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Kultúrakutatás alapjai
Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a tudományos kutatás iránt érdeklődő 

közművelődési területen dolgozó szakemberek számára ismereteket 

nyújtani a társadalomtudományi kutatások alapjairól, a kulturális 

területen végzett hazai vizsgálatokról. A résztvevőket képessé tenni 

igényfelmérés, közösségi felmérés és helyzetelemzés készítésére. 

Felkészíteni őket arra, hogy képesek legyenek a kutatási 

eredményeiket tudományos igényességgel különböző tudományos 

fórumokon megjeleníteni, közölni. A képzés hosszútávú célja a 

kultúrakutatók, valamint a kulturális területen PhD képzésre 

jelentkezők számának országos növelése.

60 36651-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.06

Mentorképzés amatőr művészeti 

csoportok támogatására

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a közművelődési szervezetekben, közösségi 

színterekben dolgozó szakemberek, és az amatőr művészeti 

mozgalomban közvetlenül résztvevő csoportvezetők képessé tétele 

saját és szomszédos települések közművelődési szervezeteiben 

mentori szerepkör ellátására az amatőr művészeti csoportok 

körében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az amatőr 

művészeti csoportok működését, a mentorálási folyamat során 

használható támogató eszközöket, technikákat, a mentorálási 

folyamatok végigkövetésének módszereit, illetve fejlesszék a 

feladat ellátáshoz szükséges gyakorlati készségeiket.

60 36649-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.06

Közösségszervezés szakmai 

gyakorlatvezető

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, 

gyermek és ifjúsági és tömegkommunikációs szervezetekben 

dolgozó tapasztalt szakemberek felkészítése, hogy a 

közösségszervezési gyakorlatukat töltő felsőoktatási résztvevők 

szakmai gyakorlatát professzionálisan tudják vezetni. Megismerjék 

a kulturális szakembereknek szóló képzések tartalmát, a résztvevők 

kompetenciáit, hogy képesek legyenek számukra olyan feladatokat 

adni, amelyekkel a hivatásukhoz szükséges gyakorlati készségeiket, 

kompetenciáikat, attitűdjeiket fejleszthetik.

30 36652-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.06
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Közösségfejlesztés Alternatíva Egyesület
6724 Szeged, Jakab Lajos 

utca 7. I/1.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a 

közösségfejlesztés alapfogalmait, keretrendszerét, folyamatát. 

Továbbá cél az is, hogy a résztvevők saját élményű tapasztalatokat 

szerezzenek a közösségfejlesztés módszertanáról, különböző 

technikáiról és megismerkedjenek azzal kapcsolatos jó 

megoldásokkal.

120 40293-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.27

A kulturális közösségfejlesztés 

gyakorlata

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés során a résztvevők megismerkednek a Cselekvő 

közösségek (EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt céljaival és 

eredményeivel, képessé válnak a kulturális partnerség, a 

közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési 

folyamatok generálására, jártassá válnak a társadalmiasított 

intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek 

alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség 

támogatásának módszereit. A megszerzett kompetenciák 

birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére 

és alkalmazására a könyvtári, a múzeumi és a közművelődési 

területen.

60 51618-4/2017/KOZOSMUV 2022.10.05

Népi Játszóházvezetői tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

Népi kézműves gyakorlati ismeretek elsajátítása annak érdekében, 

hogy  a közművelődési szakember a munkájához szükséges 

érdeklődési körét, tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket 

az ismereteket tudatosan a természet körforgása, a népszokások és 

a családi élet szokásai keretében ágyazva tudja munkája során 

hasznosítani. Ismerje a különféle korú gyermekeknek és 

felnőtteknek tanítható kézműves technikákat. 

120 11348-3/2018/KOZOSMUV 2023.03.05

Amatőr művészeti csoportok 

mentorálása

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a közművelődési szervezetekben, közösségi 

színterekben dolgozó szakemberek, és az amatőr művészeti 

mozgalomban közvetlenül résztvevő csoportvezetők képessé tétele 

saját és szomszédos települések közművelődési szervezeteiben 

mentori szerepkör ellátására az amatőr művészeti csoportok 

körében. Célja továbbá, hogy a résztvevők megismerjék az amatőr 

művészeti csoportok működését, a mentorálási folyamat során 

használható támogató eszközöket, technikákat, a mentorálási 

folyamatok végigkövetésének módszereit, illetve fejlesszék a 

feladat ellátáshoz szükséges gyakorlati készségeiket.

60 33431-3/2018/KOZOSMUV 2023.06.18
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A kulturális közösségfejlesztés 

gyakorlata (blended)

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés során a résztvevők megismerkednek a Cselekvő 

közösségek (EFOP 1.3.1-15-2016-00001) projekt céljaival és 

eredményeivel, képessé válnak a kulturális partnerség, a 

közösségfejlesztés és a kulturális intézményeket célzó fejlesztési 

folyamatok generálására, jártassá válnak a társadalmiasított 

intézményi modellek és az esélyegyenlőségi modellek 

alkalmazásában, elsajátítják az intézményi önkéntesség 

támogatásának módszereit. A megszerzett kompetenciák 

birtokában képesek lesznek esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére 

és alkalmazására a könyvtári, a múzeumi és a közművelődési 

területen.

60 39795-3/2018/KOZOSMUV 2023.08.07

Life coach Bodor Anita egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét, Attila 

utca 4.

A képzés célja, hogy a résztvevők, segítő szakmában dolgozók 

elsajátítsák a life coaching mint életminőség javítására szolgáló 

tevékenység elméleti és gyakorlati alapjait, módszertanát. Cél, hogy 

a résztvevők képessé váljanak a life coaching folyamatának 

levezetésére, ehhez megismerjenek különböző coaching 

eszközöket, életvezetési technikákat és az adott helyzetnek 

megfelelően alkalmazni tudják azokat a segítő szerepben, az egyén 

fejlődése, jövőképének megfogalmazása, életminőségének javítása 

érdekében. Cél továbbá, hogy a résztvevők önismerete és érzelmi 

intelligenciája fejlődjön a képzésen tanultak és átéltek hatására.

120 39797-3/2018/KOZOSMUV 2023.08.21
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Szabadidő szervezés 

módszertani alapjai képzés 
Kodolányi János Egyetem

8000 Székesfehérvár, 

Fürdő utca 1.

A szakmai továbbképzés célja a közművelődési 

alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó kulturális 

szakemberek felkészítése a különböző iskolán kívüli játék- és 

szabadidős tevékenységek kezdeményezésére, megszervezésére és 

vezetésére a 7-18 éves korosztály számára. A képzés célja, hogy a 

módszertanilag felkészült szakemberek képesek legyenek az 

iskolán kívüli nevelés részeként nem rendszeresen ismétlődő, 

alkalmi jellegű szabadidős tevékenységek (pl. kézműves 

tevékenység, mozgásos játékok, sportfoglalkozások stb.) 

megvalósítására. A képzést sikeresen teljesítő szakember képes a 

játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő eszközként 

használni, valamint felmérni a csoport, az emberek igényét, a hely 

és az időtartam adta lehetőségeket.

30 3864/2019/KOZMUVFO 2024.01.24

Idős specifikus 

szolgáltatásszervezés 
Kodolányi János Egyetem

8000 Székesfehérvár, 

Fürdő utca 1.

A szakmai továbbképzés célja a közművelődési 

alapszolgáltatásokat nyújtó intézményekben dolgozó kulturális 

szakemberek felkészítése a demográfiai változások következtében 

jelentkező speciális szolgáltatási igényekre a közösségi művelődés 

intézményrendszerében. Cél a képzés során, olyan ismeretek, 

készségek elsajátíttatása, amely tudástartalmakkal a szolgáltatást 

nyújtók hatékony segítséget, támogatást adhatnak az idősödő, 

illetve idős népességnek.

30 3868/2019/KOZMUVFO 2024.01.24

Ifjúsági Közösségszervezés 

alapjai 
Kodolányi János Egyetem

8000 Székesfehérvár, 

Fürdő utca 1.

A szakmai továbbképzés célja a közművelődésben dolgozó 

szakemberek ifjúsági korosztállyal kapcsolatos ismereteinek 

bővítése a demográfiai adatok, az ifjúságszociológia és 

ifjúságpolitika, valamint az ifjúságkutatások mentén. A képzés 

további célja, hogy az ifjúsági korosztály sajátosságainak és a 

közösségszervezés módszereinek megismerésével, majd ezen 

ismeretek kombinálásával eredményes közösségteremtő és 

közösségépítő munkát tudjanak végezni az ifjúság körében.

30 3866/2019/KOZMUVFO 2024.01.24
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Kulturális intézmények 

vezetőinek képzése 
Budapesti Művelődési Központ

1119 Budapest, Etele út 

55.

A 120 órás blended képzés (80 kontakt óra + 40 óra távtanulás) 

célja, hogy a résztvevőt képessé tegye arra, hogy a 150/1992 

(XI.20.) Korm. r. 6/G § (1) bekezdésében megjelöltek szerint 

kulturális intézményben magasabb vezető beosztást ellásson. 

Vezetési, szervezési, gazdasági, államháztartási és jogi ismeretek 

nyújtásával a vezetői döntési kompetencia megalapozása. Humán 

erőforrás menedzselési ismeretek, valamint a hatékony vezetést 

támogató tréning – kommunikáció, időgazdálkodás, helyzetfüggő 

vezetés – aktív gyakorlásával a vezetői kompetenciák fejlesztése, a 

vezetővé válás elősegítése.

120 3462/2019/KOZMUVFO 2024.01.23

Kézműves foglalkozás vezetői 

tanfolyam 

Generációk Háza Művelődési 

Központ

9021 Győr, Aradi vértanúk 

u. 23.

A kulcskompetenciák fejlesztésében fontos szerepet játszó kreatív 

foglalkozások iskolai, illetve szabadidős foglalkozásokon való 

alkalmazásának fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezek 

a tevékenységek sokoldalúan fejlesztik a különféle készségeket, 

biztosítják az alkotás élményét, pozitívan hatnak a személyiségre 

minden korosztályban. A képzésben résztvevők kiscsoportos 

formában, komplex oktatásban részesülnek, átfogó ismereteket 

szereznek mintegy 16-féle kézműves technikáról, illetve 

megszerzik azokat a szükséges elméleti, gyakorlati, technikai, 

művészeti, tárgyi néprajzi, illetve szervezési ismereteket, melyek a 

programok színvonalas lebonyolításához és vezetéséhez 

szükségesek.

120 3461/2019/KOZMUVFO 2024.01.24

Fogyatékos személyek a 

közművelődés, a múzeumok, a 

könyvtárak világában (A 

közművelődésben, a 

múzeumokban, a könyvtárakban 

dolgozó szakemberek 

felkészítése a fogyatékos 

személyek szolgáltatáshoz való 

egyenlő esélyű hozzáférésének 

biztosítására)

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 

Szociálpolitikai Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft.

1138 Budapest, Váci út 

191.

Közvetett cél a közművelődésben, a múzeumokban, a 

könyvtárakban, a zoopedagógia területén dolgozó szakemberek 

által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatos 

egyenlő esélyű hozzáférés szemléletének kialakítása, megerősítése. 

Közvetlen cél az, hogy a közművelődésben dolgozó szakemberek 

átfogó tudással rendelkezzenek a fogyatékosságügyi ismeretekről, 

melyeket saját munkájukban is meg tudnak jeleníteni. További cél, 

hogy a megszerzett tudásnak köszönhetően a közművelődésben 

dolgozó szakemberek munkájuk fogyatékosságügyet érintő feladat-

, és kompetenciahatárait felismerjék.

30 3512/2019/KOZMUVFO 2024.02.25
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A közösségfejlesztés gyakorlata KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
4032 Debrecen, Egyetem 

tér 1.

A képzés célja a kulturális (elsősorban közművelődési) területen 

dolgozó szakemberek megismertetése a közösségi tervezéssel, 

valamint érzékenyítése a közösségi megoldások irányában 

közösségfejlesztési módszerek alkalmazásával. A képzés során 

megismert technikák és módszerek felkészítik a szakembereket 

arra, hogy a helyi társadalom problémáira valós, helyi igényű 

együttműködésen alapuló cselekvési irányokat és terveket 

fogalmazzanak meg és dolgozzanak ki. A közösségi tervezés 

hatásait és a közösségfejlesztési módszereket megismerve a 

kulturális intézmények, közösségi színterek közösségfejlesztési 

lehetséges feladatait ismerik meg - növelve ezáltal a közösségi 

művelődés eredményességét és a vidékfejlesztésben való aktív 

szerepet.

120 12469/2019/KOZMUVFO 2024.03.27

Gyöngyviselet Sárköz 

népművészetében - Népi 

ékszerkészítő tanfolyam 

kezdőknek

Területi Művelődési Intézmények 

Egyesülete

1119 Budapest, Fehérvári 

utca 47.

A képzés célja a kulturális (elsősorban közművelődési) területen 

dolgozó szakemberek megismertetése a közösségi tervezéssel, 

valamint érzékenyítése a közösségi megoldások irányában 

közösségfejlesztési módszerek alkalmazásával. A képzés során 

megismert technikák és módszerek felkészítik a szakembereket 

arra, hogy a helyi társadalom problémáira valós, helyi igényű 

együttműködésen alapuló cselekvési irányokat és terveket 

fogalmazzanak meg és dolgozzanak ki. A közösségi tervezés 

hatásait és a közösségfejlesztési módszereket megismerve a 

kulturális intézmények, közösségi színterek közösségfejlesztési 

lehetséges feladatait ismerik meg - növelve ezáltal a közösségi 

művelődés eredményességét és a vidékfejlesztésben való aktív 

szerepet.

60 7887/2019/KOZMUVFO 2024.05.10

Kulturális örökségmenedzsment KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
4032 Debrecen, Egyetem 

tér 1.

A szakmai továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik 

ismerik a kulturális örökség, hungarikum,  helyi értéktárak 

fogalmait, kezelésének jogi hátterét és pénzügyi vonatkozásait, 

védelmének technikáit, hazai és nemzetközi gyakorlatát, valamint 

hazai intézményrendszerét. A megszerzett ismereteik birtokában 

képesek a kulturális örökség védelmére, megőrzésére, 

menedzselésére és bemutatására. A képzés eredményeképpen 

fejlődik a résztvevők együttműködési és kezdeményező készsége, 

információgyűjtési, helyzetelemzési és tervezési képességei

120 37463/2019/KOZMUVFO 2024.10.02



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési 

program tartására jogosult 

megnevezése

A szakmai 

továbbképzési program 

tartására jogosult 

székhelye

A szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető 

kompetencia megnevezése

A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program nyilvántartásba 

vételről szóló határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program 

érvényességi 

ideje

Kulturális intézmények 

vezetőinek kötelező 

továbbképzése

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 

Oktató és Kiadó Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

1053 Budapest, Szép u. 2. 

I. em.

A szakmai továbbképzés célja, hogy a továbbképzést sikeresen 

elvégző olyan államháztartási, pénzügyi-gazdasági és vezetési 

ismereteket, valamint kompetenciákat sajátítson el, amelyek 

segítségével el tudja látni egy kulturális intézmény magasabb 

vezető beosztását és javaslatot tudjon tenni az intézményi 

(kötelező) dokumentumok tartalmára, legyen képes ellenőrizni az 

intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb folyamatait.

120 40619/2019/KOZMUVFO 2024.10.02

Online marketing képzés Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 

55.

A kulturális területen is egyre több a kínálat, így nagyobb lehetőség 

nyílik mindenki számára a megfelelő program kiválasztására. A 

kultúrával foglalkozó intézmények feladata a célközönség elérése 

és megfelelő tájékoztatása. 

Ehhez az új ismeretek elsajátítása, a digitális kompetenciák 

fejlesztése nélkülözhetetlenné válik. A továbbképzési program 

célja, hogy a résztvevők megismerjék az online marketing alapjait 

és az ismeretek birtokában képesek legyenek a hirdetések 

mesterfogásaira, a közösségi oldalak professzionális 

felhasználására. A résztvevő a képzés során megtanulja a cél 

meghatározását, a felhasználóbarát honlap szabályait, a 

hatékonyság növelésének lehetőségeit. Képessé válik az e-mail lista 

gyűjtésére és felhasználására.

30 VI/919/2020/KOZMUVFO 2025.02.13

Projekttervezés és pályázatírás Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 

55.

A kulturális és felnőttképzési területen is egyre több lehetőség 

nyílik pályázati források elérésére. Az új típusú feladat új ismeretek 

elsajátítását és kompetenciák meglétét teszi nélkülözhetetlenné. A 

továbbképzési program célja, hogy a kulturális, közművelődési és 

civil területen tevékenykedő résztvevők megfelelő szemléletmód és 

alapfokú pályázatírási ismeretek birtokában képesek legyenek 

pályázatok elkészítésére, ütemezésére és a költségvetés tervezet 

elkészítésére. 

30 VI/2411/2020/KOZMUVFO 2025.05.04



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési 

program tartására jogosult 

megnevezése

A szakmai 

továbbképzési program 

tartására jogosult 

székhelye

A szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető 

kompetencia megnevezése

A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program nyilvántartásba 

vételről szóló határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program 

érvényességi 

ideje

Kulturális 

szervezetmenedzsment

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja az 1997.CXL törvényben foglaltaknak való 

megfelelés biztosítása. Cél, hogy a résztvevő a menedzsment, azon 

belül a vezetés, valamint az szervezet gazdálkodásával összefüggő 

ismeretek elsajátításával hatékonyabban tudja működtetni a 

jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói 

elvárásoknak megfelelően a közművelődési szervezetet. Sajátítsa el 

azt a tudást, mely segítségével képes lesz a szervezeténél előforduló 

problémás helyzetek megoldására, a munkatársak számára a 

megfelelő munkahelyi környezet megteremtésére, menedzsment 

feladatainak ellátására.

60 VI/1611/2020/KOZMUVFO 2025.03.24

Közösségszervezést támogató 

digitális módszerek

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és 

tömegkommunikációs szervezetekben dolgozó szakemberek 

informatikai kompetenciáinak továbbfejlesztése, haladó szintű 

ismeretek átadása számukra a hatékonyabb mindennapi 

munkavégzés érdekében. A képzés során elsajátított ismeretek jól 

hasznosulhatnak a munkavégzés során felmerülő informatikai 

feladatok és problémák hatékony megoldásában. A képzés további 

célja, hogy a résztvevők megismerjenek új, a munkájuk során 

használható programokat, azok használatát, és képesek legyenek 

velük önállóan dolgozni, önmaguk folyamatos fejlesztésére a minél 

inkább professzionális munkavégzés érdekében.

30 VI/1261/2020/KOZMUVFO 2025.03.24

Digitális kompetenciák a 

közművelődésben

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti és 

tömegkommunikációs szervezetekben dolgozó szakemberek 

informatikai kompetenciáinak fejlesztése, ezáltal segítésük a 

mindennapi munkavégzés során felmerülő informatikai feladatok 

és problémák professzionális és hatékony megoldásában. 

Megismerjék a munkájuk során használt és használható 

nélkülözhetetlen programok alapvető tartalmát és funkcióit, és 

képesek legyenek ezek önálló használatára, önmaguk folyamatos 

fejlesztésére.

30 VI/1260/2020/KOZMUVFO 2025.03.24



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési 

program tartására jogosult 

megnevezése

A szakmai 

továbbképzési program 

tartására jogosult 

székhelye

A szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető 

kompetencia megnevezése

A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program nyilvántartásba 

vételről szóló határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program 

érvényességi 

ideje

Kulturális 

szolgáltatásmenedzsment

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja az 1997.CXL törvényben foglaltaknak való 

megfelelés biztosítása. Cél, hogy a résztvevő a képzésen elsajátított 

információk, azon belül a vezetés, valamint az szervezet 

gazdálkodásával összefüggő ismeretek elsajátításával 

hatékonyabban tudja működtetni a jogszabályi és szakmai 

követelményeknek, valamint a fenntartói elvárásoknak megfelelően 

a közművelődési szervezetet. Sajátítsa el azt a tudást, amely 

segítségével képes lesz a szervezeténél előforduló problémás 

helyzetek megoldására, a munkatársak számára a megfelelő 

munkahelyi környezet megteremtésére, szolgáltatási feladatainak 

ellátására.

60 VI/1612/2020/KOZMUVFO 2025.03.25

Változások a kulturális terület 

jogszabályaiban – jogi kalauz a 

közművelődésben dolgozóknak

Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 

55.

A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje a jogelméleti alapelveket, 

az alapjogok rendszerét, a művelődéshez való jog tartalmát. 

Ismerje a magyar jogforrási rendszert, a jogszabályok érvényességi 

kellékeit, ezáltal azonosítani tudja a mindennapi szakmai munkája 

során alkalmazandó jogi normákat. A képzés célja továbbá, hogy 

átfogó betekintést adjon a résztvevőknek a kulturális és azon belül 

a közművelődési szakterület jogszabályi változásairól, bemutassa 

mindazon jogszabályokat, amelyek a közművelődési szakemberek 

munkáját meghatározzák.

30 VI/474/2021/KOZMUVFO 2026.01.29

Mézeskalács-készítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A mézeskalácsosság alapjainak gyakorlati elsajátítása, a mesterség 

történetének megismerése, annak érdekében, hogy a hagyományos 

mézeskalácsokat a mai igényeknek megfelelően el tudják készíteni. 

Ismerjék a különféle díszítési technikákat és bábformákat. Ezeket 

az ismereteket az évkör ünnepi szokásaihoz és a családi élet 

szokásaihoz fel tudják használni, és tovább tudják adni a munkájuk 

során. Ismerjék a különböző korú gyermekeknek és felnőtteknek 

tanítható különféle mézeskalácsos technikákat.

60 VI/748/2021/KOZMUVFO 2026.02.11



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési 

program tartására jogosult 

megnevezése

A szakmai 

továbbképzési program 

tartására jogosult 

székhelye

A szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető 

kompetencia megnevezése

A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program nyilvántartásba 

vételről szóló határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program 

érvényességi 

ideje

Népi ékszerkészítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A kárpát-medencei népi gyöngyékszer készítés gyakorlati és 

néprajzi elméleti ismeretek elsajátítása annak érdekében, hogy a 

résztvevő a munkájához szükséges érdeklődési körét, 

tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. A hagyományos népi 

ékszerek, tájegységenkénti típusait, funkcióit,jelölő szerepét 

ismerje meg. Fontos célkitűzés a megalapozott ismeretek hiteles 

átadása, továbbadása. További cél a népi ékszerkészítés 

népszerűsítése, beemelése a köztudatba és szélesebb körökben való 

megismertetése, elterjesztése, a megszerzett tudást tudja munkája 

során (játszóház, előadás, program–és rendezvényszervezés stb.) 

hasznosítani. Ismerje a különféle korú gyermekeknek és 

felnőtteknek tanítható kézműves technikákat. 

60 VI/749/2021/KOZMUVFO 2026.02.11

Gyékény-tárgykészítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A résztvevő a Kárpát-medencében, a magyar és nemzetiségi 

kézművességen belül a gyékényfelhasználás kezdeteiről, 

hagyományos forma és mintakincséről megfelelő tájékozottságot 

szerezzen. Tudjon a gyékényfelhasználás kiemelkedő 

központjairól, a parasztspecialisták szerepéről. Képes legyen a 

gyékény anyag- és eszközismerete birtokában műhelyt kialakítani, 

önálló munkát végezni. Ismerje a gyékény alapanyag 

tulajdonságait, beszerzésének lehetőségeit. Tisztában legyen a 

munkához szükséges eszközök, szerszámok rendeltetésszerű 

használatával. A megmunkálási, javítási, befejezési munkálatok 

elméleti és gyakorlati elsajátításával alkalmas legyen a munka 

elvégzésére, megszervezésére.

60 VI/750/2021/KOZMUVFO 2026.02.11

Mézeskalács-készítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A mézeskalácsosság alapjainak gyakorlati elsajátítása és a 

mesterség rövid történetének megismerése a cél, annak érdekében, 

hogy a hagyományos mézeskalácsokat a mai igényeknek 

megfelelően el tudják készíteni a résztvevők. Ismerjék a különféle 

díszítési technikákat és bábformákat. Ezeket az ismereteket az 

évkör ünnepi szokásaihoz és a családi élet szokásaihoz fel tudják 

használni, és tovább tudják adni a munkájuk során.

30 VI/751/2021/KOZMUVFO 2026.02.11



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési 

program tartására jogosult 

megnevezése

A szakmai 

továbbképzési program 

tartására jogosult 

székhelye

A szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető 

kompetencia megnevezése

A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program nyilvántartásba 

vételről szóló határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program 

érvényességi 

ideje

Szalma-tárgykészítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A résztvevő a Kárpát-medencében, a magyar és nemzetiségi 

kézművességen belül a szalmafelhasználás kezdeteiről, 

hagyományos forma és mintakincséről megfelelő tájékozottságot 

szerezzen. Tudjon a szalmafonás kiemelkedő központjairól, a 

parasztspecialisták szerepéről. Képes legyen a szalmamunkák 

anyag és eszközismerete birtokában megfelelő műhelyt kialakítani, 

önálló munkát végezni. Ismerje a szalma alapanyag tulajdonságait, 

beszerzési lehetőségeit. Tisztában legyen a munkához szükséges 

eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatával. A 

megmunkálási, javítási, befejezési munkálatok elméleti és 

gyakorlati elsajátításával alkalmas legyen a munka 

megszervezésére és elvégzésére.

30 VI/752/2021/KOZMUVFO 2026.02.11

Csuhétárgykészítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A képzés résztvevője a Kárpát-medencében, a magyar és 

nemzetiségi kézművességen belül a csuhé felhasználás kezdeteiről, 

hagyományos forma és mintakincséről megfelelő tájékozottságot 

szerezzen. Tudjon a csuhé felhasználás kiemelkedő központjairól, 

a paraszt specialisták szerepéről. Képes legyen a csuhé anyag- és 

eszközismerete birtokában műhelyt kialakítani, önálló munkát 

végezni. Ismerje a csuhé alapanyag tulajdonságait, beszerzésének 

lehetőségeit. Tisztában legyen a munkához szükséges eszközök, 

szerszámok rendeltetésszerű használatával. A megmunkálási, 

javítási, befejezési munkálatok elméleti és gyakorlati elsajátításával 

alkalmas legyen a munka elvégzésére, megszervezésére.

30 VI/753/2021/KOZMUVFO 2026.02.11



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési 

program tartására jogosult 

megnevezése

A szakmai 

továbbképzési program 

tartására jogosult 

székhelye

A szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető 

kompetencia megnevezése

A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program nyilvántartásba 

vételről szóló határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program 

érvényességi 

ideje

Bútorfestő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A festett bútor iránt érdeklődők elméleti és gyakorlati ismereteinek 

szélesítése. A szakma történetének és néprajzi vonatkozásainak 

ismerete, alapanyag,- és eszközhasználat, technológiai és technikai 

ismeretek megszerzése, használata. A képzésen résztvevő felnőtt 

ismerje meg a bútorfestés hagyományos formavilágát, Szerezzen 

jártasságot a szakma technológiai folyamataiban, melyeket 

felhasználva váljon képessé önállóan a hagyományos értékekre és 

technikai ismeretekre alapozott, a mai tárgykultúrába illeszkedő 

egyedi, azonban a hagyományt tisztelő és követő alkotásra. A 

képzés bővíti a szakkörvezetők, rajztanárok, kézműves tanárok 

tájegységre, technikákra, színekre, szerkesztésekre vonatkozó 

tudását.

60 VI/943/2021/KOZMUVFO 2026.02.19

Bútorfestő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A festett bútor iránt érdeklődők elméleti és gyakorlati ismereteinek 

szélesítése. A képzés bővíti a szakkörvezetők, rajztanárok, 

kézműves tanárok tájegységre, technikákra, színekre, 

szerkesztésekre, de még a betűírásra vonatkozó tudását is. Cél, 

hogy alkalmazni tudják ismereteiket a hétköznapi munkájuk során 

is. Megismerik azokat a lépéseket, melyek az önálló tervezés 

kívánatos útját jelölik ki a gyűjtéstől, a tervezésen át, kivitelezésig.

120 VI/942/2021/KOZMUVFO 2026.02.19

Néptánc csoportvezető Alba Regia Táncegyesület
8000 Székesfehérvár, 

Malom utca 6.

Olyan szakirányú végzettség megszerzése, ami a művészeti iskolai 

rendszeren kívül működő néptánccsoport vezetéséhez szükséges. 

Olyan gyakorlatban is alkalmazható tudás átadása, ami mind a 

próbatermi munkához szükséges, mind a csoport működtetéséhez 

szükséges egyéb feladatok ellátásoz elengedhetetlen ismereteket 

tartalmaz. Akár próbatermi feladatokról, akár színpadi fellépésről, 

akár kulturális rendezvény megszervezéséről van szó. A 240 órás 

tanfolyam elméleti tantárgyai egy biztos alapot adnak a gyakorlati 

megvalósítás hitelességéhez. Ajánljuk a tanfolyamot 

közművelődési szakembereknek, pedagógusoknak.

240 VI/881/2021/KOZMUVFO 2026.03.19

Fafaragó tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

Hagyományos népi kultúrában jelenlévő díszítőművészeti 

fafaragási ismeretek bővítése. Hangsúlyosan a gyakorlati technika 

ismertetése különféle tárgy csoportokon belül. Díszítő technikák 

sokszínűségének bemutatása elsajátítása.

60 VI/2612/2021/KOZMUVFO 2026.07.30
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Kosárfonó tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A hagyományos kosárfonás elméleti és gyakorlati ismereteinek 

elsajátítása. A szakma történetének és néprajzi vonatkozásainak 

ismerete, alapanyag,- és eszközhasználat, technológiai és technikai 

ismeretek megszerzése, használata. A képzésen résztvevő felnőtt 

ismerje meg a kosárfonás hagyományos és modern formavilágát, a 

fonott termékek típusait. Szerezzen jártasságot a szakma 

technológiai folyamataiban, a fonástechnikákban, melyeket 

felhasználva váljon képessé önállóan a hagyományos értékekre és 

technikai ismeretekre alapozott, a mai tárgykultúrába illeszkedő 

egyedi, azonban a hagyományt tisztelő és követő alkotásra. A 

kosárfonáson túl legyen rálátása a Kárpát-medence szálas anyag 

használatára is.

60 VI/2613/2021/KOZMUVFO 2026.07.30

Nemezkészítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A nemezkészítés szakmai gyakorlati és elméleti ismereteinek 

átadása, a nemez hagyományos készítési módszereinek, a 

hagyományos formáknak és motívumoknak megismertetése. Ezek 

felhasználásával ma is jól használható nemeztárgyak tervezése és 

kivitelezése.

60 VI/2614/2021/KOZMUVFO 2026.07.30

Szövő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A szövés szakmai gyakorlati és elméleti ismereteinek átadása. A 

szövőeszközök sokszínűségének, a szövés hagyományos 

technikáinak, hagyományos formáinak és motívumainak a 

megismertetése. A megismert eszközök, szövéstechnikák és 

motívumok felhasználásával esztétikus és ma is használható 

tárgyak tervezése és kivitelezése.

60 VI/2615/2021/KOZMUVFO 2026.07.30

Tojásfestő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A tojásfestés elméleti és gyakorlati alapismereteinek elsajátítása 

annak érdekében, hogy a közművelődési szakember a 

munkaterületén tevékenységi körét kibővíthesse tojásfestés 

foglalkozás tartásával, családi napok, jeles napok stb. alkalmával. 

Ezeket az ismereteket az évkör ünnepi szokásaihoz és a családi élet 

szokásaihoz fel tudják használni, és tovább tudják adni a munkájuk 

során. Ezekhez rendelkezzen olyan ismerettel, amivel háttér 

műhelyfeladatokat-előkészítés, utómunka, néprajzi ismeretek- is el 

tud végezni.

30 VI/2616/2021/KOZMUVFO 2026.07.30
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Viseletkészítő tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

Alapvető ismeretek szerzése a magyar népviseleti ruhadarabokról 

tájegységek, társadalmi rétegződés, életkor és alkalmak szerint. A 

legjellemzőbb női és férfi ruhadarabok elkészítésének elsajátítása, 

különböző varrási technikák megtanulásával együtt, annak 

érdekében, hogy a résztvevő a népi szabás-varrás területén alapos 

jártasságot szerezzen.

120 VI/2617/2021/KOZMUVFO 2026.07.30

Kézi hímző tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A hallgatók ismerjék meg a magyar hímző kultúra eredetileg és 

napjainkban használható alapanyagait, hímzőfonalait, a hímzéshez 

szükséges eszközöket, a mintakincs forrásait, képesek legyenek 

arra, hogy ezeket a mintákat mai funkciónak megfelelően ízlésesen 

és hitelesen alkalmazzák kortárs lakáskultúrában és viseleti 

darabokon. Legyenek képesek a szükséges alapanyag és 

fonalmennyiség kiszámítására. Ismerjék a hímzések befejező 

műveleteit, az adjusztálás módjait. Ismerjék meg a szakmai 

nyelvet, az előforduló szakkifejezések fogalmát, használatát. A 

hallgatók képesek legyenek a pontos, precíz munkavégzésre. A 

résztvevők legyenek képesek a megszervezett tudásukat szakmai és 

laikus csoportoknak átadni (szakkörök, műhelymunka).

60 VI/2850/2021/KOZMUVFO 2026.07.30

Kulturális intézmények 

vezetésének gyakorlata

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A képzés célja a 475/2020. (X.30.) Korm rendelet 13.§ (1) 

bekezdésének, valamint a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4.§ (1) 

bekezdésének történő megfelelés biztosítása. Cél, hogy a résztvevő 

a menedzsmenttel, azon belül a vezetéssel, valamint az intézményi 

gazdálkodással összefüggő ismeretek elsajátításával, tehát a 

jogszabályi és szakmai követelményeknek, valamint a fenntartói 

elvárásoknak megfelelően hatékonyabban tudja működtetni és 

irányítani a közművelődési intézményt. Sajátítsa el azt a tudást, 

mely segítségével vezetőként képes lesz az intézményben 

előforduló helyzetek megoldására, a problémák kezelésére, a 

munkatársak számára a megfelelő munkahelyi környezet 

megteremtésére.

120 VI/3375/2021/KOZMUVFO 2026.09.03
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Film és közösség
Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A szakmai továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik 

ismerik a közösségépítés, a közösségek szervezésének módszereit. 

Ismerik továbbá a mozgóképkultúra alapvető ismereteit, 

intézményrendszerét, jogszabályi alapjait, pénzügyi forrásait, a 

magyar filmtörténet alapvető korszakait, legjelentősebb 

filmalkotásait, és a filmelemzés alapvető szempontjait. A 

megszerzett közösségépítő és mozgóképes ismeretek birtokában 

képesek filmes közösségeket (filmklubokat) szervezni, működtetni.

30 VI/3374/2021/KOZMUVFO 2026.09.03

Kulturális marketing
Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A szakmai továbbképzés célja, olyan felelős beosztású kulturális és 

közéleti szakemberek képzése, akik a piaci szemléletmód és a 

korszerű marketing ismeretek elsajátításával képesek lesznek a 

közművelődési gyakorlatban is alkalmazni márkamenedzsment 

stratégiákat, eszközöket az irányításuk alá tartozó szervezetben, a 

helyi identitás erősítése, valamint a helyi értékek eredményes 

közvetítése érdekében. Kiemelt cél a kulturális 

marketingtevékenység és márkázás tudatosságának, 

tervezhetőségének, minőségorientációjának megalapozása, 

fejlesztése.

60 VI/4279/2021/KOZMUVFO 2026.12.03

Kulturális projekttervezés és 

pályázatírás

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A továbbképzési program célja a résztvevők elméleti felkészítése 

pályázat készítési és projektmenedzsment ismeretek elsajátítására. 

A gyakorlati ismeretek terén célunk a résztvevők felkészítése a 

hazai és az Európai Uniós pályázati lehetőségek minél 

hatékonyabb felhasználására. A résztvevők a képzés 

eredményeként általános és gyakorlati ismereteket szerezve 

alkalmasságot nyernek hazai és EU pályázati projektek 

megtervezésére, pályázati dokumentációk komplex elkészítésére, 

illetve az elnyert projektek megvalósításának menedzselésére.

120 VI/4280/2021/KOZMUVFO 2026.12.03
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Fotó-videó alapismeretek 

közművelődési szakembereknek

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A szakmai továbbképzés célja fotó és videó alapismeretek elméleti 

és gyakorlati elsajátítása. A képzésen résztvevő közművelődési 

szakemberek megtanulhatják, hogy a munkájuk során végzett 

tevékenységekről, intézményük, településük kulturális 

eseményeiről hogyan készíthetnek jó minőségű fotó és videó 

dokumentációt, illetve elsajátíthatják, hogy miként kell felkészülni, 

viselkedni abban az esetben, ha ők, illetve kulturális csoportjaik 

állnak a kamera elé. 

A résztvevők készségszinten képesek lesznek fotó és videó híreket 

készíteni a közösségi média és weboldaluk számára, valamint át 

tudják adni ezt a tudást munkatársaiknak, önkénteseiknek, 

közösségek vezetőinek stb.

60 VI/4281/2021/KOZMUVFO 2026.12.03

Közösségek mentorálása az 

ifjúsági korosztályban
Budapesti Művelődési Központ

1119 Budapest, Etele út 

55.

Cél, a fiatalokkal foglalkozó kulturális szakemberek komplex 

továbbképzése, mely lehetővé teszi, hogy korszerű, aktív 

részvételre ösztönző programokat, táborokat szervezzenek, ifjúsági 

közösségeket segítsenek. A résztvevők megismerik a korcsoport 

jellemzőit, a fiatalok elérésének és bevonásának lehetséges 

útvonalait. a korcsoport specifikus kommunikáció és 

konfliktuskezelés technikáit, a csoportvezetés eszköztárát. 

Ismereteket szereznek a gyermek és ifjúsági korosztály jogairól, a 

számukra közvetíthető demokratikus ismeretekről, 

pályaorientációról és az iskolai közösségi szolgálat működtetéséről.

30 VI/416/2022/KOZMUVFO 2027.01.19
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Zöldvesszős kosárfonó 

tanfolyam
Hagyományok Háza

1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A képzés célja a hagyományos kosárfonás elméleti és gyakorlati 

ismereteinek alapszintű elsajátítása. A szakma történetének és 

néprajzi vonatkozásainak ismerete, alapanyag,- és eszközhasználat, 

alapvető technológiai és technikai ismeretek megszerzése, 

használata. A képzésen résztvevő felnőtt ismerje meg a kosárfonás 

hagyományos formavilágát, a fonott termékek típusait, de 

elsősorban a kerek aljra fonott kosarak elkészítésének mikéntjét. 

Szerezzen jártasságot a szakma technológiai folyamataiban, a 

fonástechnikákban, melyeket felhasználva váljon képessé önállóan 

a hagyományos értékekre és technikai ismeretekre alapozott, a mai 

tárgykultúrába illeszkedő egyedi, azonban a hagyományt tisztelő és 

követő alkotásra. A kosárfonáson túl legyen rálátása a Kárpát-

medence szálas anyag használatára is.

30 VI/331/2022/KOZMUVFO 2027.01.20

Vert csipke tanfolyam Hagyományok Háza
1011 Budapest, Corvin tér 

8.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők megismerjék a magyar vert 

csipke történelmi és napjainkban is alkalmazható mintakincsét, 

tudják alkalmazni viseleti darabokon és a lakáskultúrában. 

Sajátítsák el a csipkeverés alapműveleteit, tudjanak műhelyrajzot 

készíteni és a rajzok jelölését olvasni, tudják elkezdeni és befejezni 

a csipkét. Ismerjék a csipkéhez szükséges fonalak minőségét és a 

csipkéhez szükséges fonal mennyiségét. Képesek legyenek a 

precíz, pontos munkavégzésre. Képesek legyenek a megszerzett 

tudásukat szakmai és laikus csoportoknak átadni.

60 VI/440/2022/KOZMUVFO 2027.01.20

Amatőr színjátszócsoport-

vezetői ismeretek

Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A továbbképzés célja olyan szakmai kompetenciák fejlesztése, 

amelyek segítségével a képzésen résztvevők képesek lesznek 

amatőr színjátszó csoportok alakítására, vezetésére, 

menedzselésére. A képzési program fontos szegmense, hogy a 

résztvevők a fenti tevékenységhez kapcsolódó színházesztétikai, 

színháztörténeti, rendezési és drámapedagógiai alapvetésekkel is 

tisztában legyenek. A komplex program célja, hogy a 

kistelepüléseken (3000 fő alatt) már működő – vagy a jövőben 

alakuló – amatőr színjátszó csoportok kulturális és 

közösségteremtő funkcióját közép- és hosszútávon megerősítse.

120 VI/1175/2022/KOZMUVFO 2027.03.08
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Közművelődési szakértő
Nemzeti Művelődési Intézet 

Nonprofit Közhasznú Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

sor 3.

A szakmai továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje 

meg a közművelődési szakértői tevékenység végzésével 

kapcsolatos jogszabályokat, a közművelődési feladatellátás 

ellenőrzésének szakmai és formai követelményeit, eljárásrendjét, a 

problémás helyzetek kezelését. Ismerje továbbá a közművelődési 

intézmények, színterek és szervezetek működését, tevékenységének 

végzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, 

érvényesülésük módját, a szakmai követelmények betartását és az 

állami támogatások rendeltetésszerű felhasználását célzó ellenőrzés 

szakmai követelményeit.
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A szakmai továbbképzés célja, hogy a képzésben résztvevő ismerje 

meg és legyen képes alkalmazni a közművelődési szakágazat 

minőségfejlesztési modelljét, hogy képessé váljon a közművelődési 

szervezet által készített önértékelés formai és tartalmi értékelésére. 

Ismerje meg továbbá a közművelődési minőségfejlesztés modelljét, 

a szervezet fejlesztését támogató menedzsment keretrendszert, a 

minőségfejlesztési célú önértékelési tevékenység megszervezését, 

lebonyolítását, az értékelés elkészítésének követelmény- és 

szabályrendszerét. Ismerje meg az auditorral szemben támasztott 

követelményeket, a pályázatok formai és tartalmi értékelés 

készítésének követelményeit és eljárásrendjét, legyen képes az 

értékelési dokumentumok elkészítésére.
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