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KÖZOKTATÁSI SZAKMAI NAP 

 

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK ▪  MUNKAJOGI KÉRDÉSEK  
▪ INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA ▪ SZAKKÉPZÉS 

Előadóink: 

Dr. Madarász Hedvig 
főosztályvezető,  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
Dr. Bérces Kamilla 
munkajogász 
 
Katona Miklós 
főosztályvezető,  
Nemzetgazdasági Minisztérium 
 
 
Időpont és helyszín: 

2017. szeptember 19. kedd 
10-15.00 óráig.  
Regisztráció 9.30 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
1074 Budapest Rákóczi út 90. 

 
Ellátás: 

Kávé, tea, sütemények. 

 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 
 

Ebéd igényelhető: 3 200 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.  

 
Ajánló: 

 

A 2017/18-as tanév sok újdonságot tartogat a oktatási 
intézmények számára. Jelentősen változik a jogi szabályozás, 
hiszen 2017. május 31-én elfogadta a Parlament a „2017. évi LXX. 
törvényt az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról”. Sok kérdést vetnek fel az oktatási 
intézményekben foglalkoztatottak speciális munkajogi kérdései, az 
intézményrendszer új struktúrája.  

 
Témakörök: 

Jogszabályi változások a köznevelésben: Köznevelésről szóló 
törvény, 20/2012. EMMI rendelet ▪ Pedagógus előmeneteli 
rendszer ▪ A fegyelmi eljárás változásaitól a külföldi iskolai 
kirándulások szervezéséig ▪  Gyakori jogértelmezési kérdések, 
problémák ▪ Pedagógusok és más köznevelési intézményben 
foglalkoztatottak speciális munkajogi kérdései ▪ Pedagógus 
előmeneteli rendszer („életpálya”) szerinti besorolás, minősítés ▪ 
Pedagógus-munkakör képesítési előírásai ▪ A szakképzési 
centrumok megalakítása, felépítése, működése ▪ Az új struktúra 
és a tagintézmények önállóságának szerepe ▪ Fejlesztési 
lehetőségek a szakképzésben ▪ Mit tesz a szakképzési rendszer a 
gazdaság igényeihez igazodó képzett munkaerő biztosítása 
érdekében? ▪ Mit nyújtanak az országos lefedettséggel működő 
szakképzési centrumok a vállalatoknak és a képzésekre nyitottak 
számára? ▪ Hogyan teremtenek hidat a centrumok a szereplők 
egymásra találásában? ▪ Konzultáció 
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Cégnév:  ..........................................................................................
 
 

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

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

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

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

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

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

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: 2017……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


