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Kulturális rendezvényszervező 

560 órás OKJ szerinti részszakképesítés 
(300 kontaktóra, 260 óra e-learning) 

 
KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: 

Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. 
Szakmafejlesztési Igazgatóság 

 

A szakképesítés megnevezése:  Kulturális rendezvényszervező 

A szakképesítés azonosító 
(OKJ) száma: 

51 345 01 

A szakképesítés szintje: Középfokú végzettséghez kötött részszakképesítés 

A szakképesítés 
nyilvántartásba vételi száma:  

E-001593/2017/A002 

 
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL ÖN KÉPES LESZ… 
… a közösségi művelődési folyamatok koordinálása művelődési szolgáltatások, rendezvények, kiállítások, 
vásárok, táborok szervezésére, 
… tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására, 
… amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű 
segítésére, 
… a település vagy az adott társadalmi réteg művelődési és a közösségi élete fejlődésének 
elősegítésére. 
 

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST? 
A közművelődés területén elhelyezkedni kívánó leendő kollégák számára, akik érdeklődnek a közösségi 
művelődés szervezése, a helyi közösség igényeit szolgáló szabadidős és kulturális rendezvények 
szervezése iránt. A belépés feltétele középfokú végzettség megléte. 

 
KÉPZÉS MODULJAI: 

10656–16 – Helyi társadalom– és kultúraismeret 

10657–16 – Kulturális rendezvények szervezése 

 
INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL: 

Óraszáma és 
ütemezése 

560 óra  
220 óra elmélet és 340 óra gyakorlat 

A képzés helyszíne: 
Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. 

1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. A Blokk 

A képzés tervezett 
kezdése: 

A jelentkezők létszámától függően indul. 

A képzés díja: 70.000 forint + vizsgadíj 

Befizetés: 
A tanfolyam díját fizetheti egy összegben, vagy részletben is. 

A befizetés átutalással történik a Művelődési Intézet bankszámlájára. 
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MODULZÁRÓ VIZSGÁK: 

Sorszám Azonosító szám Követelménymodul megnevezése 
A modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

1. 10656–16 Helyi társadalom- és kultúraismeret gyakorlati 

2. 10657–16 Kulturális rendezvények szervezése gyakorlati 

 

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. 
 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: 
Gyakorlati vizsgatevékenység:  
A) Esettanulmány bemutatása. 
Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés 
során elkészített tíz oldalas esettanulmány szóbeli ismertetése és megvédése. A hozzárendelt szakmai 
követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10656–16 Helyi társadalom- és kultúraismeret. 
 
Szóbeli vizsgatevékenység: 
A) Forgatókönyv bemutatása és védése. 
A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és védése A 
hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 10657–16 Kulturális rendezvények 
szervezése. 
 
B) Kulturális rendezvények szervezése. 
Szóbeli vizsgatevékenység a 10657–16 Kulturális rendezvények szervezése modul tartalma alapján 
összeállított központi tételsor. A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
10657–16 Kulturális rendezvények szervezése. 
 
 

Intézményünk felnőttképzést kiegészítő tevékenységként, amennyiben azt a résztvevő igényli, 
minden képzésben résztvevő előzetes tudását felméri! 

 
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ: 

kepzes@nmi.hu 
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