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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Pedagógia Tanszéke  

(1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q. ép. A. szárny I. emelet. A123)  

 „Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak” 
szakirányú továbbképzést indít 

I. A KÉPZÉS CÉLJA 

 Felkészítést nyújtani a közoktatás különböző szintű vezető munkaköreiben dolgozók (pl.: a köznevelési 
intézmények igazgatói, igazgató-helyettesei, szakmai munkaközösség-vezetői, a szaktanácsadók, szakér-
tők, a szakképzés, tovább- és átképzési intézmények vezető munkatársai) számára feladatuk szakszerű 
ellátásához, 

 valamint a pedagógus szakvizsga letételéhez. 

A képzés a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény, a 10/2006. (IX.25) OKM rendeletben foglalt 
követelmények a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa X/19/2006-2007.sz. határo-
zata (2007. június 25.), valamint az Oktatási Hivatal OH-FHF/1797-4/2009 számú határozattal módosított OH-
FRKP/18030/2007 sz. határozata szerint folyik. A képzés 4 féléves. 

II. AZ EREDMÉNYES ZÁRÓVIZSGÁT TETT HALLGATÓK SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS, KÖZOKTATÁSI VEZETŐ 
SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL KAPNAK OKLEVELET. 

A kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, és azzal azonos szintű (egyetemi vagy főiskolai), szakirá-
nyú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít. 

III. A KÉPZÉS SZERVEZÉSI FORMÁJA 

A képzés szervezési formája távoktatás, amely a hallgatók egyéni tanulására épül. A hallgatók egyéni tanu-
lásra alkalmas feladatokat tartalmazó elektronikus tananyagcsomagot kapnak. A képzést MOODLE rendszer 
informatikai háttértámogatása segíti. 

IV. A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI (ÖNKÖLTSÉGE) 

Egy hallgató képzési költsége egy szemeszterre/egy félévre: 140.000 Ft, amely tanévenként a hivatalos 
infláció mértékével emelkedhet. A költségtérítést a NEPTUN rendszeren keresztül, az ott meghatározott 
határidőre kell megfizetni! 
A költségtérítés fedezi: az oktatás, a vizsgák, a záróvizsgák, az adminisztrációs (oklevél, posta-, stb.), a tan-
anyagcsomag és a tréning költségeit. 

V. JELENTKEZÉSI TUDNIVALÓK 

1. A jelentkezés helye: BME Műszaki Pedagógia Tanszék 
  1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q. ép. A. szárny I. emelet  

  Tel: 463-2655, 463-1699, 463-4358, fax: 463-3326 
  illetve a meghirdetett konzultációs helyszínek! 
A jelentkezés határideje: 2020. január 15.  pótjelentkezés:  2020. január 27 

2. A jelentkezéshez szükséges: 

 egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél, legalább 3 éves pedagógus  
munkakörben szerzett gyakorlat, 

 kitöltött „Jelentkezési Lap” "Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési 
szakra.  

 1 darab színes igazolvány kép  

 kitöltött „Kötelezettségvállalás” a költségtérítés megfizetésére (letölthető a honlapról: 
http://kozoktvez.mpt.bme.hu) 

AKI A FENTIEKBEN FELSOROLT FELTÉTELEKNEK MEGFELEL, KÜLÖN ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEIRATKOZHAT. 

(Csak az olyan jelentkezőt értesítjük külön, aki a feltételeknek NEM felel meg!) 

3. Beiratkozás Budapesten: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. Q. ép. A. szárny I. emelet A123 
 

Az információk letölthetők: http://kozoktvez.mpt.bme.hu   honlapunkról! 

http://kozoktvez.mpt.bme.hu/
http://kozoktvez.mpt.bme.hu/

