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FELKÉSZÜLÉS AZ ELLENŐRZÉSI 

ELJÁRÁSOKRA FELNŐTTKÉPZŐKNÉL 

Előadóink: 

Rettegi Zsolt 
ügyvezető, egyetemi docens  
Rettegi Consulting Kft., SZTE  
 
Dr. Farkas Éva 
felnőttképzési szakértő 
 
 
Időpont és helyszín: 

2016. március 22. kedd 
10 -15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától 
 
Hungest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-96. 
 
 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft+ áfa / fő 

Büféebéd igényelhető: 2.800 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, kávéköltségeit, 
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 részvétel díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 
 
 
 
 

 Ajánló: 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatályba 
lépése óta talán a legjelentősebb mérföldkő az ellenőrzési eljárások 
és a külső értékelések esedékessé válása. Korábbi ellenőrzési 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a felnőttképző intézmények 
jogszerű működése sok esetben nem valósul meg, az intézmények 
jogkövető szándéka ellenére sem. Ennek oka lehet a szabályozás 
bonyolultsága, egyes helyeken életidegen követelménytámasztása 
vagy épp a nem kellő odafigyeléssel folytatott felnőttképzési 
tevékenység, képzési folyamatkövetés. A szakmai nap keretében 
átfogó képet kap az Fktv. hatálya alá tartozó felnőttképzési 
tevékenységet érintő ellenőrzési eljárás célterületeiről, illetve a 
külső értékelés szerepéről, szempontjairól. 
 

Témakörök: 

Az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények nyilvántartott 
adatai és az adatváltozás bejelentése ▪ Képzési programok vizsgálata 
▪ A felnőttképzésben résztvevők elégedettségének mérése ▪ 
Minőségcélok évente történő felülvizsgálata és szükség szerinti 
módosítása ▪ Oktatói minősítési rendszer ▪ Előzetes tudásmérés ▪ 
Felnőttképzési információs rendszer ▪ Ügyfélszolgálati és 
panaszkezelési rendszer ▪ Minőségbiztosítási rendszer ▪ Indikátorok 
meghatározása ▪ Önértékelés ▪ Vagyoni biztosíték ▪ OSAP szerinti 
statisztikai adatszolgáltatás ▪ Képzési programok dokumentációja ▪ 
Személyi és tárgyi feltételek és azok biztosításának módja ▪ Eljárási 
szabályok ▪ A külső értékelés feladata és szempontjai ▪ Külső 
értékelővel szemben támasztható megrendelői követelmények ▪ 
Kérdések és válaszok 
 

JELENTKEZÉS             „Felnőttképzés ”             2016. márc.22. 
SystemMediaOktatóésTanácsadóKft.▪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:  ...............................................  
 

 

 
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 rendezvényenaz előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
Kelt:2016……………………………..  P.H. ……………………………………………………….  

 


