
3. melléklet 

BEISKOLÁZÁSI TERV (2019- 2023) 

NÉV ELVÉGZENDŐ 
KÉPZÉS NEVE 

TARTALMA 
 

IDEJE 
(kezdés és 
befejezés 
időpontja) 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
ES vagy  

ÁLLAMILAG 
FINANSZÍROZOTT 

APAGYI-BOTH ERNA OKJ-s 
közművelődési 
szakember 

Helyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatok építése, programok, csoportfoglalkozások 
felmérése, közönségszervezés feladatainak ellátása 

2021 KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
ES 

BORSÁNYI ÁGNES KULTURÁLIS 
MEDIÁCIÓ 
MESTERKÉPZÉS 

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 és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, 
üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

2020. 
szeptember- 
2022 június 

ÁLLAMILAG 
FINANSZÍROZOTT 

BURAI LUCA KULTURÁLIS 
MEDIÁCIÓ 
MESTERKÉPZÉS 
 
 

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 és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, 
üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

2019. 
szeptember- 
2021. június 

ÁLLAMILAG 
FINANSZÍROZOTT 

Dr. CZÁRNÉ BELGYÁR 
SZILVIA 

KULTURÁLIS 
MEDIÁCIÓ 
MESTERKÉPZÉS 

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 és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, 
üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

2020. 
szeptember- 
2022 június 

ÁLLAMILAG 
FINANSZÍROZOTT 



SZABÓ KATALIN 
 
 

KULTURÁLIS 
MEDIÁCIÓ 
MESTERKÉPZÉS 

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 és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, 
üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

2020. 
szeptember- 
2022 június 
 
 

ÁLLAMILAG 
FINANSZÍROZOTT 

MIKLÓS LÁSZLÓ KULTURÁLIS 
MEDIÁCIÓ 
MESTREKÉPZÉS 

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 és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, 
üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

2021 
szeptember- 
2023 július 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
ES 

TASNÁDI- NÉMETHI 
MELINDA 
 

KULTURÁLIS 
MEDIÁCIÓ 
MESTREKÉPZÉS 

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 és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek 
fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, 
üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. 

2020. 
szeptember- 
2022 június 

ÁLLAMILAG 
FINANSZÍROZOTT 

SZILÁGYI KATALIN 
 

PÁLYÁZATÍRÓ 
KÉPZÉS 
 
 
 
ECDL KÉPZÉS 

Hazai és nemzetközi pályázatok ismérvei, pályázatírás lépésről- lépésre 
 
 
számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció 

120 óra 
 
 
 
 
336 óra 

költségtérítéses 
 
 
 
 
költségtérítéses 

VARGA ANDREA 
 

OKJ-s 
közművelődési 
szakember 

Helyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatok építése, programok, csoportfoglalkozások 
felmérése, közönségszervezés feladatainak ellátása 

2021 KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
ES 

 


