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Munkahelyi képzések támogatása 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
ONLINE RENDEZVÉNY 

 
Hogyan változik a munkavállalók képzése? 

A felnőttképzés változásai, a képzési rendszer átalakulásának kérdései 

 

Tisztelt Cégvezető! 

A GINOP-6.1.7-2018-00001 azonosítószámú, „Munkahelyi képzések támogatása” című projekt célja a gazdaság 
versenyképességének megőrzése, a vállalkozások versenyképességének támogatása, a gazdaság igényeinek 
megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerő biztosítása. E célhoz szervesen illeszkednek a 
tájékoztató napok és a rendezvények, melyeket 2018 óta eredményesen szerveztünk meg országszerte „A 
felnőttképzés változásai, szakképzés átalakulásának kérdései” címmel. 

A jelenlegi járványhelyzetben átalakult formában, online rendezvény keretében vizsgáljuk meg a 
felnőttképzés változásait, a szakképzés rendszerének átalakulását, új vizsgáztatási rendszereket és 
kötelezettségeket, illetve aktuális kérdésekkel is foglalkozunk konferencia-beszélgetés keretében ‒ többek 
között a felnőttképzés veszélyhelyzet alatti szabályozásáról ‒ szakértőink bevonásával. A képzést tervező 
cégek és képzőintézmények egyszerűbb kapcsolatfelvételét segítő informatikai rendszer (www.kepezz.hu) 
bemutatása is napirendre kerül.  

Az online tájékoztató rendezvényre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 

valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja Önt. 

Időpont:  2020. május 28. (csütörtök) 10:00 – 12:00 

Helyszín:  Online konferencia, plattform: Webex Online Meetings  

A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Kérem, hogy részvételi szándékát az alábbi linken szíveskedjen 
jelezni: 

Online regisztráció 

A rendezvényhez való csatlakozáshoz kollégáink a konferenciát megelőző napon megküldik a linket az Ön 
által, a regisztrációnál megadott e-mail címre.  

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy részvételével hozzájárul ahhoz, hogy az online konferencián – a támogatás 
felhasználásának ellenőrzése céljából – képernyőfotók, illetve felvételek készülhetnek. 

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk! 

Szolnok, 2020. május 20. 

Üdvözlettel: 

Bukta Gizella    Lakatos Éva 
képzési tanácsadó   ügyfélszolgálati munkatárs 

  

https://docs.google.com/forms/d/1pYUfJDk5VMNq__UE1mGS0f8PbW-hyRhDN79fBJg5oTs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1pYUfJDk5VMNq__UE1mGS0f8PbW-hyRhDN79fBJg5oTs/edit


GINOP-6.1.7-17-2018-00001  

Munkahelyi képzések támogatása 

 

 

PROGRAMTERV 

ONLINE RENDEZVÉNY 

 
Hogyan változik a munkavállalók képzése? 

A felnőttképzés változásai, a képzési rendszer átalakulásának kérdései 

 
Időpont:  2020. május 28. (csütörtök) 10:00 – 12:00 

9:55-10:00 Online bejelentkezés 

10:00-10:10 Köszöntő és a rendezvény megnyitója 

10:10-10:30  Online képzési adatbázis bemutatása (www.kepezz.hu) 

Bukta Gizella – GINOP-6.1.7 képzési tanácsadó 

10:30-11:00  A felnőttképzés átalakuló helyzete, vállalati szempontok 

Sulyok Tamás – felnőttképzési szakértő  

Madarász Erik – oktatási igazgató, Soter-Line Kft. 

11:00  Online kerekasztal 

Az online konferencia alkalmával lehetőség lesz kérdezni a Webex chat ablakában, a kérdésekre 
szakértőink válaszolnak . 

Sulyok Tamás felnőttképzési szakértő és Madarász Erik oktatási igazgató (Soter-Line Kft.) 
moderálásával 

Témáink: 

- A felnőttképzés szabályozásának változásai, az átmeneti időszak szabályai és az új 
szabályozók szerinti működés 

- Mit jelent a felnőttképzési bejelentés és mit a felnőttképzési engedély? Melyiket mikor 
kell megtenni? 

- Átalakul a szakképzés rendszere. Mire képezhetnek a vállalatok és a felnőttképző 
intézmények? 

- Új vizsgáztatási rendszer, de meddig működhetnek a régi vizsgaszervezők? 

- Szeptember 1-től áfa-mentes a felnőttképzés. Kikre vonatkozik és milyen feltételekkel, 
szabályok mentén? 

- Felnőttképzés a veszélyhelyzeti 
szabályozás alatt. Kérdések és 
lehetséges megoldások. 

 

http://www.kepezz.hu/

