
MEGHÍVÓ          

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!       

Kedves Kolléganő/Kolléga! 

Az Engedélyezett Nyelvi, Szakmai és Egyéb Felnőttképzők Országos Szövetsége szakmai napot 

szervez, melyre tisztelettel meghívjuk. 

Rendezvény helye:  BENCZÚR HOTEL - 1068 Budapest, Benczúr u. 35. 

Ideje:    2018. április 24. napja (kedd), 10:00- 15:00 

Célja: Az engedélyezett képző intézmények jogszerű, korrekt működésének elősegítése, 

eredményesség és esélyegyenlőség növelése. 

 

Tervezett témakörei:  

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező intézményeket 

érintő aktualitások: 

 Felnőttképzési változások szakértői szemmel: 

o Az Fktv változásai, figyelemmel a szakképzési vonatkozásokra is 

o Aktuális a külső értékelés 

o Hatósági ellenőrzések információi  

Kulcskompetenciák a Neumann Galaxisban: 

o Az IKER rendszere a felnőttképzésben 

IKT szemléletformálás és kompetenciafejlesztés a mikro-, kis és középvállalkozásoknál:  

o Modern Vállalkozások Programja 

Amit az új adatvédelmi jogszabályról a felnőttképzőknek tudni kell:  

o Alapelvek, ezek gyakorlati jelentősége 

o Új szabályok, elvárások 

o Példák és jó gyakorlatok 

 

Előadók: 

 Palotás József – FSZOE Elnök 

 Medveczky Zsuzsa – MKIK Felnőttképzési szakértő  

 Gilincsek Szabolcs – GDPR Menager/Adatvédelmi szakértő 

 

Részvételi díj:  

EFOSZ tagintézményeknek ingyenes* (intézményenként max. 2 fő). 

EFOSZ tagságon kívüli jelentkezőknek nettó 15.000,-Ft/fő (ÁFA mentes). 

Minden második és további résztvevőnek nettó 12.000,-Ft/fő (ÁFA mentes). 

 

Jelentkezni lehet a rendezvényre:  

Elektronikusan kitöltött űrlappal, 2018. április 23-én (10:00 óráig) a 

 www.felnottkepzok.hu -   oldalon. 



Továbbiakban:  

Részletes program és egyéb tudnivalók 
 

 

A SZAKMAI NAP PROGRAMJA – 2018. április 24. 
 
 

 9:00-9:50 
 

Regisztráció 
 

 

 9:50 - 10:00 
 

Köszöntő 
 

 

1 10:00 – 11:00 
Felnőttképzési változások szakértői 

szemmel 
Palotás József 

FSZOE Elnök 

2 11:00 – 11:30 
Az IKER rendszere a felnőttképzésben/ 

Modern Vállalkozások Programja 
Medveczky Zsuzsa 

MKIK Felnőttképzési szakértő 

 11:30-11:45 
 

Kávészünet 
 

 

3 11:45-13:15 
Amit az új adatvédelmi jogszabályról a 

felnőttképző intézményeknek tudni kell 
- Alapelvek 

Gilincsek Szabolcs 
GDPR Manager 

 13:15-14:00 
 

Ebéd szünet 
 

 

4 14:00-15:00 
Amit az új adatvédelmi jogszabályról a 

felnőttképző intézményeknek tudni kell 
– Példák, jó gyakorlatok 

Gilincsek Szabolcs 
GDPR Manager 

  
 

Zárszó 
 

 

5 15:05-15:35 
 

Közgyűlés EFOSZ tagoknak 
 

EFOSZ Elnökség 

 
Egyéb információ: 
 

Az előadások anyagát, az előadók jóváhagyását követően elektronikus formában elérhetővé 
tesszük a szakmai nap résztvevői számára. 
 

Részvételi díj, számlázás: 
A beérkezett jelentkezési adatok alapján kiállított számla eredeti példánya átvehető lesz a 
rendezvényen.  
 Az elektronikusan megküldött számlát utalással kérjük kiegyenlíteni, legkésőbb 2018. április 
23-ig. Az előzetesen emailben megküldött számla tartalmazza az utaláshoz szükséges 
adatokat. Részvétel lemondására legkésőbb 2018. április 21 napján 16:00 óráig van lehetőség. 
 

A részvételi díj tartalmazza a programon való részvételt, a frissítőket, és a svédasztalos 
büféebédet. 

 
 

Bízunk benne, hogy találkozunk a rendezvényen, várjuk szeretettel! 

*az EFOSZ tagintézményeket megillető kedvezményt (ingyenes részvételi lehetőséget) csak abban az esetben tudjuk 

biztosítani, ha a 2018. évi tagdíj megfizetésre került. A tagdíj összege megegyezik a 2017. évi tagdíj összegével. 

**Az EFOSZ a programváltoztatás jogát fenntartja 



 

 
Helyszín megközelítése, parkolás: 
Tömegközlekedéssel: 
(1) Benczúr Hotel 
(2) Nyugati Pályaudvar, 3 km, 10 perc, M3 + M1 
(3) Bajza utca metróállomás (M1, Andrássy út), 300 m, 3 perc, gyalogosan 
(4) Keleti Pályaudvar, 2,5 km, 10 perc, M2 + M1 
(5) Nemzetközi autóbusz pályaudvar (Népliget), 6 km, 25 perc, M3 + M1 
(6) Déli Pályaudvar, 6 km, 25 perc, M2 + M1 

 

Személygépkocsival érkezőknek: 
Ingyenes parkolási lehetőség, az Ötvenhatosok terén áll rendelkezésre. 
 
 


