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 SZAKMAI REGGELI FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐNKKEL! 
   

ÚJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY,  
ÉS ÚJ VÉGREHAJTÁSI RENDELETEK 

Előadónk: 

Rettegi Zsolt 
ügyvezető  
Rettegi Consulting Kft. 
 

 
 
Időpont és helyszín: 

2015. április 15. szerda 
10 -13 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
Részvételi díj: 

16 900 Ft + áfa / fő 
 

Webinárium: 
16 900 Ft + áfa/ fő 
 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von 
maga után. A részvételi díjat számlánk 
alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, melyek 
közterheit a résztvevő cégének kell 
megfizetni. Ezért a számlát megbontjuk 
felnőttoktatásra és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. Ezt 
követő lemondás esetén a részvételi díj 
50% + áfa költségét adminisztrációs 
díjként számlázzuk. Lemondás hiányában 
a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

 Ajánló: 

A felnőttképzés 2013-ban bevezetett új szabályozása lassan normál 
üzemmódba érkezik. Az új szabályozás bevezetése óta számos 
kérdés nyugvópontra került. Ugyanakkor nyitott kérdések is 
maradtak, illetve olyan szabályozási területek, amelyeket nem 
minden esetben értenek vagy értelmeznek biztonsággal a 
felnőttképzést folytató intézmények. A szakmai nap keretében a 
felnőttképzés szabályozását gyakorlati alkalmazását érintő 
kérdésekre – a nyelvi képzésekre vonatkozó speciális kérdések 
kivételével – kaphat választ. 

Témakörök: 

A felnőttképzési törvény hatálya, a hatályosság befolyásoló szerepe a 
felnőttképzési tevékenységet folytatók intézményi stratégiája ▪ 
Engedély alapján folytatható és az engedély alapján folytatott 
felnőttképzési tevékenység értelmezése ▪ Hatósági jellegű képzések 
értelmezése ▪ „B” és „D” képzési kör dilemmája ▪ Az engedélyezési 
eljárás típusai, feltételei, folyamata, kérelmezési díjak és egyéb 
költségek ▪ A képzési program tartalmára, előzetes minősítésére, 
engedélyezésére vonatkozó szabályok, a szakképzési kerettanterv 
figyelembe vétele OKJ-s képzési programok fejlesztésében ▪ Szakmai 
programkövetelmény javaslatok kidolgozása ▪ A felnőttképzési 
tevékenység dokumentációs rendje, az egységes dokumentum 
értelmezése, kialakítása ▪ Szakértői listák, szerepek, a 
felnőttképzést folytató intézmények szakértői támogatásának 
lehetősége ▪ Kérdések és válaszok 
 

JELENTKEZÉS   „ÚJ FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY”      2015. ápr. 15. 
System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: http://systemmedia.hu  
 
 
 

 Cégnév:  .......................................................................................  

 

 Cím:   ...........................................................................................  

 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ..........................................  

 

   Telefon:  ..............................  Fax:  ...............................................  
 

 

Webináriumra jelentkezem: � 
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: .........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 

 
 
 
Kelt: 2015……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 


