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Mire figyeljen ha képzőzervet választ 
 

Adminisztráció 
 
Felnőttképzési nyilvántartási szám 
Minden magyarországon felnőttképzést lebonyolító képző intézménynek rendelkeznie kell ezzel a nyilvántartási számmal. 
Ezt a számot minden tájékoztatón /árajánlatban is/ fel kell tüntetni! Ha nincs ez a szám gyanúra adhat okot! 
 
OSAP nyilvántartás 
Mint felnőttképző intézmény, köteles a képzést követően (óraszámtól függően) elküldeni elektronikusan az OSAP statisztikát. 
A visszaigazoló dokumentumot a képzési dokumentációba le kell fűzni (egy későbbi felnőttképzőt érő ellenőrzés során ezt be 
kell mutatni) 
Egyszerűen ellenőrizhető az OSAP regiztráció megléte az alábbi honlapon, ha nem szerepel a legördülő listában, nagy 
valószínűséggel ennek a kötelezettségének nem tesz eleget a képző intézmény! 
https://osap.nive.hu/?oldal=jelszo_forgotten 
 

Miért gond, ha nincsenek megfelelően nyilvántartva a „papírok”? 
 
Ha nincs felnőttképzési nyilvántartási szám nem is végezhet ilyen tevékenységet a vállalkozás, azaz: 
a kiállítitt tanúsítvány érvénytelen! 
Ha nincs beküldött OSAP statisztika akkor a megtartott képzést nem tudja dokumentálni szabályosan, a képzési engedélyét a 
hatóság visszavonja azaz: 
a kiállított tanúsítvány érvénytelen! 
 
De a megrendelő jóhiszeműen járt el a képzőszervvel! 
Ez igaz! Lehet pereskedni a kifizetett összeg miatt! 
 
Az ElsosegelyHely.hu által megtartott tanfolyamok adminisztrációja megfelel a hazai előírásoknak. 
A vállalási szerződésben külön jelezzük:  
Jogosultak vagyunk a képzés megtartására! 
A felnőttképzési szerződésben is szerepel egy külön pontban: 
„A Felnőttképzési Intézmény nyilatkozik, hogy a képzés teljes ideje alatt érvényes Felnőttképzési rendelkezik. 
A Felnőttképzési Intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának 
megtiltásával összefüggésében keletkezett, a Résztvevőt ért kárt a Felnőttképzési Intézmény köteles viselni. „ 
 

A velünk szerződő partner jogbiztonságban van! 

A pontos adminisztráció megléte Önöknek is fontos, hiszen a kiállított tanúsítványok egy esetleges ellenőrzés során bizónyító 
erejűek! A felmerülő hiányosságok miatt kialakuló helyzet, viszont nehezen oldható csak meg!  
 
Cégünk felé, az elmúlt több mint 13 év során egyetlenegy hibás adminisztrációs, valamint oktatással kapcsolatos kifogás sem 
érkrzett az ellenőrző szervektől! 

Ellenőrzései során a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (volt OMMF) és az ÁNTSZ az általunk kiállított tanúsítványokat 
elfogadja! 
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Oktató 
 
A magyar törvények alapján /Felnőttképzési Törvény/ elméleti képzést csak felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, 
gyakorlati képzést pedig minimum 5 éves szakmai tapasztalattal bíró, vagy felsőfokú képzettséggel rendelkező személy tarthat. 
Kérdezzen rá a képzőszervtől milyen végzettsége van az oktatónak! 
Ha olyan „oktató” tartja, aki részt vett egy laikusoknak szervezett elsősegélynyújtó tanfolyamon, majd elvégezte a nemzetközi 
oktatóképzést (6-12 órában) és kapott egy plasztikkártyát, ami igazolja, hogy "képzett" elsősegély oktató vigyázzon. Gyakorlati 
és szakmai tapasztalat hiányában a képző hiteltelenné válik! 
 

Szükséges vagy nem vizsga a képzés végén? 
 
A Felnőttképzési Törvény alapján minden képzés eredményességét valamilyen úton-módon mérni kell! 
Azaz igen szükséges a vizsga. /elsősegélynyújtásnál véleményemszerint a pozitív megerősítés fontosabb, mint a vizsga/ 
Természetesen az ElsosegelyHely.hu által szervezett képzések a törvényi előírások szerint vizsgával zárulnak, de nem 
hangsúlyozottan! Amennyiben a résztvevők tevékenyen részt vesznek az oktatásban, a rájuk bízott feladatokat elvégzik, (ha 
hibáznak az oktató korrigál újra végezteti /pozitív megerősítés/) elképzelhetetlen hogy sikerteleül vizsgázzon a résztvevő! 
Képzéseinken a „vizsga” díjmentes! Nem ezen van a hangsúly, nem vizsgára készítünk fel, a való életre! 
 

Bizonyítvány vagy tanúsítvány? 
 
A Felnőttképzési Törvény alapján csak tanúsítványt állíthatunk ki, mely igazolja a képzés elvégzését és a sikeres vizsgát! 
 

Nemzetközileg elfogadott a kiállított tanúsítvány? 
 
Ha felnőttképzési nyilvántartási számmal rendelkezik a képző, akkor az Európai Unio terülrtén igen /mivel Magyarország az 
Unio tagja/. Más országokban érdemes a fogadó szerv állásfoglalását kikérni, mely rendszerint pozitív! 
Az ElsosegelyHely.hu által kiállított  tanúsítvány magyar/angol nyelvű. 
 

Miért az ElsosegelyHely.hu [H&Z Bt.] ? 
 

���� Minőségi oktatás; 
���� Jogbiztonság; 
���� Magyar és nemzetközi törvényeknek megfelelő adminisztráció; 
���� Egyedülálló felelősségbiztosítás; 
���� Garantáltan jó hangulatú, informatív, gyakorlatias képzés; 
���� Rugalmasság a képzés előkészítésében, lebonyolításában 
���� Képzett, megfelelő tudással bíró több éves szakmai, gyakorlati és oktatói végzettségű trénerek; 
���� Europai Unio területén elfogadott angol – magyar nyelvű tanúsítvány; 
���� Mobil POS terminálon keresztüli bankkártyás fizetés kedvezménnyel; 
���� 14 fő/csoport felett, két oktatós képzés, hogy a gyakorlatias képzés ne sérüljön; 
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Öt hasznos tanács a képzett elsősegélynyújtók kinevezéséhez: 
 

Mennyi képzett elsőseglynyújtónak kell lenni a munkahelyeken? 
 

A hatályos törvények és rendeletek alapján müszakonként és telephelyenként legalább egy képzett segélynyújtóra van 
szükség! Gyakorlati példában meghatározva: 
Egy olyan vállalkozás, aki 3 telephelyen foglalkoztat kettő műszakban dolgozókat az a törvényi minimum alapján legalább 6 
képzett elsősegélynyújtót kell kineveznie! 
Elsosegelyhely.hu megjegyzés: ajánjuk , hogy ennek minimum a kétszerese legyen kiképezve és kinevezve, így könnyebb a 
műszakbeosztásokat elvégezni, szabadságolások, betegállomány esetén is. A munkaügyi ellenőröket az nem hatja meg, hogy 
van ugyan képzett elsősegélynyújtó, csak épp az ellenőrzés során abban a műszakban és telephelyen egy sem volt jelen! 
 

Mennyi időnként kell frissíteni a tudást? 
 

A hatályos törvények és rendeletek nem határozzák meg egyértelműen! Annyit mond ki, hogy képzettnek kell lennie. 
Elsosegelyhely.hu megjegyzés: ajánjuk, hogy 1 de minimum 2 évente ismétlő képzés keretében /4 tanóra/ frissítsék fel a 
tudást, így az esetlegesen bekövetkező protokollmódosítások, felmerülő kérdések, bekövetkezett események megbeszélésére 
is lehetőség nyílik. 
 

Hogyan válasszam ki az dolgozók közül a képzésre a hallgatókat? 
 

A fő cél, hogy önkéntessen jelentkezzenek, így biztosítva van a motiváltság!  
Személyiségi jegyek alapján: magabiztos, határozott, a környezetében tekintélyjel bíró személy legyen. 
Elsosegelyhely.hu megjegyzés: ajánjuk, hogy a kiválasztásnál ne a kötelező jelleget használják, hanem emocionálisan a 
motivációra helyezzék a hangsúlyt!  
Ha már minimális motíváció van, a többit mi a tanfolyamon megoldjuk! 
Komolyan gondoljuk szlogenünket: „Nem csak tanítunk, szemléletet változtatunk!” 
 

Hogyan kommunikáljam a tanfolyamot a munkahelyen? 
 

A képzést követően a lehető legszélesebb körben informálni kell a dolgozókat, hogy a munkahelyen kik a képzett 
elsősegélynyújtók! 

- hirdetőtáblák kihelyezésével 
(elsősegélyhelyeken és olyan pontokon, ahol sokan fordulnak meg.-öltözö, ebédlő, főbejárat, stb.) 

- intraneten, interneten keresztül 
- mitingek, munkavédelmi oktatások keretén belül 

Elsosegelyhely.hu megjegyzés: a hatályos törvények és rendeletek alapján ki kell függeszteni a vállalat területén a képzett 
elsősegélynyújtók nevét. Ez lehet egy egyszrű A 4-es lapon kinyomtatott névsor is! De ha már költ a képzésre, akkor 
kommunikálja le a dolgozókkal megfelelően, hívja fel a figyelmet azokra a személyekre, akikhez baj esetén fordulni lehet! 
 

Munkahelyi elsősegélynyújtó – plussz felelősség? 
 

Ha csak szigorúan a hatályos törvényeket vesszük alapul, semmilyen plussz felelősséggel nem jár ez a titulus. 
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