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2020. SZEPTEMBER 1-TŐL MEGVÁLTOZTAK A FELNŐTTKÉPZÉSI
JOGSZABÁLYOK
A jogszabályváltozásokat a jogalkotó elsősorban azzal magyarázza, hogy a
képzések, ezen belül különösen a belső képzések csak hiányosan jelennek
meg a felnőttképzési statisztikákban, s elsősorban ennek köszönhetően a
felnőtt lakosságnak csupán 6-7 százalékát lehet igazoltan Magyarországon
kimutatni, akik részt vesznek felnőttképzésben, miközben az EU-s átlag 11%,
de vannak EU-s országok, ahol ez az arány 30% körül van. A másik gyakran
hangoztatott fontos érv a magyarországi – német adatokhoz viszonyított –
termelékenységbeli lemaradásunkkal kapcsolatos, amely a vállalati belső
képzések fontosságára utalnak, hisz azok meghatározó jelentőséggel bírnak
a termelékenység javítására, különösen tudás- és technológiaigényes
ágazatokban. Ezért a szakpolitika nagyobb rálátást kíván ezekre a belső
tudásátadási folyamatokra, hogy a gazdaságpolitika eszközeivel javítani és
támogatni tudja eredményességüket.
A belső képzés értelmezése
Belső képzésnek az olyan oktatást és képzést kell tekinteni, amelyet a munkáltató
a) nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében,
b) - a jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés kivételével - összesen hat óra
időtartamot meghaladó mértékben,
c) a saját, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 4. § (2)-(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás,
illetve beszállítójának foglalkoztatottja részére szervez.
A munka és tűzvédelmi képzések nem számítanak felnőttképzések
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1a) bekezdése
úgy rendelkezik, hogy 2021. január 1-től a munkavédelemről szóló törvény
és a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
törvény alapján a munkáltató kötelezettségeként előírt oktatásra, képzésre
az Fktv. előírásait nem kell alkalmazni.
A Festo Kft. (Didactic) bejelentett felnőttképző lett
A megújult szabályozás egyik meghatározó jelentőségű változása, hogy a
felnőttképzési törvény hatálya valamennyi felnőttképzőre kiterjed, aki – a Festo Kft.hez hasonlóan – felnőttképzési tevékenységet folytat. Az első lépést mi már
megtettük és bejelentkeztünk a Pest Megyei Kormányhivatalhoz.
A sikeres bejelentkezést követően a Hivatal
B/2020/000264 nyilvántartásba vételi számon
felvette a felnőttképzők nyilvántartásába a Festo Kft.-t.
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Adatszolgáltatási kötelezettség
A bejelentést követően a Festo Kft. kötelezettsége, hogy minden képzéséről
adatot szolgáltasson a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe (FARba), amelynek keretében meg kell adni a képzés:
 megnevezését,
 jellegét,
 helyét,
 óraszámát,
 első képzési napját és befejezésének tervezett időpontját.
Adatok a képzésben résztvevőkről
Az adatszolgáltatási rendszerbe nem csak a képzésről, hanem a képzés
minden résztvevőjéről is kell adatot szolgáltatni, illetve gondoskodnunk
kell a résztvevők személyes adatainak megfelelő kezeléséről.
A kötelező adatszolgáltatás érdekében az alábbi adatokat kell
megszereznünk valamennyi résztvevőről:
 családi és utóneve,
 születési családi és utóneve,
 születési helye, születési ideje és
 anyja születési családi és utóneve, továbbá
 elektronikus levelezési címe, valamint
 legmagasabb iskolai végzettsége.
Mindezeken túlmenően a képzési díjra és annak költségviselőjére
vonatkozó adatot is kell szolgáltatni a felnőttképzési államigazgatási szerv
részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.
Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének
időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az
adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés
esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe
a belső képzés befejezésének időpontja esik.
Felnőttképzési szerződés
Képzéseinket felnőttképzési jogviszony keretei között nyújthatjuk, amelyre
való tekintettel a Festo Kft.-nek és a képzésben részt vevő személynek
egymással – jogszabályban meghatározott tartalommal – felnőttképzési
szerződést kell kötnie.
A felnőttképzési szerződést azonban – a bejelentéshez kötött felnőttképzési
tevékenység esetén – nem kötelező írásban megkötni. A jogszabályban
előírt tartalmát viszont – a képzés megkezdése előtt – körültekintően
közölni kell a résztvevőkkel. Az ilyen formában ismertetett szerződés írásba
foglaltnak tekinthető.
„Állami-tanúsítvány” a résztvevőknek
A képzés elvégzésének igazolására és a képzésben részt vevő személy
kérésére – a FAR-on keresztül – a Festo Kft. tanúsítványt tud kiállítani,
amelyet a képzésben részt vevő személy választása szerint elektronikus úton
vagy papíralapon a képzésben részt vevő személy rendelkezésére bocsátja.
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A képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése
A résztvevőnek módja lesz arra, hogy a képzésről, amin részt vett – a FAR
útján – kifejezze a képzéssel kapcsolatos elégedettségét, amelyre a képzés
befejezésének időpontját követő harmincadik napig lesz lehetősége.
Az elégedettség felméréséhez a hatóság – legalább kilenc és legfeljebb
tizenöt, a felnőttképzési tevékenységre és a képzésre vonatkozó – általános
kérdésekből álló kérdőívet készít és küld el közvetlen módon a
résztvevőnek.
Áfamentesség és számlázás
A Festo Kft. bejelentett képzései – a törvény értelmében – nem élveznek
áfamentességet.
A Festo Kft. számláját befogadó partnereinknek viszont tudni kell arról, hogy
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.
tv.) 3. számú melléklet B) rész 14. pontja alapján a felnőttképzési
tevékenység keretében szervezett oktatás vagy képzés, továbbá az ehhez
kapcsolódóan szervezett vizsga költségeit annak viselője akkor ismerheti el
a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként,
ha annak megszervezésére a szervező jogszabályban meghatározott
alapfeladata vagy felnőttképzési tevékenysége keretében kerül sor, és
ahhoz kapcsolódóan a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésre került.
A Festo Kft. a felnőttképzés folytatása, illetve ezzel kapcsolatos ügyintézési
tevékenysége során minden tekintetben figyelembe veszi a jogszabályi
változásokat.
Budapest, 2021. január 1.

Dr. Henczi Lajos
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