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1. Az előzetesen elvárt ismeretek beszámítása
Az egységesség és a szakmai színvonal emelésének érdekében, valamint fogyasztóvédelmi
szempontból javasolja a szakértői kör, hogy a modul megkezdését követően legyen lehetőség
csoportváltásra és szintfelmérést követően becsatlakozásra. (A, B körben megengedett)
Nyelvi képzők több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a szintfelmérés terén, ezért ezt felelősen és
megfelelő szakmaisággal el tudnák végezni.
A 2016. 01. 01-én hatályba lépő módosítás (Fktv. 2. § (1) 8.) nem életszerű és a képzésre jelentkezők
érdekei ellen szól, ez a lakosság nyelvi szintjének emelkedését gátolja.
2. A képzés zárása
A szakértői kör javasolja, hogy a tanúsítvány kiadásának feltételeként a képzést záró vizsga sikeres
teljesítését elegendő feltételként előírni – jelenleg a tanúsítvány jelenlétet is tanúsít, ami kirekesztő
hatású lehet és a nyelvtanulás folytatásának az akadályát jelentheti olyan esetekben, amikor az
előzetes tudás rendelkezésre áll a képzés folytatásához. (16/2014 (IV. 4.) NGM R. 9.§ (3))
3. Tárgyi feltételek
A szakértői kör javasolja a fogyatékkal élők képzéséhez előírt tárgyi eszköz-szükségletet
felülvizsgálatát és a képző által biztosított eszközök mellett vagy helyett saját eszközök használatának
lehetőségét, mert az ez irányú szabályozás az érintett fogyatékkal élők kirekesztését eredményezheti.
(2. melléklet a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelethez)
4. Egyéb, a képzési programhoz tágabban kapcsolódó felvetések
4.1. Adatszolgáltatás
A nem támogatott, de felnőttképzésként végzett képzésekben résztvevők fogyasztói érdekeit
szolgálná, ha szűkebb előírások vonatkoznának a nem támogatott képzések FIR-ben történő
kezelésére.
(FKTV. 15.§ (1) CB, (3) A, B)
4.2. Programkövetelmények módosítása
Ha a hatóság felhívja a programkövetelmény benyújtóját a programkövetelmény módosítására,
vagy ha a hatóság törli a programkövetelményt - jogszabály módosítás esetét kivéve -, ez
fogyasztóvédelmi szempontból és a képzők szempontjából bizalmatlanságot kelt az elfogadott
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programkövetelmények szakmai és jogszabályi megalapozottságának hatósági elbírálásával
kapcsolatban.
A szakértői kör javasolja, hogy elfogadott programkövetelmény módosítására a hatóság a
programkövetelmény benyújtóját csak jogszabály-módosítás átvezetésének szükségessége esetén
hívja fel.
4.3. Programkövetelmények részletezettsége
Mivel az eddig elfogadásra került programkövetelmények megközelítik a képzési programoktól
elvárható részletezettséget, a szakértői kör javasolja a továbbiakban alacsonyabb tartalmi
részletezettségű programkövetelmények befogadását.
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