
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 

1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. 

 Felnőttképzési nyilvántartási szám:  

 E-001593/2017 

 

NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.  
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49. Telefonszám: +36-1-611-7500 Honlapcím: www.nmi.hu 

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága. Cégjegyzékszám: 01-09-291888 
 

 
 

Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése 
60 órás közművelődési szakmai továbbképzés 

 

Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 61910-4/2016/KOZOSMUV 
 

KÉPZÉS HELYSZÍNE: Budapest (további helyszínek igény szerint) 
 

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet 

            Szakmafejlesztési Igazgatóság 

            Felnőttképzési Központ 

 
Figyelem! Ez a képzés a Többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára előírt 

szakmai továbbképzés! 
 

KÉPZÉS CÉLJA:  
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a 150/1992 (XI.20.) Kormányrendelet 6/G § (2) 

bekezdése alapján 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 intézménytípusokhoz. Képes legyen a többfunkciós 

intézmények hatékony, jogszabályoknak megfelelő és szakszerű irányítására. 

 

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:  
Könyvtári vezetési ismeretek, múzeumi vezetési ismeretek, közművelődési intézményvezetési 

ismeretek, menedzsment alapismeretek a közművelődési intézmények irányításában. 

 

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 8 alkalom /alkalmanként 7-8 óra/ 
 

 

Kinek ajánljuk a képzést? 
Az 1997. évi CXL. törvény 74. §-a szerinti intézmények vezető megbízású pályázatot 

benyújtani tervező, pályázó szakemberek. 

 

A jelentkezés feltétele: 

Felsőfokú iskolai végzettség, valamint 3 év szakmai tapasztalat a kultúra területén. 

 

A képzés részvételi díja:  
80.000 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 

http://www.nmi.hu/
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Tanúsítvány megszerzésének követelménye: 
 
A továbbképzésben résztvevők a képzést egy tesztjellegű záródolgozat kitöltésével, valamint 

egy választott többfunkciós intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

összeállításával és éves költségvetésének megtervezésével teljesítik. 

 

A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul! 

 

A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:  
kepzes@nmi.hu 

 

http://www.nmi.hu/

