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SZAKKÉPZÉS, 
FELNŐTTKÉPZÉS 2020. 

Előadóink: 

Dr. Hafiek Andrea, főosztályvezető,  
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 
 

Mátyus Mihály, osztályvezető, 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium, Szakképzési és 
Felnőttképzési Főosztály 

 
Időpont és helyszín: 

2020. január 30. csütörtök 
10.00-15.00 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 

Hunguest Hotel Millennium 
1089 Budapest, Üllői út 94-98. 
 
Ellátás: 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 

 
Részvételi díj: 

29 900 + áfa / fő 
 
Ebéd igényelhető: 3 500 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. 

 
Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a 
www.systemmedia.hu honlapon találja.  

 
Ajánló: 

 

Alapjaiban változik meg a hazai szakképzési rendszer a 2020/21-
es tanévtől. Rugalmasabb, a piaci igényekhez illeszkedő 
intézményi szerkezet jön létre. A legtöbb OKJ-s szakmát csak 
iskolai rendszerű képzésben lehet majd megszerezni. A 
felnőttoktatással foglalkozó cégek 2020. december 31-ig 
indíthatnak a régi OKJ szerinti, iskolarendszeren kívüli 
képzéseket. Rengeteg kérdést vet fel az új rendszer, amelyeket 
szakértő előadóink a nap folyamán megválaszolnak.  
 

Témakörök: 
 

Az új szakképzési törvény alapelvei, fontosabb elemei ▪  
A szakképzés új fogalma, és rendszere ▪ Az új képzési struktúra ▪  
A szakképző intézmények feladatai, működése ▪ Alapszakmák-
szakmairányok, szabályozott szakmák, hatósági képzések ▪  
A szakképző intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyai ▪  
A szakmai oktatás és a vizsgák rendszere ▪ Felnőttképzők helye a 
megváltozott jogszabályi környezetben ▪ A képzési körök 
megváltozása ▪ Engedély vagy bejelentés? ▪ Az engedély 
megadásának új feltételei ▪ Egyéb jogszabályi változások (áfa 
mentesség, új felnőttképzési törvény) ▪ Adatszolgáltatás, 
dokumentáció, ellenőrzés ▪ Mi várható a gyakorlatban? ▪  
Konzultáció 

JELENTKEZÉS      „Szakképzés, felnőttképzés”      2020.01.30. 

System Media 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:  ..............................            Kérek ebédet:      
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 
 

E- 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: 2019.……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 

 


