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Bevezetés 

A felhasználói kézikönyv lépésről-lépésre bemutatja a Felnőttképzési Információs Rendszer 

(továbbiakban: felület) használatát, funkcióit, lehetőségeit. 

 

A felület tulajdonságai és felépítése 

A felület a legtöbb modern böngésző alkalmazást, különböző platformokon támogatja. A 

teljeség igénye nélkül:  

 Google Chrome 75 vagy újabb verzió (Windows 8/10, macOS 10.x, Linux GNOME/KDE),  

 Mozilla Firefox Quantum 65 vagy újabb verzió (Windows 8/10, macOS 10.x, Linux 

GNOME/KDE) 

 Internet Explorer 11 (Windows 8/10) 

 Microsoft Edge (Windows 10) 

 Safari (macOS 10.x, Windows 10) 

Ezen kívül a felület használható mobil eszközről is (Android/iOS/Windows Phone). Mobil 

eszköz esetén minimálisan 7” kijelző méret javasolt. 

Asztali böngésző alkalmazás esetén a minimális felbontás: 1280px x 1024px. 

Használat közben a szerver-kliens közötti kapcsolat és kommunikáció titkosított és 

biztonságos (kapcsolat titkosítási protokollok: TLS, DHE-RSA (+AES256 +SHA), 256 bites 

kulcs). Ezt az URL mezőben található lakat ( ) ikonnal tudja ellenőrizni. A felületre való 

belépést követően minden esetben győződjön meg arról, hogy a https://engedely.mer.gov.hu 

webcím látható-e a címsorban, valamint ellenőrizze a kapcsolat biztonságát jelző lakat ( ) 

ikont (a lakat színe különböző böngészők esetén eltérhet). 
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A felület a https://engedely.mer.gov.hu címen érhető el. Megnyitást követően az alábbi fő 

elemekre tagolódik: 

 Bejelentkezés 

 Hozzáférés igénylése 

 Információk 

 Szakértői felület 

Az egyes menüpontok a felső menüsávból érhetőek el. 

A felület az egyes információkat, jelzéseket, folyamatokat valamint problémákat különböző 

színekkel jelzi, a főbb színek és jelentésük a következők: 

  (sárga): figyelmezetések, javasolt lépések megtétele 

  (zöld): kitöltési információk, folyamat lezárási jelzések 

  (piros): adat feltöltés, adat beküldés, súlyos hibák 

  (kék): információk 

Hozzáférés igénylése 

Első lépésként a rendszer használatához hozzáférést szükséges igényelni. Nyissa meg a 

HOZZÁFÉRÉS IGÉNYLÉSE menüpontot: 
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A menüpontban a következő mezők jelennek meg: 

 Intézmény: a mezőbe kezdje el begépelni annak a képző intézménynek a teljes nevét, 

amelyhez hozzáférését igényel. A begépelés hatására egy lista fog megjelenni, ebből a 

listából válassza ki a megfelelő képző intézményt. Ha a listában nem találja 

intézményét, akkor a Központi Intézményi Regisztrációs felületen 

(https://vb.mer.gov.hu/?oldal=intezmeny) regisztrálnia kell az intézményi adatokat. 

Ebben az esetben a regisztráció elfogadásáig nem fog tudni hozzáférését igényelni. A 

sikeres intézményi regisztrációról e-mail értesítést fog kapni, az e-mail megérkezését 

követően lehetséges a hozzáférés igénylése. 

 
 Igénylő neve: a hozzáférést igénylő természetes személy teljes neve 

 Igénylő születési ideje: a hozzáférést igénylő természetes személy születési ideje, 

formátum: éééé.hh.nn 

 Igénylő anyja neve: a hozzáférést igénylő természetes személy anyjának leánykori 

neve 

 Igénylő telefonszáma: a hozzáférést igénylő természetes személy közvetlen 

telefonszáma. A hozzáférés igénylés ellenőrzéséhez ezen a telefonszámon kereshetik 

az ügyintézők. 

 Igénylő e-mail címe: a hozzáférést igénylő természetes személy elektronikus 

levelezési címe. Erre a címre fogja megkapni a hozzáféréshez szükséges 

információkat, belépési adatokat. 

 Igénylést az intézmény: válassza ki, hogy a hozzáférését az intézmény képviselőjeként, 

illetve meghatalmazottjaként teszi 

 Feltöltendő fájlok: a hozzáférés igényléshez a következő mellékleteket szükséges 

csatolni a felületen: 

o aláírási címpéldány 

o egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata 

o amennyiben meghatalmazottként igényel hozzáférést, abban az esetben a 

meghatalmazás másolata 

A fájlokat a „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával tudja feltölteni (a gomb 

megnyomására a rendszer megnyitja a számítógép könyvtárstruktúráját, amelyből 

Önnek kell betallóznia a szükséges fájlokat. A tallózás végén a rendszer 

automatikusan megkezdi a feltöltést. A feltöltés sikerességét követően a feltöltési 

panel alatt megjelennek a feltöltött fájlok: 

 

 Az igénylését a „Hozzáférés igénylése” gomb lenyomásával tudja véglegesíteni. 
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Kitöltési hiba esetén a „Hozzáférés igénylése” gomb alatt megjeleníti a felület a problémákat, 

valamint sárga színnel megjelöli a problémás mezőket: 

 

 

Sikeres igénylés esetén a felület a következő üzenetet jeleníti meg: 

 

Az igénylés ellenőrzését követően a felület a megadott e-mail címre fogja kiküldeni a 

belépéshez szükséges információkat. 

 

Bejelentkezés 

Ha már rendelkezik hozzáféréssel, akkor a felületre a BEJELENTKEZÉS menüponton tud belépni: 

 

A bejelentkezéshez adja a meg a Felhasználói név mezőbe az igényléskor megadott e-mail 

címét, valamint a jelszó mezőbe az e-mail-en kapott jelszavát.  
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Az e-mail cím és jelszó megadását követően kattintson a „Bejelentkezés” gombra. Helyes 

adatok megadása esetén a rendszer belépteti, hibás adatok esetén figyelmeztető üzenetet fog 

megjeleníteni: 

 

Ha elfelejtette jelszavát, akkor az „Elfelejtett jelszó” blokkban igényelhet új jelszót a meglévő 

hozzáféréséhez: 

 

Az új jelszó igényléshez adja meg a képző intézmény megnevezését, amelyhez a regisztrációja 

tartozik, valamint az igényléskor megadott e-mail címét (Regisztrált e-mail cím mező). Helyes 

adatok megadása esetén a következő üzenetet jeleníti meg a felület: 

 

A kérelem beérkezését követő 5-10 percen belül a rendszer kézbesíteni fogja új belépési 

jelszavát. Új jelszó igénylése esetén a régi (korábbi e-mail-ben kiküldött) jelszó azonnal 

érvényét veszti, azzal a belépés nem lesz lehetséges a továbbiakban. Abban az esetben, ha 

több Elfelejtett jelszó kérelmet ad le, minden esetben a legutolsó kérelem által kiosztott 

(legutolsó e-mail-ben érkezett) új jelszó lesz érvényes. 

Érvénytelen adatok esetén hibaüzenetet fog megjeleníteni: 
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Információk 

Ez a menüpont további almenüpontokat tartalmaz: 

 Tájékoztató 

o A felülettel kapcsolatos általános tájékoztató 

 Jogszabályok 

o A felület működését meghatározó jogszabályok jegyzéke 

 Gyakori kérdések 

o A felület működésével kapcsolatban felmerülő, az ügyfelektől érkező 

leggyakoribb, illetve speciális esetekre vonatkozó kérdések és válaszok 

gyűjteménye (folyamatosan bővül) 

Szakértői felület 

A felnőttképzési szakértők, valamint a programszakértők által használt bejelentési felület. A 

szakértői felület működését részletesen az erre vonatkozó Felhasználói kézikönyv (szakértői 

felület) tartalmazza. 

Bejelentkezés után elérhető felület – 
Engedélyezési eljárás 

Abban az esetbe, ha Ön új képző intézményként lép be a rendszerbe (még nem rendelkezik 

felnőttképzési engedéllyel, illetve még nem adott be felnőttképzési engedélyre vonatkozó 

kérelmet), a következő felület fogadja: 

 



Felnőttképzési Információs Rendszer - Felhasználói dokumentáció 

 

 
7 

Ebben az esetben Engedélyeztetési eljárás menüpont alatt az alábbi lehetőségei vannak: 

 Beadványok 

 Kérelem engedély kiadásra 

 Hozzáférés módosítási kérelem 

 Hatóság által feltöltött dokumentumok 

Beadványok 
Ebben a listában jeleníti meg a rendszer a beadott, illetve megszakított kérelmeit. A listában 

minden típusú kérelem megjelenik: 

 

A lezáratlan kérelmek esetén lehetősége van törölni kérelmet, illetve folytatni. Lezárt kérelem 

esetén a felület nyomtatási lehetőséget, valamint szükség esetén fájlok feltöltését biztosítja. 

Hozzáférés módosítási kérelem 
Lehetősége nyílik a jelenleg használt hozzáférésének módosítására: 
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Ebben a menüpontban módosíthatja a telefonszámát, az igénylés módját, feltöltheti 

módosítási kérelmét, valamint hogy kérelem kezelő felhasználói fiókot kíván-e beállítani (új 

intézmény esetén az első hozzáférés igénylés minden esetben kérelem kezelő fiók lesz). A 

regisztrált e-mail cím nem módosítható!  

A kérelem kezelő fiók azt jelenik, hogy csak ilyen típusú fiókban van lehetőség új kérelmek 

beadására, minden más fiók esetén csak olvasási jogosultsággal rendelkezik a felhasználó. 

Az adatok megadását követően a módosítási kérelmét a „Kérelem beküldése” gomb 

megnyomásával tudja véglegesíteni, sikeres beküldést követően a következő üzenet jelenik 

meg a felületen: 

 

Probléma esetén a beküldés előtt figyelmeztető üzenetet fog megjeleníteni a rendszer, és 

megakadályozza beküldés véglegesítését. 

Abban az esetben, ha Ön már leadott egy Hozzáférés módosítási kérelmet, annak 

feldolgozásáig és visszaigazolásáig nem adhat le új kérelmet, ezt a rendszer jelezni fogja: 

 

A hozzáférés módosítási kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról e-mail útján fogja Önt 

tájékoztatni a rendszer. 

Hatóság által feltöltött dokumentumok 
Ebben a menüpontban tudja megtekinteni a Hatóság által az intézményéhez feltöltött 

elektronikusan hitelesített dokumentumokat.  

Abban az esetben, ha elektronikusan hitelesített dokumentuma érkezik, ez a következő módon 

jelenik meg a felületen: 
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Új dokumentum esetén a „Dokumentum átvétele” gomb lenyomásával tudja visszaigazolni és 

letölteni a dokumentumot. A feltöltött dokumentumok minden esetben elektronikusan 

hitelesített PDF állományok. 

Átvétel előtt a következő figyelmezetést jeleníti meg a felület: 

 

Az „OK” gombra való kattintással az elektronikusan hitelesített dokumentumot letöltheti saját 

számítógépére, és a visszaigazolás időpontját a rendszer eltárolja. 

Átvett és visszaigazolt elektronikusan hitelesített dokumentumait bármikor ismételten 

letöltheti a rendszerből a „Dokumentum ismételt letöltése” gombra való kattintással. Az 

ismételt átvétel nem befolyásolja az eredeti átvételi dátumot. 

Abban az esetben, ha Önnek még nem érkezett elektronikusan hitelesített dokumentuma, a 

következőt jeleníti meg a felület: 

 

Kérelem engedély kiadásra 
Itt van lehetősége az engedély kiadása iránti első kérelmét előterjeszteni (ha Ön még nem 

rendelkezik felnőttképzési engedéllyel, abban az esetben csak ez a menüpont aktív, más 

kérelem benyújtására nincs lehetősége). Az űrlap négy logikai részre tagolódik.  

Az első űrlapon a tájékoztató elfogadását és tudomásul vételét követően a következő adatokat 

tudja megadni: 
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 Kérelmező neve 

o az előzőleg regisztrált képző intézmény nevét tudja kiválasztani 

 Típus 

o a négy lehetőségből válassza ki, hogy az Ön által képviselt képző intézmény 

melyikbe tartozik 

 A folytatni kívánt felnőttképzési tevékenységnek az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)-d) 

pontjában meghatározott képzési kör 

o adja meg mely képzési körökre vonatkozóan kíván kérelmet beadni 

(egyidejűleg több is választható) 

Az adatok megadását követően a „Tovább” gombra kattintáskor a felület ellenőrzi az adatok 

logikai helyességét. Probléma esetén jelzi a hibás mezőket (sárga színűek lesznek), valamint 

megjeleníti a hiba listát, a továbblépést a javításig nem fogja engedélyezni. Helyes adatok 

esetén a felület továbblép a következő űrlapra. 

A második űrlapon a képző intézmény részletes intézményi adatait szükséges megadni: 
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A következő adatokat szükséges megadni az első űrlapon megadott intézmény típus 

függvényében: 

 Hivatalos megnevezés 

 Képző típusa 

 Cégforma 

 Adószám 



Felnőttképzési Információs Rendszer - Felhasználói dokumentáció 

 

 
12 

 Székhely (irányítószám, település, közterület megnevezése, jellege és hsz/hrsz.) 

 Felnőttképzési tevékenység végzésének a cégjegyzékben, az egyéni vállalkozók 

nyilvántartásában szereplő telephelye 

 Levelezési cím (irányítószám, település, közterület megnevezése, jellege és hsz/hrsz.) 

 Telefonszám 

 Faxszám 

 Elektronikus levelezési cím 

 Ország 

 Megye 

 Település – Járások 

 A felnőttképzést kiegészítő tevékenység megnevezése 

 Alapítójának megnevezése (Egyéb/ Egyéni vállalkozói típus esetén) 

 Köznevelési törvény szerinti fenntartó megnevezése (Köznevelési intézmény / Állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény típus esetén) 

 Kérelmező képviselője 

o neve 

o születési helye 

o születési ideje 

o anyja neve 

o állampolgársága 

o jogviszony kezdetének időpontja 

 Vezető tisztségviselője 

o neve 

o születési helye 

o születési ideje 

o anyja neve 

o állampolgársága 

o jogviszony kezdetének időpontja 

 Szakmai vezető 

o neve 

o születési helye 

o születési ideje 

o anyja neve 

o állampolgársága 

o felsőfokú pedagógiai vagy andragógiai végzettségét igazoló okiratának száma 

o felsőfokú pedagógiai vagy andragógiai végzettségét igazoló okiratot kiállító 

intézmény megnevezése 

o jogviszony kezdetének időpontja 

 Alapítójának képviselője (Egyéb típus esetén) 

o képviseleti jogviszony kezdetének időpontja 

o neve 

o születési helye 

o születési ideje 

o anyja neve 

o állampolgársága 
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 Fenntartó képviselője (Köznevelési intézmény típus esetén / Állami 

intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény) 

o képviseleti jogviszony kezdetének időpontja 

o neve  

o születési helye 

o születési ideje 

o anyja neve 

o állampolgársága 

 Cégjegyzéket vagy nyilvántartást vezető bíróság, hatóság vagy szerv megnevezése 

(Egyéb típus esetén) 

 Cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba-vételi száma (Egyéb típus esetén) 

 Egyéni vállalkozó (Egyéni vállalkozói típus esetén): 

o Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozó nyilvántartását vezető hatóság 

megnevezése 

o Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba vétel száma 

Az adatok megadását követően a „Tovább” gombra kattintáskor a felület ellenőrzi az adatok 

logikai helyességét. Probléma esetén jelzi a hibás mezőket (sárga színűek lesznek), valamint 

megjeleníti a hiba listát, a továbblépést a javításig nem fogja engedélyezni. Helyes adatok 

esetén a felület továbblép a következő űrlapra. 

A harmadik űrlapon, az első űrlapon kiválasztott képzési körök függvényében megjelennek a 

képzési körök: 
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Az egyes képzési körökbe az ÚJ KÉPZÉSI PROGRAM FELVITELE („X” KÉPZÉSI KÖR) gombok 

megnyomásával vihet fel adatok: 

„A” kör esetén: 

 

A következő adatok megadása kötelező: 

 szakképesítés megnevezése (listából válassza ki) 

 szakképesítés azonosítószáma (listából válassza ki) 

 szakmacsoport azonosító (automatikusan kitölti a felület a szakképesítés kiválasztása 

esetén) 

 előminősítést végző szakértő neve (listából válassza ki, a listán nem szereplő személy 

nem rögzíthető, kiválasztáskor, csak az adott szakmacsoportra engedéllyel 

rendelkező személy választható ki, emiatt az előminősítés kiválasztása előtt minden 

esetben adja meg a szakképesítés megnevezését [egyéb esetben nem fog tudni 

előminősítőt választani]) 

 előminősítést végző nyilvántartási száma (automatikusan kitölti a felület az 

előminősítő szakértő kiválasztása utána) 

 előminősítés dátuma (formátum: éééé.hh.nn) 

 képzési program elméleti óraszáma 

 képzési program gyakorlati óraszáma 

 képzési program összóraszáma (automatikusan számolja a felület) 

„A” és „B” képzési kör esetén a képzési program rögzítését követően az egyes programokhoz 

meg kell adni a gyakorlati képzési helyszíneket: 
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 Képzés kör (automatikusan kitölti a felület) 

 Képzési program megnevezése (az előzőleg már rögzített, az adott képzési körbe 

tartozó képzési programot szükséges kiválasztani) 

 Gyakorlati képzés helyszínének címe (irányítószám, település, közterület 

megnevezése, jellege, hsz.) 

 A gyakorlati képzést folytató szervezet megnevezése (opcionális) 

 Gyakorlati képzés helyszínének címe (opcionális) (irányítószám, település, közterület 

megnevezése, jellege, hsz.) 

A rögzített képzési programok illetve gyakorlati helyszínek módosíthatóak illetve törölhetőek: 

 

A módosítást a ikonra való kattintással tudja megkezdeni, a törlést a  ikonra való 

kattintással. Mindkét folyamat esetén megerősítést kér a rendszer. A megerősítés 

jóváhagyását követően a törlési művelet nem vonható vissza. 
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„B” képzési kör esetén: 

 

A következő adatok megadása kötelező: 

 a képzési program pontos megnevezése 

 szakmacsoport azonosító  

 programkövetelmény azonosító 

 előminősítést végző szakértő neve (listából válassza ki, a listán nem szereplő személy 

nem rögzíthető, kiválasztáskor, csak az adott szakmacsoportra engedéllyel 

rendelkező személy választható ki, emiatt az előminősítés kiválasztása előtt minden 

esetben adja meg a szakképesítés megnevezését [egyéb esetben nem fog tudni 

előminősítőt választani]) 

 előminősítést végző nyilvántartási száma (automatikusan kitölti a felület az 

előminősítő szakértő kiválasztása utána) 

 előminősítés dátuma (formátum: éééé.hh.nn) 

 képzési program elméleti óraszáma 

 képzési program gyakorlati óraszáma 

 képzési program összóraszáma (automatikusan számolja a felület) 

„B” képzési kör esetén a gyakorlati helyszín rögzítése, a módosítás és a törlés megegyezik az 

„A” képzési körnél részletezettekkel.  
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„C” képzési kör esetén 

 

A következő adatok megadása kötelező: 

 a képzési program pontos megnevezése 

 programkövetelmény azonosító 

 nyelv (válassza ki a listából) 

 szint (válassza ki a listából) 

 nyelvi besorolás (válassza ki a listából) 

 előminősítést végző szakértő neve (listából válassza ki, a listán nem szereplő személy 

nem rögzíthető, kiválasztáskor, csak az adott nyelvi szakterületre engedéllyel 

rendelkezőre személy választható ki, emiatt az előminősítés kiválasztása előtt minden 

esetben adja meg a szakképesítés megnevezését [egyéb esetben nem fog tudni 

előminősítőt választani]) 

 előminősítést végző nyilvántartási száma (automatikusan kitölti a felület az 

előminősítő szakértő kiválasztása utána) 

 előminősítés dátuma (formátum: éééé.hh.nn) 

 képzési program elméleti óraszáma 

 képzési program gyakorlati óraszáma 

 képzési program összóraszáma (automatikusan számolja a felület) 

„C” képzési kör a módosítása és a törlése megegyezik  az „A” képzési körnél részletezettekkel.  
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„D” képzési kör esetén: 

 

A következő adatok megadása kötelező: 

 a képzési program pontos megnevezése 

 előminősítést végző szakértő neve (listából válassza ki, a listán nem szereplő személy 

nem rögzíthető) 

 előminősítést végző nyilvántartási száma (automatikusan kitölti a felület az 

előminősítő szakértő kiválasztása utána) 

 előminősítés dátuma (formátum: éééé.hh.nn) 

 képzési program elméleti óraszáma 

 képzési program gyakorlati óraszáma 

 képzési program összóraszáma (automatikusan számolja a felület) 

„D” képzési kör a módosítása és a törlése megegyezik az „A” képzési körnél részletezettekkel.  

A képzési körökben rögzített képzési programok, valamint gyakorlati helyszínek megadását 

követően a „Tovább” gomb lenyomásával léphet a következő űrlapra. Hibás adatok esetén a 

felület megjeleníti a hibajegyzéket, és a javításáig nem engedélyezi a továbblépést. Logikailag 

helyes adatok esetén a továbblépést engedélyezi a felület. 

A negyedik űrlapon a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat szükséges feltölteni. A 

következő esetekben szükséges feltölteni fájlokat: 

 kérelem (a „Kérelem nyomtatás” gomb megnyomásával előállíthatja a kérelem 

nyomtatványát, ezt aláírva töltse fel a rendszerbe) 

 nyilatkozat (a „Nyilatkozat nyomtatás” gomb megnyomásával előállíthatja a 

nyomtatványát, ezt aláírva töltse fel a rendszerbe) 
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 „X” képzési kör - A felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő 

által előzetesen minősített képzési program (a rögzített képzési programok 

mennyiségétől függően több fájl bekérő is megjelenhet) 

 A szakmai vezető szakmai végzettségére vonatkozó alkalmasságot igazoló, felsőfokú 

pedagógiai vagy andragógiai oklevél másolata 

 A vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító szerződés másolata 

 Szakmai vezető szakmai gyakorlatának - a gyakorlat helye által kiállított - igazolása, 

vagy kreditpont megszerzésének a végzettséget kiállító intézmény általi igazolása 

 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a bank által kiadott igazolás 

eredeti példánya, vagy az átutalást igazoló bizonylat másolata 

 Ügyfél nyilatkozat, egyéb feltöltések 

 

A fájlokat a „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával tudja feltölteni (a gomb megnyomására a 

rendszer megnyitja a számítógép könyvtárstruktúráját, amelyből Önnek kell betallóznia a 

szükséges fájlokat. A tallózás végén a rendszer automatikusan megkezdi a feltöltést. A 

feltöltés sikerességét követően a feltöltési panel alatt megjelennek a feltöltött fájlok: 
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A fájlok feltöltését követően a „Tovább” gomb megnyomásával továbbléphet az űralap 

véglegesítési oldalára. Hiányzó feltöltések esetén a felület jelezni fogja a hiányzó fájlokat, és 

nem engedélyezi a továbblépést. Megfelelően feltöltött fájlok esetén a továbblépés 

lehetséges. Továbblépést követően a következőt jeleníti meg a felület: 

 

Szükség esetén a „Vissza” gomb lenyomásával még visszatérhet az űrlapokhoz ellenőrzési, 

illetve javítási céllal. A kérelmet a „Lezárás” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni (az 

eljárás csak a véglegesítés követően indul meg). Sikeres lezárást követően a következőt 

jeleníti meg a felület: 

 

Első kérelem beküldését követően az eljárás lezárásáig a rendszer nem engedélyezi más 

kérelmek leadását. A beadott engedély kiadása iránti kérelméhez a „Beadványok” 

menüpontban megjelenő táblázatban a „Dokumentum feltöltése” gomb megnyomásával 

további dokumentumokat tölthet fel a kérelméhez (korábban feltöltött dokumentumokat nem 

lehet törölni), illetve a „Kérelem nyomtatás” gombra való kattintással bármikor nyomtathatja a 

beadott kérelmét. 
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Engedéllyel rendelkező képző 
intézmények esetén – Engedélyezési 
eljárás 

Abban az esetben, ha már van elfogadott és érvényes felnőttképzési engedélye (korábbról, 

vagy új engedély kiadás iránti kérelem elfogadása utána) a felületen a következők jelennek 

meg: 

 

A felületen aktív lesz az Engedélyeztetési eljáráshoz tartozó blokk, valamint a felnőttképzést 

folytató intézmények adatszolgáltatása engedélyezett képzéseinek folytatásáról szóló blokk. 

Engedélyeztetési eljárás 
Az engedélyeztetési eljárás a következő menüpontokból épül fel: 

 Beadványok 

 Kérelem engedély módosítására 

 Kérelem engedély kiegészítésére 

 Bejelentés engedély kiegészítésére 

 Módosított képzési programok feltöltése 

 Adatváltozás bejelentése 

 Törölni kívánt programengedélyek 

 Hozzáférés módosítási kérelem 

 Intézményi adatok 
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Beadványok 
Itt tekintheti meg a lezárt, valamint a kitöltés alatt lévő, az engedélyezési eljárással 

kapcsolatos kérelmeit, beadványait. 

 

A lezárult kérelmei, bejelentései esetén lehetősége van az adatlap utólagos nyomtatására. 

Kitöltés alatt lévő (elkezdett) kérelmek, bejelentések esetén lehetősége van folytatni, valamint 

törölni. (Törlés esetén megerősítést kér a felület, a megerősítést követően visszaállításra 

nincs lehetőség). 

Kérelem engedély módosítására 
Ennél a menüpontnál adhat be meglévő engedélyére irányuló engedély módosítási kérelmet. 

Az adatlap három űrlapból áll. Az első űrlap kitöltése a „Kérelem engedély kiadásra – első 

űrlap” pontnál részletezetteknek (8-9. oldal) megfelelően lehetséges. A második űrlap 

„Kérelem engedély kiadásra – harmadik űrlap” (12-17. oldal) pontnál részletezettekkel egyezik. 

A harmadik űrlapon a kérelemhez kapcsolódó dokumentumokat szükséges feltölteni. A 

következő esetekben szükséges feltölteni fájlokat: 

 kérelem (a „Kérelem nyomtatás” gomb megnyomásával előállíthatja a kérelem 

nyomtatványát, ezt aláírva töltse fel a rendszerbe) 

 nyilatkozat (a „Nyilatkozat nyomtatás” gomb megnyomásával előállíthatja a 

nyomtatványát, ezt aláírva töltse fel a rendszerbe) 

 „X” képzési kör - A felnőttképzési szakértő vagy a felnőttképzési programszakértő 

által előzetesen minősített képzési program (a rögzített képzési programok 

mennyiségétől függően több fájl bekérő is megjelenhet) 

 az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti 

példánya, vagy az átutalást igazoló bizonylat másolata 
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A fájlokat a „Fájl kiválasztása” gomb megnyomásával tudja feltölteni (a gomb megnyomására a 

rendszer megnyitja a számítógép könyvtárstruktúráját, amelyből Önnek kell betallóznia a 

szükséges fájlokat. A tallózás végén a rendszer automatikusan megkezdi a feltöltést. A 

feltöltés sikerességét követően a feltöltési panel alatt megjelennek a feltöltött fájlok: 

 

A fájlok feltöltését követően a „Tovább” gomb megnyomásával továbbléphet az űralap 

véglegesítési oldalára. Hiányzó feltöltések esetén a felület jelezni fogja a hiányzó fájlokat, és 

nem engedélyezi a továbblépést. Megfelelően feltöltött fájlok esetén a továbblépés 

lehetséges. Továbblépést követően a következőt jeleníti meg a felület: 

 

Szükség esetén a „Vissza” gomb lenyomásával még visszatérhet az űrlapokhoz ellenőrzési, 

illetve javítási céllal. A kérelmet a „Lezárás” gomb megnyomásával tudja véglegesíteni (az 

eljárás csak a véglegesítés követően indul meg). Sikeres lezárást követően a következőt 

jeleníti meg a felület: 
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Beküldött kérelmét a „Beadványok” menüpontban tekintheti meg. Az eljárás bizonyos 

szakaszáig lehetősége van további fájlok feltöltésére a beadványához. 

Kérelem engedély kiegészítésére 
A kérelem engedély kiegészítésre űrlap kitöltése megegyezik a „Kérelem engedély 

módosítására” elnevezésű űrlapok kitöltési logikájával, kivéve a harmadik űrlapot, ahol „A 

vagyoni biztosítékkal való rendelkezést bizonyító szerződés másolata” elnevezésű 

dokumentumot is csatolni szükséges. 

Bejelentés engedély kiegészítésére 
A kérelem engedély kiegészítésre űrlap kitöltése megegyezik „Kérelem engedély 

kiegészítésére” elnevezésű űrlapok kitöltési logikájával. 

Módosított képzési program feltöltése 
Ebben a menüpontban van lehetősége az adott képzési programhoz feltölteni a módosított 

képzési programját: 

 

A feltöltéshez az „Engedélyezett képzési program” mezőbe válassza ki az adott képzési 

programot, majd a „Fájl kiválasztása” mezőbe tallózza be számítógépéről a megfelelő 

dokumentumot. Tallózást követően a feltöltést automatikusan megtörténik. A feltöltött fájl a 

feltöltést követő 5 percen belül törölhető, azt követően a törlés nem lehetséges. 

Adatváltozás bejelentése 
Ebben a menüpontban van lehetősége bejelenteni az intézményi adataiban történt 

változásokat. 
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Az adatlapon található adatok köre megegyezik a „Kérelem engedély kiadásra” menüpont 

második űrlapján található adatok körével és feltételrendszerével (9-12. oldal). Az 
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adatváltozási kérelemben csak megváltozott adatokat adja meg, azon adatokat, amelyekben 

nem történt változás hagyja üresen. A megadott adatoknál az adott sorban a változás 

időpontját is fel kell tüntetni. A kérelem beküldéséhez fel kell tölteni az alábbi dokumentumok 

másolatait: 

 Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolata 

 Az adatváltozás átvezetésről szóló határozat másolata (csak az I. pont esetén) 

 Adatváltozás bejelentése kérelem (A Kérelem nyomtatása gomb lenyomásával 

nyomtatható) 

Az adatváltozási kérelmet a „Lezárás” gomb megnyomásával tudja beküldeni. Adat hiba 

esetén a rendszer jelzi a hibás mezőket és javításukig nem engedélyezi elküldeni a kérelmet. 

Hibátlan adatlap beküldése esetén a következő üzenetet jeleníti meg a felület: 

 

A beküldött adatváltozási kérelmeket a „Beadványok” menüpontban tekintheti meg. 

Törölni kívánt programengedélyek 
Itt van lehetősége a már meglévő engedélyeire vonatkozó törlési kérelmét leadni. A 

kérelemhez a következő adatokat szükséges megadni: 

 Kérelmező neve 

 A felnőttképzést folytató intézmény engedélyében szereplő nyilvántartásba-vételi 

száma (válassza ki a listából) 

 Teljes felnőttképzési engedély törlése  
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Az „Engedélyek” táblázatból, a törölni kívánt képzési program sorában található cellába jelölje 

pipával a törlendő képzési programot. 

A törlési kérelem beküldéséhez nyomtatassa ki a „Kérelem nyomtatás” gomb lenyomásával a 

kérelem nyomtatványt, majd a scannelt és aláírt másolatát töltse fel a felületre. 

Az törlési kérelmet a „Kérelem beküldése” gomb megnyomásával tudja beküldeni. Adat hiba 

esetén a rendszer jelzi a hibás mezőket és javításukig nem engedélyezi elküldeni a kérelmet. 

Hibátlan adatlap beküldése esetén a következő üzenetet jeleníti meg a felület: 

 

A törölni kívánt engedély csak ügyintézői jóváhagyást követően kerül törlésre a rendszerből. 

A törölt engedélyről hatósági döntést fog kapni. 

Hozzáférés módosítási kérelem 
Megegyezik a felhasználó kézikönyv 2-4. oldalán leírtakkal. 

Intézményi adatok 
Ebben a menüpontban tekintheti meg a rendszerben nyilvántartott aktuális intézményére, 

valamint engedélyeire vonatkozó adatait. 
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Felnőttképzést folytató intézmények 
adatszolgáltatása engedélyezett 
képzéseinek folytatásáról   

A felnőttképzést folytató intézmények adatszolgáltatása engedélyezett képzéseinek 

folytatásáról szóló blokk a következő elemekből épül fel: 

 Intézmény alapadatok 

 Engedélyezett képzések listája 

 Képzések listája 

 Adatszolgáltatás új képzésről 

 Befejezetlen adatszolgáltatások 

Intézmény alapadatok 
Ebben a menüpontban tekintheti meg a rendszerben rögzített intézményi alapadatait. Az 

adatok módosításra nincs lehetőség, csak az „Adatváltozási kérelem” beküldésével. 

 

Engedélyezett képzések listája 
Ebben a menüpontban tekintheti meg azon képzési programjait, amelyekre érvényes 

engedéllyel rendelkezik, valamint a törölt/visszavont engedélyeit. 

A táblázatban a következő adatokat tekintheti meg: 

 képzési kör 
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 képzési program megnevezése 

 képzés nyilvántartásba-vételi száma 

 képzés nyilvántartásba vételének időpontja 

 képzések száma (a rendszerbe bejelentett képzései száma) 

 

Képzések listája 
Itt tekintheti, illetve keresheti meg a bejelentett képzéseit. 

Ha még nincs bejelentett képzése a rendszerben, akkor a következő üzenetet jeleníti meg a 

felület: 

 

Abban az esetben, ha van bejelentett képzése, a következő táblázathoz hasonlót jelenít meg a 

felület: 
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Lehetősége van egy adott képzésre, illetve képzésekre keresni. A kereső mezőkben 

megadhatja a képzés megnevezését és/vagy az engedélyszámot. Ha a keresés sikeres, akkor 

a felület táblázatában megjeleníti a keresési feltételeknek megfelelő adatokat: 

 

Abban az esetben, ha a keresés nem járt eredménnyel (nincs megfelelő találat), akkor a 

következő üzenetet jelenik meg: 

 

Befejezetlen adatszolgáltatások 
Ebben a menüpontban tudja megtekinteni, valamint folytatni a befejezetlen 

adatszolgáltatásait: 

 

A megjelenő táblázatban az adott képzés sorában a „Kitöltés folytatás” gombra való 

kattintással folytathatja a megszakított űrlap kitöltést. 
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Abban az esetben, ha nincs befejezetlen adatszolgáltatása, akkor a következő üzenetet jeleníti 

meg a felület: 

 

Adatszolgáltatás új képzésről 
Ha új képzést kíván bejelenteni, akkor ebben a menüpontban tudja megkezdeni a kitöltést. Első 

lépésben válassza ki, melyik engedélye alapján kívánja bejelenteni a képzést: 

 

Kiválasztás követően kattintson a „Tovább” gombra, ekkor a felületen megjelenik az 

„Alapadatok” elnevezésű űrlap. 

Alapadatok űrlap 
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A következő adatok megadása kötelező az „Alapadatok” űrlapon: 

 Képzés egyedi megnevezése 

 Képzés egyedi azonosítószáma 

 A képzés által megszerezhető dokumentum (pl.: bizonyítvány, tanúsítvány) 

 A képzés első oktatási napja (formátum: éééé.hh.nn) 

 A képzés tervezett vége (éééé.hh.nn) 

 A képzés összesített óraszáma 

Opcionálisan megadható adatok: 

 Támogatást nyújtó szervezet neve 

 Támogatást nyújtó szervezet címe (irányítószám / település / közterület megnevezés, 

jellege és hsz. vagy hrsz.) 

 Támogatást nyújtó szervezet ország 

A támogatást nyújtó szervezet adatai megadása esetén lehetőség nyílik a „Létszám” fülön 

támogatott kategóriába létszám adatokat feltüntetni. Abban az esetben, ha nem adja meg a 

támogatást nyújtó szervezetet, úgy a „Létszám” fülön nem engedélyezett a támogatott 

kategóriák kitöltése. 

Az űrlap kitöltését követően kattintson az „Adatok ellenőrzése” gombra. Ekkor a rendszer 

ellenőrzi a megadott adatokat, és ha nem tapasztal logikai hibát, akkor tovább irányítja a 

következő fülre. Hiba esetén a hibás mezőket megjelöli a felület és listában felsorolja a 

problémákat. 

Abban az esetben, ha hibás vagy hiányos adatokkal kívánja folytatni a kitöltést, kattintson a 

„Tovább” gombra (adatlap beküldés előtt minden adatnak hibátlannak kell lennie, ellenkező 

esetben az adatszolgáltatás nem véglegesíthető). 

Képzési ütem űrlap 
Ha az „Alapadatok” fülön megadta a képzés első oktatási napját, valamint a tervezett végét, 

akkor rögzíthet ütemeket az űrlapon. Abban az esetben, ha az „Alapadatok” fülön nem adta 

meg az adatokat, a felület nem fogja engedélyezi az ütem kitöltését és a következő üzenetet 

jeleníti meg:  

 

Ha rendelkezésre állnak az adatok, akkor az első ütem esetén adja meg az ütem típusát (egy 

képzésen belül csak egy típus alkalmazható), majd kattintson az „Új képzési ütem” gombra: 
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Ezt követően megjelenik az adott típusnak megfelelő ütem rögzítési űrlapja: 

„Folyamatos” típus esetén: 

 

Az űrlapon az alábbi adatok megadása kötelező: 

 képzés helyszínének megnevezése 

 a képzés helyszínének címe (irányítószám, település, közterület megnevezése, jellege 

és hsz/hrsz) 
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 elméleti képzés (igen vagy nem) 

 gyakorlati képzés (igen vagy nem) 

 képzés kezdete (automatikusan kitölti a felület, nem módosítható) 

 képzés vége (automatikusan kitölti a felület, nem módosítható) 

 képzési egység tervezet kezdete 

 képzési egység tervezett vége 

 oktatás időpontja (óra és perc) 

 megjegyzés (opcionális) 

Az űrlap kitöltését követően kattintson az „Adatok ellenőrzése és mentés” gombra. Ennek 

hatására a felület ellenőrzi a bevitt adatok helyességét. Helyes adatok esetén a mentést 

engedélyezi, probléma esetén megjelöli a hibás mezőket, valamint hibalistát jelenít meg. Az 

űrlap hibás adatokkal nem menthető el, minden esetben javítani szükséges. 

Adatok mentését követően a rögzített képzési ütem megjelenik a felületen: 

 

A megjelenő táblázatban a „Módosítás” gombra való kattintással lehetősége van a rögzített 

adatok módosítására. A módosítás folyamata és ellenőrzése egyezik az űrlap rögzítési 

logikával. Ha a képzési ütemet tévesen rögzítette, akkor a „Törlés” gomb megnyomásával 

törölheti az adott képzési ütemet. Törlés előtt a felület megerősítést kér, megerősítést 

követően a törlés megtörténik és az adatok visszaállítására nincs lehetőség. 

Az első képzési ütem rögzítését követően a „Képzési ütem típus” mező lezárol, annak 

módosítására nincs lehetőség (kivéve, ha törli az összes felvitt képzési ütemet). 

„Egyedi” típus esetén: 
Az űrlapon az alábbi adatok megadása kötelező: 

 képzés helyszínének megnevezése 

 a képzés helyszínének címe (irányítószám, település, közterület megnevezése, jellege 

és hsz/hrsz) 

 elméleti képzés (igen vagy nem) 

 gyakorlati képzés (igen vagy nem) 

 képzés kezdete (automatikusan kitölti a felület, nem módosítható) 

 képzés vége (automatikusan kitölti a felület, nem módosítható) 

 megjegyzés (itt adhatja meg a képzés haladását) 
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 feltöltött dokumentumok (itt töltheti fel az egyedi ütemre vonatkozó dokumentumokat) 

 

Az űrlap kitöltését követően kattintson az „Adatok ellenőrzése és mentés” gombra. Ennek 

hatására a felület ellenőrzi a bevitt adatok helyességét. Helyes adatok esetén a mentést 

engedélyezi, probléma esetén megjelöli a hibás mezőket, valamint hibalistát jelenít meg. Az 

űrlap hibás adatokkal nem menthető el, minden esetben javítani szükséges. 

Adatok mentését követően a rögzített képzési ütem megjelenik a felületen 

„Periodikus” típus esetén: 
Az űrlapon az alábbi adatok megadása kötelező: 

 képzés helyszínének megnevezése 

 a képzés helyszínének címe (irányítószám, település, közterület megnevezése, jellege 

és hsz/hrsz) 

 elméleti képzés (igen vagy nem) 

 gyakorlati képzés (igen vagy nem) 



Felnőttképzési Információs Rendszer - Felhasználói dokumentáció 

 

 
37 

 képzés kezdete (automatikusan kitölti a felület, nem módosítható) 

 képzés vége (automatikusan kitölti a felület, nem módosítható) 

 képzés napjai (minding egy nap megadása kötelező) 

 

Az űrlap kitöltését követően kattintson az „Adatok ellenőrzése és mentés” gombra. Ennek 

hatására a felület ellenőrzi a bevitt adatok helyességét. Helyes adatok esetén a mentést 

engedélyezi, probléma esetén megjelöli a hibás mezőket, valamint hibalistát jelenít meg. Az 

űrlap hibás adatokkal nem menthető el, minden esetben javítani szükséges. 

Adatok mentését követően a rögzített képzési ütem megjelenik a felületen. 

A képzési ütemek rögzítését követően a „Tovább” gombra való kattintással léphet tovább a 

következő űrlapra. 

Létszáma űrlap 
Ebben a menüpontra rögzítheti az adott képzésre vonatkozó létszámadatok. 
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A következő adatok megadásara van lehetősége: 

 beiratkozottak 

 ebből EU forrásból támogatott (csak abban az esetben tölthető ki, ha megadott 

támogatást nyújtó szervezetet) 

 szakképzési hozzájárulás saját dolgozói képzésére elszámolható rész (csak abban az 

esetben tölthető ki, ha megadott támogatást nyújtó szervezetet) 

 ebből hazai forrásból támogatott (csak abban az esetben tölthető ki, ha megadott 

támogatást nyújtó szervezetet) 

 ebből nem támogatott 

 képzésbe időközben bekapcsolódók létszáma 

 képzésből kimaradtak létszáma 

 vizsgára bocsátottak létszáma 

 vizsgán megjelentek létszáma 

 sikeresen vizsgázók létszáma 

 OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredménye (csak „A” 

képzési kör esetén) 

Az űrlap kitöltését követően kattintson az „Adatok ellenőrzése” gombra. Ekkor a rendszer 

ellenőrzi a megadott adatokat, és ha nem tapasztal logikai hibát, akkor tovább irányítja a 

következő fülre. Hiba esetén a hibás mezőket megjelöli a felület és listában felsorolja a 

problémákat. 
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Abban az esetben, ha hibás vagy hiányos adatokkal kívánja folytatni a kitöltést, kattintson a 

„Tovább” gombra (az adatlap beküldése előtt minden adatnak hibátlannak kell lennie, 

ellenkező esetben az adatszolgáltatás nem véglegesíthető). 

Beküldés fül 
Ebben a menüpontban van lehetősége a bejelentése véglegesítésére és beküldésére. Ha az 

„Alapadatok”, „Képzési ütem” és „Létszám” fülön az adatokat helyesen megadta, akkor a 

következőket jeleníti meg a felület: 

 

Ha minden adat megfelelő, akkor az „Adatok beküldése és lezárása” gombra való kattintással 

véglegesítheti adatszolgáltatást. Figyelem: véglegesítést követően az adatokban csak 

korlátozottan módosíthat! 

Új képzés rögzítése esetén az „Elégedettség-mérés” és a „Napló” fül nem érhető el. 

Abban az esetben, ha bármelyik űrlapon hibát tapasztal a felület, nem fogja engedélyezi a 

beküldést, és a következőhöz hasonló hibajegyzéket jelenít meg: 

 

A hibák javításáig a felület nem engedélyezi a beküldést. 

Sikeres beküldést követően a felület a következő üzenetet jeleníti meg: 

 

A beküldött adatszolgáltatásokat a „Képzések listája” menüpontban tekintheti meg. 
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Beküldött adatszolgáltatás módosítása 
Beküldött adatszolgáltatását lehetősége van korlátozott módon módosítani. Nyissa meg a 

„Képzések listája” menüpontot: 

 

A módosítani kívánt képzés sorában kattintson a „Képzés részletes adatai” gombra. Ennek 

hatására megtekintheti a rögzített adatokat: 
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Az „Alapadatok” fülön megtekintheti, de nem módosíthatja a rögzített adatokat, kivéve „A 

képzés tényleges vége” mezőt. Továbblépni a „Tovább” gomb lenyomásával, vagy az egyes 

fülekre való kattintással lehetséges. A képzés tényleges vége rögzítése esetén a mentést az 

„Adatok ellenőrzése és mentés” gomb megnyomásával lehetséges elvégezni. 

Képzés ütemezés fül 
Ebben a menüpontban megtekintheti, módosíthatja illetve új képzési ütemet rögzíthet. A 

rögzítés és módosítás módszere megegyezik az „Adatszolgáltatás új képzésről” rész Képzési 

ütem űrlap (32-36. oldal) résznél részletezettekkel. 

 

Elégedettség mérés fül 
Ebben a menüpontban rögzíthető az elégedettség-mérési űrlap. Az űrlap csak a képzés végét 

követően rögzítheti.  

 

Az űrlapon a következő adatok megadására van lehetősége: 
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 értékelhető kérdőívek száma 

 kiértékelés dátuma (formátum: éééé.hh.nn) 

 kiértékelést és összesítést végző személy neve 

 kiértékelést jóváhagyó személy neve 

 1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? (0.00 – 10.0 

között, maximum két tizedes-jegyig) 

 2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?  (0.00 – 10.0 

között, maximum két tizedes-jegyig) 

 3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? (0.00 – 10.0 

között, maximum két tizedes-jegyig) 

 4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? (0.00 – 10.0 között, maximum 

két tizedes-jegyig) 

 5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 

(0.00 – 10.0 között, maximum két tizedes-jegyig) 

 6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális 

feltételekkel? (0.00 – 10.0 között, maximum két tizedes-jegyig) 

 7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő 

tevékenységével? (0.00 – 10.0 között, maximum két tizedes-jegyig) 

 8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? (0.00 – 10.0 

között, maximum két tizedes-jegyig)  

 9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? (0.00 – 10.0 között, 

maximum két tizedes-jegyig) 

Az adatokat az „Adatok ellenőrzés és mentés” gomb lenyomásával tudja elmenteni. Mentés 

után még van lehetősége módosítani a megadott adatokat. 

Abban az esetben, ha a képzés még nem ért véget, a következő üzenetet jeleníti meg a felület: 

 

Létszám fül 
Ebben a menüpontban módosíthatja az előzőleg megadott létszám adatokat. A módosítás 

menete megegyezik „Adatszolgáltatás új képzésről” rész Létszáma űrlap (37-38. oldal) 

résznél részletezettekkel. A beiratkozottak létszám a képzés első oktatási napjáig 

módosítható. 

Napló fül 
Itt tekintheti meg a létszám adatokban elvégezett módosításokat: 
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