
 

Leírás az e-továbbképzések elvégzéséhez 

Az Ön regisztrációjának megfelelő számú és típusú kreditpontot biztosító e-továbbképzésre 

történő jelentkezését követő munkanaptól 2018. december 30-ig van lehetősége a videók 

megtekintésére. Jelentkezésének feldolgozásakor a hozzáférés aktiválásáról e-mailt küld 

Önnek továbbképzési rendszerünk (ettől a pillanattól fér hozzá a továbbképzések anyagaihoz 

a részvételi díj kiegyenlítésétől függetlenül, melyről e-mailben küldjük díjbekérőjét). 

Lépjen be személyes hallgatói oldalára a www.penta.hu oldal fejlécének jobb oldalán vagy 

a www.penta.hu/phi/?m=login linkre kattintva.  

A „Szakanyagok” menüponton belül válassza az „E-learning továbbképzés 2018” 

lehetőséget. A kiválasztott továbbképzésnek megfelelően itt találja az e-továbbképzés(ek) 

videóját, prezentációját, valamint a hanganyagát. 

Az e-továbbképzés videóját megnyitva a legfontosabb tudnivalók az elektronikus 

továbbképzés elvégzéséhez: 

 A továbbképzés megtekintése 30 perces blokkokban történik. 

 Egy blokk akkor kerül lezárásra, ha a Blokk zárása  gombbal érvényesíti. 

 A következő blokk nem automatikusan, hanem a Blokk indítása  gomb megnyomásával 

történik. 

 Egy blokk megtekintésére 60 perc áll rendelkezésre. Ez idő alatt a videó 

tetszőlegesen megállítható, de nem pörgethető. 60 perc elteltével - amennyiben a 

blokk nem került lezárásra - a továbbképzést automatikusan megszakítjuk. Ez esetben 

az adott blokkot újra kell kezdeni. 

 Az utolsó blokk befejezését követően, kérjük, értékelje továbbképzésünket. Ezzel a 

lépéssel zárja le kreditpontos továbbképzését (nem kell tesztet kitölteni). 

 A továbbképzési videó minden blokkját érvényesíteni kell a megkezdéstől 

számított 60 napon belül. Amennyiben a 60 nap a továbbképzés validálása nélkül 

telik el, a továbbképzési anyagot elölről kell kezdeni. 

 Amennyiben több továbbképzési videóra is jelentkezett az elsőként megkezdett videó 

lezárásáig/validálásáig nem tudja elkezdeni a további videókat. 

 Legkésőbb 10 nappal a továbbképzés zárását követően e-továbbképzési rendszerünkön 

keresztül kiállítjuk kreditpontos igazolását, amelyről e-mailben értesítést küldünk 

Önnek. 

 Megszerzett kreditpontjait lejelentjük a Nemzetgazdasági Minisztérium felé. 

 A továbbképzés lezárásának határideje a 2018-as továbbképzési évben: 2018. 

december 30. (A le nem zárt továbbképzésekről nem áll módunkban igazolást 

kiállítani. Kérjük, hogy a továbbképzés elvégzését – lehetőség szerint – ne hagyja az 

utolsó pillanatra, mert a technika ördöge sosem alszik, de sajnos erre hivatkozva sem 

tudunk méltányosságból kreditpontokat igazolni.) 

Várjuk jelentkezését és köszönjük, hogy a PENTA UNIÓ Zrt. e-továbbképzését választja 

2018-ban (is). 

Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársunkhoz, Harsányi Lillához az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén: 

E-mail: etovabbkepzes@penta.hu     Telefon: 06 (30) 181-35-06 
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