
Kulturális intézmények vezetésének gyakorlata – 
120 órás közművelődési szakmai továbbképzés

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (igény szerint további helyszíneken)

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. 
Szakmafejlesztési Igazgatóság
Felnőttképzési Központ

KÉPZÉS CÉLJA:
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
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
helyzetek megoldására, a problémák kezelésére, a munkatársak számára a megfelelő munkahelyi
környezet megteremtésére.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Menedzsment alapismeretek; Vezetési alapismeretek; Kulturális intézmények vezetése; A vezetés
és  a  vezető  feladatai;  Humánerőforrás  a  vezetői  tevékenységben;  Államháztartás;  Kulturális
intézmények támogatási forrásai és fizetési kötelezettségei; Munkaügyi ismeretek.

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 8 alkalom /alkalmanként 8 óra/+56 óra e-learning

Kinek ajánljuk a képzést?
Kulturális intézmények vezető megbízású pályázatot benyújtani tervező, pályázó szakemberek,
illetve már vezetői beosztásban levő szakemberek számára, akiknek a kinevezéstől számított 2

éven belül el kell végeznie a képzést.

A jelentkezés feltétele:
Felsőfokú iskolai végzettség, valamint minimum 3 év kulturális területen eltöltött szakmai gyakorlat.

A képzés részvételi díja:
120.000 Ft

A helyszín és a képzési költség megjelölése általános tájékoztatás. Az induló szakmai
továbbképzések helyszínéről és a képzés terítésmentességéről a hatályos információk a

Támogatott képzések aloldalon olvashatók.

Képzés indítása: 
jelentkezések függvényében

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
Székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3., Levelezési cím: 6065 Lakitelek Pf. 53. Honlap: www.nmi.hu

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 03-09-133679
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/008640

http://www.nmi.hu/


Tanúsítvány megszerzésének követelménye:

A tanegységek során megszerzett elméleti ismeretek elsajátításának mélységét mérő tesztjellegű,
illetve hosszabb/rövidebb kifejtést igénylő kérdéseket tartalmazó záródolgozat teljesítése, valamint

a képző intézmény által előre kidolgozott szituációs helyzetek megoldása.

A tanfolyam minimum 15 fő jelentkezése esetén indul!

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
kepzes@nmi.hu
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