
Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (SZIE-GTK) 

MEGHIRDETETT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L bizalmi 

vagyonkezelő 

specialista 

250 000 Ft 3 15 < 50 félévente 12 

alkalommal, 

kontak órás 

foglalkozás 

Budapest GAZD 

Részvétel feltétele: - legalább alapképzésben szerzett, nem közgazdász szakképzettséget igazoló 

oklevél; - multinacionális szervezeti környezetben, kis- és középvállalkozásnál vagy 

közigazgatás területén igazolt minimum 240 órás munkatapasztalat. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: bizalmi vagyonkezelő 

specialista 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Bese Mária ügyvivő szakértő Szakvezető: Dr. Kozári József 

egyetemi docens, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 522-906, email: 

bizalmi@gtk.szie.hu, honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/bizalmi_vagyonkezelo_szak 

Jelentkezési határidő 2018. augusztus 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat. Képzés 

kezdete: 2018. október 15. 

Egyéb információk:  A képzés fő célja a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó gazdasági 

szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a vagyonkezelési jogterületen 

tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú 

felkészítése. Olyan szakemberek képzése, akik képesek a vagyonrendelőkkel és jogosultakkal 

való együttműködés során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a 

folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni.   

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L bizalmi 

vagyonkezelő 

szakközgazdász 

250 000 

Ft 

3 15 < 50 félévente 12 

alkalommal, 

kontakt órás 

foglalkozás 

Budapest GAZD 

Részvétel feltétele: - gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett 

közgazdász oklevél; - multinacionális szervezeti környezetben, kis- és középvállalkozásnál 

vagy közigazgatás területén igazolt minimum 240 órás munkatapasztalat. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: bizalmi vagyonkezelő 

szakközgazdász 



Kapcsolattartó/szakfelelős: Bese Mária ügyvivő szakértő, Szakvezető: Dr. Kozári József 

egyetemi docens, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 522-906, email: 

bese.maria@gtk.szie.hu, honlap: http://gtk.szie.hu/kepzesek/bizalmi_vagyonkezelo_szak 

Jelentkezési határidő 2018. augusztus 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási megbízás. Képzés 

kezdete: 2018. október 15. 

Egyéb információk:  A képzés fő célja a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó gazdasági 

szakemberek szakmai felkészültségének növelése, továbbá a vagyonkezelési jogterületen 

tevékenykedő, más szakértők, ellenőrzésre jogosult szervezetek szakembereinek sokoldalú 

felkészítése. Olyan szakemberek képzése, akik képesek a vagyonrendelőkkel és jogosultakkal 

való együttműködés során szakmailag sokoldalúan megalapozott döntéseket hozni és a 

folyamatok egésze során meghatározó szerepet betölteni.   

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L executive 

MBA 

menedzser 

290 000 Ft 4 15 < 30 kéthetente, 

pénteken 

délután és 

szombaton 

délelőtt 

Gödöllő GAZD 

Részvétel feltétele: - bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél (kivéve 

gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett közgazdász oklevél) és 

- legalább 3 év szakmai gyakorlat és - legalább B2 (korábban: középfokú) szintű angol 

nyelvtudás. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: executive MBA szakirányú 

menedzser 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár, 

Kapcsolattartó: Dr. Lencsés Enikő programmenedzser, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., 

tel/fax: (28) 522-930, (28) 410-804, email: lencses.eniko@gtk.szie.hu, honlap: 

http://www.mba.szie.hu 

Jelentkezési határidő 2018. január 2. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz és motivációs levél, 

2 ajánló levél. Képzés kezdete: 2018. február 9. 

Egyéb információk:   A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti 

döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat 

életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazda-

ságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet 

tevékenységeinek irányítására. A program során a hallgatók a legújabb ismereteket 

elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, 



valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a 

kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L executive MBA 

szakközgazdász 

290 000 Ft 4 15 < 30 kéthetente 

pénteken 

délután és 

szombaton 

délelőtt 

Gödöllő GAZD 

Részvétel feltétele: - gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben szerzett 

közgazdász oklevél és - legalább 3 év szakmai gyakorlat és - legalább B2 (korábban: 

középfokú) szintű angol nyelvtudás. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakközgazdász executive 

MBA szakon 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba, egyetemi tanár, 

Kapcsolattartó: Dr. Lencsés Enikő , programmenedzser, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., 

tel/fax: (28) 522-930, (28) 410-804, email: lencses.eniko@gtk.szie.hu, honlap: 

http://www.mba.szie.hu 

Jelentkezési határidő 2018. január 2. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz és motivációs levél, 

2 ajánló levél. Képzés kezdete: 2018. február 9. 

Egyéb információk:   A program célja olyan szakemberek képzése, akik nemcsak az üzleti 

döntések meghozatalához szükséges készségekkel rendelkeznek, hanem képesek a vállalat 

életben maradását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakítására, a nemzetközi gazda-

ságban való eligazodásra, az emberi erőforrások hatékony kezelésére, továbbá a szervezet 

tevékenységeinek irányítására. A program során a hallgatók a legújabb ismereteket 

elsajátításával képesek lesznek helyesen elemezni az üzleti világ mindennapi helyzeteit, 

valamint a belső és külső környezeti tényezők elemzésével globálisan is átlátják a vállalat és a 

kapcsolódó társaságok gazdasági, pénzügyi, és termelési folyamatait.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L felszámolási és 

vagyonfelügyeleti 

specialista 

270 000 

Ft 

4 15 < 35 kéthetente 

pénteki és 

szombati 

napokon, 

félévente 7-8 

hétvége 

Budapest GAZD 



Részvétel feltétele: A képzésben valamennyi alapszakon megszerzett oklevéllel rendelkezők 

vehetnek részt. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: felszámolási és 

vagyonfelügyeleti specialista 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kapcsolattartó: Novák Tímea igazgatási ügyintéző, 

Szakkordinátor: Dr. Kovács László egyetemi adjunktus, Szakfelelős: Dr. Szira Zoltán egyetemi 

docens, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 410-608, email: 

felszamolo@gtk.szie.hu, honlap: 

http://gtk.szie.hu/kepzesek/felszamolasi_es_vagyonfelugyeleti_szak 

Jelentkezési határidő 2018. január 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak másolata. . Képzés kezdete: 2018. február 19. 

Egyéb információk:  A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél felszámoló-biztosi tevékenység 

ellátásához előírt szakmai képzettséget biztosít. Az elmúlt évek gazdasági folyamatai 

felértékelték a válságmenedzselést, melynek következtében ugrásszerűen megnőtt e sajátos 

szakterülethez értők iránti igény. A fizetésképtelenségi eljárások magas számának jelentősebb 

csökkenése belátható időn belül nem várható. Mindebből következően jelentős igény van a 

szakterületen megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek iránt. A hatályos jogi 

szabályozás szerint a felszámolási eljárás lefolytatására jogosult felszámoló-biztosnak csak 

szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevezhető ki. A felszámolási eljáráson kívül 

a felszámoló-biztoshoz hasonló ismeretekkel rendelkező szakemberre van szükség a 

csődeljárás, a cégek vagyonrendezési eljárása és az önkormányzatok adósságrendezési eljárása 

során. a szakirányú továbbképzés indításának alapvető célja a fentiek szerinti 

követelményeknek megfelelő szakemberek képzése. A Karon az önköltséges képzéseknél, 

indokolt esetben részletfizetés kérelmezhető.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L felszámolási és 

vagyonfelügyeleti 

szakközgazdász 

270 000 

Ft 

4 15 < 35 Kéthetente 

pénteki és 

szombati 

napokon, 

félévente 7-8 

hétvége 

Budapest GAZD 

Részvétel feltétele: A képzésben a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett 

közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.  

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: felszámolási és 

vagyonfelügyeleti szakközgazdász 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kapcsolattartó: Novák Tímea igazgatási ügyintéző, 

Szakkordinátor: Dr. Kovács László egyetemi adjunktus, Szakfelelős: Dr. Szira Zoltán egyetemi 



docens, cím: 2100 Gödöllő , Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 410-608, email: 

felszamolo@gtk.szie.hu, honlap: 

http://gtk.szie.hu/kepzesek/felszamolasi_es_vagyonfelugyeleti_szak/direkt 

Jelentkezési határidő 2018. január 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal rendelkezők esetében, annak fénymásolata.. Képzés kezdete: 2018. február 19. 

Egyéb információk:  A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél felszámoló-biztosi tevékenység 

ellátásához előírt szakmai képzettséget biztosít. Az elmúlt évek gazdasági folyamatai 

felértékelték a válságmenedzselést, melynek következtében ugrásszerűen megnőtt e sajátos 

szakterülethez értők iránti igény. A fizetésképtelenségi eljárások magas számának jelentősebb 

csökkenése belátható időn belül nem várható. Mindebből következően jelentős igény van a 

szakterületen megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberek iránt. A hatályos jogi 

szabályozás szerint a felszámolási eljárás lefolytatására jogosult felszámoló-biztosnak csak 

szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevezhető ki. A felszámolási eljáráson kívül 

a felszámoló-biztoshoz hasonló ismeretekkel rendelkező szakemberre van szükség a 

csődeljárás, a cégek vagyonrendezési eljárása és az önkormányzatok adósságrendezési eljárása 

során. a szakirányú továbbképzés indításának alapvető célja a fentiek szerinti 

követelményeknek megfelelő szakemberek képzése. A Karon az önköltséges képzéseknél, 

indokolt esetben részletfizetés kérelmezhető.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

E idegen nyelvi 

szakmai 

kommunikátor 

80 000 Ft 2 12 < 16 hetente két 

alkalommal, 

délutánonként. 

(heti 8 óra)  

Gödöllő GAZD 

Részvétel feltétele: bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű 

főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; és legalább középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: idegen nyelvi szakmai 

kommunikátor 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára egyetemi docens, cím: 2100 

Gödöllő, Páter Károly u. 1, tel/fax: (28) 522-093, (30) 321-2609, email: 

veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu, honlap: http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-

tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő 2018. május 9. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. 

Képzés kezdete: 2018. szeptember 3. 

Egyéb információk: A SZIE-GTK képzésén szerezhető oklevél idegennyelv-igényes 

munkakörben folytatott tevékenység ellátásához szükséges szakmai idegen nyelvi 



kommunikátori képzettséget biztosít. Olyan idegen nyelvet felsőfokú szinten beszélő 

szakemberek képez, akik fogékonyak a nemzetközi környezetben zajló kommunikáció 

jellemzőire, képesek azok figyelembevételével rugalmasan, empatikusan és magabiztosan 

kommunikálni írásban és szóban idegen nyelven. A képzést teljesítő hallgatók ezen kívül 

alkalmasak kiselőadások tartására idegen nyelven, idegen nyelvű tárgyalásokban részt venni. 

Képesek a megfelelő idegen nyelvi szakmai szókincs, frazeológia, kollokáció használatára, és 

alkalmasak az adott szakterületet érintő tudományos cikk megírására.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

N mester szintű 

műszaki 

szakközgazdász 

300 000 Ft 2 20 < 45 havonta egy 

alkalom 

(péntek vagy 

szombat) 

Gödöllő GAZD 

Részvétel feltétele: Mesterképzésben (MSc) vagy korábban egyetemi képzésben szerzett 

végzettség és okleveles közgazdász szakképzettség 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: mester szintű szakközgazdász 

műszaki szakon 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakkoordinátor, kapcsolattartó: Czikkely Márton tanársegéd, 

Szakfelelős: Dr. Fogarassy Csaba egyetemi docens, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., 

tel/fax: (28) 522-000/2377, email: czikkely.marton@gtk.szie.hu, honlap: 

http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő 2018. február 28. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, továbbá a 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata.. Képzés kezdete: 2018. 

február 19. 

Egyéb információk:   Az elmúlt években a gazdasági szektor meghatározó szereplői részéről 

egyre nőtt az igény olyan képzettséggel is rendelkező közgazdászok iránt, akik megfelelő 

műszaki ismeretek birtokában, reálisan átlátják egy-egy projekt megvalósíthatóságát, 

kivitelezhetőségét. Nem csak gazdasági, hanem egy átfogó, a műszaki részletekre is kiterjedő 

megközelítéssel, felelősen tudnak dönteni a műszaki tartalmak szakmai színvonaláról, illetve a 

műszaki tartalom korrekt felépítéséről. A műszaki alapismereteket is nyújtó képzés során a 

hallgatók a műszaki szakterületek irányításához, finanszírozásához, projektmenedzseléséhez 

kapcsolódó mértékadó, releváns műszaki háttérismeretekhez jutnak, mellyel a vállalatok 

tevékenységét a műszaki szakterületen is jártas közgazdászként, pénzügyi szakemberként 

segíthetik. A képzés sajátosságához kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a műszaki tartalom 

pontos megítélése során, a pénzügyi területek költség-haszon szemléletű megközelítését mindig 

szem előtt tartják majd az itt végzett hallgatók, mivel a képzés alatt elsősorban a műszaki feltétel 

rendszerek értelmezésének legfontosabb pénzügyi alapjait sajátítják el. A műszaki 

szakközgazdász képzés szakmai tartalma kiemelkedően előremutató a többi képzés 

viszonylatában, mivel hazánkban elsőként határoz meg olyan gazdasági szakirányt (Körkörös 

Gazdaság), amely mind az Európai Unió, mind a nemzetközi nagyvállalti trendek fejlődési 



útjával megegyezik, és elsősorban a fenntartható, körkörös üzleti modelleket használó, 

alkalmazó gazdasági stratégiák megvalósítását segíti.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

N műszaki 

szakközgazdász 

300 000 Ft 2 20 < 45 havonta egy 

alkalom 

(péntek vagy 

szombat) 

Gödöllő GAZD 

Részvétel feltétele: Alapképzésben (BSc), illetve főiskolai szintű képzésben szerzett közgazdász 

szakképzettség 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakközgazdász műszaki 

szakon 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szakkoordinátor és kapcsolattartó: Czikkely Márton tanársegéd, 

Szakfelelős: Dr. Fogarassy Csaba egyetemi docens, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1, 

tel/fax: (28) 522-000/2377, email: czikkely.marton@gtk.szie.hu, honlap: 

http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő 2018. február 28. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata , 

továbbá nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében annak másolata.. Képzés kezdete: 

2018. február 19. 

Egyéb információk:   Az elmúlt években a gazdasági szektor meghatározó szereplői részéről 

egyre nőtt az igény olyan képzettséggel is rendelkező közgazdászok iránt, akik megfelelő 

műszaki ismeretek birtokában, reálisan átlátják egy-egy projekt megvalósíthatóságát, 

kivitelezhetőségét. Nem csak gazdasági, hanem egy átfogó, a műszaki részletekre is kiterjedő 

megközelítéssel, felelősen tudnak dönteni a műszaki tartalmak szakmai színvonaláról, illetve a 

műszaki tartalom korrekt felépítéséről. A műszaki alapismereteket is nyújtó képzés során a 

hallgatók a műszaki szakterületek irányításához, finanszírozásához, projektmenedzseléséhez 

kapcsolódó mértékadó, releváns műszaki háttérismeretekhez jutnak, mellyel a vállalatok 

tevékenységét a műszaki szakterületen is jártas közgazdászként, pénzügyi szakemberként 

segíthetik. A képzés sajátosságához kapcsolódóan fontos kiemelni, hogy a műszaki tartalom 

pontos megítélése során, a pénzügyi területek költség-haszon szemléletű megközelítését mindig 

szem előtt tartják majd az itt végzett hallgatók, mivel a képzés alatt elsősorban a műszaki feltétel 

rendszerek értelmezésének legfontosabb pénzügyi alapjait sajátítják el. A műszaki 

szakközgazdász képzés szakmai tartalma kiemelkedően előremutató a többi képzés 

viszonylatában, mivel hazánkban elsőként határoz meg olyan gazdasági szakirányt (Körkörös 

Gazdaság), amely mind az Európai Unió, mind a nemzetközi nagyvállalti trendek fejlődési 

útjával megegyezik, és elsősorban a fenntartható, körkörös üzleti modelleket használó, 

alkalmazó gazdasági stratégiák megvalósítását segíti.  

 



Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L pályaorientáció 

szakterületen 

pedagógus-

szakvizsgára 

felkészítő 

95 000 Ft 4 12 < 40 kéthetente 

pénteki és 

szombati 

napokon, 

félévenként 5-

6 hétvége 

Gödöllő PED 

Részvétel feltétele: Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus 

(pályaorientáció szakterületen) 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens, cím: 2100 Gödöllő, Páter 

Károly u. 1., tel/fax: (28) 522-000/3636, (28) 522-993, email: kenderfi.miklos@gtk.szie.hu, 

honlap: http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő 2018. január 25. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átautalási bizonylat, nyelvvizsga 

bizonyítvánnyal rendelkezők esetében ,annak másolata.. Képzés kezdete: 2018. február 19. 

Egyéb információk:   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris 

szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a 

pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok 

birtokában segítik a tanukókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási 

lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról 

szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiíválóan alkalmasak. A 

képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési és 

teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. 

Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, 

feldolgozására válnak alkalmassá.A Karon az önköltséges képzéseknél, indokolt esetben 

részletfizetés kérelmezhető.   

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

N szakfordító 130 000 Ft 3 15 < 30 minden 

csütörtökön 

egész nap, és 

havonta 2 

alkalommal 

szombaton 

Gödöllő TÁRS 

Részvétel feltétele: * bármely képzési területen alapképzésben (korábban főiskolai szintű 

képzésben) szerzett oklevél; * legalább középszintű idegennyelv-tudás (szintmérés alapján); * 

sikeres felvételi vizsga 



Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: (a felvétel alapjául szolgáló 

diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító (idegen nyelv 

megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára egyetemi docens, cím: 2100 

Gödöllő, Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 522-093, (30) 321-2609, email: 

veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu, honlap: http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-

tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő 2018. május 9. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési lapon. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány másolata. 

Képzés kezdete: 2018. szeptember 3. 

Egyéb információk:  A képzésen szerezhető oklevél szakfordítói végzettséget ad. A képzés 

célja, hogy felkészítse a hallgatókat a szakképzettségükkel összhangban  lévő szakfordítói és 

érintőlegesen tolmácsi feladatok elvégzésére, továbbá az általános és szaknyelvi 

kommunikációra, tárgyalóképes nyelvtudás elsajátítására. A képzés során a hallgatók az idegen 

nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre történő fordítást is gyakorolják. A program 

fejleszti a hallgatók anyanyelvi és interkulturális kompetenciáit is. A képzés során a hallgatók 

felsőfokú (C1) szakmai nyelvtudást szereznek.A képzés profilja: az oktatás programja 

(szaknyelv, szakfordítás) a hallgatók alapszakjához igazodik.  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L vidékbiztonsági 

szakirányító 

250 000 Ft 3 15 < 50 félévente 

kétszer 5 nap 

alkalommal 

kontaktórás 

foglalkozás 

Gödöllő TÁRS 

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábbi rendszerű 

főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vidékbiztonsági szakirányító 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kapcsolattartó: Bese Mária ügyvivő szakértő, Szakfelelős: Dr. 

Szilágyi Tivadar egyetemi tanár, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., tel/fax: (28) 522-

000/2060, email: bese.maria@gtk.szie.hu, honlap: 

http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepzes 

Jelentkezési határidő 2018. január 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Átutalás. Csatolandó dokumentumok: 

oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat, továbbá a 

nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelekezők esetében annak másolata.. Képzés kezdete: 2018. 

február 19. 

Egyéb információk:   Olyan szakemberek képzése, akik képesek lesznek a környezetükben vagy 

a különböző munkahelyek vezetői mellett a helyi szintű biztonsági (létbiztonsági, 



jogbiztonsági, közbiztonsági, rendvédelmi, vagyonvédelmi, egészségvédelmi, életvédelmi, 

információvédelmi) események, kihívások elleni védekezésre való felkészülés megtervezésére, 

megszervezésére. Továbbá képesek a védekezési, a helyreállítási szakmai feladatokban való 

közreműködésre – együttműködésben az illetékes hatóságok képviselőivel. Képesek  a 

különböző biztonsági kihívásokra adekvát választ adni, vagy megoldást találni. Képesek 

széleskörű biztonsági ismeretek, eljárások, módszerek és tanácsok megszerzésével, azoknak 

alkalmazásával munkahelyük (munkatársaik) és közvetlen környezetük jogkövető 

magatartásának erősítését, valamint az egyéni és a kollektív biztonságérzet fokozását 

elősegíteni, valamint a vidék jogszabályszerű működésének biztosítására, védelmére, a 

fenyegetettség csökkentésére.  

 


