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KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS 

Tárgy: Hatósági vizsgálat megindítása a „Hubbard College” ügyében 

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal! 

 

A 2013. évi CLXV. törvény 1. § (3) bekezdése alapján közérdekű bejelentést teszek. 

A közérdekű bejelentés alapján kérem a „Hubbard College” (fenntartó: HCA CE Közhasznú 

Nonprofit Kft., Cím: 1141 Budapest, Vadvirág u. 4.) felnőttképzéssel és vállalati oktatással 

foglalkozó intézmény hatósági vizsgálatát. 

 

Jogszabályi háttér hatósági vizsgálat megindításához: 

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.)   

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és 

követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának 

vezetésére, valamint a felnőttképzési intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 393/2013. (XI.12) Kormányrendelet 

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 

átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló 

kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével 

átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok 

tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép. 
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A fentiek alapján az átadásban érintett hatósági feladatok különösen: 

 A felnőttképzési engedélyek kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárások 

lefolytatása 

 Közhiteles nyilvántartás vezetése a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző 

intézményekről és engedélyezett képzéseikről 

 A Felnőttképzési Információs Rendszer működtetése, beleértve a rendszerhez történő 

hozzáférések biztosítását 

 A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények vagyoni biztosítékkal 

kapcsolatos ügyeinek kezelése 

 Az Országos Statisztikai Alapprogram (OSAP 1665-ös sz. adatlap) működtetésével 

kapcsolatos feladatok, a rendszerhez történő hozzáférés igénylések kezelése 

 A felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények hatósági ellenőrzése 

 A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló bejelentések fogadása, 

elbírálása, a szakértők nyilvántartása 

 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmény javaslatok kezelése, a nyelvi 

programkövetelmények nyilvántartása 

 A külföldi szakképesítések hazai elismertetése 

 Az Europass bizonyítvány-kiegészítők kiadása a jogutód nélkül megszűnt szakmai 

vizsgaszervező intézmények esetében 

 

2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint: 

A hatóság ellenőrzi, hogy az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany 

a) felnőttképzési tevékenységét engedély birtokában folytatja-e, valamint a valóságnak 

megfelelnek-e az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő 

adatai, 

b) felnőttképzési tevékenysége - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - megfelel-e a törvényben 

és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. 

A (4)-(10) alapján: 
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(4) A hatóság a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályi előírások 

megtartását - szakértői bizottság bevonásával - ellenőrzi, és eljár ezek megsértése esetén. A 

hatóság az ellenőrzést szükség szerint, de négyévenként legalább egy alkalommal, az engedély 

megszerzését megelőzően képzési tevékenységet nem folytató intézmények esetén az engedély 

első két évében évente legalább egy alkalommal köteles lefolytatni. A hatóság ellenőrzési 

tevékenysége során képzési tevékenységet nem folytató intézménynek tekinti azokat az 

intézményeket, amelyek az engedély megszerzését megelőző két évben az Országos Statisztikai 

Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti 

adatszolgáltatást (a továbbiakban: OSAP) nem teljesítettek. 

 

(4a) A (4) bekezdés szerinti szakértői bizottság tagjait a hatóság által vezetett felnőttképzési 

szakértői és a kamara által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő 

szakértők közül rendeli ki a hatóság, azzal, hogy az 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 

képzések ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő, az 1. § (2) bekezdés c) pontjában 

meghatározott képzések ellenőrzése során felnőttképzési szakértő rendelhető ki. Ha a kamara 

által vezetett felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban nincs olyan szakértő, aki a 

felnőttképzési szakterülete szerint az engedélyezési eljárás során kirendelhető, vagy a 

kirendelhető szakértők tekintetében miniszteri rendeletben meghatározott összeférhetetlenség 

áll fenn, a hatóság a szakértői bizottság tagjait kizárólag a felnőttképzési szakértői 

nyilvántartásban szereplő szakértők közül rendeli ki. 

(5) Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany 

a) a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, vele szemben a hatóság a kötelező 

legkisebb munkabér egyhavi összegétől annak tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, 

azonban a (11) bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő jogszabálysértési esetekben a 

bírság mértéke nem lehet kevesebb a kötelező legkisebb munkabér havi összegének 

nyolcszorosánál, 

b) engedély nélkül végez képzést, vele szemben a hatóság 

ba) az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér havi 

összege hússzorosának megfelelő összegű bírságot szab ki, 
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bb) az 1. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti képzések esetén a kötelező legkisebb munkabér 

havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki, azzal, hogy ha 

az engedély nélkül folytatott képzés időtartama meghaladja a három hónapot, vagy a 

képzésben részt vevők száma a száz főt, a bírság mértéke a kötelező legkisebb munkabér havi 

összegének tízszerese. 

(6) Ha az engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény a feltárt jogszabálysértést a 

hatóság határozata alapján nem szünteti meg, vagy ismételten jogszabálysértést követ el, 

engedélyét a hatóság egy évre részben vagy teljesen visszavonja és ezzel egyidejűleg a 

kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig terjedő összegű bírságot 

szab ki. A (11) bekezdésben foglalt súlyosabban minősülő esetekben engedélyét két évre 

részben vagy teljesen visszavonja, és ezzel egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb 

munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki. 

(6a) Ha az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti képzést folytató intézmény a 17/B. §-ban 

meghatározott rendelkezéseket megsérti, a hatóság vele szemben a kötelező legkisebb 

munkabér havi összege hússzorosának megfelelő összegű bírságot szab ki. 

(7) Az engedély részbeni visszavonása esetén az intézmény az engedély visszavonását 

tartalmazó határozatban megjelölt képzéseit nem folytathatja, az engedély teljes visszavonása 

esetén az engedély visszavonását elrendelő határozatban megjelölt időtartamig felnőttképzési 

tevékenységet nem folytathat. 

(8) Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany a képzését engedély nélkül 

jogellenesen, az (5) bekezdésben foglaltak alapján kiszabott bírság ellenére tovább folytatja, a 

hatóság két évre megtiltja a felnőttképzési tevékenység folytatását, amelynek időtartama alatt 

az intézmény nem kaphat engedélyt, ezzel egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb 

munkabér havi összegének nyolcszorosától tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki. Ha 

az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany felnőttképzési tevékenységét a 

megtiltást elrendelő határozat ellenére tovább folytatja, a hatóság öt évre megtiltja a 

felnőttképzési tevékenység folytatását, amelynek időtartama alatt az intézmény nem kaphat 

engedélyt, ezzel egyidejűleg vele szemben a kötelező legkisebb munkabér havi összege 

tízszeresének megfelelő összegű bírságot szab ki. 
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(9) Ha az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalany a tevékenységét engedély 

nélkül folytatja, a hatóság bírságot megállapító vagy tevékenységet megtiltó határozata 

jogerőre emelkedését követő harminc napon belül az intézmény köteles a jogellenes 

tevékenység időszaka alatt beszedett képzési díj, valamint a képzés kapcsán felmerült igazolt 

költség mindenkori jegybanki alapkamat szerinti kamat másfélszeresével növelt összegének a 

díjat és költséget megfizető részére történő visszafizetésére. 

 

(10) A hatóság a (6) és (8) bekezdés szerinti, engedély visszavonását és a felnőttképzési 

tevékenység megtiltását elrendelő határozatait honlapján közzéteszi. 

 

A (11)-(13) alapján: 

(11) A felnőttképzést folytató intézmény jogszabálysértő tevékenysége súlyosabban minősül, 

ha az intézmény: 

a) nem köti meg a 13. §-ban meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést, vagy annak 

feltételei, tartalma nem felel meg a jogszabályban és a képzési programban foglaltaknak, 

b) nem rendelkezik a 12. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmú képzési programmal, 

c) felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelően folytatja, 

d) a 17. §-ban és a 17/A. §-ban foglalt tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

e) a 15. § (1) bekezdés b)-e) pontjában és (1a)-(3) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási 

kötelezettségét nem teljesíti, 

f) a képzést - a hatóság tájékoztatásának elmulasztása mellett - nem valósítja meg, vagy a 

képzés megvalósítása a 15. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti ütemezéshez képest 

húsz százaléknál nagyobb mértékű elmaradást mutat, 

g) a képzés befejezését követő kilencven napon belül nem gondoskodik a képzés 

záróvizsgájának megvalósításáról, 
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h) a képzés vagy a képzést lezáró vizsga sikeres befejezését követően és a képzés díjának teljes 

körű megfizetése ellenére hatvan napot meghaladó késedelemmel adja ki a képzés elvégzését 

vagy a vizsga sikeres befejezését igazoló dokumentumot, 

i) nem biztosít a felnőttképzési szerződésben meghatározott elállási jog érvényesítésére a 

képzés megkezdését megelőzően legalább három munkanapot a képzésben részt vevő számára 

a képzési program megismerésére, vagy a szerződésben a képzés megkezdését követően 

biztosított elállási jog ellenében kikötött bánatpénz mértéke meghaladja a képzés teljes 

összegének havi időarányos részét, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz 

százalékát. 

 

(12) A hatóság az ellenőrzése során a támogatással összefüggésben tapasztalt 

jogszabálysértésről, szabálytalanságról - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvény hatósági ellenőrzésről szóló fejezetében foglaltak alapján 

- értesíti a támogató szervet a szükséges intézkedések megtétele céljából. 

 

(13) A hatóság az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott képzések gyakorlati képzési 

részére vonatkozó ellenőrzési tevékenységét - amennyiben a gyakorlati képzés nem a 

felnőttképzést folytató intézményben valósul meg - a gyakorlati képzés helye szerint illetékes 

területi kamara, szakmai kamara működése esetén a szakmai kamara, az agrárpolitikáért 

felelős miniszter felelősségébe tartozó szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a 

területi agrárkamara bevonásával látja el. 

 

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.) 29. §-a alapján: 

(1) A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg.  

(1a) A hivatalból folytatott eljárásra a hivatalból indított eljárás szabályai az irányadók.  

(4) Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha  
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a) az veszélyeztetné az eljárás eredményességét,  

(5) Az értesítésnek tartalmaznia kell:  

a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára 

irányadó ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az 

ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét,  

b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást, 

c) hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban a 

kérelmező ügyfél nevét.   

 

A Kormány 393/2013. (XI. 12.) Korm. Rendelete a felnőttképzési tevékenység folytatásához 

szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató 

intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények 

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról  

A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésének részletes szabályai IV. Fejezet 25.-30 §: 

25. § (1) A kormányhivatal minden év november 1. napjáig ellenőrzési tervet készít a 

következő évben ellenőrzésre kerülő felnőttképzést folytató intézményekről. A kormányhivatal 

a tárgyévben elvégzett ellenőrzésekről minden tárgyévet követő év március 31. napjáig 

összefoglaló jelentést állít össze a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára. 

 

(2) A kormányhivatal az Fktv. 20. § (4) bekezdése szerinti ellenőrzést első alkalommal a 

felnőttképzést folytató intézmény első engedélyének kiadását követő második naptári év 

december 31. napjáig folytatja le. Ezt követően az ellenőrzési időszakot naptári évre kell 

tervezni. 

 

(3) A kormányhivatal a felnőttképzést folytató intézmény engedélyének alapjául szolgáló és a 

felnőttképzést folytató intézmény működésére előírt követelmények teljesítését az engedély 

megszerzésétől kezdődően, annak teljes időtartama alatt vizsgálhatja. 

 



8 
 

(4) Az ellenőrzési eljárásban közreműködő szakértői bizottság tagjait úgy kell kirendelni, 

hogy a szakértői bizottság egy felnőttképzési szakértőből és legalább egy felnőttképzési 

programszakértőből álljon, azonban kizárólag az Ftkv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

képzést folytató intézmények ellenőrzése során felnőttképzési programszakértő helyett 

felnőttképzési szakértőt kell kirendelni. A szakértői bizottság tagjaira az FSZB javaslatot tesz. 

A javaslattétel céljából a kormányhivatal az FSZB részére az intézménnyel kapcsolatos 

valamennyi iratba betekintést biztosít. Ha a kormányhivatal a javaslattal nem ért egyet, erről 

- indokolással ellátva - tájékoztatja az FSZB-t. 

(4a) A szakértői bizottság létszámát és összetételét a kirendelés során úgy kell megállapítani, 

hogy a felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő nyilvántartásban szereplő 

szakterülete igazodjon a felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek szakmai 

tartalmához. 

 

(5) A szakértői bizottságot annak felnőttképzési szakértő tagja vezeti. A kormányhivatal a 

szakértői bizottság tagjai részére megbízólevelet állít ki. 

 

(6) A kormányhivatal a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a 

katasztrófák elleni védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

irányításáért felelős miniszter által fenntartott intézmények esetében a honvédelemért felelős 

miniszter, vagy a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és 

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által arra feljogosított 

szerv közreműködésével folytatja le az ellenőrzési eljárást. 

 

 

A hatósági ellenőrzés célja a felnőttképzési intézmények szakmai kontrollja és segítése az 

esetleges problémák, nem megfelelő gyakorlatok azonosítása, megoldása/javítása és 

kiküszöbölése érdekében.   

Az ellenőrzés során azt kell vizsgálni, hogy az intézmény folyamatosan teljesíti-e a 

jogszabályokban meghatározott követelményeket.  
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Jogszabálysértések, nem megfelelően végzett tevékenységek esetén cél a hibák haladéktalan 

(határidőhöz kötött) megszüntetése.  

A jogszabálysértő tevékenységek súlyosságuk arányában szankcionálandók.   

 

Kérem, hogy a Tisztelt Kormányhivatal helyszíni szemle során vizsgálja az alábbiakat: 

Az intézmény jogállásást igazoló dokumentumok hatályossági vizsgálata. 

A felnőttképzést folytató intézmény felnőttképzési tevékenységének folytatásához szükséges 

feltételek vizsgálata. 

Képzések vizsgálata (megvalósított képzés dokumentumainak ellenőrzése) 

- képzési program 

- tájékoztatási kötelezettség 

- felnőttképzési szerződés tartalmi szempontból 

- adatkezelés 

- egészségügyi alkalmasság vizsgálata (ez ránk nem vonatkozott) 

- záróvizsga megvalósítása 

- a képzés elvégzését igazoló dokumentum 

- haladási napló, 

- jelenléti ív, 

- FIR, 

- tárgyi és személyi feltételek dokumentumai 

- bizonyítványok hiteles másolata, illetve a bizonyítvány átvételéről szóló elismervény 

eredeti példánya 

- OSAP 

Képzések vizsgálata (Folyamatban lévő képzés dokumentumainak vizsgálata) 

- képzési program 

- tájékoztatási kötelezettség 

- felnőttképzési szerződés tartalmi szempontból 

- adatkezelés 

- egészségügyi alkalmasság vizsgálata (ez ránk nem vonatkozott) 

- haladási napló, 
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- jelenléti ív, 

- FIR, 

- tárgyi és személyi feltételek dokumentumai 

 

A hatósági vizsgálat iránti kérelem indoklása 

 

2017. évi október hó 30. napon 14 óra 54 perckor beszámoló jelent meg a 24.hu oldalon 

Hiába szállták meg a rendőrök a szcientológusok székházát, egy zuglói iskolában tovább 

terjesztik L. Ron Hubbard tanait címmel: 

http://24.hu/kozelet/2017/10/30/hiaba-szalltak-meg-a-rendorok-a-szcientologusok-szekhazat-

egy-zugloi-iskolaban-tovabb-terjesztik-l-ron-hubbard-tanait/ 

A beszámoló szerint: 

… Hubbard College. A magára iskolaként, egészen pontosan felnőttképzéssel és vállalati 

oktatással foglalkozó intézményként hivatkozó intézmény honlapjáról sem derül ki 

egyértelműen, hogy mit és hogyan tanítanak. Hogy megtudjuk az intézmény pontos státuszát, 

megkérdeztük az Oktatási Hivatalt, hogy akkreditált felsőoktatási intézményről van-e szó. A 

hivatal kommunikációs osztálya közölte, hogy a Hubbard College mint felsőoktatási 

intézmény az Oktatási Hivatal nyilvántartásában nem szerepel, működési engedéllyel nem 

rendelkezik. A Hubbard College egy zuglói házban alakította ki a központját, az épület 

környékén rendszerint sok autó parkol, naponta többször látogatják a Vadvirág utcában 

található ingatlant. A szervezet tehát valószínűleg nem árnyéktevékenységet végez, ám akkor 

felvetődik a kérdés, hogy pontosan mi történik az iskolaépületnek használt családi ház falain 

belül. Megpróbáltuk elérni magukat az érintetteket is, akiktől azt szerettük volna megtudni, 

hogy milyen képzés folyik az intézményükben, kik az oktatók, illetve, hogy milyen végzettséget 

kapnak a náluk végzett hallgatók. Több nap után sem érkezett válasz, csak annyit sikerült a 

honlapjukról kideríteni, hogy a Hubbard College emberei vállalati tanácsokat adnak, 

amelyeket különböző csomagokban lehet igénybe venni. A megrendelhető opciók közül a 

legolcsóbb a videós tréning, amit 350 ezer forint plusz áfáért kínálnak, a legdrágább pedig az 

úgynevezett „Ütőképes cégcsomag ULTRA”, amely extraszolgáltatásként olyan dolgokat 

ajánl, mint a Marketing összhang, az Elégedett vásárlók vagy az „AKARNAK vásárolni”. A 

http://24.hu/kozelet/2017/10/30/hiaba-szalltak-meg-a-rendorok-a-szcientologusok-szekhazat-egy-zugloi-iskolaban-tovabb-terjesztik-l-ron-hubbard-tanait/
http://24.hu/kozelet/2017/10/30/hiaba-szalltak-meg-a-rendorok-a-szcientologusok-szekhazat-egy-zugloi-iskolaban-tovabb-terjesztik-l-ron-hubbard-tanait/
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vállalkozását fejleszteni kívánó cégvezetőnek a fent említett oktatásért 1 millió 290 ezer 

forintot kell fizetnie, ám ebben az árban nincs még benne az Áfa, így a szolgáltatás végső ára 

akár másfél millió forintra is rúghat. 

 

A Hubbard College saját magát felnőttképzéssel és vallási oktatással foglalkozó intézményként 

nevesíti, bár a honlapjáról nem derül ki, hogy mit és hogyan tanítanak. Az intézmény pontos 

státuszáról az Oktatási Hivatalnak sincs információja, mivel újságírói érdeklődésre a 

kommunikációs osztály azt közölte, hogy nevezett „intézmény” nem szerepel a 

nyilvántartásban, illetve működési engedéllyel sem rendelkezik. 

Álláspontom szerint hatósági vizsgálat, illetve helyszíni szemle során lehet tisztázni az 

intézmény jogállását, illetve hogy folytat-e oktatási, továbbá felnőttképzési tevékenységet. 

 

A közérdekű bejelentés soron kívüli kivizsgálását kérem. Az ügyben tett intézkedésekről 

tájékoztatást kérek. 

 

Budapest, 2017. évi október hó 30. napon 
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