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SZAKMAI REGGELI FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐNKKEL! 
 

VÁLTOZÁSOK A FELNŐTTKÉPZÉS 
SZABÁLYOZÁSÁBAN 

Előadónk: 
 

Rettegi Zsolt 
felnőttképzési szakértő, ügyvezető 
Rettegi Consulting Kft. 
 
 
Időpont és helyszín: 
 

2015. december 16. szerda 
9 -13 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
OKISZ Irodaház 
1144 Budapest, Thököly út 58-60. 
 
 
Részvételi díj: 
 

Tantermi képzés: 
16 900 + áfa / fő 
 
Távoktatás: 
14 900 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 2015. nyarán elfogadott módosítások alapján három lépcsőben 
módosul a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény. A 
szabályozás változása pontosításokat és új előírásokat egyaránt 
tartalmaz, amelyek a 393/2013 (XI.12.) Korm. rendelet változásaival 
egészülnek ki. A rendezvény keretében sor kerül a változások 
rendszerszemléletű bemutatására és elemzésére, elsősorban a 
felnőttképzési tevékenységet folytatók intézményi működésének 
szemszögéből, a nyelvi képzésekre vonatkozó szabályok kivételével. 
A jogszabályi változások ismertetését szakmai párbeszéd követi a 
résztvevők kérdései alapján. 

Témakörök: 

A felnőttképzési törvény és a végrehajtására vonatkozó 
kormányrendelet változásai témakörönként és időrendben – 
(2015.06.02.-án, 2015.09.01.-én és 2016.01.01.-én hatályba lépő 
rendelkezések): A törvény személyi és tárgyi hatálya ▪ A 
felnőttképzési tevékenység meghatározása ▪ Értelmező 
rendelkezések változásai ▪ Az engedély feltételei ▪ Alvállalkozó 
bevonásának lehetősége a felnőttképzési tevékenységbe ▪ Az 
engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények nyilvántartása ▪ 
A képzési program és a felnőttképzési szerződés tartalmi változása ▪ 
OKJ-s képzésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség ▪ 
Modulzáró vizsga szabályozása ▪ FIR, bejelentési kötelezettség ▪ 
Szakmai programkövetelmény eljárása ▪ Ellenőrzés és 
jogkövetkezmények ▪ OSAP kiterjesztése ▪ A felnőttképzés 
támogatásának forrásai ▪ Képzési programvariánsok kezelése ▪ A 
szakmai vezető foglalkoztatása ▪ Konzultáció 
  

JELENTKEZÉS      „Változások a felnőttképzésben”    2015. dec. 16. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 
E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web:  www.systemmedia.hu  

 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

Távoktatásra jelentkezem: � (További információ honlapunkon) 
 

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. ……………………………………………………….  

 


