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Belső képzésekre vonatkozó bejelentési kötelezettség a felnőttképzési törvény
változása következtében

Kis Gábor
„2020. szeptember

1-ével lényeges
pontokon változott
a felnőttképzési
törvény és ez
hatással van a cégek
belső oktatásaira,
képzéseire is. A
cégek által
szervezett belső
oktatásokat,
képzéseket be kell
jelenteni, de annak
eldöntése, hogy
mely tevékenységek
minősülnek
bejelentéskötelesne
k, nem mindig
egyszerű feladat.”

2020. szeptember 1-ével lényeges
pontokon
változott
a
felnőttképzési törvény és ez
hatással van a cégek belső
oktatásaira, képzéseire is. A cégek
által szervezett belső oktatásokat,
képzéseket be kell jelenteni, de
annak eldöntése, hogy mely
tevékenységek
minősülnek
bejelentéskötelesnek,
nem
mindig egyszerű feladat.

A jogszabályi definíció alapján a
kompetencia olyan ismeretek,
készségek
és
képességek
összessége, amely által a személy
egy
adott
területen
képes
meghatározott döntésen és a
megvalósításon alapuló eredmény
elérésére.
Bár a jogszabály nem tartalmaz
részletes feltételeket a fenti
minősítésekkel kapcsolatban, a
Kormány hivatalos honlapján
megjelent táblázat alapján lehet
tájékozódni,
hogy
mely
tevékenységek,
és
milyen
szempontok
alapján
nem
tekinthetők felnőttképzésnek.

A
jogszabályváltozás
következtében a felnőttképzési
tevékenység bejelentés alapján
végezhető.
Felnőttképzési
tevékenységnek minősül – a
szakképzésen kívül – az az oktatás,
képzés, ami a következő három
Néhány példa: amennyiben a
feltételnek együttesen megfelel:
kurzusokat oktató tartja (akkor is,
ha az oktatás menetét a képzésben
• szervezett,
résztvevőkkel
egyezteti),
• célirányos,
meghatározott tematika alapján és
• kompetenciakialakításra és a kurzus célja ismeretek átadása,
akkor nem lehet mentesülni a
kompetenciafejlesztésre
felnőttképzési
tevékenységhez
irányul.
kapcsolódó kötelezettségek alól.
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Ezáltal felnőttképzésnek minősülhet a
szakmai
oktatások,
vezetői
tréningek,
készségfejlesztő tréningek tartása. Szintén
felnőttképzésnek minősül a tűz- és
munkavédelmi oktatások tartása. Nyelvi
képzések esetében amennyiben csak gyakorlás,
beszélgetés folyik idegen nyelven és nincs
kifejezett kimeneti cél vagy tanmenet, akkor
nem bejelentés köteles. Amennyiben a képzés
egy meghatározott tanmenetet követ, és a cél
például egy nyelvvizsga letétele, akkor
bejelentés köteles.
Ugyanakkor
nem
minősülnek
felnőttképzésnek a workshopok, coaching
foglalkozások, a tanácsadási tevékenység, a
csoportos
foglalkozások,
a
szakmai
műhelymunkák tartása. Ezekben az esetekben
a folyamat célja egy probléma megoldása,
megbeszélése, illetve a tanulás menete és
iránya nem előre definiált, menet közben
alakul.

Szerv részére. Ez a szerv a Pest Megyei
Kormányhivatal, a bejelentés pedig a
https://far.nive.hu/kezdolap
honlapon
keresztül tehető meg.
A bejelentést követően a felnőttképző
szervezetnek
adatszolgáltatási
és
nyilvántartásvezetési kötelezettsége van. Az
adatszolgáltatás
leginkább
a
képzés
megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára,
első képzési napjára és befejezésének tervezett
időpontjára, továbbá a képzésben résztvevők
adataira vonatkozik. A felnőttképzésben
résztvevőknek
szintén
dokumentációs
kötelezettsége keletkezik (aláírt jelenléti ívek,
a képzési program megvalósulása, személyi,
tárgyi feltételek biztosításának igazolása).
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban
foglaltak
személyre
szabott
értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Belső
(munkaadói)
képzések
esetén,
amennyiben nincs a képzésbe bevonva külön
képzőcég, a felnőttképző maga a munkáltató.
Akkor
is
a
munkáltató
minősül
felnőttképzőnek, ha egy külsős oktatót
alkalmaz a kurzus megtartására, de minden
másért a munkaadó a felelős.
A bejelentési eljárás kérelemre indul, amelyet
elektronikus
úton,
a
felnőttképzési
adatszolgáltatási rendszeren keresztül kell
benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási
Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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