
TÁJÉKOZTATÓ 

A KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉSEK  

JELENTKEZÉSÉHEZ 

 

A kötelező szakmacsoportos képzésekre való jelentkezés a SZAFTEX II. portálon történik. Kérjük, hogy 

a SZAFTEX II. rendszeren (https://szaftex.aeek.hu) regisztráljon, majd ott jelentkezzen be az aktuális 

képzésre, amelynek a nyilvántartási számát képzésünk mellett a jelentkezésnél találja.  

 

Egy kis segítség a portál használatához:  

 

Bejelentkezés 
A bejelentkezéshez regisztrálnia kell, melyhez szükség lesz a működési nyilvántartási számra. Re-

gisztrációt követően a megadott e-mail-re megérkezik az érvényesítéssel kapcsolatos válasz: "Ön-

nek új felhasználói profilja jött létre [e-mail...] néven és [ ...] jelszóval." Ezt a küldött linken még 

aktiválni kell, melyet a megadott jelszóval 24 órán belül el kell végezni. A regisztráció után be 

kell jelentkezni az oldalra a regisztrációhoz használt e-mail címmel, és a módosított jelszóval (a 

képernyő jobb oldalán található zöld ikonra kattintva). 

Továbbképzésre való jelentkezés 
Az oldalra történő belépés után a felső menüsorban található „KTK” menüpontban ki kell keresni a 

megfelelő továbbképzést (könnyebb megtalálni, ha leszűkítjük a keresést a szakmacsoport kiválasz-

tásával). A kiválasztott képzés nyilvántartási számára kattintva elérjük az adott képzés adatait tar-

talmazó táblázatot. Jelentkezni a táblázat felett található „Jelentkezés” menüpontra kell kattintani. 

Jelentkezésnél választani kell az alábbiak finanszírozási formák közül: 

• Finanszírozott: formát azoknak kell bejelölni, akik a szakképesítésük szerint az adott szakma-

csoportba tartoznak és az öt éves képzési időszak első továbbképzését végzik (némely képzés 

nem a teljes szakmacsoportnak van meghirdetve, a szakmacsoporton belüli esetleges szűkítés 

szerepel a www.se-etk.hu honlapon a képzés tematikájában). Ebben az esetben 30 kötelező 

pontról kap igazolást a jelentkező, és térítésmentesen vehet részt a továbbképzésen. 

• Térítésköteles: aki több olyan szakképesítéssel rendelkezik, melyek nem azonos szakmacso-

portba tartoznak, és ezeket gyakorolja is munkája során, akkor képesítései szerint mindegyik-

hez meg kell szerezni a továbbképzési pontokat. Amennyiben valamelyik szakmacsoportjában 

korábban már teljesítette az államilag finanszírozott kötelező továbbképzést, akkor neki a térí-

tésköteles finanszírozási formát kell választania. A továbbképzést a 10 000 forintos részvételi 

díj befizetése után tudja teljesíteni, mely után 30 pontról állítunk ki igazolást. 

• Szabadon választható: finanszírozási formát azoknak kell bejelölni, akik a szakképesítésük 

alapján más szakmacsoportba tartoznak, illetve saját szakmacsoportjukban már megszerezték a 

kötelező pontokat. Ebben az esetben 10.000 Ft térítési díjat kell fizetni és 20 szabadon választ-

ható pontról kap igazolást a jelentkező. 

A feliratkozás után a szervező intézet a SZAFTEX II. rendszeren keresztül küld visszaigazolást a jelent-

kezés elfogadásáról vagy elutasításáról (például, ha már betelt a képzés létszáma), mely az „Értesítéseim” 

menüpontban olvasható. Elfogadó válasz esetén a képzés előtt körülbelül egy héttel emlékezető kerül 

kiküldésre a regisztrációkor megadott e-mailcímre az órarenddel és egyéb információkkal, részletekkel. 


