I. 2018. július 1-től:
A továbbképzések fajtái: kötelező, munkakörhöz kötött, választható továbbképzés
[Rendelet 1.§ (1) 4., 5., 6.]
A továbbképzési időszak: 4 év [Rendelet 2.§ (1)]
Továbbképzési időszak szünetelése alatti pontszerzés [Rendelet 2.§ (4), (5)]
Szakmai tanfolyam óraszáma, pontszáma: legalább 20 óra, 20-50 továbbképzési
pontérték [Rendelet 3.§ (5)a)]
A továbbképzési kötelezettség teljesítésének előírásai kiemelten a kötelező,
munkakörhöz kötött, választható továbbképzés vonatkozásában (Rendelet 3/A. § )
A kötelező, munkakörhöz kötött, választható továbbképzés szervezésére vonatkozó
előírások [Rendelet 4. § (1)]
A minősítési kérelmek elektronikus benyújtása [Rendelet 4. § (4)]
A megvalósított továbbképzésről szóló bejelentők, beszámolók elektronikus
benyújtása (Rendelet 2/A., 3., 4. sz. mellékletei), [Rendelet 4. § (7), (8)]
A továbbképzés szervezőinek nyilvántartására vonatkozó változások (Rendelet 4/A.
§)
A továbbképzés szervezője adatváltozásának bejelentési kötelezettsége [Rendelet
11/A. § (2) f)]
A továbbképzési időszak újrakezdésére vonatkozó előírások 2018. július 01-től
(Rendelet 17/B., 17/C. §)
Kiegészül a Rendelet az 1/A. számú melléklettel.
Módosul a Rendelet 2. számú melléklete.

II. Továbbá felhívjuk a 2018. 02. 06-tól hatályos 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
alapján minősített továbbképzési programot szervezők figyelmét képzési
szerződéskötési kötelezettségre.
A 2018. 02. 06-tól hatályos 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4/B. § alapján a
továbbképzést szervező a minősített továbbképzésen részt vevővel a polgári jog
általános szabályai szerint képzési szerződést köt. A képzési szerződést írásban kell
megkötni. A szerződésen fel kell tüntetni, hogy a szerződés az e rendelet alapján
megkötött képzési szerződés.

A 2018. 02. 06-tól hatályos 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet 4/B. § (3) alapján a
képzési szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a továbbképzést szervező szervezet megnevezését, címét, képviselőjének nevét
vagy a továbbképzést szervező személy nevét és címét,
b) a továbbképzési program címét,
c) a továbbképzési program engedélyszámát,
d) a továbbképzési csoport
da) továbbképzésének év, hónap, nap szerinti kezdési időpontját,
db) haladásának tananyagegységekre bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,
dc) továbbképzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat,
e) a továbbképzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
f) szakmai tanfolyam, szakmai e-learning, szakmai blended-learning, illetve szakmai
terepgyakorlat esetén a résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye
ellenőrzésének, értékelésének módját,
g) a résztvevő számára megengedett hiányzás mértékét, és ennek túllépése esetén a
továbbképzésben részt vevőt érintő következményeket,
h) a részvételi díj mértékét és fizetésének módját,
i) a továbbképzésben részt vevő személy, illetve a továbbképzést szervező
szerződésszegésének következményeit, valamint
j) a panaszkezelés módját.
Valamint a 2018. 02. 06-tól hatályos 9/2000 (VIII. 4.) SZCSM rendelet Rendelet 4/B.
§ (4) alapján:
A továbbképzést szervező a részvételi díjat egy összegben köteles meghatározni. A
képzési szerződésben egy összegben feltüntetett részvételi díjon felül más jogcímen
további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő terhére.

