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Együttműködő partnerünk  
az „Adultus” a Felnőttképzést és  
Szakképzést Támogató Alapítvány

SZABÁLYOZÁSI VISSZASZÁMLÁLÓ:  
Felkészítjük a változó  
törvényi feltételekre! 

Budapest, 2019. december 12.

START A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI VÁLTOZÁSOK VILÁGÁBA

Szakmai konferenciánk részletes programja:

9.30-tól Regisztráció

10.00–11.30 A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKULÁSA – A SZAKKÉPZÉSI TÖRVÉNY TERVEZETE ALAPJÁN 
} A szakképzésben foglalkoztatott oktatók munkajogi státusának megváltozása: az alkalmazás 
feltétel- és keretrendszerének nóvumai (bérrendezés, pedagógus-életpályával való kapcsolódások) 
} Szakgimnáziumok helyett technikumok: az intézményi szerkezet lényegi megújulása 
} A képzésstruktúra újdonságai: ágazati alapoktatás, az érettségi és a szakmai végzettség 
megszerzésének összehangolása } Államilag elismert szakképesítések programkövetelmények 
alapján } A szakképzésben tanulók új anyagi ösztönzési szisztémája: tanulási teljesítményen 
alapuló juttatásoktól a munkabérig } A duális képzést érintő újítások: tanulószerződés helyett 
munkavállalói szerződés, ösztöndíjrendszer, a képzésben közreműködő vállalatok állami dotációjának 
növelése } Vizsgáztatásra vonatkozó változások  } További releváns változások az igazgatás és  
a foglalkoztatás normalizációja terén – Kozák András, köznevelési szakértő, mb. egyetemi oktató

11.30–11.45 Kávészünet

11.45–13.00 A SZAKKÉPZÉSI SZABÁLYOZÁS ÉS A FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYOZÁS ÖSZEFÜGGÉSEI A SZAKKÉPZÉSI 
ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI TÖRVÉNY TERVEZETE ALAPJÁN  
} A felnőttképzési szabályozás változásainak okai, indítékai } Programkövetelményekre vonatkozó  
szabályozás változásai a felnőttképzési tevékenység szempontjából } A szakmai képzés 
fogalma } A szakmai képzés megjelenése a felnőttképzési törvény tervezetében  
} A felnőttképzés és a szakmai vizsga – Bertalan Tamás, felnőttképzési szakértő, az Adultus 
Alapítvány kuratóriumának elnöke

13.00–14.00 Ebédszünet

14.00–16.00 A FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI A FELNŐTTKÉPZŐK SZEMPONTJÁBÓL (AZ ELŐADÁS 
IDŐPONTJÁBAN NYILVÁNOS JOGSZABÁLYI TERVEZETEK, JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN) 
} A felnőttképzési törvény személyi és tárgyi hatályának változásai } Változások az értelmező 
rendelkezések tükrében } A felnőttképzési tevékenység bejelentése és feltételei  
} A felnőttképzési tevékenység engedélyezése, az engedélyezéshez kapcsolódó követelmények  
} A felnőttképzés nyilvántartása } A bejelentés és engedélyezés kapcsolódási pontjai  
} A felnőttképzési szakértői rendszerrel kapcsolatos változások } A felnőttképző (korábban 
felnőttképzést folytató intézmény) működése – működésre vonatkozó követelmények  
} A felnőttképzési jogviszony, felnőttképzési szerződés } Minőségirányítási rendszerre vonatozó 
szabályok változásai } A felnőttképzési adatszolgáltatásra és dokumentációs kötelezettségre 
vonatkozó változások } Hatályba lépés, átmeneti rendelkezések 
Bertalan Tamás, felnőttképzési szakértő, az Adultus Alapítvány kuratóriumának elnöke

Helyszín:  Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Budapesti Campus  
(1201 Budapest, Török Flóris u. 227–229.)  
A szünetekben kávét, teát, ásványvizet és kétfogásos ebédet szolgálunk fel  
vendégeinknek. A parkolás a környező utcákban ingyenes.


