
  

  

A beszédhez érteni: hatalom  

 

A kommunikációs szakma krémjével találkozhatnak 

a hallgatók a mesterkurzuson! 

Jelenlegi és volt kommunikációs- és kampányigazgatók, 
beszédírók és nyelvészek alkotják a képzés oktatói gárdáját: 

 

 Aczél Petra 

 Balázs Géza 

 Bencze Lóránt 

 Bozóki András 

 Budai Bernadett 

 Gyurkovics Tamás 

 Molnár-Bánffy Kata 

 Novák Tamás 

 Síklaki István 

 Somogyi Zoltán 

Az elmúlt években megsokasodtak és egyre nagyobb médiavisszhangot kaptak az elbocsátásokkal és 
megszorításokkal kapcsolatos vezetői bejelentések, a természeti katasztrófákkal és áremelésekkel 
kapcsolatos szóvivői nyilatkozatok. 



 

 
Ma, amikor a beszédeket és nyilatkozatokat bármikor visszanézhetjük az interneten, amikor divatja van a 
beszédek írásos közzétételének, és a köztársasági elnök hibáktól hemzsegő beszéde pillanatok alatt bejárja 
az országot, óriási felelősség nehezedik a beszédírókra.  

Vezetőként, szóvivőként, sőt akár hivatásos szövegíróként sem könnyű a beszédírás, hiszen az 
egyetemeken és főiskolákon nem képeznek beszédírókat. Néhány retorika kurzuson részt vehetnek ugyan 
az érdeklődők, de ezeken a képzéseken leginkább a retorika történetéről esik szó, a való életben 
alkalmazható gyakorlati ismeretekről azonban nem.  

A Magyar Író Akadémia olyan államilag elismert felnőttképzést indít, immáron negyedik alkalommal, amely 
célul tűzte ki, hogy hallgatóit professzionális beszédírókká képezi. Az itt végzett szakemberek, nem csak a 
saját maguk számára lesznek képesek beszédet írni, hanem elsajátítják azokat a szakmai eszközöket, 
melyekkel megbízóik számára is hatásos beszédeket írhatnak. A résztvevők megtanulják, hogyan működnek 
a meggyőzés mechanizmusai, és melyek azok a kommunikációs eszközök, melyek nagy biztonsággal 
elsajátíthatóak, és a beszédekbe, mindennapi kommunikációba beépíthetőek. 

A mesterkurzus ideje:*  

Előadások: 2011. március 24. – április 21. (csütörtöki napokon) 13.30-18.00-ig 

Szemináriumi műhelymunka: 2011. május 5. – június 2., minden csütörtökön 13.30 – 15.30-ig  

(*az időpontokkal kapcsolatban a változtatás jogát fenntartjuk) 
 

A mesterkurzus helyszíne: Budapest, V. kerület 
 
A mesterkurzus tandíja: teljes ár: 95 000 Ft kedvezményes ár: 65 000 Ft 

 

Diákoknak és pedagógusoknak kedvezményt biztosítunk! 

 
 

FIGYELEM! A hallgatói létszám korlátozott, tapasztalataink alapján a helyek az előjelentkezési 
szakaszban betelhetnek, ezért kérjük, jelentkezési lapját mihamarabb küldje el! 

 
A Mesterkurzusok elérhetőségei, ahová további információkért fordulhat: 

Postacím: Budapest, 1065. Bajcsy-Zsilinszky út 5. 1/2. emelet 
Telefon: (Farkas Zsuzsanna) 06 20 339 9044 / 06 1 266 7601 Fax: 06 1 266 7603 
E-mail: zsuzsanna.farkas@dft.hu 
Web: www.mesterkurzusok.hu 
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Jelentkezési lap 

Fontos tudnivalók 

Képzés neve: Beszédíró mesterkurzus (PL-2034) 
Képzés helyszíne: P.Bureau,(1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22.) 
Képzés időpontja: 2011. március 24.- 2011. június 2. 

 

Jelentkező személyes adatai 

Vezetéknév  
 

Telefon  
 

Utónév  
 

Mobil  
 

Postacím  Fax  
 

Irányítószám  
 

E-mail  
 

Város   
 

Születési név  
 

Cím  
 

Születési hely, idő, anyja neve  
 

 

Számlázási adatok (amennyiben megegyezik a jelentkező adataival, kérjük üressen hagyni!) 

Számlázási 
név 

 
 

 
Postacím Számla postázási címe 

Irányítószám  
 

Irányítószám  
 

Város   
 

Város  
 

Cím  
 

Cím  
 

Telefon  
 

  

Fax  
 

  

Web  
 

  

 

Jelentkezem a Beszédíró mesterkurzusra  

 

 teljes áron (95 000 Ft)   kedvezményes áron (65 000 Ft) 
 
 

Honnan értesült a képzésről?  

A képzés kezdetekor igényelek képzési tanácsadást:       igen   nem 
A képzés kezdetekor igényelek előzetes tudásfelmérést:   igen   nem 
 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Aláírásommal igazolom, hogy a képzés részleteit tartalmazó részletes 
tájékoztatót elolvastam és az abban foglaltakat tudomásul vettem. Hozzájárulok az adataim képzéssel kapcsolatos dokumentumokban 
történő felhasználásához és kezeléséhez, valamint feliratkozom a Mesterkurzusok hírlevelére. Intézményünk az adatokat kizárólag - a 
2001/CI Felnőttképzési törvény által meghatározottak szerinti - statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése érdekében 
regisztrálja, harmadik félnek nem adja ki. 
 

Megjegyzés: A jelentkezésfizetési kötelezettséggel jár. A jelentkezés visszamondásának következményei: amennyiben a jelentkező a képzés indulását 
megelőző 3 héten belül mondja vissza jelentkezését, a díj 30 százalékát ki kell egyenlíteni. A visszamondás kizárólag faxon, levélben érvényes és kézhezvételkor 
lép érvénybe. A képzés kezdetét megelőző 5 napon belül a visszamondás nem érvényes, a jelentkezőnek a teljes képzési díjat meg kell fizetnie. 
 

 
Kelt:……………………………………………. 
 
…………………………………………………. 

Aláírás 
p.h.  


