Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez
Kiknek kínáljuk a képzéseinket?












Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni,
vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.
Azoknak a tanulóknak, akik 13-14 évesen nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak,
hogy nagyobb ön- és pályaismerettel érdeklődésüknek és képességeiknek valóban
megfelelő szakmát sajátíthassanak el.
Azoknak a pályakezdőknek, akik első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a
munkaerő-piacon.
Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének
minél előbb elhelyezkedni a munkaerő-piacon, akár szakmaváltással is.
Azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a
munkaerő-piacra (pl. GYES), és korábbi szakmájukat szeretnék kiszélesíteni.
Azoknak a munkavállalóknak, akik lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a
helyi munkaerő-piacban nem mutatkozik kereslet, így szeretnének a helyi gazdaság
igényeihez jobban illeszkedő szakmát elsajátítani.
Azoknak a munkavállalóknak, akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk
profilját, szolgáltatási kínálatát bővíteni.
Azoknak a munkavállalóknak, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább
szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket

Milyen feltételek mellett lehet részt venni a képzéseken






a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához igazodva a nyolc
évfolyamos általános iskola elvégzése esetén tizenhetedik, gimnázium és szakképző
iskola elvégzése után huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban
kezdhet új tanévet. (Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi
követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt
állt, a meghatározott életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani.)
A tanuló akkor veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó
intézmények szolgáltatásait, ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja
tanulmányait. Ha a felnőttoktatásban részt vevő tanuló nem veheti igénybe a
pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, abban a
kérdésben, hogy különleges gondozásra jogosult-e, a jogszabályban meghatározott
szakértő szakvéleménye alapján kell dönteni.
Szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok
számára érhető el, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel.





A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első
szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére
irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető. Az esti
oktatás szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető
együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés
gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.

A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, ingyenes (államilag támogatott) szakképzésben
a következő feltételekkel lehet részt venni a 2015/2016-os tanévtől:
 Nappalira – nem felnőttoktatásra – az járhat, akinek még nincs államilag elismert
szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25.
életévét (azaz 2 éves szakképzés esetén 1992. szeptember 1. után született).
 Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert
szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles). Felső korhatár nincs!


Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy
csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második
szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves.

A második szakképesítés ingyenes megszerzéséhez szükséges feltételek:
Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy
szakképesítést szerzett, erről nyilatkoztatni kell a beiratkozási lapon.
Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:





olyan szakközépiskolai érettségi végzettség, mely munkakör betöltésére nem
képesít;
gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
nem számít szakképesítésnek a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt
szakképzettségnek hívják);
szakiskolában a 10. évfolyam teljesítése, szakközépiskolában a 12. évfolyam
(érettségi) megszerzése.

Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerű szakképesítésnek az olyan államilag
elismert szakképesítés, amelyet iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttképzésben,
tanfolyamon szereztek meg.

Honnan lehet tudni, hogy a szakképesítés tanfolyami volt vagy iskolai rendszerben
szerzett?






ha fizetni kellett érte, akkor tanfolyam volt;
ha diákigazolványt lehetett igényelni, akkor biztosan iskolai rendszerű volt;
ha nem kellett fizetni érte, attól még lehetett tanfolyam, ugyanis fizethette a
munkáltató vagy akár a munkaügyi központ: egyik sem kizáró a mi szempontunkból;
ha nem tudják eldönteni, meg kell nézni a bizonyítványt: ha a képzést szervező (nem a
vizsgáztató hely) iskolai, közoktatási intézmény, akkor valószínűleg iskolai rendszerű,
ha Bt. vagy más cég, akkor nem iskolai rendszerben szerezte a bizonyítványt;
ha felnőttképzési szerződést kötött, akkor biztos, hogy nem iskolai rendszerű volt a
képzés.

Milyen juttatások/kedvezmények illetik meg a felnőttoktatásba jelentkezőt?
a) Diákigazolvány:



Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás
munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben
igényelhető.
A diákigazolvány típusai a képzés formájának megfelelően: nappali, esti
diákigazolvány.

b) Kollégiumi ellátás biztosítása:
A kollégiumi tagsági jogviszony térítésmentes biztosítjuk, ha



a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg
számára az iskolai oktatás - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai
szolgáltatást - jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.

A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha



az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.

c) Árvaellátással összefüggő jogosultságok:
Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban a személy halála
napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha a gyermek nappali
rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben vesz
részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév
betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott
munkaképességűvé válik, ennek időtartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül
megilleti. A második szakképesítés megszerzésére irányuló, ingyenesen folytatott
képzés ideje alatt árvaellátásra nem jogosult a tanuló!

d) Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):
Jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége
megszűnését követően tanulmányokat folytató személy
 akinek mindkét szülője elhunyt,
 akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő
szülője elhunyt,
 aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
 aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján
fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló
esetében huszonharmadik - életévét betölti.
Hiányzás:


Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál
többet mulasztott igazolatlanul.
 Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt,
félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni
tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok





a jelentkező nevére kiállított személyi azonosító igazolványt
a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt.
az elvégezni kívánt szakma megjelölése

A képzések tervezett kezdési időpontja szeptember 04, illetve 2016 február eleje.

