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Képzésekben résztvevők 

száma területi eloszlás 

szerint (2022 Q1-Q2):

• Össz. 732.404 fő

• Felnőttképzés: 571.456 fő 

Forrás: MER
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Összesen Felnőttképzés



Jelenlegi intézményi struktúra
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IKK Zrt.

PK, szakmai  képzés, 

információs központ

NSZFH

FAR, PKR, MER

PMKH

Felnőttképzési 

Államigazgatási szerv

KIM

Szakképzés, felsőoktatás, 

innováció,

külföldi végzettségek 

elismerése

KKM

Harmadik országbeli 

munkavállalók képzése

BM

Hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatása, TEF, 

Speciális szakterületek

FSZOE

Felnőttképzési 

szakértők

MK

Digitális kompetenciák

KH-k, JH-k

Pályázatok

Potenciális képzésben 

résztvevők, állampolgárok

Felnőttképző intézmények, 

munkáltatók

Kamarák

Ágazati Készségtanácsok, 

vállalati igények és 

együttműködések

FVSZ

Felnőttképzők 

Szövetsége

Jogszabály alapján 

szervezett képzések 

(Hatóság)

Támogató 

szervezetek (IH)

TIM

Szakpolitikai felelősség &

Ipar, technológia, 

foglalkoztatás, energetika

Munkacsoportok

Hazai és nemzetközi, 

Állandó és ideiglenes



Adatszolgáltatási és mérő rendszerek
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A felnőttképzéshez kapcsolódó valamennyi adatszolgáltatást egy csatornán keresztül, teljesen digitálisan és egyszerű

módon lehetővé tevő adatszolgáltatási rendszer (ld. https://far.nive.hu/kezdolap).

FAR-t használók köre:

• FÁSZ felnőttképzési rendszere,

• A felnőttképzők teljeskörű adatszolgáltatási rendszere (nyilvántartásba vételi/engedély iránti kérelem; képzés 

adminisztráció, tanúsítvány stb.), 

• Felnőttképzési szakértők rendszere, 

• Betekintő funkció a Támogató szervezetek és a Hatóságok számára 

Működtető: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (FAR)

Munkaerőpiaci előrejelző

rendszer (MER)
Pályakövetési rendszer (PKR)

https://far.nive.hu/kezdolap
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2022.Q3-Q4 szabályozási lépések

• Szakmai képzések erősítése –

nemzetközi szinten való elismerésének 

megalapozása

• Minőségbiztosítási rendszer kidolgozása

• Részletszabályok

Szakterület erősítő további 

szabályozások 2.

• Felnőttképzési célú alaprész nevesítése 

a GFA/NFA foglalkoztatási alaprészen 

belül. 

• Programkövetelmények nyilvántartásba 

vételének áthozatala. 

• Mikrotanúsítványok rendszerének 

megalapozása

• Képzési ütemterv, aláírt tanúsítvány 

feltöltésének előírása a felnőttképzési 

adatszolgáltatási rendszerébe az 

ellenőrizhetőség megerősítése 

érdekében. 

• Felnőttképzési szakértői testület 

kialakítása

• Megtévesztő nevű képzések 

hirdetésének, szervezésének tilalma.

Szakterület erősítő további 

szabályozások

2023.



EU-s vállalások, feladatok és azok teljesítését szolgáló tervezés

2022-2030
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Felnőttképzés
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Támogatási programok és irányok:
• GINOP Plusz 3.2.1-21

• Digitális kompetenciák és zöld átállás (2030)

• Munkahelyvédelmi akciótervek

• Foglalkoztatási támogatási konstrukciók →

KH-k részvételével

EU Elnökség 2024:
• Spanyol-belga-magyar elnökségi trió

Készségek Európa Éve 2023:
Felnőttképzési szakpolitikai terület vezetése 

→ KIM, BM, KKM

2030-ra vállalt nemzeti célszámok:
A szociális jogok európai pillére végrehajtását

célzó cselekvési terv alapján hazánk vállalása

a foglalkoztatás és felnőttképzés terén:

• Foglalkoztatási célszám (TIM): a 20-64

éves népesség foglalkoztatási rátája 2030-

ra érje el a 85%-ot.

• Képzési célszám (TIM): a teljes felnőtt

lakosság 60%-a minden évben részt vesz

valamilyen képzésben.

Felnőttképzés 2.0 – stratégia 

alkotás: 
A foglalkoztatási területet is bevonó stratégia,

illetve akcióterv kidolgozása:

• korábbi irányok teljesülése, további irányai

• felnőttképzés minőségi javítása

• további fejlesztési irányok és a nemzeti

célszámok teljesítését támogató

intézkedések: egyéni tanulási számla,

mikrotanúsítvány stb.

Folyamatban lévő „kiadványok”:
• 2022.12.31-vel kifutó képzési rendszer 

zárásával kapcsolatos információs tájékoztató

• Felnőttképzés 2.0 stratégia



GINOP Plusz-3.2.1. „státusza”
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Pályázott képzések száma típus szerinti 

megosztásban (db) össz: 2588

GINOP Plusz-3.2.1
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GINOP Plusz-3.2.1.

20.551 fő képzésbe vont támogatott létszám 

2022.11.15-ig
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Köszönöm a figyelmet!


