
Részvételi feltételek 

 

A Móra Ifjúsági Könyvkiadó ZRt. (továbbiakban Szervező) 30 órás akkreditált pedagógus 
továbbképzéseket szervez pedagógus végzettségűek számára 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
szerint. 

A Szervező akkreditált pedagógus képzéseire a jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és 
elektronikus visszaküldésével a pedagoguskepzes@mora.hu email címre történik. 

A jelentkezők osztott fizetési módot is kérhetnek:  

- önrész,  

- illetve az iskolafenntartó által fizetendő rész. Ezt a jelentkezési lapon tüntethetik fel. 

A képzési költséget (önrészt) a Móra Kiadó ZRt. 10402166-21611863-00000000, K&H banknál vezetett 
számlájára, legkésőbb a képzés kezdetét megelőző 8 naptári napig kérjük befizetni. 

A közleményben kérjük a képzés címét és a résztvevő nevét feltűntetni. 

A résztvevő az önrészről kiállított számlát pdf formátumban, elektronikusan kapja meg 

Szervező az intézményi számlát a megadott címre postai úton küldi ki. 

A tanfolyam akkor kezdhető meg, ha az önrészt befizette. 

Tanúsítvány kiállításának feltétele: 

1. A tanfolyami órák 90%-án részt vett. 

2. A tanfolyami záródolgozat kötelezettségének eleget tett. 

3. A tanfolyam vezetője elfogadta a záródolgozatot. 

4. A tanfolyam teljes költsége kifizetésre került. 

A Szervező biztosítja a képzés helyszínét, a képzés zavartalan megtartásának feltételeit (szemléltető 
eszközök, körülmények stb.). 

A Szervező a képzés tematikájáról írásos tájékoztatót juttat el Résztvevőhöz a továbbképzés 
megkezdése előtt. 

Résztvevő részt vesz a továbbképzésen, és törekszik a képzés anyagának minél jobb elsajátítására. 

A Szervező a továbbképzés zárásaként értékeli Résztvevő teljesítményét. 

A Szervező minőségbiztosítási kérdőívet valamint jelenléti ívet töltet ki a résztvevővel. 

A tanúsítvány kiállításához szükséges anyagok listáját a tanfolyam részletes leírása tartalmazza. 

Amennyiben a jelentkező a tanfolyami órák 90%-án részt vett, továbbá teljesítette a tanfolyami 
kötelezettségeket, tanúsítványt kap. 

A továbbképzés szervezője évente újrakezdődő sorszámmal ellátott tanúsítványt állít ki a 
továbbképzéseken való eredményes részvételről, amely tartalmazza a továbbképzésben részt 
vevő nevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, a továbbképzés megnevezését, 
a tanórai foglakozások számát, a továbbképzés szervezőjének hivatalos nevét, székhelyét, a 
továbbképzési program alapítási engedély számát, a továbbképzés idejét és helyszínét, a 
tanúsítvány kiállításának helyét és keltét, a továbbképzésért felelős aláírását. A tanúsítványon fel 
kell tüntetni, hogy az munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban 
meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít.  
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Szervező köteles a kiadott Tanúsítványokat nyilvántartásában vezetni, arról szükség esetén a hivatalos 
szerveknek tájékoztatást adni. 

Amennyiben a képzést bármilyen okból a Szervező nem tudja lebonyolítani, legalább 72 órával a 
képzés kezdete előtt erről értesíti a jelentkezőket, és más időpontot ajánl fel. Amennyiben az új 
időpontot a Résztvevő nem fogadja el, a Szervező a Képzésre befizetett díjakat visszafizeti. 

 


