
Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Az intézmény neve Az intézmény székhelye

A felnőttképzést 

folytató intézmények 

nyilvántartásában 

szereplő 

nyilvántartási száma

A szakmai továbbképzési 

program megnevezése

A szakmai továbbképzési program 

alapján megszerezhető kompetencia 

megnevezése
A szakmai 

továbbképzési 

program 

óraszáma

A szakmai továbbképzési 

program 

akkreditációjáról/nyilvánta

rtásba vételről szóló 

határozat száma

A szakmai 

továbbképzési 

program időbeli 

hatálya

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Bőrműves tanfolyam (120 órás)

A résztvevők ismerjék meg a különböző 

bőrfajtákat, azokat nagy biztonsággal 

tudják az „anyag-forma-funkció” elve 

szerint használni. Ismerjék a 

tárgytípusok készítés technikáját és 

díszítési módjait. Jártasságot 

szerezzenek a bőrműves szerszámok 

megfelelő használatában és karban 

tartásában. Képesek legyenek otthoni 

műhelyt létrehozni, kialakítani. 

Tisztában legyenek a bőrtárgyak 

esztétikájával, és a készítés során 

figyelembe vegyék a néprajzi 

sajátosságokat. Rendelkezzenek azokkal 

a kompetenciákkal, mely az önálló 

tárgyalkotáshoz szükséges, és 

érdeklődésüket a tárgykörben az 

élethosszig tartó tanulás szellemében 

tudják fejleszteni.

120 9400-4/2016/KOZMUV 2021.02.16
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011

Népi ékszerkészítő tanfolyam 

(60 óra)

A résztvevők ismerjék fel a magyar 

népviseletek és ékszerek táji 

jellegzetességeit, típusait. Ismerjék a 

népi ékszerek díszítő, jelölő funkciói, és 

hagyományosan felhasznált anyagait. 

Tanulják meg a gyöngyből készült 

ékszerek tervezési módjait és 

alkalmazzák is azokat.  Tudjanak fűzni 

gyöngyszalagokat, sárközi 

gyöngygallért, csipkegyöngyöt, erdélyi 

gyöngygallért Ismerjék részletesen a 

kalotaszegi párta készítési módját, 

tanulják meg a gyöngyfűzéshez 

kapcsolódó textilmunkák alapjait, a 

gyöngyhímzés területéről szerezzenek 

alaptechnikákat és azokat igyekezzenek 

mai viselhető darabokra alkalmazni. A 

ma hozzáférhető alapanyagok 

használatát a gyakorlatban is tudják 

beilleszteni. Közvetítsék a tanítványaik 

felé a hagyományok szeretetét 

továbbélésére és mai alkalmazásra 

irányuló igényt. Tudják alkalmazni a 

megszerzett tudást iskolarendszeren 

belüli és kívüli tevékenységi formákban.

60 9399-4/2016/KOZMUV 2021.02.16

Debreceni Művelődési Központ
Debrecen, Piac u. 22., 

4024

Útban a mesterségek felé (60 

óra)

 A résztvevők ismerjék az egyszerű 

kézműves tárgyak elkészítésének 

folyamatait, szerezzenek jártasságot a 

különböző technikák alkalmazásában, 

emellett legyenek képesek gyermekekkel 

is elkészíteni a természetben található

anyagokból készülő egyszerű játékokat, 

használati tárgyakat. Tudják alkalmazni 

a megszerzett tudást a munkájukkal 

kapcsolatos (tanfolyam szervezés, 

oktatás, rendezvényszervezés, játszóház 

stb.) tevékenységi formákban

60 10892-4/2016/KOZMUV 2021.03.02
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Budapesti Művelődési Központ
Budapest, Etele út 55., 

1119

Kulturális intézmények 

vezetőinek képzése

A résztvevő rendelkezzen vezetői 

kompetenciákkal, ismerje az 

időgazdálkodás és a helyzetfüggő 

vezetés módszereit, valamint legyen 

képes jól és hatékonyan kommunikálni. 

Rendelkezzen a vezetéshez szükséges 

alapvető államigazgatási ismeretekkel. 

Ismerje a kulturális intézményrendszer 

irányítási és ellenőrzési rendszerét, 

ismerje a kulturális intézmények 

jogszabályi környezetét, és megfelelően 

alkalmazza a jogi ismereteket. 

Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel a 

kulturális, költségvetési szervek 

alapdokumentumairól, azok tartalmáról, 

és legyen képes a dokumentumok 

megírására, fejlesztésére.  Rendelkezzen 

minőségügyi ismeretekkel, és legyen 

képes a minőségirányítási módszereket, 

eszközöket a vezetéshez felhasználni, 

illetve a vezetésben alkalmazni. Ismerje 

a költségvetési szervek gazdálkodási- 

pénzügyi számviteli szabályait és azok 

dokumentumait.  

60 12830-4/2016/KOZMUV 2021.03.02

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Szövő tanfolyam (60 órás) 60 21182-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.07

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05

Nemezkészítő tanfolyam (60 

órás)
60 21183-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.07
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Kézi hímző tanfolyam (60 órás)

A észtvevők ismerjék a tanított 

tájegységekre jellemző minimális 

néprajzi hátteret,  tudják biztonsággal 

használni a tanult szakmai kifejezéseket, 

tudják felsorolni és rendszerezni a tanult 

hímzések fajtáit, ismerjék a szükséges 

alapanyagokat, fonalakat, 

segédeszközöket, azok beszerzési 

forrásait, képesek legyenek a minta 

kiszúrására, alapanyagon való 

rögzítésére, és a minta funkciónak 

megfelelő elhelyezésére,képesek 

legyenek a megtanult tájegységek 

hímzéseinek készítésére a megfelelő 

műveleti sorrendben, a megfelelő 

alapanyagok,fonalak és eszközök 

kiválasztásával, valamint  az ott 

alkalmazott szélmegoldások, 

eldolgozások elkészítésével. 

Szerezzenek jártasságot a különböző 

technikák, munkamódszerek 

elsajátításában, tudják alkalmazni a 

megszerzett tudást a munkájukkal 

kapcsolatos (oktatás, 

rendezvényszervezés stb.) tevékenységi 

formákban, a megszerzett tudást képesek 

legyenek szakmai és amatőr 

közösségeknek, csoportoknak átadni, 

továbbtanítani különböző ismeretátadási 

lehetőségek (szakkör, játszóház, 

különböző közművelődési programok 

stb.) során.

60 24969-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.29

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05

Fafaragó szakkörvezetői képzés 

(60 órás)

A résztvevők ismerjék és alkalmazzák 

az elsajátított technikákat. Képesek 

legyenek önálló tervezésre minden tanult 

anyagon belül. Ismerjék a felhasznált 

anyagok tulajdonságait, 

megmunkálhatóságát. A díszítő 

technikák eszközeit készség szinten 

tudják használni.

60 24968-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.29
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011

Kosárfonó tanfolyam (60 órás) A résztvevők ismerjék meg a kosárfonó 

szakmai hagyományt és a kapcsolódó 

néprajzi megalapozott és rendszerezett 

elméleti és gyakorlati tudással szakmai 

műveltséggel rendelkezzenek. 

Szerezzenek alapszintű jártasságot a 

fonástechnikákban, gyakorlati ismereteit 

legyenek képesek alkotó módon 

felhasználni. Váljanak képessé 

kreativitásuk, alkotókészségük önálló 

igényes kifejezésére, az elsajátított tudás 

alkotó használatára a vesszőfonás 

területén.

60 24970-4/2016/KOZOSMUV 2021.04.29
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Szövő tanfolyam (120 órás)

A  résztvevők ismerjék a hagyományos 

szövőkultúra elméleti és gyakorlati 

alapjait, a mesterség eszközeinek 

sokszínűségét és azok működési elvét. 

Ismerjék az egyszerű szövőeszközök 

történetét, néprajzát és a hozzá kötődő 

népcsoportok jellegzetes szövött tárgyait 

azok szövéstechnikáit és díszítő 

motívumait.  Sajátítsák el az egyszerű 

szövött tárgyak - szalag, öv, tarsoly, 

tarisznya - elkészítésének folyamatait, 

szerezzenek jártasságot a különböző 

szövés- és díszítőtechnikák  Megszerzett 

népi kézműves gyakorlati és néprajz 

elméleti ismereteiket tudatosan tudják 

hasznosítani a munkájuk során 

(játszóház, előadás, program–és 

rendezvényszervezés stb.) Ismerje a 

különféle korú gyermekeknek és 

felnőtteknek tanítható kézműves 

technikákat. alkalmazásában, és az 

egyszerű szövőeszközök használatában.  

Sajátítsák el a szövés gyakorlati és 

elméleti ismereteit. Ezeket az 

ismereteket tudatosan tudják 

hasznosítani a munkájauk során 

(játszóház, előadás, program–és 

rendezvényszervezés stb.). Ismerjék a 

különféle korú gyermekeknek és 

felnőtteknek tanítható kézműves 

technikákat.

120 27677-4/2016/KOZOSMUV 2021.05.20

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Tojásfestő tanfolyam (30 órás)

A résztvevők ismerjék  a tojásdíszítés 

alapjait. Szerezzenek jártasságot a 

különböző díszítési technikákban és 

képesek legyenek ezek megfelelő 

színvonalú gyakorlati alkalmazására. 

Ismerjék a tojásdíszítés hagyományait, 

az egyházi és családi ünnepekhez való 

kapcsolását. Tudják alkalmazni a 

megszerzett tudást a munkájukkal 

kapcsolatos (múzeumpedagógiai 

foglalkozások, játszóház stb.) 

tevékenységi formákban.

30 35137-4/2016/KOZOSMUV 2021.07.06
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05

Tojásfestő tanfolyam (120 órás) A résztvevők ismerjék  a tojásdíszítés 

alapjait. Szerezzenek jártasságot a 

különböző díszítési technikákban és 

képesek legyenek ezek megfelelő 

színvonalú gyakorlati alkalmazására. 

Ismerjék a tojásdíszítés hagyományait, 

az egyházi és családi ünnepekhez való 

kapcsolását. Tudják alkalmazni a 

megszerzett tudást a munkájukkal 

kapcsolatos (szakkörvezetés, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, 

játszóház stb.) tevékenységi formákban.

120 35136-4/2016/KOZOSMUV 2021.06.29

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05

Viseletkészítő tanfolyam (120 

órás)

A résztvevők ismerjék a hagyományos 

magyarlakta területek jellegzetes 

viseleteit, a magyar férfi és női 

népviseletek jellemző darabjait, a 

ruhadarabok elkészítésének folyamatait, 

szerezzenek jártasságot a különböző 

technikák alkalmazásában.  Tudják 

alkalmazni a megszerzett tudást a 

viseletkészítés során

120 35139-4/2016/KOZOSMUV 2021.06.29

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Fazekas tanfolyam (60 órás)

A fazekasság gyakorlati és elméleti 

alapismereteinek elsajátítása annak 

érdekében, hogy a közművelődési 

szakember a munkaterületén 

tevékenységi körét kibővíthesse fazekas 

klubfoglalkozás vezetéssel, alkotókör 

vezetéssel vagy szakkörvezetéssel. 

Ezekhez rendelkezzen olyan ismerettel, 

amivel háttér műhelyfeladatokat el tud 

végezni.

60 44062-4/2016/KOZOSMUV 2021.08.24

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Fazekas tanfolyam (120 órás)

A fazekasság gyakorlati és elméleti 

alapismereteinek elsajátítása annak 

érdekében, hogy a közművelődési 

szakember a munkaterületén 

tevékenységi körét kibővíthesse fazekas 

klubfoglalkozás vezetéssel, alkotókör 

vezetéssel vagy szakkörvezetéssel. 

Ezekhez rendelkezzen olyan ismerettel, 

amivel háttér műhelyfeladatokat el tud 

végezni.

120 44063-4/2016/KOZOSMUV 2021.08.24
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NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Bábcsoportvezetői alapismeretek 

II. 

A képzés célja, hogy a résztvevők 

elsajátítsák a bábcsoportok vezetésére 

vonatkozó alapismereteket, valamint 

általános csoportvezetői ismereteket 

szerezzenek. További cél, hogy ismerjék 

a csoportvezető szerepét és feladatait, a 

csoportok dinamikáját, a csoportmunka 

menetét. Ismerjék a csoportmunka 

értékelésének leggyakrabban használt 

módszereit.

30 61905-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Értékfeltárás a helyi 

közösségekben

A képzés során a résztvevők megismerik 

az értékfeltárással kapcsolatos alapvető 

elméleti és gyakorlati ismereteket, 

amelyek alkalmazásával képessé válnak 

az értékfeltáró munka folyamatainak 

önálló végzésére, a közösségi munka 

mentorálására.

40 61907-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2107

Bábcsoportvezetői alapismeretek 

I.

A képzés célja, hogy a képzésben 

résztvevők olyan új, korszerű, innovatív 

bábművészeti technikákat, tendenciákat 

és módszereket sajátítsanak el, melyek 

segítségével alkalmassá válnak 

bábcsoportok vezetésére. A képzés célja 

továbbá a bábjátszás-bábkészítés 

alapjainak elsajátítása, a dramatizálás, az 

animáció és a szcenikai ismeretek 

megismerése, melyet a képzési 

tevékenység megvalósításába bevont 

bábszínházakban zajló aktív 

műhelymunka erősít. Cél, hogy a 

képzésben résztvevők a bábcsoportok 

tagjainak fejlesztését a korszerű 

elvárásoknak megfelelően tudják 

végezni.

60 61904-5/2016/KOZOSMUV 2021.12.15
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NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Közösségi tervezés a 

közművelődésben

A képzés célja a közművelődési 

tertületen dolgozó szakemberek 

megismertetése a közösségi tervezéssel, 

valamint érzékenyítése a közösségi 

megoldások irányában. A képzés során 

megismert technikák és módszerek 

felkészítik a szakembereket arra, hogy a 

helyi társadalom problémáira valós, 

helyi igényű, valós együttműködésen 

alapuló cselekvési irányokat és terveket 

fogalmazzanak meg és dolgozzanak ki. 

A közösségi tervezés hatásait 

megismerve a közművelődési 

intézmények, közösségi színterek 

működtetésének alternatíváit ismerik 

meg - növelve ezáltal a közösségi 

művelődés eredményességét és a 

vidékfejlesztésben való aktív szerepet.

30 61916-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Kulturális intézmények 

vezetésének gyakorlata - 

Gazdasági, vezetési és 

államháztartási ismeretek 

kulturális intézmények 

vezetőinek

A képzés célja a 150/1992 (XI.20.) 

Korm. rendelet 6/G § (1) bekezdésének 

történő megfelelés biztosítása. Cél, hogy 

a résztvevő a menedzsment, azon belül a 

vezetés, valamint az intézmény 

gazdálkodásával összefüggő ismeretek 

elsajátításával hatékonyabban tudja 

működtetni és irányítani a jogszabályi és 

szakmai követelményeknek, valamint a 

fenntartói elvárásoknak megfelelően a 

közművelődési intézményt. Sajátítsa el 

azt a tudást, mely segítségével 

vezetőként képes lesz az intézményben 

előforduló problémás helyzetek 

megoldására, a munkatársak számára a 

megfelelő munkahelyi környezet 

megteremtésére.

60 61911-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15
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NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Kommunikáció és protokoll 

gyakorlata a közösségi 

művelődésben

A  településeken élő oktatásban, 

közművelődésben, önkormányzatoknál 

és egyéb közintézményekben dolgozó 

munkatársak felkészítése, alkalmassá 

tétele alapvető kommunikációs és 

protokoll feladatok ellátására. A képzés 

célja, hogy lehetőleg minden településen 

legyen olyan személy, aki képes 

szakszerűen ellátni a testvértelepülési, 

falunapi rendezvények, ünnepek, jeles 

napok protokolláris feladatait, tanácsot 

adni a tisztségviselők ilyen irányú 

kérdéseire, megoldani a 

protokollszervezéshez kötődő 

problémáikat és képes legyen szóban és 

írásban is hatékonyan kommunikálni, 

valamint prezentálni saját öteleteit, 

terveit és céljait.

60 61908-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Az egészségkultúra fejlesztése a 

közművelődésben

A közművelődési intézményekben, az 

önkormányzatoknál közművelődési 

területen dolgozó szakemberek váljanak 

képessé közvetítő és fejlesztő szerep 

betöltésére az egészségnevelés területén; 

járuljanak hozzá az egészséges életmód 

kialakításának megalapozásához, az 

egészségfejlesztéshez, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultúra kialakításához és 

feltételeinek megteremtéséhez, 

korrekciójához a családokban és a 

társadalmi intézményekben, civil 

szervezetekben, a közművelődés 

eszközrendszerének segítségével.

A továbbképzésen való részvétellel 

elsajátítják az egészséges életmód és 

életminőség, valamint a rekreáció 

korszerű szemléletét, megszerzik az 

egészséges emberi magatartás 

kialakításához, formálásához szükséges 

kommunikációs és szociális 

készségeket.

40 61906-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

 Jó játék a művészet! Kreatív 

játszóházvezető

A képzés célja a közművelődésben 

dolgozó és/vagy a különböző életkorúak 

szabadidős programjainak 

szervezésében feladatokat vállalók 

továbbképzése olyan technikákkal, 

amelyek a különböző korosztályok 

kreatív művészeti foglalkoztatására, több 

művészeti terület eszközeinek 

használatára irányulnak. A résztvevők 

megismerkednek kreatív képző- és 

fotóművészeti technikákkal, bábos 

ismeretekkel, dráma- és önismereti 

játékokkal. Az elsajátított tudás 

birtokában játszóházakat vezethetnek, 

gyermekfoglalkozások, tábori 

szabadidős programok, nyugdíjas 

napközik programkínálatát bővíthetik. 

120 63226-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017 Kulturális vidékfejlesztés

A képzés célja, hogy a résztvevők 

ismerkedjenek meg a kultúra 

tevékenységrendszerével, a települési 

kötelező közművelődési feladatokkal, 

sajátítsák el és értelmezzék helyesen a 

közművelődés szakmai 

eszközrendszerét. Cél továbbá, hogy 

ismerjék meg a vidékfejlesztésben részt 

vevő szervezeteket, hálózatokat, a saját 

településük, térségük stratégiai céljait, 

különös tekintettel a kulturális területre. 

Képesek legyenek egy a stratégiáikhoz 

illeszkedő saját ötletből projektötletet 

készíteni, a megfelelő módszerek helyes 

használatával úgy, hogy 

együttműködnek a különböző 

ágazatokkal (oktatás, szociális, stb.)

90 63226-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

A hátrányos helyzetűek 

bevonása - Esélyegyenlőségi 

alapismeretek

A képzés célja, hogy közművelődési 

intézményhálózat és a velük helyben 

összekapcsolódó szakterületek 

munkatársait felkészítse a hátrányos 

helyzetű és/vagy speciális életkorban, 

élethelyzetben lévők társadalmi, 

közösségi és kulturális bevonására.  A 

képzés elvégzésével a résztvevők 

alkalmassá válnak a településeken 

közösségi támogató, segítő tevékenység 

végzésére a fiatalok, az idősek és a 

mélyszegénységben, kirekesztettségben 

levők körében is. A közművelődés, a 

közösségfejlesztés és az andragógia 

eszközeivel fejleszti az érintettek 

társadalmi részvételét, közösségi 

aktivitását. 

90 63232-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Képző- és iparművészeti 

kiállításrendezői ismeretek

A képzés célja a kiállítóhelyeket vezető, 

működtető közművelődési szakemberek 

kiállításszervezői, - rendezői 

ismereteinek bővítése. Cél, hogy a 

résztvevők elsajátítsák a galériák 

korszerű működését, működtetését és 

tárlatok rendezése szempontjából 

aktualizált formában.

120 63241-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017 Közművelődési szakértő képzés

A képzésben résztvevő ismerje meg a 

közművelődési szakértői tevékenység 

végzésével kapcsolatos jogszabályokat. 

Ismerje a közművelődési feladatellátás 

ellenőrzésének szakmai és formai 

követelményeit, eljárásrendjét, a 

problémás helyzetek kezelését. Ismerje 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.

60 63239-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Kulturális közösségi munkás 

"blended learning"

A program célja, hogy a képzésben 

résztvevőkben kialakuljon az önismeret 

elmélyítésének igénye, megalapozott 

tudással forduljanak a környezetükben 

közösségi művelődésre kész 

személyekhez, csoportokhoz, azok 

önművelődésének segítéséhez, 

gyakorlatot szerezzenek településük 

feltárásában és készség szintjén 

sajátítsák el azokat az aktivizáló 

módszereket, melyekkel a tervszerű 

közösségi beavatkozás folyamatait 

generálni, segíteni tudják. A képzés 

további célja, hogy az arra alkalmas 

tananyagot jelenléti oktatás mellett, a 

távoktatás egyik formájával (e-learning) 

bővítve sajátíthassa el a résztvevő 

otthoni feldolgozással, blended learning 

kombinált tanulási forma keretében.

120 63223-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Közművelődési kiválóság modell 

I-II.

A Közművelődési kiválóság modell I-II. 

szakmai továbbképzésen 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.

Az első modulban a képzésben 

résztvevő ismerje meg a közművelődés 

minőségfejlesztési modelljét, a szervezet 

fejlesztését támogató menedzsment 

keretrendszert, a minőségfejlesztési célú 

önértékelési tevékenység 

megszervezését, lebonyolítását, az 

értékelés elkészítésének követelmény- és 

szabályrendszerét.

A második modulban a képzésben 

résztvevő ismerje meg az auditororral 

szemben támasztott követelményeket, a 

pályázatok formai és tartalmi értékelés 

készítésének követelményeit és 

eljárásrendjét, legyen képes az értékelési 

dokumentumok elkészítésére.

60 63227-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Térségi munka hatékonyságát 

növelő komplex tréning

A térségi szolgáltatásfejlesztési modell 

célja, hogy a térségben aktív 

közösségeknek találkozási és 

együttműködési lehetőséget teremtsen, 

szolgáltatásaival támogassa a már 

meglévő művelődő közösségek 

szinergikus kapcsolatainak létrejöttét, új 

közösségek megalakulását, hogy elérje a 

kistelepüléseken működő közművelődési 

intézmények művelődő közösségeinek 

csoportjait, szolgáltatási kínálatával 

segítse azok működését. 

A térségi képzési program során a 

térségi munka támogatása, 

hatékonyságának növelése áll a 

középpontban.

40 63225-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Könyvtári ismeretek 

közösségszervezőknek

A képzés célja, hogy a résztvevők 

megismerjék a magyar könyvtári 

rendszer szerkezetét, működésének 

jogszabályi kereteit, a könyvtáros 

szakmai szervezeteket, valamint a 

könyvtár működési alapdokumentumait. 

Cél továbbá, hogy a résztvevők 

jártasságot szerezzenek a kistérségi 

könyvtári ellátás megvalósításának 

gyakorlatában, a könyvtári állomány 

kezelésében, olvasószolgálati, 

tájékoztatási és helyismereti teendőkben; 

képessé váljanak biblioterápiás és 

olvasásfejlesztési foglalkozások 

szervezésére; elsajátítsák a fogyatékkal 

élők könyvtári ellátásának módjait, ezzel 

együtt rendezvényszervezési és 

felhasználóképzési kompetenciákat 

szerezzenek.

40 63228-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Szervezeti hatékonyságnövelő 

komplex tréning

A képzés célja, hogy a közművelődési 

intézmények és ezen belül az Agora 

típusú intézmények – így az Agorák és 

Agora PÓLUS-ok – számára komplex 

szolgáltatásfejlesztési mintát nyújtson a 

közösségi, az élmény és a 

közművelődési tanácsadó szolgáltató 

funkciók integrálásához, az így 

megvalósuló közművelődési 

tevékenységek, szolgáltatások, 

közösségfejlesztési kezdeményezések 

eredményes kivitelezéséhez, 

fejlesztéséhez. 

A képzés további célja, hogy a 

közművelődési intézmények és ezen 

belül az Agora típusú intézmények 

lokálisan és a térségben aktív 

közösségeknek találkozási és 

együttműködési lehetőséget teremtsenek, 

szolgáltatásaikkal támogassák a már 

meglévő művelődő közösségek 

szinergikus kapcsolatainak létrejöttét, új 

közösségek megalakulását, hogy elérjék 

a kistelepüléseken működő Integrált 

Közösségi és Szolgáltató Terek 

(továbbiakban IKSZT-k) művelődő 

közösségeinek csoportjait, szolgáltatási 

kínálatukkal segítsék azok működését. A 

képzési program célja alapvetően a 

stratégiai gondolkodás és szemlélet 

alapértelmezetté válása. 

40 63236-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Vállalkozásfejlesztés és 

vállalkozói közösségek a 

közművelődésben

A képzés célja a vállalkozásfejlesztési 

ismeretek bővítése, valamint a sikeres 

vállalkozás működtetését elősegítő tudás 

erősítése, fejlesztése. A résztvevők a 

képzés során megismerik a 

vállalkozások hatékony fejlesztéséhez 

szükséges tudásanyagot, hatékony 

kommunikációs technikákat, valamint 

projekttervezési, - és menedzselési 

kompetenciák és ismeretek összességét 

sajátítják el. Cél az, hogy a 

vállalkozásfejlesztés egy tudatos, 

tervezett és előrelátható, innovatív 

formában valósuljon meg.

40 63235-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Fiatalok bevonása és 

ifjúságfejlesztés a 

kistelepüléseken

A képzés célja, hogy olyan 

szakembereket képezzen, akik aktívan 

tenni tudnak a települések megtartó 

erejének fejlesztése érdekében. Képesek 

elősegíteni a fiatalok véleményének 

becsatornázását a település intézmény- 

és településvezetése számára, bemutatva 

azt is, hogy a közösen megfogalmazott 

célok érdekében erőforrásként is 

tekinthetnek a fiatalokra. Célja, hogy 

meglévő és új ifjúsági csoportok 

számára bemutassa érdekérvényesítési 

lehetőségeiket, bekapcsolja őket saját 

településük fejlesztési tevékenységeibe, 

fejlesztve demokratikus ismereteiket, 

szociális képességeiket.

40 63230-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Kistelepülések erőforrásai és 

rejtett értékei a 

közösségfejlesztésben

A képzés célja, hogy a résztvevők 

képesek legyenek a települések 

erőforrásainak feltérképezésére, 

ismerjék meg a település erőforrásainak 

feltárásához szükséges technikákat. A 

képzés célja továbbá, hogy a résztvevők 

sajátítsák el a településen élők valós 

szükségleteire épülő, reális és 

megvalósítható projektek 

megtervezésének, megszervezésének és 

lebonyolításának tudásanyagát, valamint 

ismerjék meg a hatékony 

kommunikációs technikákat. Cél, hogy a 

képzésben résztvevők sajátítsák el a 

lakossági információval és az 

információ szolgáltatással összefüggő 

alapvető ismereteket.

40 63237-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Közösségi művelődés civil 

terekben: közösségfejlesztés és 

közösségszervezés

A képzés célja, hogy a képzésben 

résztvevő közművelődési 

intézményekben dolgozó 

szakembereinek közösségfejlesztéssel és 

közösségszervezéssel kapcsolatos 

ismereteik bővüljenek, képesek legyenek 

a közösségi beavatkozások modelljeinek 

helyes használatára. Cél, hogy ezzel 

együtt képesek legyenek a 

közösségfejlesztés, valamint a 

közösségszervezés módszereinek és 

eszközeinek alkalmazására, akciótervek 

létrehozására közösségi tervezéssel. Cél 

továbbá, hogy megismerjék a 

településen élő célcsoporttal történő 

valós kommunikáció és párbeszéd 

kialakításának lehetőségeit.

40 63224-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Színes Kert - Festőnövényeskert 

kialakítása, kézműves 

foglalkozások tartása 

közművelődési szakemberek 

közreműködésével 

A képzés célja, hogy a résztvevők a 

festőnövények megismerésével 

elsajátítsák a festőnövényeskert 

kialakításának fontos tudnivalóit, ezzel 

képessé váljanak valódi 

festőnövényeskert kialakítására. Cél 

továbbá, hogy képesek legyenek növényi 

festőleveket előállítani, valamint 

festőlevekkel dolgozni a tojásfestésben 

és a nemezkészítésben. 

120 61913-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.23



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Többfunkciós kulturális 

intézmények vezetőinek képzése

A képzés célja, hogy a képzésben 

résztvevő a 150/1992 (XI.20.) 

Kormányrendelet 6/G § (2) bekezdése 

által a többfunkciós intézmények vezetői 

számára előírt tanfolyami 

kötelezettségnek eleget téve képes 

legyen integrált, többfunkciós 

intézmények vezetési feladatainak 

ellátására. Ezen belül képes legyen 

átlátni a közművelődési intézményekre, 

a könyvtárakra és a múzeumokra 

vonatkozó szabályozás rendszerét, tudja 

megkülönböztetni és tudjon 

alkalmazkodni a különböző 

intétézménytípusokhoz. Képes legyen a 

többfunkciós intézmények hatékony, 

jogszabályoknak megfelelő és szakszerű 

irányítására.

60 61910-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

6065 Lakitelek, Felsőalpár 

dűlő 3.
E-001593/2017

Felnőttképzés a 

közművelődésben 

A képzés célja, hogy a közművelődési 

intézményekben dolgozók - az 1997. évi 

CXL. törvény által meghatározott 

területi szintű közművelődési szakmai 

szolgáltatás keretében ellátandó 

feladatként megjelölt élethosszig tartó 

tanulás, a tanórán kívüli nevelés, a 

felnőttképzés és az ismeretterjesztés 

támogatásának élénkítése jegyében - 

megismerjék az új felnőttképzési 

törvény szerinti felnőttképzési 

tevékenység folytatásának alapvető 

szabályait, a képzésszervezés gyakorlati 

ismérveit, valamint a közművelődés 

felnőttképzésben betöltött szerepét. Cél 

a egész életen át tartó tanulás 

paradigmájának szélesebb körben 

történő megismertetésének, valamint 

terjesztésének elősegítése. 

60 61914-4/2016/KOZOSMUV 2021.12.15



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

HROD.net Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Énekes 

utca 110.
E-001539/2016

Közösségfejlesztés a terület- és 

településfejlesztésben

A képzés célja, hogy a résztvevők 

megismerjék a közösségfejlesztés 

elméleti keretrendszerét, alapfogalmait, a 

közösségi részvétel különböző formáit, a 

fejlesztés folyamatát, kapcsolatát a 

terület-és településfejlesztéssel. Ezen túl 

cél, hogy a résztvevők ismereteket és 

tapasztalatokat szerezzenek a 

közösségfejlesztés gyakorlatával 

kapcsolatban is. Lássanak jó példákat, 

kipróbálják a különböző módszereket, 

technikákat. 

120 24986-4/2017/KOZOSMUV 2022.05.17

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017 Kultúrakutatás alapjai

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Mentorképzés amatőr művészeti 

csoportok támogatására

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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Közösségszervezés szakmai 

gyakorlatvezető

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

Alternatíva Egyesület
6724 Szeged, Jakab L. u. 7 

I/1.
E-001613/2017 Közösségfejlesztés 

A képzés célja, hogy a résztvevők 

megismerjék a közösségfejlesztés 

alapfogalmait, keretrendszerét, 

folyamatát. Továbbá cél az is, hogy a 

résztvevők saját élményű tapasztalatokat 

szerezzeneka közösségfejlesztés 

módszertanáról, különböző technikáiról 

és megismerkedjenek azzal kapcsolatos 

jó megoldásokkal.

120 40293-4/2017/KOZOSMUV 2022.07.27



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.

E-001593/2017
A kulturális közösségfejlesztés 

gyakorlata

A képzés során  a 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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011
01-0723-05 Népi Játszóházvezetői tanfolyam

Népi kézműves gyakorlati ismeretek 

elsajátítása annak érdekében, hogy  a 

közművelődési szakember a munkájához 

szükséges érdeklődési körét, 

tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. 

Ezeket az ismeretekettudatosan 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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Amatőr művészeti csoportok 

mntorálása

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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.

E-001593/2017

A kulturális közösségfejlesztés 

gyakorlata (blended)

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Bodor Anita egyéni vállalkozó

6000 Kecskemét, Attila 

utca 4.

Life coach
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

Kodolányi János Egyetem
5900 Orosháza, Gyopárosi 

u. 3. F. épület
E-001713/2017

Szabadidő szervezés 

módszertani alapjai képzés 

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Kodolányi János Egyetem
5900 Orosháza, Gyopárosi 

u. 3. F. épület
E-001713/2017

Idős specifikus 

szolgáltatásszervezés 

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

Kodolányi János Egyetem
5900 Orosháza, Gyopárosi 

u. 3. F. épület
E-001713/2017

Ifjúsági Közösségszervezés 

alapjai 

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

Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 

55.
01 – 0294 – 04

Kulturális intézmények 

vezetőinek képzése 

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Generációk Háza Művelődési 

Központ

9021 Győr, Aradi vértanúk 

u. 23.
01052-2008

Kézműves foglalkozás vezetői 

tanfolyam 

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 

személyíségre 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

Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 

Szociálpolitikai Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. (régi 

neve: Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft.)

1138 Budapest Váci út 

191.
E-000892/2014

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)

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 fogatékosságügyi 

ismeretekről, melyeket saját 

munkájukban is meg tudnak jeleníteni. 

Továbi cél, hogy a megszerzett tudásnak 

köszönhetően a közművelődésben 

dolgozó szakemberek munkájuk 

fogyatékosságügyet érintő feladat-, és 

kompetenciahatárait felismerjék.

30 3512/2019/KOZMUVFO 2024.02.25



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
4032 Debrecen, Egyetem 

tér 1.
E-000091/2014 A közösségfejlesztés gyakorlata

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 sotán 

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Területi Művelődési Intézmények 

Egyesülete

1119 Budapest, Fehérvári 

út 47.
-

Gyöngyviselet Sárköz 

népművészetében - Népi 

ékszerkészítő tanfolyam 

kezdőknek

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 sotán 

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

KulturÁsz Közhasznú Egyesület
4032 Debrecen, Egyetem 

tér 1.
E-00009/2014 Kulturális örökségmenedzsment

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

PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, 

Oktató, Kiadó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1053 Budapest, Szép u. 2. E-000026/2013

Kulturális intézmények 

vezetőinek kötelező 

továbbképzése

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. 01 – 0294 – 04 Online marketing képzés

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 

digitalis 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.

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 

digitalis kompetenciák fejlesztése 

nélkülözhetetlenné válik. A 

továbbképzési program célja, hogy a 

résztvevők megismerjék az online 

marketing alapjait és az ismeretek 

birtokában képesek legyenek a 

30 VI/919/2020/KOZMUVFO 2025.02.13



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. 01 – 0294 – 04 Projekttervezés és pályázatírás

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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Kulturális 

szervezetmenedzsment

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Közösségszetvezést támogató 

digitális módszerek

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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Digitális kompetenciák a 

közművelődésben

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

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Kft.

1027 Budapest, Csalogány 

utca 47-49.
E-001593/2017

Kulturális 

szolgáltatásmenedzsment

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

Budapesti Művelődési Központ
1119 Budapest, Etele út 

55.
01-0294-04

Változások a kulturális terület 

jogszabályaiban – jogi kalauz a 

közművelődésben dolgozóknak

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1011

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Mézeskalács-készítő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1012

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Népi ékszerkészítő tanfolyam 

A kárpát-medencei népi 

gyöngyékszerkészítés 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 

60 VI/749/2021/KOZMUVFO 2026.02.11



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1013

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Gyékény-tárgykészítő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1014

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Mézeskalács-készítő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1015

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Szalma-tárgykészítő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Csuhétárgykészítő tanfolyam 

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Bútorfestő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Bútorfestő tanfolyam

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Alba Regia Táncegyesület
Székesfehérvár, Malom 

utca 6.
B/2020/008394 Néptánc csoportvezető

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Fafaragó tanfolyam

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



Akkreditált közművelődési szakmai továbbképzési programok nyilvántartása

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Kosárfonó tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Nemezkészítő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Szövő tanfolyam

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
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Tojásfestő tanfolyam

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

Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Viseletkészítő tanfolyam

Alapvető ismeretek szerzése a magyar 

népviseleti ruhadarabokokról 

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
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Hagyományok Háza
Budapest, Corvin tér 8., 

1016

B/ 2020/000425, 

E/2020/000301
Kézi hímző tanfolyam

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

Nemzeti Művelődési Intézet
Lakitelek, Felsőalpár sor 3. 

6065
E-001593/2017   

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 

120 VI/3375/2021/KOZMUVFO 2026.09.03
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Nemzeti Művelődési Intézet
Lakitelek, Felsőalpár sor 3. 

6065
E-001593/2018 Film és közösség

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, 

lejelentősebb 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


