
A szakirányú továbbképzésekről részletes tájékoztató és a jelentkezéshez szükséges 

jelentkezési lap az „Oktatás - szakirányú továbbképzés” alatt található! 

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 2017. évre meghirdetett 

szakirányú továbbképzési szakjai. 

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, 

kontakt órás 

foglalkozás 

Gödöllő 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 2017. augusztus 31. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: Átutalás. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló 

átutalási bizonylat. Képzés kezdete: 2017. 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 

Gödöllő 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 2017. 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: 2017. október 13. 

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. Markó Olga programmenedzser, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., 

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

http://www.mba.szie.hu 

Jelentkezési határidő 2017. január 11., 2017. július 1. Jelentkezés módja: honlapról letölthető 

jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz 

és motivációs levél, 2 ajánló levél. Képzés kezdete: 2017. február 3., 2017. szeptember 8. 

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 gaz-

daságban 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. Markó Olga, programmenedzser, cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., 

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

http://www.mba.szie.hu 

Jelentkezési határidő 2017. január 11., 2017. július 1. Jelentkezés módja: honlapról letölthető 

jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz 

és motivációs levél, 2 ajánló levél. Képzés kezdete: 2017. február 3., 2017. szeptember 8. 

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 gaz-

daságban 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 

260 000Ft 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, 

Szakkoordinátor: 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 2017. 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: 2017. február 17. 

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 

260 000 

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 

mailto:felszamolo@gtk.szie.hu


Kapcsolattartó/szakfelelős: Kapcsolattartó: Novák Tímea, igazgatási ügyintéző, 

Szakkoordinátor: 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 2017. 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: 2017. február 17. 

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 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: 

palyatervezesi.tanszek@gtk.szie.hu, honlap: http://www.gtk.szie.hu/kepzesek 

Jelentkezési határidő 2017. január 25., 2017. szeptember 10. Jelentkezés módja: az intézmény 

által kibocsátott jelentkezési lapon. Jelentkezés díja: 4000 Ft. Befizetés módja: átutalás. 

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint a jelentkezési díj befizetését igazoló 

mailto:felszamolo@gtk.szie.hu


átutalási bizonylat, nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők esetében ,annak másolata.. 

Képzés kezdete: 2017. február 19., 2017. szeptember 15. 

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 tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási 

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

szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan 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 

L szakképzési 

felnőttképzési 

tanácsadó 

150 000 

Ft 

4 15 < 20 kéthetente 

szombatonként 

(alkalmanként 

péntek délután is), 

illetve - igény 

szerint - 

esetlegesen 

tömbösítve 

Gödöllő PED 

Részvétel feltétele: mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató vagy műszaki szakoktató 

alapképzési szakok valamelyikén vagy andragógia alapképzési szakon vagy legalább 

alapképzésben bölcsészettudomány vagy pedagógusképzés képzési területek valamelyikén 

szerzett oklevél. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakképzési felnőttképzési 

tanácsadó 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kapcsolattartó: Nagy Andrea tanszéki mérnök; Szakfelelős: Dr. 

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

000/3630, (28) 522-992, email: s.nagy.andrea@gtk.szie.hu, gombos.norbert@gtk.szie.hu, 

honlap: http://www.gtk.szie.hu/kepzesek 

Jelentkezési határidő 2017. augusztus 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

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

oklevélmásolat. Képzés kezdete: 2017. szeptember 16. 

Egyéb információk: A szakirányú továbbképzés célja a résztvevő szakemberek (elsősorban a 

felnőttképzésben érdekelt pedagógusok, szaktanárok, andragógusok, művelődésszervezők) 

elméleti, módszertani és gyakorlati felkészítése a felnőttképzéssel kapcsolatos teendők 

ellátására, a felnőttképzés tervezésére, szervezésére és megvalósítására, elsősorban a 

szakképzés területén, kiemelve a távoktatásra való felkészítést. A képzés további célja a 



munkaerőképzéssel, továbbképzéssel és átképzéssel kapcsolatos szakértői felkészültséghez 

szükséges speciális kompetenciák kialakítása, illetve továbbfejlesztése a résztvevők előzetes 

tudására építve, az új Európai Uniós és hazai követelményekkel összhangban. 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 szakképzési 

mentortanár 

95 000 Ft 2 15 < 20 kéthetente 

szombatonként 

(alkalmanként 

pénteken délután 

is), illetve - igény 

szerint - esetlegesen 

tömbösítve 

Gödöllő PED 

Részvétel feltétele: * tanári szakképzettség* minimálisan öt éves, közoktatásban megszerzett 

pedagógiai gyakorlat. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakképzési mentortanár 

Kapcsolattartó/szakfelelős: Kapcsolattartó: Nagy Andrea tanszéki mérnök, Szakfelelős: Dr. 

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

000/3630, (28) 522-992, email: s.nagy.andrea@gtk.szie.hu, gombos.norbert@gtk.szie.hu, 

honlap: http://www.gtk.szie.hu/kepzesek 

Jelentkezési határidő 2017. augusztus 31. Jelentkezés módja: honlapról letölthető jelentkezési 

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

oklevélmásolat, valamint a minimálisan öt éves közoktatási gyakorlatról szóló igazolás. 

Képzés kezdete: 2017. szeptember 16. 

Egyéb információk: A képzés célja, hogy a szakképzési mentortanár szakirányú továbbképzési 

szakon végzett pedagógusok – a megszerzett oklevél birtokában – képesek legyenek a 

szakképzést folytató közoktatási intézményekben dolgozó pályakezdő tanárok munkájának 

segítésére, támogatására, illetve irányítására. A képzés során megszerzett interdiszciplináris 

ismereteik, valamint kialakult képességeik birtokában alkalmasakká váljanak a mentortanári 

tevékenység feladatrendszerének komplex áttekintésére, az egyes problémahelyzetek esetében 

alternatív megoldások keresésére, a kezdők pályaszocializációjának irányítására, a pedagógusi 

pálya iránti pozitív attitűdök kialakítására. 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 hetente, 

csütörtöki 

napokon 

Gödöllő TÁRS 

Részvétel feltétele:  

 bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai oklevél, 



 C típusú középfokú komplex nyelvvizsga, de felsőfok közeli nyelvtudás kívánatos 

 sikeres felvételi vizsga 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: A hallgatók a szakdolgozat 

sikeres elkészítése és záróvizsga keretében történő megvédése után, az alapképzettségnek 

megfelelő szakfordító oklevelet kapnak. 

Az oklevélben szereplő szakirányú szakképzettség megnevezése: …( a felvétel alapjául 

szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése ) szakirányú szakfordító 

…(idegen nyelv megnevezése) nyelvből és magyar nyelvből, (mely egyenértékű a felsőfokú 

állami „C” típusú nyelvvizsgával is (137/2008. Kormányrendelet alapján) 

Jelentkezési határidő: 2017. május 20. 

A jelentkezés formája: visszaküldött jelentkezési lap 

Információ (jelentkezési lap igénylése): angol: veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu 

Információ (jelentkezési lap igénylése): német: boda.helga@gtk.szie.hu 

Honlap: http://tti.gtk.szie.hu/oktatas/szakforditokepzes 

Csatolandó dokumentumok:  

 az államilag elismert legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány másolata  

 

Munkarend Szakirányú 

továbbképzés 

neve 

Önköltség 

(félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Irányszám Képzés 

gyakorisága 

Képzés 

helye 

Képzési 

terület 

L gazdasági és 

munkaügyi 

mediátor 

(közvetítő) 

275 000 

Ft 

3 20 < 30 szemeszterenként 

összefüggő 2 

oktatási hét  

Gödöllő TÁRS 

 

Részvétel feltétele: Mivel minden szakterületen egyre nagyobb igény jelentkezik a perelterelő 

és konfliktuskezelő technikák ismeretére, ezért a jelentkezés feltétele bármely képzési 

területhez tartozó alapképzésben (BA, BSc) szerzett fokozat és szakképzettség, egy államilag 

elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte, valamint 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány. Friss diplomások, pályakezdők esetén elvárás a szervezeti környezetben, 

gyakornokként letöltött és igazolt minimum 240 órás munkatapasztalat. A felvételi eljárás az 

előírt dokumentáció (diploma, nyelvvizsga bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány, gyakornoki 

igazolás) benyújtásán kívül felvételi beszélgetést is tartalmaz. A képzésre történő felvételt a 

237/2006 (XI. 27.) Korm. rend, a 10/2006 (IX. 25.) OKM rendelet, a Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karra történő felvételről pedig a Kari Felvételi Szabályzat rendelkezik.  

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Gazdasági- és munkaügyi mediátor 

(közvetítő) 

Jelentkezési határidő: 2017. június 30. 

Kapcsolattartó: Visztenvelt Andrea 

E-mail: Visztenvelt.Andrea@gtk.szie.hu 

Telefon: 06/28-522-000 /1926 

Postacím: SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet, 2100 Gödöllő, Páter 

Károly utca 1. 
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