TÁJÉKOZT ATÓ – ENGEDÉLYEZÉS
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési
eljárás kezdeményezésére a FINY3 programban a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line
felületen elérhető elektronikus űrlap kitöltésével van lehetőség.
Az űrlaphoz való hozzáférés felhasználónév és jelszó megadásával történik. A belépéshez
használható a FINY rendszerhez kapott felhasználónév és jelszó, hozzáférési jogosultság igénylésére
nincs szükség. A belépéshez szükséges adatok, vagy újabb hozzáférési jogosultság igénylése az
alábbi módon tehető meg:
Az igényléshez szükséges „Hozzáférés igénylése online felülethez” elnevezésű formanyomtatványt
le kell tölteni PMKH honlapjáról (letölthető dokumentumok, formanyomtatványok). A kitöltött
dokumentumot aláírva, mellékletként az aláírási címpéldány másolatával, - illetve egyéni vállalkozó
esetén - a vállalkozói igazolvány másolatával (vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába való
felvételről kiadott igazolással), illetve - amennyiben a hozzáférést nem az intézmény képviselője
igényli - a meghatalmazással kizárólag szkennelt formában a fir.jelszo@pest.gov.hu e-mail címre
kell megküldeni. A belépéshez szükséges jelszóról e-mailben, a felhasználónévről telefonon kap
értesítést.
A képzési körök megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:
„A” képzési körben Országos Képzési Jegyzék szerinti képzés: az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló kormányrendelet 1.
mellékletében felsorolt szakképesítések megszerzésére irányuló képzés.
„B” képzési körben szakmai képzés: olyan, szakmai programkövetelmény alapján összeállított,
államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely
foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzését,
fejlesztését célozza.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szakmai programkövetelmény alapján készített képzési program
elnevezésének tartalmaznia kell a programkövetelmény azonosító számmal ellátott (az azonosító
számhoz tartozó) elnevezését is (393/2013. (XI. 12.) Korm. rend. 13. § (1) b) pont)
Pl. a programkövetelmény azonosító száma és neve: SzPk-00005-15-15 0 03 3 /1 - Európai uniós
pályázatírás és projektmenedzsment
1. amennyiben ezen nem kíván változtatni, a képzési program neve: Európai uniós pályázatírás és
projektmenedzsment
2. amennyiben a képzési program neve eltér a programkövetelményben szereplő elnevezéstől, pl.:
Pályázatíró, uniós projektek ügyintézője, az engedélyezésre benyújtandó képzési program teljes
elnevezése: Európai uniós pályázatírás és projektmenedzsment – Pályázatíró, uniós projektek
ügyintézője
„C” képzési kör nyelvi programkövetelmény alapján készített képzés, amely lehet:
általános nyelvi képzés: 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
kombinált nyelvi képzés: az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy
képzésen belüli összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés.
Felhívjuk figyelmét, hogy a nyelvi programkövetelmény alapján készített képzési program
elnevezésének tartalmaznia kell a vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési
programban meghatározott kimeneti szintje szerinti, azonosító számmal ellátott megnevezését is
(393/2013. (XI. 12.) Korm. rend. 13. § (1) c) pont).

Pl. a programkövetelmény neve: Angol C2 1 1 002 az ezen programkövetelmény alapján készített B2
szintig terjedő képzési program neve lehet például: Angol C2 1 1 002 - B2-es szint. Az egyéb, vagy a
kombinált nyelvi képzés megnevezésében a szaknyelvet is jelölni szükséges.
„D” képzési körben egyéb képzés: olyan 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.
Egy kérelemben, vagy bejelentésben egyszerre több képzési körre irányuló engedélyezési eljárást is
lehet kezdeményezni. Egy képzési körön belül egyszerre több képzési program engedélyezésére is
van lehetőség. Az Fktv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket tartalmazó
PMKH által ajánlott képzési program felépítésére vonatkozó sablondokumentumot a letölthető
dokumentumok, formanyomtatványok között érheti el.
Képzési program: a képzési program előzetes minősítését olyan felnőttképzési szakértő vagy
felnőttképzési programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) végezheti, aki szerepel a PMKH
által vezetett ajánlási listán. A szakértőnek a képzési program minősítését úgy kell elvégeznie, hogy a
képzési program utolsó oldalán fel kell tüntetnie a minősítés helyét, időpontját, a névjegyzékben
szereplő nyilvántartási számát, valamint a képzési program mindegyik oldalát a szignójával, utolsó
oldalát az aláírásával kell ellátnia. Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképzést folytató
intézmény képviseletére jogosult személynek és a szakmai vezetőnek - a képzési program utolsó
oldalán - alá kell írnia. A szakértői véleményt a képzési programhoz csatolni szükséges és azzal
együtt kell kezelni.
Az Fktv. 10. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában szereplő képzési program felépítéséhez „Képzési
program” dokumentumsablon használatát javasoljuk (letölthető anyagok, formanyomtatványok). A
minősítést végző szakértő részére a képzési kör ("A", "B", "C", "D") megjelölésével ellátott képzési
programot kell előzetes minősítésre átadni.
Vagyoni biztosítékkal való rendelkezés: vagyoni biztosítékként csak olyan - hitelintézettel vagy
biztosító intézettel kötött - 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 PMKH 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 az PMKH-val.
A szakmai vezető alkalmassága: végzettségének igazolása: pedagógiai vagy andragógiai egyetemi
vagy főiskolai végzettséget bizonyító oklevél másolatával;
szakmai gyakorlat igazolása, amennyiben nem andragógiai, hanem pedagógiai végzettséggel
rendelkezik;
felnőttképzési szakmai gyakorlatnak minősül: bármely felnőttképzést folytató intézménynél
munkaviszonyban vagy munkaviszony jellegű egyéb jogviszonyban, továbbá a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál - felnőttképzési tevékenységgel
összefüggő munkakör ellátására - létesített kormánytisztviselői, köztisztviselői jogviszonyban eltöltött
idő (három év), melyet a felnőttképzést folytató intézmény, a munkáltató igazol;
felnőttképzési ismeretek megszerzésének minősül: a felsőoktatási képzés során felnőttképzési
ismeretekből a képzési és kimeneti követelményekben előírt legalább öt kreditpont megszerzése,
amelyet a pedagógiai végzettségről szóló dokumentumot kiállító felsőoktatási intézmény igazol;
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 nyelvi képzési körbe tartozó képzés folytatására
rendelkezik engedéllyel, a tulajdonosnak, mint az intézmény szakmai vezetőjének az intézmény
engedélyében szereplő nyelvek valamelyikéből nyelvtanári végzettséggel kell rendelkeznie.
Az igazgatási szolgáltatási díjat az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendeletben meghatározottak szerint) a
kérelmezőnek az a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002 00299671 38500002 számú
számlájára, az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek
megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell
teljesítenie. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését
és a kérelem, vagy bejelentés megkezdésekor kapott eljárás azonosító kódját. Fontos, hogy az
igazgatási szolgáltatási díj átutalása csak az eljárás azonosító kód birtokában kerüljön elindításra.

AZ IG AZG AT ÁSI S ZOLG ÁLT AT ÁSI DÍJ M ÉRTÉKE
Engedély kiadására és módosítására irányuló kérelem esetén (kivéve az 56/2013. (XII. 4.) NGM
rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt intézmények vonatkozó képzéseinek díját)
KÉPZÉSI KÖR

"A" (kivéve OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény)
OM azonosítóval rendelkező
köznevelési intézmény esetén
"A"
"B" (kivéve OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény)
OM azonosítóval rendelkező
köznevelési intézmény esetén
"B"
"C"
„D”

103 000

68 000

ENGEDÉLY
KIADÁSÁNAK,
MÓDOSÍTÁSÁNAK DÍJA
(Ft)
1
103 000+n ×68 000

23 000

68 000

23 000+n×68 000

103 000

68 000

103 000+n×68 000

23 000

68 000

23 000+n×68 000

103 000
23 000

68 000

103 000+n×68 000
23 000

Egy eljárásban több képzési
körre vonatkozó kérelem esetén
(kivéve OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény)
Egy eljárásban több képzési
körre (”A”; ”B”; ”D”) vonatkozó
kérelem OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény esetén
Egy eljárásban több képzési
körre (közötte ”C” is) vonatkozó
kérelem OM azonosítóval

103 000

68 000

103 000+n×68 000

23 000

68 000

23 000+n×68 000

103 000

68 000

103 000+n×68 000

1

ALAPDÍJ (Ft)

KIEGÉSZÍTŐ DÍJ
(Ft mellékelt képzési
programonként)

n= a mellékelt képzési programok száma, a „D” képzési körbe tartozó programok nélkül

Engedély kiegészítésére irányuló kérelem esetén (kivéve az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. §
(2) bekezdés a) pontjában megjelölt intézmények vonatkozó képzéseinek díját)
KÉPZÉSI KÖR

ALAPDÍJ (Ft)

"A" (kivéve OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény)
"A" OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény esetén
"B" (kivéve OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény)
"B" OM azonosítóval
rendelkező köznevelési
intézmény esetén
"C"

63 000

KIEGÉSZÍTŐ DÍJ
(Ft mellékelt képzési
programonként)
68 000

ENGEDÉLY
KIEGÉSZÍTÉSÉNEK DÍJA
(Ft)
63 000+n×68 000

23 000

68 000

23 000+n×68 000

63 000

68 000

63 000+n×68 000

23 000

68 000

23 000+n×68 000

63 000

68 000

63 000+n×68 000

Engedély kiegészítésére irányuló bejelentés esetén
KÉPZÉSI KÖR
Minden képzési körre

DÍJ (Ft képzési
körönként)
12 000

BEJELENTÉS DÍJA (Ft)
2

k ×12 000

Az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt intézmények
vonatkozó képzései engedélyének, bejelentésének díja
JOGCÍM MEGJELÖLÉSE
A honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért,
a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
által fenntartott felnőttképzést folytató intézményeknek a
hivatásos és szerződéses beosztások betöltésére jogosító –
a honvédelemért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért,
a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős
miniszter
felelősségi
körébe
tartozó
–
képzései
vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti engedély
kiadására, módosítására, vagy kiegészítésére irányuló
kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén – a képzési körök
és a mellékelt képzési programok számától függetlenül

ENGEDÉLY, BEJELENTÉS DÍJA (Ft kérelmenként,
bejelentésenként)
12 000

Figyelem!
Amennyiben a kérelemben D képzési kört is megjelöl az A, B, vagy C mellett, a 23.000 Ft-os díjat nem
kell külön megfizetni. A bejelentésre induló kiegészítés díját képzési körönként (A, B, C, D) és nem
képzési programonként kell megfizetni.
Az eljárás kiválasztása

2

k= a bejelentésben érintett képzési körök száma

Engedély kiadására irányuló kérelmet kell benyújtani abban az esetben, amennyiben az intézmény
még nem rendelkezik engedéllyel felnőttképzési tevékenység folytatására.
Engedély módosítására irányuló kérelmet kell benyújtani abban az esetben, amennyiben az
intézmény a már meglévő engedélyét új képzési körrel bővíti.
Engedély kiegészítésére irányuló kérelmet kell benyújtani abban az esetben, amennyiben az
intézmény a már meglévő engedélyében megjelölt képzési körön belül szereplő képzéseit új
képzéssel, képzésekkel bővíti.
ʺA” képzési kör megjelölése esetén akkor, ha új szakmacsoportba tartozik a kérelemben megjelölt
képzés, vagy ha a szakmacsoportba tartozó képzésre már meglévő engedély nem iskolai
rendszerben folytatható képzésre vonatkozik, de a kérelem a szakmacsoportba tartozó képzésre
irányul.
ʺB” képzési kör megjelölése esetén akkor, ha olyan szakmai képzésre irányul a kérelem, amely nem
sorolható be az intézmény engedélyében szereplő iskolai rendszerben is folytatható, OKJ szerinti
képzés szakmacsoportjába.
ʺC” képzési kör megjelölése esetén akkor, ha a kérelem új általános nyelvi képzésre, az
engedélyben szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére, vagy új nyelvből
egyéb, vagy kombinált nyelvi képzés.
Engedély kiegészítésére irányuló bejelentést kell tenni abban az esetben, amennyiben az intézmény
a már meglévő engedélyében megjelölt képzési körön belül szereplő képzéseit új képzéssel,
képzésekkel bővíti.
ʺA” képzési kör megjelölése esetén akkor, ha a bejelentés az engedélyben már szereplő, iskolai
rendszerben is folytatható szakképzés szakmacsoportjába tartozó képzésre irányul.
ʺB” képzési kör megjelölése esetén akkor, ha már rendelkezik „B” körben engedéllyel és a
bejelentésben foglalt képzés olyan felnőttképzési szakmai programkövetelményen alapul, amely azon
OKJ szerinti szakmacsoportba került besorolásra, amelyre vonatkozóan a felnőttképzést folytató
intézmény engedélyében szerepel iskolai rendszerben is folytatható képzés.
ʺC” képzési kör megjelölése esetén akkor, ha a bejelentés olyan egyéb, vagy kombinált nyelvi
képzésre irányul, amely annak a nyelvnek az oktatására vonatkozik, amely nyelv általános nyelvi
képzése szerepel a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében.
ʺD” képzési kör megjelölése esetén, akkor, ha a felnőttképzést folytató intézmény a képzési körre
vonatkozóan már rendelkezik engedéllyel.
Figyelem!
Azok az intézmények, amelyek már rendelkeznek felnőttképzési tevékenység folytatásához
engedéllyel csak engedély módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet, illetve engedély
kiegészítésére irányuló bejelentést nyújthatnak be. Egy kérelemben, vagy bejelentésben – az adott
képzési körre vonatkozóan – több képzés is megjelölhető.
Az engedélyezési eljárás lefolytatására történő bejelentkezést követően a tennivalók a
következők:
1. az eljárás kiválasztása (Kérelem engedély kiadására, Kérelem engedély módosítására,
Kérelem engedély kiegészítésére, Bejelentés engedély kiegészítésére),
2. a kiválasztott eljárásnak megfelelő kérelem vagy bejelentés adatainak kitöltése, nyomtatása,
cégszerű aláírása,
3. az adott kérelemhez vagy bejelentéshez szükséges nyilatkozat(ok) kitöltése, nyomtatása,
cégszerű aláírása.

Feltöltendő dokumentumok:
1. aláírt kérelem vagy bejelentés,
2. aláírt nyilatkozat,
3. az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum (az eljárás azonosító kódot fel
kell tüntetni az igazgatási szolgáltatási díj befizetésekor a Közlemény rovatban),
4. az on-line felület utolsó oldalán felsorolt mellékletek,
5. minősített képzési program(ok).
Felhívjuk figyelmét, hogy a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló
eljárás abban az esetben indul el, amennyiben véglegesíti az on-line felületen kitöltött és
dokumentumokkal feltöltött kérelmét. (A véglegesítés céljára létrehozott "gomb" akkor lesz látható, ha
minden szükséges fájlt csatolt.)

