
 

 

Tájékoztató felnőttképzési program résztvevői számára 
 

A képzés megnevezése: Kulturális rendezvények szervezője 

Programkövetelmény száma: 03145001 

 

A képzés várható kezdési ideje: 2023. február 

A képzés várható befejezése: 2023. november 

A képzés teljes óraszáma: 250 óra (2 félév).  

A képzési idő sikeres előzetes tudásméréssel csökkenthető. 

A képzés ütemezése: A képzés ütemezése az egyetemi tanrendhez igazodva 

történik. Havonta két hétvége: péntek délután (14-18 óra 

között) és szombaton (9-18 óra között).  

 

A képző intézmény adatai: 

Név:  Szegedi Tudományegyetem 

 Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet 

Cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10. (X. épület) 

Engedélyszám:  E/2020/000079 

Oktatásszervező: Forrai Szilvia 

Elérhetőség: forrai.szilvia@szte.hu, 06 (62) 546-266 

Ügyfélfogadás: hétköznapokon: 9 00 – 13 00 óra 

 

A képzés helyszíne:  

A képzés helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, 

Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet; 6725 Szeged, Hattyas utca 10. 

A képzés során a résztvevők külső szakmai gyakorlaton vesznek részt, melynek igazolása a gyakorlati 

hely által igazolt teljesítésigazoláson történik. 

 

A képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik képesek önállóan részt venni kulturális rendezvények precíz 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában és értékelésében, szem előtt tartva a 

közösségfejlesztési célokat, értékeket. 

A képzés résztvevői képessé váljanak egy adott régió/település/település-rész társadalmi és kulturális 

adottságainak felmérésére, a rendezvényekkel kapcsolatos igényfelmérések elkészítésére, a 

rendezvények tartalmi, technikai és személyi feltételeinek biztosítására az aktuális jogi környezetnek 
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megfelelően, adminisztrációs feladatok ellátására, közművelődési projektek megvalósítására. Képesek 

legyenek megalkotni és megvalósítani a rendezvényekhez kapcsolódó PR- és marketingstratégiát, 

megfelelő módon használják az infokommunikációs eszközöket, költségvetést és forgatókönyvet 

készítsenek. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:  

Érettségi bizonyítvánnyal tanúsított középfokú iskolai végzettség. 

 

A képzés során teljesítendő képzési egységek: 

Programkövetelménymodul neve: Terjedelme*: 

Helyi társadalom és kultúra 90 óra 

Kulturális rendezvények tervezése és szervezése 160 óra 

* A programkövetelménymodulok terjedelme az előzetes tudásmérés eredményétől függően változhat.  

A Kulturális rendezvények tervezése és szervezése programkövetelmény modul része a 40 órás külső 

szakmai gyakorlat. 

 

A teljesítmény értékelési rendszere: 

 Helyi társadalom és kultúra – gyakorlati tananyagegységzáró vizsga 

 Kulturális rendezvények tervezése és szervezése – gyakorlati tananyagegységzáró 
vizsga 

A tananyagegységzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelményhez rendelt 
tananyagegységzáró vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti. 

Helyi társadalom és kultúra 
A gyakorlati vizsgafeladat ismertetése: egy szabadon választott település vagy településrész 
közművelődési helyzetelemzéséről szóló (A4-es formátum, 12-es betűméret, 1.5 sortáv, 
minimum 10 oldal) esettanulmány elkészítése meghatározott időpontra. 
A vizsgafeladat: határidőre leadott vizsgaproduktum. 

Kulturális rendezvények tervezése és szervezése 

A tananyagegység teljesítésének feltétele 40 órás szakmai gyakorlat elvégzése az alábbiak 
szerint:  

 szakmai gyakorlat teljesíthető az Intézmény által biztosított gyakorlati helyek 
valamelyikénél, valamint képzésen részvevő is biztosíthat önálló gyakorlati helyszint 
olyan intézménynél, amely a szakmához szorosan kapcsolódik. A résztvevő által 



 

 

biztosított gyakorlati helyszínnel a Képző Intézmény, Együttműködési megállapodást 
köt.  

 A gyakorlatot összefüggő szakmai gyakorlatként szükséges teljesíteni.  

 A gyakorlat során a résztvevő megismeri a gyakorlati helyszínhez kapcsolódó 
rendezvények típusait, szervezésének és lebonyolításának szabályait, módjait.  

 A gyakorlat során a résztvevő gyakorlati naplót vezet, melyet a gyakorlat végén az azt 
biztosító helyszín leigazol.  

A gyakorlati vizsgafeladat ismertetése: egy tetszőlegesen választott, konkrét vagy fiktív 
kulturális rendezvény forgatókönyvének (előkészítés, költségvetés, lebonyolítás, zárás, 
értékelés) elkészítése meghatározott időpontra. 

A vizsgafeladat: határidőre leadott vizsgaproduktum. 
A tananyagegységzáró vizsgákhoz rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os 
teljesítmények alapján: 

90 – 100% jeles (5) 
80 – 89% jó (4) 
65 – 79% közepes (3) 
50 – 64% elégséges (2) 
0 – 49% elégtelen (1) 

A tananyagegységzáró vizsgák helyszíne a képzés megvalósulásának helyszínével megegyező. 
A tananyagegységzáró vizsgákat egyszer lehet javítani/ismételni, amennyiben a résztvevő 
teljesítménye nem éri el az 50%-ot vagy a vizsgán nem jelent meg. Sikertelen teljesítés esetén 
a résztvevő képesítő vizsgára nem bocsátható. 
 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

A képzés követelményeit sikeresen teljesítők részére a SZTE a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény 2/B. §-a alapján a felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó, E/2020/000079 

nyilvántartási számon nyilvántartott engedély alapján tanúsítvány állít ki. A tanúsítvány kiállításának 

feltétele az előírt valamennyi tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei szerint 

kiállított tananyagegységzáró vizsga sikeres teljesítése. 

Tanúsítvány birtokában a végzettek szakképesítő vizsgára jelentkezhetnek. A vizsga szervezése és 

lebonyolítása a képző intézménytől független vizsgaközpontban történik. A képesítő vizsga sikeres 

teljesítése esetén a vizsgázó államilag elismert, szakképesítést tanúsító képesítő bizonyítványt szerez. 

Képesítő vizsgákkal kapcsolatos további információ elérhetőek: a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) 

honlapján: https://nah.gov.hu/hu/kategoriak/vizsgakozpont--examination-center/) illetve a szegedi 

érdekeltségű vizsgaközpont (Szegedi Regionális Vizsgaközpont) honlapján: https://szerevi.hu/ . 
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A képzési díj és a díjfizetés módja: 

A képzési díj befizetése átutalással történik a Szegedi Tudományegyetem által kiállított számla alapján. 

A számla elkészítéséhez minden részlet befizetési határideje előtt két héttel az oktatásszervezőnek kell 

leadni a kitöltött és aláírt ún. számlakérő nyomtatványt.  

 

Teljes képzési díj: 180.00 Ft (2*90.000 Ft vagy 4*45.000 Ft) 

 

Kedvezmények: 

A képzési díj 2 vagy akár 4 részletben is fizethető. 

 

Sikeres előzetes tudásmérést követően, annak eredményétől függően a képzési díj akár 140.000 Ft 

(2*70.000 Ft vagy 4*35.000 Ft) is lehet. Az előzetes tudás felmérése korábbi tanulmányok vagy 

munkatapasztalat beszámításával illetve a képzés megkezdése előtt lefolytatott tudásmérő teszttel 

történik. 

További kedvezmények: SZTE hallgatók, oktatók, GYED-en, GYES-en lévők, közalkalmazotti státuszban 

foglalkoztatottak vagy álláskeresési járadékban részesülők* számára a képzési díj akár 130.000 Ft 

(2*65.000 Ft vagy 4*32.500 Ft) 

 

* A kedvezményre való jogosultságot igazolni szükséges és a felnőttképzési szerződés megkötésének 

napján fenn kell állnia a jogosultságnak. Igazolás módja: pl. munkáltatói igazolás, tanulói vagy 

hallgatói jogviszonyigazolás,  GYED vagy GYES határozat bemutatása, stb.)  

 

 

 

 

 

Szeged, 2022.10.10. 


