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A MÓDOSÍTÁSOK LÉNYEGI ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 

A törvény hatálya 

A módosítás – az eredeti jogalkotói szándék változatlanul hagyása 

mellett a gyakorlati tapasztalatokra is támaszkodva – egyérteműsíti – de 

tartalmában nem változtatja – a törvény hatályát. 

A módosítás alapján a felnőttképzési tevékenység akkor tartozik az Fktv. hatálya alá, ha azt 

a felnőttképző 

 üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, 

 – a belső képzés kivételével – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a 

felnőttképző által e törvénnyel összhangban, egyedi azonosításra és annak 

ellenőrizhetőségére alkalmas módon, bármilyen formában vezetett nyilvántartás 

mellett, vagy 

 belső képzésként 

folytatja. 

Fktv. 1. § 

A SZABÁLYVÁLTOZÁSOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Fktv.) 

 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény és 

 a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2020. évi CXLVIII.törvény 

módosítja. 
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Üzletszerű gazdasági tevékenységnek minősül valamely tevékenység saját gazdasági 

kockázatvállalás mellett, független felek között, ellenérték megszerzésére irányuló vagy azt 

eredményező, rendszeres jelleggel történő folytatása. Ez a meghatározás a következő három 

feltételt foglalja magába: 

 rendszeresség, 

 saját gazdasági kockázatvállalás mellett ellenérték megszerzésére irányultság, 

 a tevékenység független formában történő végzése. 

A rendszeresség a tevékenység végzésének tartós és többszöri megvalósulását jelenti. A 

gazdasági tevékenység további lényeges kritériuma az ellenérték elérése vagy az arra való 

irányultság. E feltétel tekintetében lényegtelen, hogy maga a tevékenység ténylegesen 

jövedelmező-e, az elért ellenérték önmagában megalapozza a tevékenység ilyen megítélését. 

Független formában történik a tevékenység végzése, ha a felek között nincs irányítási 

viszony, vagyis egyik fél sincs a másik féllel szemben alárendelt helyzetben a tevékenység 

végzése eredményének, díjazásának, valamint egyéb feltételeinek és körülményeinek 

meghatározásában. 

Nyereség- és jövedelemszerzésre irányultság hiányában is fennáll a törvény hatálya alá 

tartozás abban az esetben, ha a felnőttképzési tevékenység végzése bár ingyenesen, de a 

képzésben részt vevő személyek nyilvántartása mellett történik. Nyilvántartás alatt 

bármilyen formában (papír alapon vagy elektronikusan) vezetett regisztert kell érteni, 

aminek célja a benne tárolt adatok számontartása, illetve a visszakeresésének 

megkönnyítése. Ilyen pl. a jelenléti ív, az oktatásra, képzésre történő regisztáció adatlapja, 

ha természetes személyazonosító adatai alapján egyedi azonosításra és annak 

ellenőrizhetőségére alkalmas, vagyis az alapján a képzésben részt vevő személy 

egyértelműen beazonosítható. 

A belső képzés fogalma továbbra is a munkáltató által saját, beszállítói, 

illetve partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai foglalkoztatottjai részére 

történő oktatás, képzés megszervezését jelenti. A módosítás ugyanakkor egyértelművé teszi, 

hogy az ilyen felnőttképzési tevékenységet a munkáltató nem üzletszerű gazdasági 

tevékenysége keretében végzi és a hat óra időtartamot el nem érő belső képzések 

kikerülnek az Fktv. hatálya alól (a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, vagy ennek 

korábbi megnevezése szerint a hatósági képzés kivételével). 

Fontos változás, hogy kikerülnek a törvény hatálya alól az olyan munkavédelmi és 

tűzvédelmi képzések, amiket a munkáltatónak törvény alapján kell a munkavállalói 

számára biztosítania. Ezáltal az olyan munkavállalók, akik csak ilyen oktatásokat, képzéseket 

szerveznek (és más felnőttképzési tevékenységet nem végeznek), nem tartoznak a törvény 

hatálya alá, így bejelentési kötelezettségük sincs. 

 

A felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettsége 

Fktv. 2. § 
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A módosítás a felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettségének 

tartalmát a széleskörű gyakorlati tapasztalatok és vállalati visszajelzések 

alapján felmerült igényekre reflektálva egyszerűsíti azáltal, hogy csökkenti az 

adatszolgáltatással érintett – elsősorban személyes – adatok körét. A módosítás emellett 

egységes szabályozást vezet be a bejelentés, illetve az engedély alapján folytatott 

felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan is. 

Az adatszolgáltatás keretében – a felnőttképzési tevékenység jellegétől függetlenül – a 

következő adatokat kell a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében rögzíteni: 

 az oktatással, képzéssel kapcsolatban: 

o az oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja 

és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés 

kivételével – befejezésének tervezett időpontja, 

o a képzési díj mértéke és annak költségviselőjének megjelölése, 

 a képzésben részt vevő személyekkel kapcsolatban: 

o természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési családi és 

utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve), 

o elektronikus levelezési (e-mail) cím, 

o legmagasabb iskolai végzettség. 

Megszűnik a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettsége a képzésben részt vevő 

személy 

 nemére, 

 lakcímére és 

 adóazonosító jelére 

vonatkozóan. 

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a természetes személyazonosító adatok 

rögzítését követően azok pontosságát ellenőrzi, ezáltal biztosítva az adatszolgáltatás 

helyességét és támogatva a felnőttképző tevékenységét a tekintetben, hogy saját maga is 

ellenőrizhesse a képzésben részt vevő személy adatainak valódiságát. Az adatszolgáltatás 

tartalmi megfelelőségéért a felnőttképző felel. Ennek megfelelően a hibásan rögzített 

természetes személyazonosító adatok esetén a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere 

figyelmeztetést küld, ami alapján a felnőttképzőnek biztosítani kell a hibás adatok 

pontosítását. Az adatszolgáltatás akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a természetes 

személyazonosító adatok valóságnak megfelelő rögzítésére sor került. 

Jelentős könnyítés a felnőttképzők számára, hogy a belső képzések esetében változik az 

adatszolgáltatás határideje is. A korábbi, a képzés megkezdésének időpontját követő három 

nap helyett, az adatszolgáltatást annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell teljesíteni, 

amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik. 

Figyelemmel a felnőttképzők adminisztratív terheinek további csökkentésére, a módosítás 

a megszünteti a felnőttképzők Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében 

történő külön adatszolgáltatási kötelezettséget is. Ennek indoka, hogy a felnőttképzési 

Fktv. 15. § 
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rendszer megújítása során valamennyi – az ágazat irányítása és a pályakövetési rendszerhez 

szükséges – adatkör beépítésre került a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe, így azok 

a továbbiakban is rendelkezésre állnak és statisztikai célra felhasználhatók. 

 

A felnőttképző adatkezelése 

A módosítást követően az Fktv. – az adatszolgáltatási kötelezettség 

megváltozásával összefüggésben – meghatározza a felnőttképző által – a 

képzés lebonyolítása érdekében – kötelezően kezelendő adatok körét. Ez alapján a 

felnőttképző adatkezelésének jogalapja az Fktv. 21. § (1) bekezdése a következő adatok 

tekintetében (a 15. §-ban szereplő adatszolgáltatási kötelezettség adatkörével 

megegyezően) 

 a képzésben részt vevő személy esetében 

o a természetes személyazonosító adatok (családi és utóneve, születési 

családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja születési családi és 

utóneve) és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – az 

oktatási azonosító szám (részletesen ld. alább), 

o elektronikus levelezési (e-mail) cím, 

o legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adat, 

 a képzéssel összefüggő adatok esetében – amennyiben a képzés megszervezése 

szempontjából releváns – a képzésben részt vevő személy 

o legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítése, szakképzettsége és 

idegennyelv-ismerete, 

o a képzésbe történő belépésének és a képzés elvégzésének, illetve a képzés 

elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésének adata, 

o a képzés során történő értékelése és minősítése, 

o a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettsége és az igénybe vett képzési 

hitel adata. 

A fentiek alapján a kötelező adatkezelés nem terjed ki a továbbiakban a képzésben részt 

vevő személy: 

 nemének,  

 állampolgárságának,  

 lakcímének,  

 levelezési címének,  

 telefonszámának,  

 társadalombiztosítási azonosító jelének, 

 adóazonosító jelének kezelésére. 

Minden más adat tekintetében, ha annak célhozkötöttsége fennáll, a felnőttképzőnek saját 

jogalapot kell biztosítani az adatkezelés jogszerűségére. Ezt a jogalapot megteremtheti a 

felnőttképzési szerződés vagy az önkéntes hozzájárulás is. 

Fktv. 21. § 
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Az oktatási azonosító számot a felnőttképzőnek a következők szerint kell kezelnie. Ha a 

képzésben részt vevő személy 

 már rendelkezik oktatási azonosító számmal, a természetes személyazonosító 

adatoknak a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe történő rögzítését követően 

azt a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere az Oktatási Hivatal adatközlése 

alapján a képzésben részt vevő személyhez kapcsoltan megjeleníti a FAR-ban, azzal a 

felnőttképzőnek további teendője nincs,  

 nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, annak kiadását a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszere útján kell a felnőttképzőnek az Oktatási Hivataltól 

igényelnie és a kiadott oktatási azonosító számról tájékoztatia kell a képzésben részt 

vevő személyt. Az igénylés automatikusan történik a természetes személyazonosító 

adatok rögzítésével, a kiadott új oktatási azonosító számot a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszere az Oktatási Hivatal adatközlése alapján a képzésben részt 

vevő személyhez kapcsoltan megjeleníti a FAR-ban. 

 

A kifutó rendszerrel összefüggő módosítások 

A kifutó rendszerben végzett felnőttképzési tevékenységhez 

kapcsolódó adatszolgáltatást 2021. január 1-jétől továbbra is a 2019. 

december 31-én hatályos szabályok szerinti tartalommal és módon a https://kr.mer.gov.hu/ 

honlapon keresztül kell teljesíteni. 

 

A felnőttképzési szakértők nyilvántartása 

A felnőttképzők, illetve a felnőttképzési szakértők nyilvántartása 

nyilvános és az a https://far.nive.hu/ honlapon elérhető. A módosítás 

alapján nem hozható nyilvánosságra a felnőttképző és a felnőttképző törvényes 

képviseletére jogosult személy természetes személyazonosító adata (a családi és utónév 

kivételével) és lakcíme. 

A kifutó rendszerben tevékenységet végző felnőttképzési szakértő továbbképzési 

kötelezettség teljesítésére kötelezett. A módosítás alapján a továbbképzési kötelezettség 

teljesítésének határideje 2022. december 31. Amennyiben ez alatt a határidő alatt a 

felnőttképzési szakértő nem teljesíti továbbképzési kötelezettségét, a nyilvántartásból a 

korábbi szabályoknak megfelelően törlésre kerül. Ez azzal a jogkövetkezménnyel is jár, hogy 

a törlést követő 3 évig nem vehető fel szakértőként az új nyilvántartási rendszerbe sem. 

Fktv. 30. § 

Fktv. 5., 7. § 

https://kr.mer.gov.hu/
https://far.nive.hu/

