
 
 

Képzési ismertető 
 

Kulturális intézmények vezetőinek képzése 

Azonosító szám: Akkreditációs szám: EMMI KAB: 12830-3/2016/KOZMUV 

Képzés célja: Lehetőséget kapjon a résztvevő arra, hogy a képzés teljesítése után a 
150/1992 (XI.20.) Kormányrendeletben előírtak szerint kulturális 
intézményben magasabb vezetői állást megpályázzon. 
A képzés célja még, hogy segítse a kulturális területen tevékenykedő 
középvezetőket életpályájuk kiteljesítésében, egy kulturális intézmény 
magasabb vezetői pozíciójának betöltésére.  

Főbb témakörök: - Vezetői kompetenciák és készségek fejlesztése 
- Államigazgatási, jogi és szervezeti ismeretek 
- A minőségirányítás alkalmazása a vezetésben 
- Együttműködési lehetőségek és jogi kötelezettségek 
- Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek 

 

Megszerezhető 
kompetencia(ák): 

A résztvevő rendelkezni fog azokkal a vezetői kompetenciákkal, amelyek 

képessé teszik az eredményes és hatékony kommunikációra. 

A résztvevő ismerni fogja a vezetéshez szükséges alapvető államigazgatási 

ismereteket, és a kulturális intézményrendszer irányítási és ellenőrzési 

rendszerét.  

A résztvevő megismeri a kulturális intézmények jogszabályi környezetét, és 

megfelelően alkalmazza a jogi ismereteket.  

A résztvevő rendelkezni fog megfelelő tudással a kulturális, költségvetési 

szervek alapdokumentumairól, azok tartalmáról, és képes lesz a 

dokumentumok megírására, fejlesztésére.  

A résztvevő birtokában lesz a minőségügyi ismereteknek, és képes lesz a 

minőségirányítási módszereket, eszközöket a vezetéshez felhasználni, illetve 

a vezetésben alkalmazni.  

A résztvevő tájékozott lesz a költségvetési szervek gazdálkodási- pénzügyi 

számviteli szabályairól és azok dokumentumairól..   

Jelentkezéshez szükséges 
feltétel(ek): 

- felsőfokú iskolai végzettség  
- két év szakmai gyakorlat 

Képzés óraszáma: 
 60 óra,  

ebből 
elmélet: 

18 óra 

 gyakorlat: 42 óra 

Tervezett kezdés összesen 
két évadban. 

Tavaszi képzési időpont: 2017.március 9. – április 7. (márc. 9-10-11; 

17; 23-24; 31; ápr.7 



 

Ütemezés: Egy évadban összesen 8 képzési napon, naponta 6-8 tanórában (1 tanóra 45 
perc) 

Képzés formája: gyakorlatorientált csoportos képzés 

Helyszíne: Budapesti Művelődési Központ 
1119 Budapest, Etele út 55/A 

Vizsgakövetelmény: - A tréning és a gyakorlati feladatokon történő aktív részvétel és az 

egyéni feladatok megoldása. 

- A tematikai egységeket záró feladatok (teszt, esettanulmány, 

dolgozat) minimum 80%-os, illetve megfelelt minősítésű teljesítése. 

Tanúsítvány kiadásának 
feltétele: 

- a vizsgakövetelmény teljesítése  
- jelenlét az összes óraszám 85%-án 

Jelentkezés menete: pl.: 
A leendő résztvevő az oktatásszervező által küldött jelentkezési lapot kitölti 
és elektronikusan (szkennelt és Word dokumentum formátumban) 
visszaküldi. Ez alapján elkészül a felnőttképzési szerződés, melyet 3 
példányban, aláírva az eredeti jelentkezési lappal együtt visszaküld az 
oktatásszervezőnek. 
A jelentkezési lap egyben kötelezettségvállalás a részvételi díj megfizetésére. 
A részvételi díjnak legkésőbb a képzés megkezdése előtt 7 nappal meg kell 
érkeznie! 

Képzési díj: 80.000.-Ft 

A képzés befejezését 
igazoló okirat: 

Tanúsítvány  

A képzés oktatásszervezője: Makk Katalin 

telefonszám: 371-2771 

e-mail: makk.katalin@bmknet.hu 

 


