
ÁBPE-továbbképzéseinkre történő jelentkezés 

 

A segédlet használható költségvetési szervek vezetői, gazdasági vezetők és belső ellenőrök részére szervezett 

továbbképzésinkre történő jelentkezéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

Képzésünkre kizárólag regisztrált és bejelentkezett felhasználók jelentkezhetnek. A Honlapon történő 

regisztráció során - a Hozzájáruló nyilatkozat elfogadását követően - „A felhasználó teljes nevénél” kérjük, 

hogy a személyi igazolványukban szereplő nevet szíveskedjenek feltüntetni, mert a továbbiakban minden 

képzési dokumentumba ezt építi be a rendszer.  

 



 

 

 
 

 
 

A Felhasználó nevet legyen szíves a mellékelt példa alapján  

- egybe írva 

- ékezetek nélkül 

- a vezeték és keresztnév kezdőbetűit nagy betűvel beírni. 

. 
Sikeres regisztrációt követően automatikus 

rendszerüzenet jelzi, hogy a regisztráció 

sikeres volt, és a „Felhasználó nevet” és 

„Jelszót” a megadott e-mail címre 

megküldte. 

A honlapunkra kizárólag az itt 

megjelenített adatokkal lehet 

bejelentkezni.  A felhasználónév 

karakterében eltér a felhasználó teljes 

nevétől! Kérjük, hogy a belépéskor erre 

figyeljenek! 

 

Sikeres bejelentkezést követően az alábbi 

üzenet jelenik meg: 

 

Képzésünkre kizárólag a sikeres 

belépést követően lehet jelentkezni. 



TANFOLYAM KIVÁLASZTÁSA 

 

 

 

 

A bal oldali Navigáció menüben a 

Tanfolyamok menüpontra kattintva 

jelenik meg a 

TANFOLYAMKERESŐ.  

 

A „Képzés jellege” és „Tanfolyam 

elnevezése” keresőmenük 

kiválasztása után a „Képzés 

típusának” megadásával lehet 

kiválasztani, hogy a keresés során 

az e-learning, kontakt, szintvizsga, 

tréning képzés vagy az összes 

képzési típus jelenjen-e meg. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetési szervek vezetők és gazdasági 

vezetők részére szervezett ÁBPE I, illetve az 

ÁBPE II. képzéseink E-learning képzési 

típusa esetén a „Helyszín” kizárólag Budapest 

lehet, mivel nincs vizsgakötelezettség a képzés 

sikeres zárásához.   

A tanfolyamkereső a beállított feltételeknek 

megfelelő összes képzést – legfontosabb 

adataival együtt – megjeleníti.  

(Az Adatkezelői nyilatkozatban kért 

intézményi azonosító itt található)  

A képzés rövid leírása tartalmazza a szabad és 

összes férőhelyek számát is. Amennyiben egy 

kontaktórás tanfolyamon – a megnevezésben 

szerepel – a jelentkezési határidő lejártáig a 

jelentkezések száma nem éri el a 14 főt a 

képzés indítását lemondjuk. A jelentkezőnek 

új képzést kell választania.  

A tanfolyamok részletes adatait a „Részletek 

és jelentkezés” gombra kattintva lehet elérni.  

(Abban az esetben, ha a tanfolyamra történő 

jelentkezési határidő lejár, a képzés rövid 

leírásában „Ez a tanfolyam jelenleg nincs 

nyitva, nem lehet rá jelentkezni.” 

rendszerüzenetet jeleníti meg.) 

 



 

 

 

 

 

A „Részletes tájékoztató a tanfolyamról” 

menü a tanfolyam részletes adatain kívül 

tartalmazza a választott tanfolyamhoz 

kapcsolódó Előzetes tudásszint felmérő 

vizsgákat, amit már csak az „ÁBPE-

továbbképzés I.” belső ellenőrök részére 

meghirdetett képzéseinknél biztosítunk.   

A kontakt és e-learning típusú képzésnél 

a választott képzés helyszínén 

biztosítjuk az előzetes tudásszint 

felmérést. 

Figyelem! 

Az Előzetes tudásszint felmérő vizsga 

jelentkezési, és befizetési határideje eltér 

a választott tanfolyamétól.  

Előzetes tudásszint felmérő vizsgára 

jelentkezni a „Jelentkezési lap” 

megfelelő menüjének kiválasztásával 

lehet.  

A „Jelentkezem a képzésre” gombra kattintva felugró ablakban ismét megjelenik a Hozzájáruló 

nyilatkozat, melynek elfogadását követően jelentkezhetnek a regisztrált és belépett felhasználók.  

A Jelentkezem a tanfolyamra menüpontba található kötelezően kitöltendő mezők.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha van még szabad hely a tanfolyamon, az „Elküldöm a jelentkezést” gombra kattintva:  

 

„A jelentkezését fogadtuk. Sikeres jelentkezés esetén a Navigáció-ADATLAP menüpontban 

megtekintheti a jelentkezés során megadott személyes és az Ön által választott képzés adatait.” 

 

rendszerüzenet jelenik meg. 

 

FONTOS!!! A jelentkezés sikerességét kérjük minden esetben ellenőrizze le a rendszerüzenetben 

foglaltak  alapján! 
 
Ha nincs a tanfolyamon szabad hely, a gomb nem jelenik meg, helyette a következő figyelmeztető szöveg 

olvasható: 

 

 

Jelentkezést követően a Navigációs menüben az ADATLAP alatt 

megtekinthetők a választott képzés adatai, továbbá a regisztráció során 

megadott személyes adatok.   

A Személyi adatokat a képzésben résztvevő által a képzésszervező 

részére megküldött elektronikus levél alapján az Intézmény javítja. 

Személyesen kizárólag a jelszó módosítható! Tanfolyam adatai 

azonban kizárólag a képzésszervező által módosíthatók 

elektronikus formában megküldött kérés alapján.   

 

 



 


