
Érdeklődők gyakori kérdései és a válaszok

A. Milyen oklevél szükséges a jelentkezéshez?
1. Műszaki, természettudomány, agrár képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi 
képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél ÉS

 munkavédelmi szakmérnök vagy szakember oklevél , VAGY

 munkavédelmi technikusi bizonyítvány

Tehát kell egy műszaki vagy műszaki jellegű oklevél, és mellé munkavédelmi közép- vagy felsőfokú 
végzettség.

2. Társadalomtudomány; jogi; közigazgatás, rendészeti és katonai; informatika; 
gazdaságtudományok; bölcsészettudomány képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a 
korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél ÉS

 munkavédelmi szakmérnök vagy munkavédelmi szakember szakképzettség

Tehát nem műszaki jellegű oklevelek esetén nem elég a munkavédelmi technikus szakképesítés, 
kötelező a felsőfokú munkavédelmi végzettség (munkavédelmi szakmérnök vagy szakember oklevél).

3. Orvos- és egészségtudomány képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési 
rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett végzettség, és  munkaegészségügyi [foglalkozás-
orvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és 
népegészségtan] szakképzettség vagy szakképesítés vagy szakvizsga

Tehát nem kell munkavédelmi szakképesítés vagy szakképzettség.

B. A képzés hossza, indítása
A képzés 2 féléves.

Megfelelő számú (célszám: 15) jelentkező esetén 2021. február 22-én indítjuk.

Az érdeklődőt kérjük, küldje el a jelentkezését mindenképpen. Ha nem indulunk februárban, akkor is 
biztosan indulunk szeptemberben. A szeptemberire jelenleg még nem lehet jelentkezni, erre március 
végétől lesz lehetőség.

A KTH honlapon fent van az űrlap, a jelentkezést a szokásos módon kell intézni.

A jelentkezési határidő jelenleg 2021. január 15., ezt nyilván meg fogjuk hosszabbítani kb. február 10-
re, de ténylegesen még a 2. alkalomtól is becsatlakozható lesz a képzés, de azért mindenkit tereljünk 
a mielőbbi jelentkezés irányába.

C. Milyen szakmai jogosultságot ad a képzés?
Önálló szakmai jogosultságot nem keletkeztet, azok a bemeneti feltételek alapján meghatározottak.

A képzés célja az, hogy az eddig megszerzett kompetenciákat fejlesszük, a gyakorlatban is 
elmélyítsük, új tudással és módszertani ismeretekkel lássuk el a hallgatókat.

D. Önköltség fizetés
A önköltségi díj mértéke egységes, a díj mértékét a Kari Tanács állapítja meg, a további szabályokat 
pedig a BME egységesen a Karokra s a képzésekre.

Részletfizetés az általános szabályok szerint lehetséges.



Mód van arra, hogy az önköltséget a hallgató munkáltatója részben vagy egészben magára vállalja.

E. Fizetési határidő
Az általános szabályok szerint.

F. Képzési napok
10 hétfői napon lesz a képzés, mindig munkanapokon, munkaidőben. Ezen a 10 munkanapon, a 
járvány állapotától függően, jelenléti órák tartására törekszünk, de ha nem lehetséges, részben vagy 
egészben online kerülnek megtartásra. A 10 hétfői munkanapon túli aktivitásokat előzetesen is online
változatra tervezzük.

A félév tervezése során arra törekszünk, hogy a gyakorlati órák a tavasz közepétől legyenek és 
nagyon bízunk abban, hogy akkorra már nem lesz akadálya a hallgatói jelenlétnek. Ha ez mégsem 
lehetséges, akkor interaktív megoldásokat használunk.

A vizsgák a vizsgaidőszakra vonatkozó aktuális központi, illetve BME szabályozás szerint távollétiek 
(online) vagy jelenlétiek lesznek.


	A. Milyen oklevél szükséges a jelentkezéshez?
	B. A képzés hossza, indítása
	C. Milyen szakmai jogosultságot ad a képzés?
	D. Önköltség fizetés
	E. Fizetési határidő
	F. Képzési napok

