
KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

BME KJK MUNKAVÉDELMI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 

MUNKAVÉDELMI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Műszaki Továbbképző Központ a 2022/2023-as tanév 2. félévében munkavédelmi szakirányú 

továbbképzést indít. 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Munkavédelmi szakirányú továbbképzési 

szak 

2. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: Munkavédelmi szakember 

3. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: Műszaki képzési terület 

4. A felvétel feltétele:  

Legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) 

szerzett oklevél a következő képzési területekről: 

műszaki, orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, 

informatika, természettudomány, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, nemzetvédelmi és 

katonai, agrár, sporttudomány 

5. A képzési idő: 4 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

A képzés kezdete: 

Az első képzési nap 2023. február 17. A képzés hétvégente kerül megtartásra (2 hetenként 

pénteken 12 órától, valamint szombaton egész nap, eltérés lehetséges). 

A tanulmányok elvégzése után tett sikeres záróvizsga esetén a hallgatók munkavédelmi 

szakirányú szakképzettséget igazoló oklevelet kapnak. Az oklevél felsőfokú munkavédelmi 

szakképesítéshez kötött munkakörök betöltésére, illetve munkabiztonsági szaktevékenység 

ellátására jogosít, és egyben egyik feltétele (az előírt alapképzettségen túl) a munkabiztonsági 

szakértői jogosultság megszerzésének is.  

ÖNKÖLTSÉG TÉRÍTÉS 

A képzés önköltséges, melynek díja szemeszterenként 179.000 Ft, amelyet az egyetem 

költségvetési számlájára kell befizetnie a hallgatónak, a felvételi értesítés és az önköltség kiírását 

követően. 

GYAKORLATI TUDNIVALÓK 

A képzés levelező rendszerű, részidős szakirányú továbbképzés, hallgatói jogviszonyban. 

A felvételt követően kapják meg a hallgatók a tanrendet, amely pontosan tartalmazza a tanítási 

napokat. Vizsgákat hétköznapokra és hétvégére is szervezünk, a hallgatók jelentkezhetnek 

bármelyik vizsgaalkalomra, a vizsgára meghatározott létszámkereten belül. 

A JELENTKEZÉS MÓDJA 

Jelentkezni az egyetem Központi Tanulmányi Hivatalának honlapján, elektronikus felület 

kitöltésével lehet. Címe: https://kth.bme.hu/e-ugyintezes/szakiranyu-tovabbkepzesek/, itt lépjen 

https://kth.bme.hu/e-ugyintezes/szakiranyu-tovabbkepzesek/


tovább a szükséges felületre, majd válassza „A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Műszaki 

Továbbképző Központ szakirányú továbbképzéseire szóló felvételi kérelem” menüpontot, ahol be 

kell jelentkeznie. Amennyiben még nem volt a BME hallgatója, akkor válassza a „Portál 

belépést”. Itt először regisztrálnia kell magát, és ezen regisztráció után tud belépni. 

A jelentkezési űrlap egyszerűen, könnyen kitölthető. Kérjük, ehhez készítse elő személyi 

igazolványát, lakcím-, adó- és TAJ-kártyáját, és az azokon szereplő adatokat töltse ki majd az e-

űrlapon. (Ez azért is különösen fontos, mert a nem pontos adatok akadályozzák majd a 

diákigazolvány igénylést.) A jelentkezéshez szükséges a korábbi oklevél szkennelt formában 

történő feltöltése is. 

 

Amennyiben a jelentkezése sikeres, minden esetben automata választ kap a „Véglegesítés” gomb 

megnyomását követően. Ha nem érkezik meg a válasz, kérjük, ellenőrizze a levélszemetet, illetve 

spam mappát is. 

 

A felvételről, illetve elutasításról a jelentkezőket e-mailben értesítjük. 

Amennyiben kérdése, vagy bármilyen problémája van a jelentkezéssel kapcsolatban, kérjük, hívja 

ügyintézőnket, Burány Tamásnét a 06-1/463-1684 vagy a 06-30/631-9530 telefonszámon, illetve 

írjon e-mailt az mtk@kjk.bme.hu vagy a burany.erika@kjk.bme.hu címre.  
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