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2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
•Intézmény-, és programakkreditáció követelménye
 programakkreditáció
 dokumentumelemzés
 akkreditáció határozott időre szól (2-5 év)

 intézményakkreditáció
 helyszíni szemle lefolytatása
 akkreditáció határozott időre szól (4 év)

 a kérelmet szakértők vizsgálják (Felnőttképzési Szakértők Országos
Névjegyzéke)
 szakbizottság vizsgálja
 FAT (Felnőttképzési Akkreditáló Testület) dönt
 ellenőrzések lefolytatása
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A törvények őszi módosítása I.
• 2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és
felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról
• megjelent 2012. december 27-én
• hatályos 2013. január 2 – 2013. augusztus 31.
• módosítja a szakképzési törvényt és a felnőttképzési
törvényt
• új stratégiát nem fogalmaz meg
• elsősorban pontosító és az értelmezést segítő
változásokat jelent
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A törvények őszi módosítása II.
A felnőttképzési törvény módosítása
• Cél: a felnőttképzést folytató
akkreditált
intézmények hatékonyabb ellenőrzése a támogatott,
vagyis állami és uniós forrásokat felhasználó
képzések vonatkozásában
• Módszer: a támogatott képzések folyamatban (a
képzés során) történő ellenőrzése
• Jogszabály
módosítás:
adatszolgáltatási
kötelezettség, a képzések előzetes bejelentése
• A FAT ellenőrzési jogkörei kiegészülnek, bővülnek
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A felnőttképzés új törvényi szabályozásának
okai I.
A képzések minősége – az akkreditációs rendszer
ellenére – nem javult, mert:
• ebben nem igazán érdekeltek sem a képzők, sem a
résztvevők
• az akkreditációs rendszer dokumentáció központú
• nem volt hatékony az ellenőrzés, az is elsősorban a
dokumentációkra irányult
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A felnőttképzés új törvényi szabályozásának
okai II.
Az ÁSZ vizsgálatok legfontosabb megállapításai:
• Döntően nem azok vesznek benne részt, akik a
legjobban rászorultak
• A támogatott képzések struktúrája csak részben felel
meg a munkaerő-piaci igényeknek
• A rendszer nem méri a támogatások
eredményességét, hatékonyságát
• A korábbi szakképzési hozzájárulási rendszer saját
dolgozók képzésére felhasználható része komoly
visszaélésekre adott alkalmat
2013.03.14.
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Az új törvény jellegzetességei I.
A felnőttképzésben szabályozott – államilag elismert képesítést
nyújtó, és a támogatott – képzések négy képzési kört alkotnak:
• OKJ szerinti képzések (1. képzési kör)
• támogatott egyéb szakmai képzések (2. képzési kör)
• általános és támogatott egyéb nyelvi képzések (3. képzési kör)
• támogatott egyéb képzések (4. képzési kör)
• A 2. és 3. körbe tartozó képzések esetében – az OKJ-hoz
hasonlóan – létrehozásra kerül a felnőttképzési szakmai és a nyelvi
programkövetelmények nyilvántartása.
• A szakmai nyilvántartást az MKIK, a nyelvit az NMH vezeti
2013.03.14.
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Az új törvény II. – Az engedélyezés
• Felnőttképzésben szabályozott képzést csak engedéllyel
rendelkező képző folytathat – az egyes képzési körökre
szóló - hatósági engedély birtokában. Az engedély
határozatlan időre szól.
• Az engedély megadása kérelemre történik, elbírálása
szakértők bevonásával.
• Az engedély később további képzési programokkal
egészíthető ki.
• A 2. és a 3. képzési körben csak az MKIK, illetve az
NMH által nyilvántartott szakmai vagy nyelvi
programkövetelménynek megfelelő intézményi képzési
program készíthető.
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Az új törvény III. – Ellenőrzés
• A hatóság - szakértők bevonásával, kétévenként
legalább egyszer – ellenőrzi az engedélyezett képzési
tevékenységet.
• A hatóság a nem megfelelően működő intézmények
engedélyét súlyos szabálysértés esetén – adott
képzési körre, vagy teljesen – visszavonhatja.
• Az engedélyezési rendszer fokozatosan épül ki, az
intézmények jelenlegi akkreditációja az új törvény
hatálybalépése után egy ideig még érvényes lesz,
ellenőrzésüket a hatóság végzi.
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Az MKIK szerepe a felnőttképzésben
A köztestületként hatósági feladatokat ellátó Kamara
• összeállítja és vezeti az OKJ-n kívüli szakmai
képzések nyilvántartását
• részt vehet az engedély megszerzésére irányuló
kérelmek elbírálásában
• részt vesz a képző intézmények képzési programjainak
minősítésében
• részt vesz az intézmények hatósági ellenőrzésében,
különös tekintettel a képzések gyakorlati részének
megvalósulására.
2013.03.14.
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Köszönöm a figyelmet!

Rácz Rita
raczrita@lab.hu

11

