kell kötelezően felnőttképzési engedélyt szerezni? 

A 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény azon képzők működését szabályozza, amelyek államilag 

elismert végzettségekre felkészítő (Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés), valamint 

támogatott képzéseket valósítanak meg, azaz csak az OKJ-s és a támogatásból megvalósuló 

képzéseket kell kötelezően engedélyeztetni. 

2. Valóban lehet-e iskolarendszeren kívüli képzést indítani mindenféle külön engedély, 

bejelentés, nyilvántartás, akkreditáció nélkül?  

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, hatósági engedéllyel rendelkező képző intézmények 

nyilvántartásáról a 2013. évi LXXVII. törvény 5. §- a rendelkezik. 

E törvény csak azon képzők működését szabályozza, amelyek államilag elismert szakmai 

végzettségekre (OKJ) felkészítő, valamint állami, vagy uniós forrásból támogatott képzéseket 

valósítanak meg (utóbbiakba nem tartoznak bele azok a képzések, melyeket külön jogszabályok 

szabályoznak, például az un. „hatósági képzések”, ezekre a képzésekre támogatás igénybevétele 

esetén sem terjed ki a törvény).  

A törvény hatálya alá nem tartozó képzésekre (tehát nem OKJ-s és nem támogatott) a 

fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, valamint a képzés befejezését követő statisztikai 

adatszolgáltatási kötelezettség rájuk is vonatkozik (OSAP, https://osap.nive.hu). (Természetesen a 

képzést szervező gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó tevékenységi körében szerepelnie 

kell a képzési tevékenységnek.) 

3. Kérhető-e az engedély visszavonása akkor, ha a visszavonni kívánt képzés már 

elindult? 

A folyamatban lévő képzések befejezésének időpontját megelőzően nincs lehetőség az engedély 

visszavonására. Az engedély visszavonására irányuló, indoklással ellátott kérelmet írásban kell 

eljuttatni Hatóságunkhoz, melyet követően hozunk döntést a visszavonásról. 

Amennyiben rendelkezik vagyoni biztosítékkal, úgy 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 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése értelmében a 

felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie az engedélyezett 

felnőttképzési tevékenysége folytatásának teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenysége 

megszűnését követő 6 hónapig. Ennek megfelelően a vagyoni biztosíték feloldásához Hatóságunk 

csak a felnőttképzési engedély visszavonásáról szóló döntés kézhezvételétől számított 6 hónap 

elteltével adja meg a hozzájárulást, melyet a határidő leteltét követően Önöknek kell 

kezdeményezniük. Amennyiben ez megtörtént, írásban, nyilatkozatban járulunk hozzá ahhoz, hogy a 

vagyoni biztosíték feloldásra kerüljön. Ezen hozzájárulást kell a pénzintézethez továbbítani, ahol a 



nyilatkozat birtokában megszüntetik a vagyoni biztosítékról szóló szerződést, és rendelkezésre 

bocsátják a lekötött összeget. 

4. Lehet-e az engedélyezett nyelvi képzési programot - külön engedélyezés nélkül - úgy 

módosítani, hogy másik programkövetelmény alapján készül a módosított program? 

Igen, az engedélyezett KER szinteken belül lehet, azonban egy képzési program csak egy 

programkövetelmény alapján készülhet, és szakértő által minősíttetni kell. 

5. OKJ-s alap-szakképesítésre vonatkozó felnőttképzési engedéllyel indítható-e rész-

szakképesítés megszerzésére irányuló képzést? 

Igen, egy OKJ-s alap szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében nevesített rész-

szakképesítés megszerzésére irányuló képzés indítható az engedély birtokában, ám az intézménynek 

szükséges szakértővel minősített – „módosított”- képzési programmal rendelkeznie, amelyre 

vonatkozóan a felnőttképzési szerződést köti. 

6. Kell-e módosítani az NMH illetve NSZFH nevére kötött vagyoni biztosítékról szóló 

szerződést? 

Nem kell módosítani. A módosítást elégséges majd akkor megtenni, ha a szerződést a vagyoni 

biztosíték mértékének változása miatt amúgy is módosítani kell. A 2017-ben kötött szerződéseknek 

azonban már a PMKH nevére kell szólnia. 

7. Engedélyeztetni kell-e az engedélyezett, és időközben szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény alapján módosított képzési programot? 

Amennyiben a képzési program megnevezése nem változik, és az tartalmazza a programkövetelmény 

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott 

megnevezését, nem kell engedélyeztetni. A programkövetelmény alapján módosított programot 

szakértővel minősíttetni kell és meg kell őrizni. Azt csak a Hatóság kérésére kell bemutatni, vagy 

nyilatkozni annak meglétéről. 

8. Ha a 2016-os új OKJ-s képesítés megfelel egy régebbi OKJ-s képesítésnek, amire 

képzési engedélye van az intézménynek, akkor mi az intézmény teendője? 

Új OKJ-s szakképesítés megszerzésére irányuló képzés indítható a régi szakképesítésre vonatkozó 

engedély birtokában, de az intézménynek szükséges rendelkeznie szakértővel minősített 

„módosított”képzési programmal, melyet a képzés indítása előtt fel kell töltenie a FINY3 „Módosított 

programok” oldalára. 

9. Adatváltozást mikor és kinek kell bejelenteni? 

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 393/2013. 

(XI. 12.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdés értelmében 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 nyilvántartás a szakmai vezetőre vonatkozó adatokat nem tartalmazza, ezért az annak 

személyében bekövetkezett változást sem kell bejelenteni. A szakmai vezetőnek a hatályos 

jogszabályokban előírtakkal kell rendelkezni és azt kérésre kell igazolni. 

 



10. Kizárólag „D” képzési körben engedéllyel rendelkező intézménynek el kell-e árbevétel 

jelentést küldeni? 

Amennyiben a jogszabályok alapján a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell rendelkeznie 

vagyoni biztosítékkal, úgy árbevétel jelentési kötelezettsége sem áll fenn. 

11. A FIR rendszerben hogyan lehet a teljes egészében on-line képzések jogszabályban 

előírt adatszolgáltatását rögzíteni? 

Az „Alapadatok” mezőit a szokásos módon kell kitölteni. Egy képzési ütemet kell rögzíteni, célszerű 

folyamatos ütemezéssel. Képzési helyszínnek az intézmény székhelyét célszerű megadni. A képzés 

egység kezdete és vége dátum ebben az esetben megegyezik az alapadatoknál rögzített képzés 

kezdete és tervezett vége dátummal. Be kell jelölni, hogy elméleti vagy gyakorlati képzés. A napi 

órabeosztáshoz, az oktatás időtartamához kérjük, szíveskedjen pl. 00.00-24.00 beírni. Ezután 

szükséges a ”Megjegyzés” rovatba írni, hogy pl. Online tanfolyam, személyes kontaktóra nélkül, 

vagy egyéb releváns információkat. 

12. A FIR rendszerben a Létszám menüpontban a beiratkozottak létszáma módosítást 

követően nem változik, illetve nem látszik a berögzített képzésből kimaradtak létszáma, 

vagy a képzésbe időközben bekapcsolódók létszáma. Ez nem okoz problémát?  

A létszám menüpont csak beviteli mezőket tartalmaz, ott csak az aktuális módosításokat kell 

elvégezni, a létszámadatok módosítását a naplózás menüpontban lehet nyomon követni. 

13. A FIR rendszerben milyen időpontig lehet módosítani a beiratkozottak létszámát?  

A képzés indulásának napjáig lehet módosítani, a későbbiekben már a képzésből kimaradtak 

létszáma, vagy a képzésbe időközben bekapcsolódók létszáma mezőket kell kitölteni. 

14. A FIR rendszerben a vizsgára vonatkozó adatok kitöltése kötelező-e és ha igen, a 

feltöltésnek van-e határideje?  

A felnőttképzésről szóló törvény 15. § (7) bekezdésben foglaltak alapján a vizsgára vonatkozó 

valamennyi adat kitöltése csak a szakmai és egyéb képzések („B” és „D” képzési kör) 

vonatkozásában kötelező, a vizsgát követően, vagy legkésőbb az elégedettségmérés 

adatszolgáltatásával egy időben kell megtenni. Ha a képzés nem zárul vizsgával (pl: bizonyos 

tréningek), a vizsgára vonatkozó adatokhoz semmit nem kell beírni. Az OKJ-s vizsgák esetében a 

15. § (7) bekezdés e) a vizsgán megjelentek létszáma; f) a sikeresen vizsgázók létszáma; g) a 

vizsgázók átlageredménye pontok kitöltése nem kötelező. 

15. A FIR rendszerben a támogatott képzések esetében meg kell adni a támogató adatait. Ki 

minősül támogatónak? A támogató adatai honnan szerezhetők meg?  

Támogató a támogatási forrás felett rendelkezni jogosult szervezet, amellyel a támogatott a 

pénzeszközök képzési célú felhasználására támogatási szerződést köt. A támogatott a támogatási 

szerződésből nyeri ki a támogató adatait. Amennyiben nem a felnőttképzést folytató intézmény a 

támogatott, a felnőttképzésről szóló törvény 23. § (2) bekezdés értelmében a megrendelő a 

támogatás tényét, forrását és a támogatást nyújtó szervezet nevét a képzés megrendelésekor 

köteles a felnőttképzést folytató intézménnyel közölni. 



16. A csoport létszámában változás történt, amit a rendszer nem enged módosítani. Ha 

valaki kiiratkozik, vagy időközben beiratkozik, hogyan lehet rögzíteni a FIR 

rendszerben?  

A létszám fülön belül kell megadni a képzésből kimaradtak, vagy a képzésbe bekapcsolódók 

számát. Ezzel együtt módosítani szükséges a támogatottak, nem támogatottak létszámát is. 

 

II. A KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS 

INFORMÁCIÓK 

 

1. Hol található információ a külföldön szerzett szakképesítést igazoló okirat elismerési 

eljárásáról? 

A PMKH Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya honlapján, az alábbi linkeken: 

Tájékoztató 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-

felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/kulfoldi-

bizonyitvanyok-es-oklevelek-elismerese   

Kérelem külföldi szakképesítés elismerése iránt 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-

felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/letoltheto-anyagok-

formanyomtatvanyok   

2. Ki kérheti bizonyítványa elismerését? 

Bizonyítványa elismerését az a személy kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, 
személyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja. Magyarországi lakóhely hiányában az eljárás 
nem folytatható le. 

A kérelem mellékletei: 
1. állampolgárságot és személyi adatokat igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata 
2. magyarországi lakhelyet igazoló hatósági igazolvány hiteles másolata 
3. A szakképesítést igazoló eredeti bizonyítvány hiteles másolata.  
4. A szakmai képzés tartalmát igazoló okiratok hiteles másolata (a külföldi oktatási 

intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet, ellenőrző 
könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány 
vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott 
tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok stb.) sikeres teljesítését, melyből megállapítható a 
szakmai képzés tartalma).  

5. A fenti okiratok hiteles fordítása 
6. Meghatalmazott eljárása esetén, meghatalmazás benyújtása is szükséges  
7. Érettségire épülő szakképesítés esetén az érettségi bizonyítvány másolata vagy az 

elismerési határozat másolata. 
8. Az igazgatási szolgáltatási díj átutalásról szóló igazolás. 

 
3. Mennyi az eljárás díja és hogyan lehet befizetni? 

a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj  45.000 Ft, amit Pest Megyei Kormányhivatal Magyar 

Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-0000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni. 

Kérjük, hogy a közlemény rovatba tüntesse fel az EE/ügyfél neve hivatkozást! 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/kulfoldi-bizonyitvanyok-es-oklevelek-elismerese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/kulfoldi-bizonyitvanyok-es-oklevelek-elismerese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/kulfoldi-bizonyitvanyok-es-oklevelek-elismerese
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/letoltheto-anyagok-formanyomtatvanyok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/letoltheto-anyagok-formanyomtatvanyok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/letoltheto-anyagok-formanyomtatvanyok


4. Mit jelent a hiteles fordítás? 

Hiteles fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) (1062 Budapest, 

Bajza utca 52., valamint vidéki kirendeltségei), Magyarország külképviseleti szervei vagy erre 

felhatalmazott magyar közjegyző jogosult. Kizárólag az eredeti oklevélről készült fordítás fogadható el. 

5. Mennyi ideig tart az eljárás? 

A Hatóság a szakképesítés elismerésére irányuló eljárásban 60 napon belül jár el, amennyiben a 

kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott, és további bizonyítási eszköz beszerzése nem 

szükséges. 

Az érdemi ügyintézés határidejébe - hiányos beadványok esetén - nem számít be a hiánypótlásra 

irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

 

 

III. A SZAKMAI VIZSGÁK BEJELENTÉSÉVEL ÉS A TÖRZSLAPNYILVÁNTARTÁSSAL 

KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS INFORMÁCIÓK 

 

1. Hogyan kell Europass bizonyítvány-kiegészítőt kérni, és mibe kerül az igénylés?  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-

foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/europass-bizonyitvanyok-kiallitasa-jogutod-

nelkul-megszunt-intezmenyek-eseteben   

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/europass-bizonyitvanyok-kiallitasa-jogutod-nelkul-megszunt-intezmenyek-eseteben
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/europass-bizonyitvanyok-kiallitasa-jogutod-nelkul-megszunt-intezmenyek-eseteben
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly/felnottkepzesi-osztaly/kapcsolodo-anyagok-felnottkepzes/europass-bizonyitvanyok-kiallitasa-jogutod-nelkul-megszunt-intezmenyek-eseteben

