Tájékoztató
a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének szabályairól
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételét
 a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.),
 a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (továbbiakban: Fktv.) és
 a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályiról
szóló 2/2010. (II.16.) SZMM rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza.
Felnőttképzési tevékenységet az alábbi jogalanyok folytathatnak a Fktv szerint:
- a közoktatási intézmények,
- a felsőoktatási intézmények,
- a felnőttképzést folytató költségvetési szervek,
- a központi képzőhelyek,
- a közhasznú társaságok, egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,
- az egyéb jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni
cégek,
egyéni vállalkozók, valamint ezek felnőttképzési tevékenység folytatására létrehozott
társulásai, továbbá
- a Magyar Köztársaság területén felnőttképzési tevékenységet folytató, 3/C. § (1)-(3)
bekezdés szerinti külföldi szolgáltatók. (Fktv. 3. § (1) bek. b) pont)
A felnőttképzési intézmény felnőttképzési tevékenység megkezdésére és folytatására akkor
jogosult, ha
- a cég- vagy egyéb közhitelű nyilvántartásba bejegyezték,
- rendelkezik a felnőttképzésről szóló törvény szerinti képzési programmal, és
- képzési programja az Országos képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére
irányuló képzés szervezése esetén megfelel a külön jogszabályban előírt követelményeknek.
(R. 2. §)
Aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát
bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. E rendelkezést a felnőttképzési
tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató
által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell.
(Fktv. 8. § (1) bek.)
Felnőttképzési tevékenység megkezdése: (általános, szakmai és nyelvi képzések, valamint
a szolgáltatások esetében) a tevékenység tényleges megkezdése vagy a felnőttképzési
tevékenységnek a felnőttképzési intézmény általi meghirdetése.
A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentését a R. 2.számú
melléklete szerinti formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. (R.
4.§)
A bejelentést postai úton az alábbi levelezési címre kell megküldeni:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
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Az R. 1. melléklete alapján a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartását vezető
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának illetékességi területe:
− Békés megye
A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló szándékot annál a fővárosi vagy megyei
kormányhivatal munkaügyi központjánál kell bejelenteni, amelynek illetékességi területén
a)
a bejelentést tevő székhelye van, ennek hiányában
b)
a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési
szolgáltató a felnőttképzési tevékenységet gyakorolni kívánja.
Ha a bejelentést tevő, szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felnőttképzési
szolgáltató felnőttképzési tevékenysége több fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi
központja illetékességi területére is kiterjed, a bejelentést a felnőttképzési tevékenység
folytatásával érintett bármelyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál
meg lehet tenni. A bejelentést fogadó fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi
központja értesíti a bejelentéssel érintett valamennyi fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központját az illetékességi területükön folytatott felnőttképzési tevékenységről.
Ha a felnőttképzési tevékenység keretében végzett képzés jellege miatt nem állapítható meg
egyértelműen, hogy melyik fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja jogosult
a bejelentés fogadására, a bejelentést a Fővárosi Munkaügyi Központnál kell megtenni. (R.
3.§)
Az illetékes kormányhivatal munkaügyi központja a bejelentés megérkezését követően
haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e az Szftv. 22. §-ban meghatározott
követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,
a) ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, az igazgatási
szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével
értesíti;
b) ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy
bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a bejelentés hiányainak
megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának
jogkövetkezményeire.
(Szftv. 23.§.)
A felnőttképzést folytató intézmények kötelezettségei:
-

a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást
haladéktalanul köteles bejelenteni a nyilvántartást vezető illetékes kormányhivatal
munkaügyi központjának. (Szftv. 24.§.),
 A felnőttképzési tevékenység megkezdését,
 a bejelentésben foglalt adatok változását,
 az új képzés megkezdésére irányuló szándékot,
 a már folytatott képzés megszüntetését a R. 2. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni.

-

A felnőttképzési tevékenység megszüntetését köteles a szolgáltató a megszűnést
követően haladéktalanul bejelenteni a nyilvántartást vezető kormányhivatal
munkaügyi központjának. (Szftv. 24.§.(3)bek.),
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-

A felnőttképzést folytató intézmény köteles a nyilvántartásba vételi számát a
tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban (jelenléti ív,
haladási napló, bizonyítvány stb.), valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti
dokumentumokon folyamatosan használni, a tevékenységről kiadott írott
tájékoztatóban, programfüzetben szerepeltetni.

A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásába való bejegyzésért (bejelentés;
adatváltozás, tevékenység megszüntetése) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek
mértéke
9.610,- Ft azaz kilencezer-hatszáztíz forint.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a Békés Megyei Kormányhivatal
10026005-00299578-00000000 számú
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai készpénz-átutalási megbízással vagy
banki átutalással megfizetni. (R. 6.§, 7. §)
A nyilvántartást vezető kormányhivatal munkaügyi központja törli a felnőttképzést
folytató intézményt a nyilvántartásból, ha
jogerősen megtiltották számára a felnőttképzési tevékenység folytatását, vagy
a képző a képzési tevékenység megszüntetését bejelentette, vagy
a bejelentés lejárt. (határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén) (Szftv. 28.§.)
A bejelentéssel és a nyilvántartással kapcsolatban további információ kérhető:
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Képzési és Szolgáltatási Osztály
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Ügyintéző: Bálint-Gruber Brigitta
Telefon: 66/444-211/1214
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
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