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HÍRLEVÉL 
 
 

A felnőttképzési rendszer szabályainak változásairól 
 

Értelmező tájékoztatót adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felnőttképzési rendszer szabályváltozásairól.  
Könnyebbséget jelent a cégeknek, hogy néhány gyakori és kötelező képzést nem kell bejelenteni és az adatszolgáltatási határidők 
is lazultak. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt (Fktv.) a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény és a felsőoktatás szabályozására 
vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII.törvény módosítja.  
 

     A módosítás alapján a felnőttképzési tevékenység akkor tartozik az Fktv. hatálya alá, ha azt a felnőttképző üzletszerű gazdasági 
tevékenység keretében, – a belső képzés kivételével – ingyenesen és a képzésben részt vevő személyekről a felnőttképző által e 
törvénnyel összhangban, bármilyen formában vezetett nyilvántartás mellett, vagy belső képzésként folytatja. 
     Fontos változás, hogy kikerülnek a törvény hatálya alól az olyan munkavédelmi és tűzvédelmi képzések, amiket a munkáltatónak 
törvény alapján kell a munkavállalói számára biztosítania. Ezáltal az olyan munkavállalók, akik csak ilyen oktatásokat, képzéseket 
szerveznek (és más felnőttképzési tevékenységet nem végeznek), nem tartoznak a törvény hatálya alá, így bejelentési 
kötelezettségük sincs. 
     A módosítás a felnőttképző adatszolgáltatási kötelezettségének tartalmát a széleskörű gyakorlati tapasztalatok és vállalati 
visszajelzések alapján felmerült igényekre reflektálva egyszerűsíti azáltal, hogy csökkenti az adatszolgáltatással érintett – 
elsősorban személyes – adatok körét. A módosítás emellett egységes szabályozást vezet be a bejelentés, illetve az engedély alapján 
folytatott felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan is. 
 

További részletek:  https://www.hrportal.hu/hr/igy-valtoztak-januar-1-tol-a-felnottkepzesi-rendszer-szabalyai-20210122.html  
 
 
 
 
 

Távmunkával kapcsolatos szabályozások a pandémia tükrében 
 

Módosult a tavaszi veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. 
rendelet. A módosító, 393/2021. (VII. 2.) Kormány rendelet 2021. július 3-a óta hatályos. 
 A módosító rendeletben előírják, hogy megállapodás nélkül a munkavállaló az irodában vagy telephelyen az adott évben legfeljebb 
a munkanapok egyharmad részében végezhet munkát, a többi napon a távmunkavégzés helyén köteles dolgozni. Szintén lényeges 
változás, hogy nemcsak a számítástechnikai eszközzel otthonról dolgozókat lehet „távmunkásnak” tekinteni, hanem azokat is 
például, akik a telephelyen kívül alkatrészt szerelnek össze vagy az otthonukban ruhát varrnak. Ez azért fontos, mert a távmunkához 
kapcsolódó egyes szabályokat, például a költségtérítések rendszerét most már ezekre a munkavállalókra is ki lehet terjeszteni. 
 A rugalmasabb foglalkoztatási feltételek alkalmazását célzó szabályozás egyik újdonsága, hogy mostantól a kizárólagos otthoni 
munkavégzés, illetve a hibrid munkavégzés is távmunkavégzésnek minősül. Miután már tavaly ősszel eldőlt, hogy a „home office” 
nem lesz önálló foglalkoztatási forma, számos cég a részben, vagy egészben történő otthoni munkavégzést már eddig is 
távmunkaként kezelte. Így a távmunka fogalmának mostani újragondolása lényegében a meglévő gyakorlat jogszabályba foglalását 
jelenti. 
 

Forrás: https://www.pwc.com/hu/hu/sajtoszoba/2021/tavmunka-modosult-szabalyozas.html?fbclid=IwAR2xkL4Mi1NVNKu6Sm0hi-cCj1tEOCc0F3vF6xHanOdrSj2NviQZkQ8q6i0  


