








Név munkakör végzettségek szakképzettség 2018 képzés tipusa alaptevékenységhez kapcsolódó indoklás 2019 képzés tipusa alaptevékenységhez kapcsolódó indoklás 2020 képzés tipusa alaptevékenységhez kapcsolódó indoklás 2021

alaptevékenységhe

z kapcsolódó 

indoklás

2022 képzés tipusa

alaptevékenységh

ez kapcsolódó 

indoklás

1 Bálint Eelka könyvtáros főiskola könyvtáros

könyvtári 

minőségirányít

ás képzés

okj, 

minimum120 

órás képzés

2
Oszlánszky 

Rita

könyvtári 

kisegítő
érettségi érettségi

 segédkönyvtáros (100 

óra)

Országos Széchényi 

Könyvtár Könyvtári 

Intézet, OKJ 

azonosító: 52 322 01

A képzés a modulokhoz kapcsolódóan 20 + 40 + 40 óra szakmai gyakorlatot tartalmaz, 1. 

modul: A könyvtári rendszer működése

2. modul: Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás

3. modul: Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

 segédkönyvt

áros (100 óra)

Országos 

Széchényi 

Könyvtár 

Könyvtári 

Intézet, OKJ 

azonosító: 52 322 

01 (vizsga 

időpontja:. 2020. 

nyara)

A képzés a modulokhoz kapcsolódóan 20 + 40 + 40 óra 

szakmai gyakorlatot tartalmaz, 1. modul: A könyvtári 

rendszer működése

2. modul: Könyvtári gyűjteményszervezés és 

állományfeltárás

3. modul: Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

3 Bartó Róbertné
 közművelődési 

szakember 
érettségi

közművelődési 

szakember III.

Közösségfejlesztés a 

terület- és 

településfejlesztésben 

képzés 120 óra 

HROD, 24986-

4/2017/KOZOSMUV 

(vizsga időpontja: 

2019. november 12.)

Képzés fő moduljai: 1. modul:A közösségfejlesztés keretrendszere, 2 modul: A 

közösségfejlesztés alapjai és kapcsolódása a terület- és településfejlesztéshez, 3. modul: 

A részvétel formái és a bevonás, 4. modul: A közösségfejlesztés folyamata és módszerei, 

5. modul: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata, 6. modul: közösségfejlesztési 

gyakorlat

4 Csete Gyula muzeológus  egyetem

etnográfos- 

kulturális 

szakember I.

Közösségfejlesztés a 

terület- és 

településfejlesztésben 

képzés 120 óra 

HROD, 24986-

4/2017/KOZOSMUV 

(vizsga időpontja: 

2019. november 12.)

Képzés fő moduljai: 1. modul:A közösségfejlesztés keretrendszere, 2 modul: A 

közösségfejlesztés alapjai és kapcsolódása a terület- és településfejlesztéshez, 3. modul: 

A részvétel formái és a bevonás, 4. modul: A közösségfejlesztés folyamata és módszerei, 

5. modul: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata, 6. modul: közösségfejlesztési 

gyakorlat

5 Fábián Zsolt 
ált. igazgató 

helyettes
főiskola

tanító - népművelő, 

informatikus-

könyvtáros, 

kulturális 

szakember I.

40 óra (vállalkozásfejlesztés és 

vállalkozói közösségek a 

közművelődésben)

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. által nyújt ingyenes 

szakmai továbbképzés  tanfolyam 

jellegű (KAB) szakmai 

továbbképzés 

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.

Közösségfejlesztés a 

terület- és 

településfejlesztésben 

képzés 120 óra 

HROD, 24986-

4/2017/KOZOSMUV 

(vizsga időpontja: 

2019. november 12.)

Képzés fő moduljai: 1. modul:A közösségfejlesztés keretrendszere, 2 modul: A 

közösségfejlesztés alapjai és kapcsolódása a terület- és településfejlesztéshez, 3. modul: 

A részvétel formái és a bevonás, 4. modul: A közösségfejlesztés folyamata és módszerei, 

5. modul: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata, 6. modul: közösségfejlesztési 

gyakorlat

6 Makra Péter informatikus   érettségi informatikus
900 órás Közművelődési és 

közönségkapcsolati szakember
OKJ

"A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 

(közművelődési szakmairány) végzettséggel 

rendelkező művelődésszervező feladata 

önkormányzati közművelődési intézmények, 

művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások 

munkatársaként a szervezet szakszerű és színvonalas 

működtetése, a tevékenység feltételeinek biztosítása, a 

kulturális szervezőmunka ellátása a szervezet minden 

tevékenységi területén."

900 órás 

Közművelődési és 

közönségkapcsolati 

szakember

OKJ (vizsga 

időpontja:2019. 05.09-

10.)

"A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (közművelődési szakmairány) 

végzettséggel rendelkező művelődésszervező feladata önkormányzati közművelődési 

intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások munkatársaként a 

szervezet szakszerű és színvonalas működtetése, a tevékenység feltételeinek biztosítása, a 

kulturális szervezőmunka ellátása a szervezet minden tevékenységi területén."

7 Szémán Diána információs érettségi érettségi
900 órás Közművelődési és 

közönségkapcsolati szakember
OKJ

"A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 

(közművelődési szakmairány) végzettséggel 

rendelkező művelődésszervező feladata 

önkormányzati közművelődési intézmények, 

művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások 

munkatársaként a szervezet szakszerű és színvonalas 

működtetése, a tevékenység feltételeinek biztosítása, a 

kulturális szervezőmunka ellátása a szervezet minden 

tevékenységi területén."

900 órás 

Közművelődési és 

közönségkapcsolati 

szakember

OKJ (vizsga 

időpontja:2019. 05.09-

10.)

"A Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (közművelődési szakmairány) 

végzettséggel rendelkező művelődésszervező feladata önkormányzati közművelődési 

intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások munkatársaként a 

szervezet szakszerű és színvonalas működtetése, a tevékenység feltételeinek biztosítása, a 

kulturális szervezőmunka ellátása a szervezet minden tevékenységi területén."

8

Smiriné 

Kokauszki 

Erika 

igazgató főiskola

tanító-népművelő, 

kulturális 

szakember I.

30 óra (közösségszervezés 

szakmai gyakorlatvezető)          

Kulturális mediáció MA 4 félév 

+ 160 óra gyakorlat

tanfolyam jellegű (KAB) szakmai 

továbbképzés                                                        

Szegedi Tudományegyetem  Juhász 

Gyula Pedagógusképző Kar  MA 

(folyamatban)

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.  A képzés 

célja kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett 

nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, 

társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a 

szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a 

szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent 

igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra 

alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti 

mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. 

Alkalmasak a különböző településeken, hazai és 

nemzetközi közösségekben.

   Közösségfejlesztés a 

terület- és 

településfejlesztésben 

képzés 120 óra  , 

Kulturális mediáció 

MA 4 félév + 160 óra 

gyakorlat 

HROD, 24986-

4/2017/KOZOSMUV 

(vizsga időpontja: 

2019. november 12.) , 

Szegedi 

Tudományegyetem  

Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kar  

MA (folyamatban)

Képzés fő moduljai: 1. modul:A közösségfejlesztés keretrendszere, 2 modul: A 

közösségfejlesztés alapjai és kapcsolódása a terület- és településfejlesztéshez, 3. 

modul: A részvétel formái és a bevonás, 4. modul: A közösségfejlesztés folyamata és 

módszerei, 5. modul: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata, 6. modul: 

közösségfejlesztési gyakorlat  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.  A képzés célja kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és 

kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a 

szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, 

elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a 

különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. 

Alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben.

   Kulturális 

mediáció MA 

4 félév + 160 

óra gyakorlat 

   Szegedi 

Tudományegyete

m  Juhász Gyula 

Pedagógusképző 

Kar  MA (vizsga: 

2020. nyara)

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.  A képzés 

célja kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett 

nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, 

társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a 

szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a 

szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent 

igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra 

alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti 

mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. 

Alkalmasak a különböző településeken, hazai és 

nemzetközi közösségekben.

9 Szegedi Mária 

közművelődési 

igazgatási 

ügyintéző

főiskola

pénzügyi 

számviteli 

ügyintéző, 

andragógus

40 óra (szervezeti 

hatékonyságnövelő komplex 

tréning)

NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. által nyújt ingyenes 

szakmai továbbképzések tanfolyam 

jellegű (KAB) szakmai 

továbbképzés 

A képzés célja, hogy a közművelődési intézmények 

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. 

Közösségfejlesztés a 

terület- és 

településfejlesztésben 

képzés 120 óra 

HROD, 24986-

4/2017/KOZOSMUV 

(vizsga időpontja: 

2019. november 12.)

Képzés fő moduljai: 1. modul:A közösségfejlesztés keretrendszere, 2 modul: A 

közösségfejlesztés alapjai és kapcsolódása a terület- és településfejlesztéshez, 3. modul: 

A részvétel formái és a bevonás, 4. modul: A közösségfejlesztés folyamata és módszerei, 

5. modul: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata, 6. modul: közösségfejlesztési 

gyakorlat

Orlai Petrics Soma Könyvtár,  Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ  módosított Továbbképzési terve 2018-2022

Az intézmény címe: 5650 Mezőberény, Fő út 6. 

Azonosító száma: 583682

Kapcsolattartó neve: Smiriné Kokauszki Erika igazgató

Az intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ


