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KÉPZÉSI PROGRAM 

1. A képzési program 

1.1. Képzés megnevezése1 Belső képzés - Hatékony munkavégzés a 
Család és KarrierPONTokban 

1.2. OKJ azonosító2  - 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója3 - 

1.4. Nyelvi képzés esetén a képzés típusa, fajtája, szintje4  - 

1.5. Képzés nyilvántartásba-vételi száma5 - 

1.6. A képzés célja A résztevők rendelkezzenek azokkal a 

képességekkel és ismeretekkel, 

amelyekkel működtetik a Család és 

KarrierPONTokat, támogathatják a nők 

foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci 

reintegrációját, megvalósíthatják az 

együttműködést szakmai partnereikkel. 

1.7. A képzés célcsoportja A Család és KarrierPONTok munkatársai 
és szakmai partnereik 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. A résztvevő együttműködési képessége fejlődik 

2.2. Megismeri a Család és KarrierPONTok céljait, célcsoportjait és szolgáltatásait, a kapcsolódó 
feladatokat, folyamatokat és módszertanokat 

2.3. Alkalmazni tudja az ügyfélkezelés eszközeit 

2.4. Fejlődik konfliktuskezelési és asszertív kommunikációs kompetenciáiban 

2.5. Megismeri az on-line tudásmegosztó felület működését 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség érettségi 

3.2. Szakmai végzettség - 

3.3. Szakmai gyakorlat - 

3.4. Egészségügyi alkalmasság - 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek  

3.6. Egyéb feltételek nincs 

                                                           
1Azonos a KÉRELEMBEN, BEJELENTÉSBEN feltüntetett megnevezéssel 
A képzési program megnevezésének tartalmaznia kell: 
„A” képzési körbe tartozó képzés esetén a szakképesítés OKJ szerinti azonosító számmal ellátott megnevezését, 
„B” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését, 
„C” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje 
szerinti, azonosító számmal ellátott megnevezését. 
2 Amennyiben « A » képzési kör került megjelölésre 
3 Amennyiben « B », vagy « C » képzési kör került megjelölésre 
4 Nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén kontaktórás képzés vagy távoktatás; 
fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés 
5 Engedély megszerzését követően kell beírni 
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4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív 

4.2. Megengedett hiányzás 10% 

4.3. Egyéb feltételek - 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma6 5 

5.2. Gyakorlati órák száma7 15 

5.3. Összes óraszám8 20 

6. A képzés formájának meghatározása (A, B és D kör  szerinti képzések esetén egyéni 

felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, C kör szerinti kontaktórás képzés esetén 

csoportos képzés és egyéni felkészítés)9  

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

7. A tananyagegységek10  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Együttműködés, szakmai és módszertani felkészítés 

7.2. Ügyfélkezelési és konfliktus kezelési készségek fejlesztése, rendszerszemlélet kialakítása 

7.3. Kommunikációs készségek fejlesztése, munkáltatói kapcsolatépítés 

7.4 Felkészülés Nők-Köz-Pontok szolgáltatási és adminisztratív teendőire 

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése11 Együttműködés, szakmai és módszertani felkészítés 

7.1.2. Célja A résztvevők együttműködési képessége fejlődjön. A résztvevőknek 
egységes ismereteik legyenek a projekt céljáról, a Család és KarrierPONTok 
működési elveiről. Érzékenyítés a szolgáltatások célcsoportjára. 

7.1.3. Tartalma A résztvevők közötti együttműködés alapjainak megteremtése 

Szakmai célok megvalósításához szükséges ismeretek átadása 

A Család és KarrierPONTok célcsoportjainak és a nők általános munkaerőpiaci 

helyzetének megismerése 

Kompetenciatár kialakítása 

 

7.1.4. Terjedelme 5 

7.1.5. Elméleti órák száma 1 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 

 

                                                           
6 Megegyezik az összes tananyagegység elméleti óraszámával 
7 Megegyezik az összes tananyagegység gyakorlati óraszámával 
8 Megegyezik az összes tananyagegység összes óraszámával 
9 Nyelvi képzés kivételével egy képzési forma adható meg 
10 További sorokkal bővíthető) 
11 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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igazolás kiadásának 
feltételei 

 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése12 Ügyfélkezelési és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, rendszerszemlélet 
kialakítása 

7.2.2. Célja A résztvevők fejlődjenek feladataik elvégzéséhez szükséges legfontosabb 
készségeikben (ügyfélkezelés és konfliktuskezelés) mind az egyéni kliensek, 
mind a lehetséges partnerszervezetek viszonylatában. Képesek legyenek 
szociális kontextusba helyezni ügyfeleiket 

7.2.3. Tartalma Főbb ügyféltípusok, azok szükségleteinek és jellemző viselkedéseinek 

beazonosítása.  

Konfliktushelyzetek kialakulásának felismerése, kezelése az együttműködő és 

asszertív kommunikáció eszköztárával. 

Rendszerszemlélet a Család és KarrierPONTok működésében, az egyén, mint 

nagyobb rendszerek része (család, lakókörnyezet) 

7.2.4. Terjedelme 5 

7.2.5. Elméleti órák száma 1 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A képzésben résztvevők a képzés végén tanúsítványt kapnak a 9. pontban 
meghatározott megfelelt minősítés elérése esetén. 

 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése13 Kommunikációs készségek fejlesztése, munkáltatói kapcsolatépítés 

7.3.2. Célja A résztvevők fejlődjenek feladataik elvégzéséhez szükséges legfontosabb 
készségeikben (kommunikációs készségek) mind az egyéni kliensek, mind 
a lehetséges partnerszervezetek viszonylatában. Alkalmazni tudják a 
munkáltatói kapcsolatépítés eszközeit. 

7.3.3. Tartalma Asszertív kommunikáció és magatartás 

Aktív hallgatás, visszacsatolás 

Együttműködő kommunikáció 

Munkáltatói kapcsolatépítés: 

- Potenciális partnerek beazonosítása 
- Munkáltatók megszólítása, tájékoztatása és ezek eszközei  

7.3.4. Terjedelme 5 

7.3.5. Elméleti órák száma 1 

7.3.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.3.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A képzésben résztvevők a képzés végén tanúsítványt kapnak a 9. pontban 
meghatározott megfelelt minősítés elérése esetén. 

 

 

                                                           
12 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
13 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése14 Felkészülés Család és KarrierPONTok szolgáltatási és adminisztratív 
teendőire 

7.4.2. Célja A résztvevők ismerjék meg és tudják használni az Online Tudásmegosztó 
Felületet, továbbá ismerjék meg a projekttel kapcsolatos egyéb 
adminisztratív előírásokat. 

 

7.4.3. Tartalma Online Tudásmegosztó Felület használatának elsajátítása 

A működési és projektkörnyezethez kapcsolódó egyéb ismeretek átadása  

A Család és KarrierPONTok márkaépítése 

7.4.4. Terjedelme 5 

7.4.5. Elméleti órák száma 2 

7.4.6. Gyakorlati órák száma 3 

7.4.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A képzésben résztvevők a képzés végén tanúsítványt kapnak a 9. pontban 
meghatározott megfelelt minősítés elérése esetén. 

 

 

8. Csoportlétszám15  

8.1 Maximális csoportlétszám (fő) 16 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer 

leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell) 

A tréner a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat a gyakorlatokat követően visszajelzéseivel értékeli. 

A csoportos feladatok tréneri megfigyelésére, csoport előtti és egyéni értékeléssel az egyes feladatokhoz 

kapcsolódóan, illetve egy-egy képzési nap végén kerül sor. 

A képzés végén a képzésben résztvevő megfelelt/nem felelt meg minősítést szerezhet. 

 A megfelelt minősítéshez tartozó követelményszintek:  

hiányzása nem haladja meg a megengedettet (2 óra) 

folyamatos aktivitást mutat a képzés során 

A képzésben résztvevő nem felelt meg minősítést kap:  

hiányzása meghaladja a megengedettet 

nem mutat aktivitást a képzés során 

A képzéshez nem tartozik vizsga. 

10. A képzés zárása 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzésben résztvevők a képzés végén tanúsítványt kapnak a 
9. pontban meghatározott megfelelt minősítés elérése esetén. 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Egyetemi vagy főiskolai végzettség és a képzés jellegének 
megfelelő legalább 3 éves szakmai gyakorlat 

                                                           
14 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
15 Maximum 40 fő 
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11.1.1. Személyi feltételek biztosításának 
módja 

A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 
Munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében 
foglalkoztatott oktatók által. 

11.2. Tárgyi feltételek Projektor, kivetítésre alkalmas felület, flipchart vagy tábla, 
íróeszközök (toll és filctoll), üres papírlapok, post-it 

11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának 
módja 

A tárgyi feltételeket az elméleti képzéshez és a felnőttképzési 
tevékenység folytatásához a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 
16. § (3) pontja (megfelelés építésügyi, tűzvédelmi, 
egészségvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi, műszaki 
előírásoknak) és az 1. számú melléklete szerint szükséges 
biztosítani: 

 24 nm oktatóterem, asztalok, székek, flipchart, projektor, 1 db 
számítógép internet hozzáféréssel oktatási célra, 1db nyomtató-
fénymásoló, adminisztrációs iroda, irattár, ügyfélszolgálati pult, 
WC helyiség és mosdó 

11.3. Egyéb speciális feltételek - 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

- 

 

 

Minősítés helye, dátuma: 

 

 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 

 …………………………………………. …………………………………………………… 

 Szakértői nyilvántartási szám Szakmai vezető aláírása 

 ………………………………………… 

 Szakértő aláírása 
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KÉPZÉSI PROGRAM 

1. A képzési program 

a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12.§ (1) bekezdésének megfelelően 

 

1.1. Képzés megnevezése1 Társadalmi partnerképzés 

1.2. OKJ azonosító2  Nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója3 Nem releváns 

1.4. Nyelvi képzés esetén a képzés típusa, fajtája, szintje4  Nem releváns 

1.5. Képzés nyilvántartásba-vételi száma5  

1.6. A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevő képessé 
váljon arra, hogy érzékenyítse, valamint 
kölcsönös előnyök alapján együttműködés 
megteremtésére ösztönözze a hálózat 
tagjait a fenntartható működés 
megteremtése érdekében. 

Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek 
olyan partnerséget, hálózatot generálni, 
mely a partnerség tagjai által fejlesztett és 
működtetett szolgáltatások rendszerén 
keresztül alkalmas az önfenntartó 
működésre. 

1.7. A képzés célcsoportja Állami, önkormányzati intézmények, 
profitorientált vállalatok, cégek, valamint 
civil, egyházi, oktatási, szociális 
szervezetek vezetői munkatársai, 
önkéntesei. A képzés elsősorban olyan 
szervezetek munkatársait érinti, akik 
érintettek és /vagy érdekeltek egy 
potenciális hálózat céljainak 
megvalósításában 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. A résztvevők képesek az információk befogadásával és mások számára történő feltárásával, 

összefüggések megfogalmazásával, alkalmazásával új tudás létrehozására, fejlődik az összefüggés-

kezelő képességük (kognitív tudásszerző kompetencia), vagyis képessé válnak elősegíteni a résztvevők 

közötti információcserét, a közös működési elvek kiépítését. 

2.2. A résztvevők képessé válnak a képzés során megismert információk, viszonyok elemzésére, s ennek 
bázisán összefüggések felismerésére és a lehetőségek feltárására - vagyis fejlődik a résztvevők logikai 
és kombinatív képessége (kognitív gondolkodási kompetencia). Megismerik, és gyakorlati helyzetekben 
képessé válnak arra, hogy önállóan alkalmazzák a személyes kapcsolatépítési és együttműködési 
technikákat és használják a társadalmi tőke hálózatépítésben elengedhetetlen szerepeit. 

                                                           
1Azonos a KÉRELEMBEN, BEJELENTÉSBEN feltüntetett megnevezéssel 
A képzési program megnevezésének tartalmaznia kell: 
„A” képzési körbe tartozó képzés esetén a szakképesítés OKJ szerinti azonosító számmal ellátott megnevezését, 
„B” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését, 
„C” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje 
szerinti, azonosító számmal ellátott megnevezését. 
2 Amennyiben « A » képzési kör került megjelölésre 
3 Amennyiben « B », vagy « C » képzési kör került megjelölésre 
4 Nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén kontaktórás képzés vagy távoktatás; 
fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés 
5 Engedély megszerzését követően kell beírni 
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2.3. A résztvevők az információk befogadásával és mások számára történő feltárásával, összefüggések 
megfogalmazásával, alkalmazásával új tudás létrehozására válnak képessé, fejlődik az összefüggés-
kezelő képességük (kognitív tudásszerző kompetencia), vagyis képessé válnak önállóan elősegíteni a 
szervezetek és személyek közötti információcserét, a közös működési elvek kiépítését.  

2.4. A résztvevők a fenntartható humán szolgáltatásfejlesztés alapjainak megismerésével képessé válnak a 
saját szervezeti értékeik és érdekeik szem előtt tartására. 

2.5. A résztvevők megismerik a hálózati működés/ humán szolgáltatásnyújtás fenntarthatóságának 
szempontjait, ezzel alkalmassá válnak arra, hogy a szempontrendszer elemeit tervezési és 
megvalósítási folyamatokban tudatosan figyelembe vegyék. 

A résztvevők megismerik az üzleti tervezés és egyéb fenntarthatóságot támogató módszerek, eszközök 
alapjait, s ezzel képessé válnak e módszerek, eszközök következetes alkalmazására és / vagy 
kombinálására. 

2.4. Fejlődnek a résztvevők kapcsolatkezelési - csoportkezelő képességei (együttélési képességek - 
szociális kompetencia) – megismerik, s képessé válnak felismerni és önállóan alkalmazni a közösségi 
előítélet, a konfliktusok és a problémák kezelésének módszereit; valamint működtetni a részvételi 
együttműködés szabályait. 

2.5. A résztvevők proszociális (a szociális kompetencia fejlesztése) képessége, és vezetési képessége 
erősödik - fejlődik az érdekérvényesítő képességük, azaz képessé válnak felismerni a helyi társadalom 
sajátos igényű csoportjait, részt venni szükségleteik és igényeik feltárásában és feldolgozásában, 
közösségi segítő, informáló, bátorító, kapcsolatépítő munkát végezni, elősegíteni a közösségi 
kezdeményezések elindulását, közösségek létrejöttét. 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség érettségi 

3.2. Szakmai végzettség Nem szükséges 

3.3. Szakmai gyakorlat Nem szükséges 

3.4. Egészségügyi alkalmasság Nem szükséges 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek Nem szükséges 

3.6. Egyéb feltételek Nem szükséges 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja A résztvevő által aláírt jelenléti ív, a résztvevők 
hiányzásait dokumentáló haladási napló 

4.2. Megengedett hiányzás 10%, 2 óra 

4.3. Egyéb feltételek Nincs 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma6 8 

5.2. Gyakorlati órák száma7 12 

5.3. Összes óraszám8 20 

 

6. A képzés formájának meghatározása (A, B és D kör  szerinti képzések esetén egyéni 

felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, C kör szerinti kontaktórás képzés esetén 

csoportos képzés és egyéni felkészítés)9  

                                                           
6 Megegyezik az összes tananyagegység elméleti óraszámával 
7 Megegyezik az összes tananyagegység gyakorlati óraszámával 
8 Megegyezik az összes tananyagegység összes óraszámával 
9 Nyelvi képzés kivételével egy képzési forma adható meg 
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6.1. A képzés formája Csoportos 

7. A tananyagegységek10  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Hálózatfejlesztési alapismeretek 

7.2. Partnerség és közösségépítés a gyakorlatban –a fenntartható működés szolgálatában. 

7.3. Humán szolgáltatásfejlesztés hálózati keretek között. 

7.4.. Hálózati működés- és szolgáltatásnyújtás fenntarthatósága, a fenntarthatóság eszközei. 

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése11 Hálózatfejlesztési alapismeretek. 

7.1.2. Célja A képzésben résztvevő megismerje a hálózat definícióját, formáit, típusait, 
jellemzőit. Képes legyen megérteni a hálózatok működési jellemzőit, 
megismerje a hálózatépítésen alapuló szervezeti modelleket, s felismerje a 
saját működési gyakorlatához való illeszkedési lehetőségeket. 

7.1.3. Tartalma 1. A hálózat definíciója és a hálózati elemek kapcsolódási pontjai. 
2. A hálózatépítés alapkérdései, szakaszai, jellemző tevékenységei és 

elemei; 
3. A hálózatok formái fajtái, működési alapelvek 
4. Konkrét hálózat működésének elemzése, sikerességének feltételei, 

fejlődésének akadályozó tényezői (esettanulmány) 
5. A hálózati működési elemek illeszkedése, beépítése a gyakorlatba. 

7.1.4. Terjedelme 4 

7.1.5. Elméleti órák száma 2 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 2 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése12 Partnerség és közösségépítés a gyakorlatban –a fenntartható működés 
szolgálatában. 

7.2.2. Célja A résztvevők ismerjék meg a közösségfejlesztés szemléletét és gyakorlatát, a 
közösségfejlesztő munka folyamatát, cselekvési technikáit, ezáltal képesek 
legyenek helyi közösség aktivizálására. Szerezzenek ismereteket a hálózati 
együttműködés elemeiről, lépéseiről, sajátítsák el a partnerség elvének 
szemléletét, a személyes kapcsolatok kialakításának módszereit, a kapcsolati 
háló elkészítését.  

7.2.3. Tartalma 1. A közösségfejlesztés szemlélete, folyamata, a helyi cselekvés jó 
gyakorlata, lehetőségei hazai és külföldi példái. 

2. Partnerkapcsolatok felmérése és eszközei (kulcsember térkép, 
kapcsolati háló) a partnerkapcsolatok építése, a közösségfejlesztés 
cselekvési technikái. 

                                                           
10 További sorokkal bővíthető) 
11 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
12 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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3. A közös működést segítő szabályok, elvek, közösen megalkotott 
dokumentációk szerepe és szükségessége a hálózatépítés különböző 
szintjein. 

4. A hálózaton belüli együttműködési formák, munkacsoportok 
5. A hálózaton belüli partnerség, demokratikus működés modellezése, 

szervezetirányítás. 

7.2.4. Terjedelme 5 

7.2.5. Elméleti órák száma 2 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 3 

7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan részt vett 
a csoport munkájában. 

 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése13 Humán szolgáltatásfejlesztés hálózati keretek között. 

7.3.2. Célja A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el a humán szolgáltatásfejlesztés 
alapjait. Adjon módszereket, eszközöket a hálózati keretek és célok mentén 
megvalósuló, közös értékek és/vagy kölcsönös érdekek mentén tervezett 
fenntartható humán szolgáltatások fejlesztéséhez. A résztvevők kapjanak 
konkrét eszközöket a szükségletfeltárás módjára. Ösztönözze a valós 
partneri együttműködések kialakulását – a szervezeti kompetenciák és 
kapacitások, valamint a szervezeti érdekek feltárása, megosztása által. 
Ismerjék meg az eredményorientált tervezési modellt, s gyakorlati 
alkalmazási lehetőségét. A résztvevők váljanak képessé a szervezeti értékeik 
és érdekeik képviselete és érvényesítése mentén a valós partneri szerepük 
felismerésére.  

7.3.3. Tartalma 1. Humán szolgáltatások fogalma, fajtái, szereplői, a humán 
szolgáltatások piaca; érték és/vagy érdekalapú együttműködések 
típusai, jellemzői a humán szolgáltatások piacán 

2. Humán szolgáltatási igények és szükségletek, a szolgáltatási 
hiányok feltárásának módszerei 

3. Az együttműködő partnerek (hálózati tagok) szolgáltatási és 
kompetencia térképének elkészítése, a tagok szervezeti értékeinek 
és érdekeinek azonosítása a szolgáltatási hiányok tükrében;  

4. Szolgáltatási hiányok fenntartható kezelése – a szolgáltatások 
optimalizálása, szolgáltatásfejlesztés; eredményorientált tervezési 
modell, a tervezési módszer  

5. Hálózati együttműködés és hálózati szerepek operacionalizálása a 
hálózati tagok szervezeti értékeinek, érdekeinek és az 
eredményorientált tervezés logikájának fényében 

7.3.4. Terjedelme 5 

7.3.5. Elméleti órák száma 2 

7.3.6. Gyakorlati órák száma 3 

7.3.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

 

 

                                                           
13 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése14 Hálózati működés- és szolgáltatásnyújtás fenntarthatósága, a 
fenntarthatóság eszközei. 

7.4.2. Célja A résztvevők ismerjék meg a hálózati működés/ humán szolgáltatásnyújtás 
fenntarthatóságának szempontjait, tudatosítsák e szempontok tervezésben/ 
szolgáltatásfejlesztésben és a hálózati működés/ szolgáltatásnyújtás 
folyamatában azonosítható súlyát, jelentőségét, s váljanak képessé e 
szempontrendszer figyelembevételére mind a tervezés/ 
szolgáltatásfejlesztés, mind pedig a hálózati működés/szolgáltatásnyújtás 
folyamatában.  

Cél, hogy a tananyagegység által a résztvevők megismerjék az üzleti 
tervezés alapjait (üzleti terv készítés). Eszközöket, módszereket ismerjenek 
meg, a bevételteremtő képességgel nem, vagy pusztán korlátozottan 
rendelkező humán szolgáltatások fenntartható tervezéséhez, a 
szolgáltatásformák hosszú távú biztosításához. 

7.4.3. Tartalma 1. A humán szolgáltatások fenntarthatóságának szempontrendszere 
(szakmai fenntarthatósági szempontok; pénzügyi fenntarthatósági 
szempontok; szervezeti/hálózati fenntarthatóság szempontjai) 

2. A fenntarthatóság szakmai, - pénzügyi és szervezeti/hálózati alapjai 
a tervezésben/ szolgáltatásfejlesztésben 

3. A fenntarthatóság szakmai, - pénzügyi és szervezeti/hálózati alapjai 
a hálózati működés/szolgáltatásnyújtás folyamatában 

4. Az üzleti tervezés alapjai – üzleti tervkészítés 
5. Fenntartható szolgáltatásfejlesztés és szolgáltatás módszertani 

elemei a bevételteremtő képességgel nem, vagy pusztán 
korlátozottan rendelkező szolgáltatásformák kapcsán:  

 önkéntesség szerepe és fejlesztése; 

 adományszervezés;  

 önjáró, önfenntartó kisközösségek generálása és szerepük 
a humán szolgáltatásnyújtás folyamatában;  

 társadalmi vállalkozás - mint a bevételteremtő képességgel 
nem rendelkező szolgáltatások finanszírozásának eszköze. 

7.4.4. Terjedelme 6 

7.4.5. Elméleti órák száma 2 

7.4.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.4.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

 

8. Csoportlétszám15  

8.1 Maximális csoportlétszám (fő) 15 fő 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer 

leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell) 

A képzés a résztvevők folyamatos aktivitására épül. A megengedett hiányzás maximum 2 óra. 
A tréner a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat a gyakorlatokat követően a csoport előtt 
elhangzó visszajelzéseivel nyilvánosan értékeli. A csoportos feladatok tréneri megfigyelésére, csoport előtti és 
egyéni értékeléssel az egyes feladatokhoz kapcsolódóan, illetve egy-egy képzési nap végén kerül sor. 

                                                           
14 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
15 Maximum 40 fő 
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A képzés végén a képzésben résztvevő megfelelt/nem felelt meg minősítést szerezhet. 
A megfelelt minősítéshez tartozó követelményszintek: 

 hiányzása nem haladja meg a megengedettet (2 óra) 

 folyamatos aktivitást mutat a képzés során 
A képzésben résztvevő nem felelt meg minősítést kap: 

 hiányzása meghaladja a megengedettet 

 nem mutat aktivitást a képzés során. 

10. A képzés zárása 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzést sikeresen elvégző tanúsítványt kap: amennyiben a 
képzés számonkérési rendszerében rögzített elvárásokat 
sikeresen teljesítette, vagyis a képzés végén „megfelelt” minősítést 
szerzett. 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Tréner 

Egyetemi vagy főiskolai végzettség és a képzés jellegének 
megfelelő min. 3 év tréneri / oktatói tapasztalat. 

 

11.1.1. Személyi feltételek biztosításának 
módja 

Az oktatókat munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel, 
vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatjuk. 

11.2. Tárgyi feltételek A 393/2013 Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti 
feltételekkel biztosított tanterem. 

1 db oktatóterem, férőhelyek száma: 15+1 fő 

Felszereltség: A résztvevők számnak megfelelő számú székek, 
asztalok, tábla vagy flipchart, oktatói asztal és szék. 

11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának 
módja 

A tárgyi feltételekkel való rendelkezést a 393/2013. (XI.12) Korm. 
rendelet 16§ (6) megfelelően tulajdonjog és/vagy használati jog 
és/vagy bérleti szerződés formájában biztosítjuk. 

11.3. Egyéb speciális feltételek Nincs 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

Nincs 

 

 

Minősítés helye, dátuma: Budapest 

 

 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 

 …………………………………………. …………………………………………………… 

 Szakértői nyilvántartási szám Szakmai vezető aláírása 

 ………………………………………… 

 Szakértő aláírása 
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KÉPZÉSI PROGRAM 

1. A képzési program 

a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12.§ (1) bekezdésének megfelelően 

 

1.1. Képzés megnevezése1 Munka és magánélet összehangolása 

1.2. OKJ azonosító2  Nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója3 Nem releváns 

1.4. Nyelvi képzés esetén a képzés típusa, fajtája, szintje4  Nem releváns 

1.5. Képzés nyilvántartásba-vételi száma5  

1.6. A képzés célja Cél a munkavállalók és a munkáltatók 
együttműködésének javítása a család és a 
munka összeegyeztethetőségének 
érdekében. A család, illetve magánélet és 
a munka egyensúly kialakításának, 
megőrzésének támogatása. 

A tréning célja, hogy a résztvevők 
megszerezzék a munka és a magánélet 
megfelelő és hatékony menedzseléséhez 
szükséges ismereteket, kommunikációs, 
együttműködési, konfliktus és stressz 
kezelési készségeket; elsajátítsák az 
időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, 
önismereti, helyzetértékelési, munka 
hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív 
gondolkodás és megküzdő képesség 
attitűdjét; a generációk közötti 
együttműködés családi és közösségi 
lehetőségeit, a segítő kapcsolat 
mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.  

1.7. A képzés célcsoportja A Család és KarrierPONTok ügyfelei: női 
munka-vállalók, pályakezdők, 
álláskeresők, gyermekgondozási 
ellátásokból (gyed, gyes, stb.) a 
munkaerő-piacra visszatérők és 
családtagjaik, beleértve a férfiakat, 
családapákat is. 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. A képzésben résztvevő önismerete fejlődik: megismeri erősségeit, fejlesztendő készségeit, 
gondolkodási jellemzőit. Felismeri és megérti a nem asszertív szemléletből (hiányközpontú 
gondolkodás, tanult tehetetlenség) az asszertivitás eléréséhez vezető utat, ebben a saját szerepét, 
teendőit. Megérti és értékeli saját– és családja helyzetét, rövid–, közép–, és távoli céljait. Átlátja, értékeli 
egyéni és családi értékeit, személyes és családi szükségleteit. A résztvevő személy megismeri a nyitott, 
asszertív viselkedéshez szükséges meglévő erősségeit, illetve fejlesztendő képességeit. 

2.2. A képzésben résztvevő kommunikációs ismeretei és készségei bővülnek az önérvényesítő, 
erőszakmentes, asszertív kommunikáció és viselkedés módszerekkel. Családtagjával, társával, 
barátjával egyszerűbb, hatékonyabb lesz a kommunikáció, gyorsabban jutnak közös megegyezésre. 
Magabiztosabb lesz családi/magán életében és a munka világában is. A képzésben résztvevő stressz 
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és konfliktus megelőzési és kezelési ismeretei bővülnek. Azonosítja, értékeli probléma felismerési és 
stresszkezelési módszereit. Felismeri, értékeli és pozitív irányba fejleszti megküzdési stratégiáit. 
Könnyebben tud konfliktushelyzeteket megoldani. Az asszertív kommunikáció alkalmazásával képes 
lesz a stresszhelyzeteket hatékonyabban kezelni. 

2.3. Időgazdálkodási készségek fejlődnek, napi, heti, havi időtervek, arányok kialakítását megismeri. 
Fejlődik a munkafolyamatok egymásra építésének, összehangolásának készsége. Képes a változó 
helyzetekben való alkalmazkodásra. Alapvető idő-, erőforrás és családi pénzügyi tervezésre. 
A meglévő digitális ismeretei és média tudatossága, digitális kompetenciái, pl. eszközhasználat, 
programismeret fejlődik. Fejlődik a digitális kompetenciája, megtanulja elérni a forrásokat, szükséges 
tartalmakat (könyv, on-line videó, újság, képek, stb.). 

2.4. Fejlődik a családi élet feladatainak el és beosztási képessége a családtagokkal kialakított konszenzus 
kialakítás. Képessé válik, újabb erőforrások, emberi kapcsolatok bevonására irányuló arányok és 
tartalmak, szerepek kialakítására, átalakítására. A képzésben résztvevők empatikus készsége és 
önérvényesítő képessége fejlődik. Magabiztosabbá, bátrabbá válnak a segítségkérésben, 
elfogadásban, felajánlásban.  

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség - 

3.2. Szakmai végzettség - 

3.3. Szakmai gyakorlat - 

3.4. Egészségügyi alkalmasság - 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek - 

3.6. Egyéb feltételek Írás, olvasási, szövegértési képesség megléte. 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív és a résztvevők hiányzásait 
dokumentáló haladási napló 

4.2. Megengedett hiányzás 4 óra (20 %) 

4.3. Egyéb feltételek  – 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma6 4  

5.2. Gyakorlati órák száma7 16 

5.3. Összes óraszám8 20 

6. A képzés formájának meghatározása (A, B és D kör  szerinti képzések esetén egyéni 

felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, C kör szerinti kontaktórás képzés esetén 

csoportos képzés és egyéni felkészítés)9  

6.1. A képzés formája csoportos képzés  

7. A tananyagegységek10  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Mentálhigiénés ismeretek és készségek 

7.2. Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés 
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7.3. Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás 

7.4.  Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása   

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése11 Mentálhigiénés ismeretek és készségek  

7.1.2. Célja A tananyagegység célja a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a lelki 
egészség védelmére, fejlesztésére. A „tanult tehetetlenség”, pozitív 
gondolkodás, hiány– és probléma központú gondolkodás-teljesítmény 
felismerésének készségfejlesztése.  

7.1.3. Tartalma Pozitív gondolkodás fejlesztése, a „tanult tehetetlenség” attitűd 
visszaszorítása.  

Önmotiváció, önismeret/önértékelés fejlesztése helyzetgyakorlatokon 
keresztül. 

Az önmegvalósítás, a családban és a társadalomban betöltött hasznosság 
érzete értékelése, fejlesztése. 

A fáradtság kezelése, a pihenés, rekreációs kultúra fejlesztése, kiégés 
megelőzés.  

A családi, párkapcsolati mentálhigiéné fejlesztése, támogatása érzékenyen a 
családtípusokra, egyéni helyzetekre.   

Munkavállalói szükségletek a családi szükségletek kommunikációjának 
fejlesztése. 

Kommunikációs készségek fejlesztése a férfi-női, apai-anyai, családi 
szerepek tisztázása, formálása érdekében.   

7.1.4. Terjedelme 5 óra  

7.1.5. Elméleti órák száma 1 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 4 óra  

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése12 Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés 

7.2.2. Célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő képessé váljon az önérvényesítő, 
asszertív kommunikáció és magatartás megismerésével, gyakorlásával a 
stressz és a konfliktus helyzetek felismerésére és megfelelő korai kezelésére, 
kialakuljon érzékenysége az ilyen helyzetek megelőzésére. Javuljon a 
stresszhatásokkal szembeni ellenállóképessége. A résztvevő megismerje a 
pozitív gondolkodás, a relaxáció szerepét. Azonosítani tudja a magánélet és 
a munka területén felmerülő erősségeit, fejlesztendő gyengeségeit. 

7.2.3. Tartalma A stressz és konfliktus szerepe a magánéletben és a munkában. 

Pozitív gondolkodás, asszertív kommunikáció szemlélete és hatásai. 

Relaxációs módszerek gyakorlatai. 

Konfliktus megoldási készségek gyakorlatai. 

Konfliktustérkép/ tipológia, stressztérkép. 

Saját– és külső elvárások, teljesítési kényszer gyakorlat. 

Döntési kiutak kommunikációja. 
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Magánélet/család és munkahelyi szerepek. 

Magánélet, munka lehatárolás térben, időben, gondolati szinten 
helyzetgyakorlatok. 

Egyéni cselekvési terv a kommunikációs hatékonyság fejlesztésre, stressz 
és konfliktus kezelésre. 

7.2.4. Terjedelme 5 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 1 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 4 óra 

7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése13 Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás 

7.3.2. Célja A tananyagegység célja a mindennapi életben használható jó gyakorlatok, 
hagyományos bevált minták, beépítése a munkahely és magánélet egyensúly 
kialakítására, személyes hatékonyság növelése az egyéni idő és erőforrás 
gazdálkodás hatékonysága érdekében. Cél, hogy fejlődjön a résztvevők 
családi élet feladatainak el- és beosztási képessége. Tisztában legyenek a 
mindennapi magánéleti szerepeiből fakadóan, azok készségfejlesztő 
hatásaival, ezt át tudják vinni a munka világába. 

7.3.3. Tartalma Az idő és erőforrás gazdálkodással, prioritás képzéssel kapcsolatos 
készségek fejlesztése: megalapozott döntések meghozatala, jelenlegi 
gyakorlat felmérése, leggyakoribb problémák azonosítása. 

A saját, családban végzett tevékenységek értékei. Személyes gondolati 
megoldások, eszközök és technikák az idő és erőforrás gazdálkodásra 
vonatkozóan. 

Időmenedzsment szokások feltárása, értékelése: hol folyik el az idő? 

A védett idő kialakítása saját maga számára. 

Segítő eszközök digitális alkalmazások, megoldások, technikák. 

Az idő és erőforrásgazdálkodással kapcsolatos, jó gyakorlatok.  

7.3.4. Terjedelme 5 óra 

7.3.5. Elméleti órák száma 1 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma 4 óra 

7.3.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése14 Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása 

7.4.2. Célja A résztvevők érzékenyítése, támogatása a segítségkérésre, elfogadásra és 
nyújtásra, valamint a generációk közötti együttműködés elősegítése.    

7.4.3. Tartalma Segítő kapcsolat és kommunikáció a családban, a párkapcsolatban, a család 
szűkebb és tágabb környezetének tagjaival, a munkahely különböző 
szereplőivel. A támogató kapcsolati háló kialakítása, erősítése a pozitív 
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gondolkodás és az önérvényesítés fejlesztésével. Döntések kommunikációja 
segítő helyzetben. Helyzetgyakorlatok az asszertív kommunikáció 
alkalmazására magánéleti, párkapcsolati, baráti, illetve munkahelyi hozott és 
ajánlott példákon keresztül. Stresszkezelő módszerek alkalmazása a 
munkahelyi versenyképesség érdekében.  

7.4.4. Terjedelme 5 óra 

7.4.5. Elméleti órák száma 1 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma 4 óra 

7.4.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan 
részt vett a csoport munkájában. 

 

 

8. Csoportlétszám15  

 

8.1 Maximális csoportlétszám (fő) 15 fő  

 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer 

leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell) 

A képzés a résztvevők aktivitására épül. Az oktató a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat a 
gyakorlatokat követően a csoport előtt elhangzó visszajelzéseivel folyamatosan értékeli. Az irányított gyakorlatok 
oktatói megfigyelésére, csoport előtti és egyéni értékeléssel a képzés során folyamatosan és a képzés végén 
kerül sor. 

Tananyagonként Egyéni cselekvési terv elkészítése 

Értékelési kritérium: A feladatlapok 70 %-os kitöltése a tanult tartalmakkal. 

 

A képzés végén a képzésben résztvevő megfelelt/nem felelt meg minősítést szerezhet. 
 

 A megfelelt minősítéshez tartozó követelményszintek: 

-hiányzása nem haladja meg a megengedettet (4 óra) 

- folyamatos aktivitást mutat a képzés során 

- a fentebb részletezett cselekvési terv 70% és a feletti kitöltése 
 

A képzésben résztvevő nem felelt meg minősítést kap: 

- hiányzása meghaladja a megengedettet 

- nem mutat aktivitást a képzés során 

- a fentebb részletezett cselekvési terv 70% alatti kitöltése 

 

10. A képzés zárása 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzésben résztvevő tanúsítványt kap a 9. pontban 
meghatározott értékelő rendszerben megfelelt minősítés elérése 
esetén.  
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Tréner 

Egyetemi vagy főiskolai végzettség és a képzés jellegének 
megfelelő min. 3 év tréneri / oktatói tapasztalat. 

 

11.1.1. Személyi feltételek biztosításának 
módja 

Az oktatókat munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel, 
vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatjuk. 

11.2. Tárgyi feltételek A 393/2013 Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti 
feltételekkel biztosított tanterem: férőhelyek száma: 15 fő + 1 fő. 

A képzés tárgyi feltételei a képző intézmény állandó képzési 
helyszínén biztosítottak. 

Felszereltség: a résztvevők számának megfelelő számú székek, 
asztalok, tábla vagy flipchart, oktatói asztal és szék).  

További kellékek: polifoam matracok, párnák, A/4-es papír, 
kemény papíralátét, postit, kitűző, írószer, laptop, projektor, 
feladatlapok kinyomtatva, sokszorosítva, internet,  

11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának 
módja 

A tárgyi feltételekkel való rendelkezést a 393/2013. (XI.12) Korm. 
rendelet 16§ (6) megfelelően tulajdonjog és/vagy használati jog 
és/vagy bérleti szerződés formájában biztosítjuk. 

11.3. Egyéb speciális feltételek Nincs 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek 
biztosításának módja 

 – 

Minősítés helye, dátuma: 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértői nyilvántartási szám Szakmai vezető aláírása 

 ………………………………………… 
 Szakértő aláírása 
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KÉPZÉSI PROGRAM 

1. A képzési program 

a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12.§ (1) bekezdésének megfelelően 

 

1.1. Képzés megnevezése Munkaerőpiaci reintegrációs képzés 

1.2. OKJ azonosító nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója1 nem releváns 

1.4. Nyelvi képzés esetén a képzés típusa, fajtája, szintje2  nem releváns 

1.5. Képzés nyilvántartásba-vételi száma3  

1.6. A képzés célja A képzés célja, hogy a képzésben 
résztvevő, munkaerőpiacra visszatérni 
szándékozó nők, illetve férfiak 
felkészüljenek az újbóli munkába állásra, 
fejlődjenek a megcélzott munkaerőpiaci 
kompetenciáikban, megértsék a rövid és 
hosszútávú tervezés szükségességét 
életpályájuk alakításában, kapjanak 
eszközöket mind a tervezéshez, mind a 
tervek gyakorlatba, cselekvésbe 
fordításához. 

1.7. A képzés célcsoportja Elsősorban a munkaerőpiacról 
gyermekgondozás, hozzátartozó ápolása, 
betegség, munkanélküliség miatt távollevő 
nők, illetve férfiak, akik szeretnének 
visszatérni a munkaerőpiacra 

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák  

2.1. A képzésben résztvevő tudatosabbá válik önismeretében és az önismereti eszközök, technikák 
használatában 

2.2. A résztvevők fejlődnek álláskeresési ismereteikben és új álláskeresési technikákat ismernek meg: off-
line és online csatornák használatát, képesek lesznek személyes portfóliót készíteni az álláskereséshez 
és munkaerőpiaci érvényesüléshez 

2.3. A résztvevők képesek lesznek kommunikálni erősségeiket, és megtanulják, hogyan mutassák be 
magukat a munkaerőpiac szereplőjeként 

2.4. Növekszik önérvényesítő képességük, alkalmazni tudják az asszertív kommunikáció eszközeit 

2.5. Képesek felismerni a változás szükségességét, és felkészülni a munkaerőpiacra való visszatérésből 
fakadó változásokra 

2.6. Tervezés képessége: képesek lesznek átgondolni a kiinduló állapottól a kitűzött célig vezető utat 
a munkába való visszatérésben 

2.7. Megismeri az üzleti tervezés folyamatát és az üzleti gondolkodás alapjait  

2.8. Fejlődik a saját élete feletti felelősség vállalásában 

2.9 Erősödik az a képessége, hogy a megoldásokat keresse és tegyen a megoldás érdekében 

2.10. Munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges személyes erőforrások mozgósításának képessége 

                                                           
1 Amennyiben « B », vagy « C » képzési kör került megjelölésre 
2 Nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén kontaktórás képzés vagy távoktatás; 
fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés 
3 Engedély megszerzését követően kell beírni 
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3. A programba való bekapcsolódás feltételei  

3.1. Iskolai végzettség legalább 8 évfolyam elvégzésével tanúsított 
alapfokú iskolai végzettség  

3.2. Szakmai végzettség nem szükséges 

3.3. Szakmai gyakorlat nem szükséges 

3.4. Egészségügyi alkalmasság nem szükséges 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek nem szükséges 

3.6. Egyéb feltételek nem szükséges 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja Jelenléti ív és a résztvevők hiányzásait dokumentáló 
haladási napló 

4.2. Megengedett hiányzás 20%, 4 óra 

4.3. Egyéb feltételek nincs 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma4 4 

5.2. Gyakorlati órák száma5 16 

5.3. Összes óraszám6 20 

6. A képzés formájának meghatározása (A, B és D kör  szerinti képzések esetén egyéni 

felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, C kör szerinti kontaktórás képzés esetén 

csoportos képzés és egyéni felkészítés)7  

6.1. A képzés formája csoportos képzés 

7. A tananyagegységek8  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Életpályatervezési ismeretek és készségfejlesztés 

7.2. Kompetenciatár kialakítása a munkaerőpiaci érvényesüléshez 

7.3 Vállalkozás: ötlettől a megvalósításig 

7.4. Akciótervezés: ismeretektől a cselekvésig 

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése9 Életpályatervezési ismeretek és készségfejlesztés 

7.1.2. Célja A résztvevők képesek legyenek hosszabb időre szóló, foglalkozással, 
életminőséggel összefüggő célok kitűzésére és ismerjék meg az 
életpályatervezés tartalmát. Fejlődjenek a sikeres munkaerőpiaci 

                                                           
4 Megegyezik az összes tananyagegység elméleti óraszámával 
5 Megegyezik az összes tananyagegység gyakorlati óraszámával 
6 Megegyezik az összes tananyagegység összes óraszámával 
7 Nyelvi képzés kivételével egy képzési forma adható meg 
8 További sorokkal bővíthető) 
9 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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reintegrációhoz szükséges készségeik: felelősségvállalás, önérvényesítő 
kommunikáció, önálló hatáskör felismerése, változások kezelése. 

7.1.3. Tartalma Életpálya, karriertervezési és álláskeresési ismeretek és technikák. 

Aktuális élethelyzet elemzése. 

Kommunikációs, önérvényesítő és változáskezelési készségek felmérése 
és fejlesztése tesztekkel, szituációs gyakorlatokkal. 

7.1.4. Terjedelme 5 

7.1.5. Elméleti órák száma 1 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan részt 
vett a csoport munkájában. 

 

 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése10 Kompetenciatár kialakítása a munkaerőpiaci érvényesüléshez 

7.2.2. Célja A képzésben résztvevők képesek legyenek beazonosítani és megjeleníteni a 
munkaerőpiacon használható kompetenciáikat, rendelkezzenek 
a munkaerőpiaci reintegrációhoz szükséges személyes portfólióval. 

7.2.3. Tartalma Munkavállalói és személyes erősségek, fejlesztendő területek beazonosítása, 
önismeret és önbizalom erősítése. 

Személyes portfólió (önéletrajz, motivációs levél, on-line jelenlét) kialakítása. 

7.2.4. Terjedelme 5 

7.2.5. Elméleti órák száma 1 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.2.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan részt 
vett a csoport munkájában 

 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése11 Vállalkozás: ötlettől a megvalósításig 

7.3.2. Célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás 
lehetőségét, mint a munkaerő-piacra való reintegráció egyik alternatíváját. 
Képessé váljanak az üzleti gondolkodásra és -tervezésre. 

7.3.3. Tartalma Alapvető vállalkozási ismeretek. 

Gyakorlati példák, amelyek a vállalkozási ötlet beazonosításától az üzleti 
tervezési szakaszon keresztül a megvalósításig vezetik végig a képzésen 
résztvevőt. 

Fiktív vállalkozás kidolgozása 

Az üzleti tervezés folyamatának alapjai esettanulmány jelleggel. 

7.3.4. Terjedelme 5 

7.3.5. Elméleti órák száma 1 

7.3.6. Gyakorlati órák száma 4 

                                                           
10 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
11 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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7.3.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan részt 
vett a csoport munkájában 

 

 

7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése12 Akciótervezés, az ismeretektől a cselekvésig 

7.4.2. Célja A tananyagegység célja, hogy az erőforrások feltárását követően a résztvevők 
képessé váljanak rövid-, közép- és hosszútávú operatív lépések megtervezésére, 
gyakorlatba ültetésére a munkaerőpiacra való visszatérés érdekében. 

7.4.3. Tartalma Rövid-, közép- és hosszútávú tervezés 

Tartós változás kritériumai 

Online lehetőségek az akciótervezésben 

Személyre szabott cselekvési terv elkészítése 

7.4.4. Terjedelme 5 

7.1.5. Elméleti órák száma 1 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 4 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan részt 
vett a csoport munkájában. 

 

 

8. Csoportlétszám13  

8.1 Maximális csoportlétszám (fő) 15 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer 

leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell) 

A tréner a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat a gyakorlatokat követően visszajelzéseivel értékeli. 

A csoportos feladatok tréneri megfigyelésére, csoport előtti és egyéni értékeléssel az egyes feladatokhoz 

kapcsolódóan, illetve egy-egy képzési nap végén kerül sor. 

A képzés végén a képzésben résztvevő megfelelt/nem felelt meg minősítést szerezhet. 

 A megfelelt minősítéshez tartozó követelményszintek:  

 hiányzása nem haladja meg a megengedettet (4 óra) 

 folyamatos aktivitást mutat a képzés során 

 az önálló feladatot (önéletrajz) elkészítette és határidőre elküldte a trénernek 

A képzésben résztvevő nem felelt meg minősítést kap:  

 hiányzása meghaladja a megengedettet 

 nem mutat aktivitást a képzés során 
 az önéletrajzot nem készítette el és nem küldte el határidőre a trénernek 

10. A képzés zárása 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának feltételei 

A képzésben résztvevők tanúsítványt kapnak. 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:  

a 9. pontban meghatározott megfelelt minősítés elérése. 

                                                           
12 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
13 Maximum 40 fő 
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Tréner 

Egyetemi vagy főiskolai végzettség és a képzés 
jellegének megfelelő min. 3 év tréneri / oktatói 
tapasztalat. 

11.1.1. Személyi feltételek biztosításának módja  A trénereket munkaviszonyban vagy megbízási 
szerződéssel, vagy vállalkozási szerződéssel 
foglalkoztatjuk. 

11.2. Tárgyi feltételek A 393/2013 Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti 
feltételekkel biztosított tanterem. 

1 db oktatóterem, férőhelyek száma: 15+1 fő 

Felszereltség: A résztvevők számnak megfelelő számú 
székek, asztalok, tábla vagy flipchart, oktatói asztal és 
szék 

11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának módja  A tárgyi feltételekkel való rendelkezést a 393/2013. (XI.12) 
Korm. rendelet 16§ (6) megfelelően tulajdonjog és/vagy 
használati jog és/vagy bérleti szerződés formájában 
biztosítjuk. 

11.3. Egyéb speciális feltételek Nincs 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek biztosításának 
módja 

Nincs 

Minősítés helye, dátuma: 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértői nyilvántartási szám Szakmai vezető aláírása 

 ………………………………………… 
 Szakértő aláírása 
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KÉPZÉSI PROGRAM 

1. A képzési program 

 

a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12.§ (1) bekezdésének megfelelően 

 

1.1. Képzés megnevezése1 Munkáltatók képzése 

1.2. OKJ azonosító2  Nem releváns 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója3 Nem releváns 

1.4. Nyelvi képzés esetén a képzés típusa, fajtája, szintje4  Nem releváns 

1.5. Képzés nyilvántartásba-vételi száma5  

1.6. A képzés célja Cél, hogy a munkaadót képviselő 
résztvevő érzékennyé váljon a családbarát 
vállalati kultúra és működés 
kezdeményezésére és megteremtésére a 
bemutatott szemlélet és átadott eszközök 
által.  

További cél a képzésben résztvevő 
ösztönzése és felkészítése  
a képzést követő gyakorlati lépések 
proaktív megtételére cselekvési terv 
készítésével. 

1.7. A képzés célcsoportja Az EFOP-1.2.9-17 kedvezményezettek 
munkaerő-piaci partnerei, potenciális 
munkaadók. 

Munkaadó vállalkozók, munkaadók felső- 
és középvezetői, gazdasági, HR és 
kommunikációs munkatársai  

2. A képzés során megszerezhető kompetenciák 

2.1. A résztvevő a gyakorlatban hasznosítható ismereteket sajátít el és képessé válik a saját szervezete 
viszonylatában értelmezni a családbarát vállalati működést. 

2.2 A résztvevő fogékonnyá válik az egyedi élethelyzetek szervezeti kereteken belüli kezelésének 
szükségességére. 

2.3 A résztvevő felkészültté válik a családbarát működést támogató eszközök és lehetőségek tekintetében. 

2.4 A résztvevő képessé válik a szervezet számára releváns és alkalmazható, családbarát működést 
elősegítő eszközök meghatározására.  

2.5 A résztvevő felkészültté válik az atipikus foglalkoztatási formák bevezetése és alkalmazása lényegi 
kereteinek tekintetében. 

2.6 A résztvevő képessé válik más szervezeti jó gyakorlatok adaptálására. 

                                                           
1Azonos a KÉRELEMBEN, BEJELENTÉSBEN feltüntetett megnevezéssel 
A képzési program megnevezésének tartalmaznia kell: 
„A” képzési körbe tartozó képzés esetén a szakképesítés OKJ szerinti azonosító számmal ellátott megnevezését, 
„B” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító számmal ellátott megnevezését, 
„C” képzési körbe tartozó képzés esetén a vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési programban meghatározott kimeneti szintje 
szerinti, azonosító számmal ellátott megnevezését. 
2 Amennyiben « A » képzési kör került megjelölésre 
3 Amennyiben « B », vagy « C » képzési kör került megjelölésre 
4 Nyelvi képzés típusa: kontaktórás képzés vagy az Fktv. 1. § (3) bekezdése alapján megvalósuló képzés esetén kontaktórás képzés vagy távoktatás; 
fajtái: általános nyelvi képzés, egyéb nyelvi képzés vagy kombinált nyelvi képzés 
5 Engedély megszerzését követően kell beírni 
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2.7. A résztvevő képes cselekvési tervet készíteni. 

3. A programba való bekapcsolódás feltételei 

3.1. Iskolai végzettség középfokú iskolai végzettség 

3.2. Szakmai végzettség nem szükséges 

3.3. Szakmai gyakorlat nem szükséges 

3.4. Egészségügyi alkalmasság nem szükséges 

3.5. Előzetesen elvárt ismeretek nem szükséges 

3.6. Egyéb feltételek nem szükséges 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének módja  A részvevők által aláírt jelenléti ív és a résztvevők 
hiányzásait dokumentáló haladási napló 

4.2. Megengedett hiányzás maximum a képzési idő 10%-a, 2 óra 

4.3. Egyéb feltételek nincs 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti órák száma6 13 

5.2. Gyakorlati órák száma7 7 

5.3. Összes óraszám8 20 

6. A képzés formájának meghatározása (A, B és D kör  szerinti képzések esetén egyéni 

felkészítés, csoportos képzés és távoktatás, C kör szerinti kontaktórás képzés esetén 

csoportos képzés és egyéni felkészítés)9  

6.1. A képzés formája  csoportos képzés 

7. A tananyagegységek10  

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. A családbarát szervezeti működés és családbarát vezetői kommunikáció 

7.2. Családbarát munkahelyek jellemzői, megvalósításának eszközei 

7.3. Atipikus foglalkoztatás 

7.4. Speciális munkavállalói csoportokra vonatkozó szabályozás 

7.5. Cselekvési terv a családbarát munkáltatói működésért 

 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése11 A családbarát szervezeti működés és családbarát vezetői kommunikáció 

7.1.2. Célja A tananyagegység célja, hogy a résztvevő megismerje a családbarát 
munkáltatói és vezetői működést, valamint a vonatkozó előnyöket és 
trendeket. 

                                                           
6 Megegyezik az összes tananyagegység elméleti óraszámával 
7 Megegyezik az összes tananyagegység gyakorlati óraszámával 
8 Megegyezik az összes tananyagegység összes óraszámával 
9 Nyelvi képzés kivételével egy képzési forma adható meg 
10 További sorokkal bővíthető) 
11 Megegyezik a 7.1. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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7.1.3. Tartalma  Helyzetfeltárás – „a munkavállaló a munkáltató szemével”. 

 A családbarát munkahely fogalma, szerepe, gazdasági előnyei. 

 Generációk a munkaerő piacon. 

 Vezetői érzékenyítés, a lojális munkavállalói bázis létrehozását 
és megtartását támogató családbarát vezetői hozzáállás, 
kommunikáció és magatartás, és a családbarát szervezeti működés 
kialakítása. 

7.1.4. Terjedelme 4 óra 

7.1.5. Elméleti órák száma 3 óra 

7.1.6. Gyakorlati órák száma 1 óra 

7.1.7. A tananyagegység 
elvégzéséről szóló 
igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység során, aktívan részt 
vett a csoport munkájában. 

 

 

7.2. Tananyagegység 

7.2.1. Megnevezése12 Családbarát munkahelyek jellemzői, 
megvalósításának eszközei  

7.2.2. Célja A résztvevő megismeri a családbarát működést elősegítő 
eszközöket és jellemzőiket, képessé válik értelmezni a 
saját szervezetének vonatkozásában. 

7.2.3. Tartalma Családbarát munkahelyek jellemzői, megvalósításának 
eszközei: 

– rugalmas foglalkoztatás 
– dolgozói juttatások, támogatások 
– családtámogatás 
– szervezeti kultúra, családtudatos kommunikáció 

Családbarát szemléletmód kialakítása, a dolgozói 
jellemzőkre és igényekre szabva. 

7.2.4. Terjedelme 4 óra 

7.2.5. Elméleti órák száma 3 óra 

7.2.6. Gyakorlati órák száma 1 óra 

7.2.7. A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység 
során, aktívan részt vett a csoport munkájában. 

 

 

7.3. Tananyagegység 

7.3.1. Megnevezése13 Atipikus foglalkoztatás 

7.3.2. Célja A részvevő megismeri az atipikus foglalkoztatással 
összefüggő jogi normákat és jogalkalmazási gyakorlatot. 

7.3.3. Tartalma Az atipikus foglalkoztatás formái, az egyes formák 
alkalmazhatóságának feltételei, gyakorlati előnyei és 
esetleges nehézségei. 

A tipikus és az atipikus foglalkoztatás összehasonlítása. 

Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok az atipikus 
foglalkoztatás vonatkozásában. 

7.3.4. Terjedelme 4 óra 

                                                           
12 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
13 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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7.3.5. Elméleti órák száma 3 óra 

7.3.6. Gyakorlati órák száma 1 óra 

7.3.7. A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység 
során, aktívan részt vett a csoport munkájában. 

 

 

7.4. Tananyagegység 

7.4.1. Megnevezése14 Speciális munkavállalói csoportokra vonatkozó 
szabályozás 

7.4.2. Célja A résztvevő elméleti és gyakorlati ismereteket és 
eszközöket kap a speciális munkavállalói csoportokra 
vonatkozó normákról, foglalkoztatásuk sajátosságairól, 
hasznáról, előnyeiről. 

7.4.3. Tartalma  Nők, kisgyermekes munkavállalók, tartósan 
beteg hozzátartozót ápolók sajátos igénye és 
támogatása, 

 fiatal, védett korú, egészségkárosodott 
munkavállalók foglalkoztatásának szabályai, 

 munkaerőpiaci támogatások bemutatása. 

7.4.4. Terjedelme 4 óra 

7.4.5. Elméleti órák száma 4 óra 

7.4.6. Gyakorlati órák száma 0 óra 

7.4.7. A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység 
során, .aktívan részt vett a csoport munkájában. 

 

 

 

7.5. Tananyagegység 

7.5.1. Megnevezése15 Cselekvési terv a családbarát munkáltatói 
működésért 

7.5.2. Célja A résztvevő képessé válik a családbarát munkáltatói 
működés megalapozására: 

a képzést követő lépések proaktív megtételére irányuló 
saját cselekvési terv készítésével,  

az átadott ismeretek és jó munkáltatói példák gyakorlatba 
történő alkalmazása útján. 

7.5.3. Tartalma A résztvevő saját munkaadóknál betöltött szerepéből 
kiindulva, a cselekvési terv kérdéseinek segítségével:  

 összegezi a fő munkáltatói kihívásokat, 

 javaslatokat fogalmaz meg, hogy a képzésen 
elhangzott előnyök, ötletek és szemlélet élő 
gyakorlattá válhassanak, 

 összegezi a mellettük szóló érveket, 

 összegezi válaszait a lehetséges ellenvetésekre,  

 összegezi a családbarát működés 
kezdeményezésének, illetve tovább-
fejlesztésének támogatóit,  

 megfogalmazza első, saját lépéseit. 

                                                           
14 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
15 Megegyezik a 7.2. sorban feltüntetett megnevezéssel 
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 Cselekvési terv családbarát munkáltatói 
működésért rövid bemutatása. 

7.5.4. Terjedelme 4 óra 

7.5.5. Elméleti órák száma 0 óra 

7.5.6. Gyakorlati órák száma 4 óra 

7.5.7. A tananyagegység elvégzéséről 
szóló igazolás kiadásának 
feltételei 

A résztvevő folyamatos aktivitást mutatott a tananyagegység 
során, aktívan részt vett a csoport munkájában. 

 

 

 

8. Csoportlétszám16  

8.1 Maximális csoportlétszám (fő) 15 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  

(amennyiben a képzés OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irányul, az értékelő rendszer 

leírásának a modulzáró vizsgák teljesítményértékelését is tartalmaznia kell) 

A képzés a résztvevők folyamatos aktivitására épül. A megengedett hiányzás maximum 10 % (2 óra).  

A tréner a résztvevő kompetenciáiban bekövetkezett változásokat a gyakorlatokat követően a csoport előtt 
elhangzó visszajelzéseivel nyilvánosan értékeli. A csoportos feladatok tréneri megfigyelésére, csoport előtti 
és egyéni értékeléssel az egyes feladatokhoz kapcsolódóan, illetve egy-egy képzési nap végén kerül sor. 

A képzés végén a képzésben résztvevő megfelelt/nem felelt meg minősítést szerez. 

 A megfelelt minősítéshez tartozó követelményszintek:  

 -hiányzása nem haladja meg a megengedettet (2 óra) 

 folyamatos aktivitást mutat a képzés során 

A képzésben résztvevő nem felelt meg minősítést kap:  

 hiányzása meghaladja a megengedettet 

 nem mutat aktivitást a képzés során 

 

 

10. A képzés zárása 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás 
kiadásának feltételei 

A képzést sikeresen elvégző tanúsítványt 
kap: amennyiben a képzés számonkérési 
rendszerében rögzített elvárásokat 
sikeresen teljesítette, vagyis a képzés végén 
„megfelelt” minősítést szerzett. 

11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Tréner 

Egyetemi vagy főiskolai végzettség és a 
képzés jellegének megfelelő min. 3 év 
tréneri / oktatói tapasztalat. 

 

11.1.1. Személyi feltételek biztosításának módja Az oktatókat munkaviszonyban vagy 
megbízási szerződéssel, vagy vállalkozási 
szerződéssel foglalkoztatjuk. 

11.2. Tárgyi feltételek Tréneri kézikönyv, Tanulói jegyzet, 
prezentáció. 

                                                           
16 Maximum 40 fő 
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A 393/2013 Kormányrendelet 1. számú 
melléklete szerinti feltételekkel biztosított 
tanterem. 

1 db oktatóterem, férőhelyek száma: 15+1 fő 

Felszereltség: A résztvevők számnak 

megfelelő számú székek, asztalok, tábla 

vagy flipchart, oktatói asztal és szék. 

 

11.2.1. Tárgyi feltételek biztosításának módja A tárgyi feltételekkel való rendelkezést a 
393/2013. (XI.12) Korm. rendelet 16§ (6) 
megfelelően tulajdonjog és/vagy használati 
jog és/vagy bérleti szerződés formájában 
biztosítjuk. 

11.3. Egyéb speciális feltételek nincs 

11.3.1. Egyéb speciális feltételek biztosításának 
módja 

nincs 

 

Minősítés helye, dátuma: 

 

 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértő neve Intézmény képviselőjének aláírása 

 …………………………………………. …………………………………………………… 
 Szakértői nyilvántartási szám Szakmai vezető aláírása 

 ………………………………………… 
 Szakértő aláírása 


