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Aj{nl{s az Fktv. 12. § (1) bekezdés szerinti képzési program felépítéséhez 

KÉPZÉSI PROGRAM 

 

1. A képzési program  

 

1.1. Képzés megnevezése Trénerképző 2.0 – Vezetői tréningek 

1.2. OKJ azonosító --- 

1.3. Szakmai, vagy nyelvi 

programkövetelmény azonosítója 

--- 

1.4. Nyelvi képzés esetén a képzés 

típusa, fajt{ja, szintje  

--- 

1.5. Képzés nyilv{ntart{sba-vételi sz{ma 

Engedély megszerzését követően kell beírni 

 

 

1.6. A képzés célja A képzés célja, hogy a résztvevők m{r meglévő tréneri-

fejlesztői ismereteiket tov{bb bővítsék a vezetői tréningek 

megtart{s{hoz szükséges tud{ssal.  

 

1.7. A képzés célcsoportja A képzés célcsoportj{t alkotj{k junior és szenior trénerek, 

közép-és felsővezetők, és mindazok, akik ismereteiket 

bővíteni szeretnék a vezetői tréningtípusok haszn{lat{val.   

2. A képzés sor{n megszerezhető kompetenci{k 

2.1. A képzés sor{n fejlődik a résztvevők önismerete, emberismerete. 

2.2. Haszn{lható tud{st szereznek a különböző vezetői tréningtípusokról . 

2.3. A képzésen fejlődik, tudatosodik a résztvevő kommunik{ciós készsége . 

2.4. A résztvevők önreflexió segítségével tudatosítj{k a saj{télmény sor{n felismert mint{kat. 

 

3. A programba való bekapcsolód{s feltételei 

3.1. Iskolai végzettség A bekapcsolód{s nincs iskolai végzettséghez kötve. 

3.2. Szakmai végzettség A bekapcsolód{s nincs szakmai végzettséghez kötve. 

3.3. Szakmai gyakorlat A bekapcsolód{s nincs meghat{rozott szakmai gyakorlathoz 

kötve. 

3.4. Egészségügyi alkalmass{g A bekapcsolód{s nincs egészségügyi alkalmass{ghoz kötve. 
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3.5. Előzetesen elv{rt ismeretek A bekapcsolód{s nincs meghat{rozott előzetesen elv{rt 

ismeretekhez kötve. 

3.6. Egyéb feltételek A képzésbe való bekapcsolód{s feltétele, hogy a 

munk{ltatón túl a jelentkező is motiv{lt legyen a képzés 

{ltal kitűzött célok elérésében. A felnőttképzési szerződés 

al{ír{s{val a résztvevő igazolja e feltétel meglétét, mivel 

megfelelő t{jékoztat{sban részesül a képzés megkezdése 

előtt (képzési programba való betekintés lehetősége, 

képző intézmény egyéb t{jékoztat{sa a képzés célj{t, 

tartalm{t illetően). 

A felnőttképzési szerződést a résztvevőkkel a 

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 

{ltal meghat{rozott tartalommal kell megkötni. 

A képzés sor{n elsaj{títandó, esetlegesen kor{bban 

megszerzett előzetes tud{s mérését képző intézmény a 

jogszab{lyi előír{sok szerint biztosítja. (T{mogatott 

képzés esetén a képzésre vonatkozó t{mogat{si 

szerződés kötelező előír{sai alapj{n, egyébként a 

jelentkező kérésére.) 

A felnőttképzési szerződésben a jogszab{lyi előír{soknak 

megfelelően feltüntetésre kerül az esetlegesen kor{bban 

megszerzett és felmért előzetes tud{s besz{mít{sa. (A 

követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a 

tananyagegység elsaj{tít{s{ra ir{nyuló képzési rész alól a 

jelentkezőt fel kel menteni.) 

4. A programban való részvétel feltételei 

4.1. Részvétel követésének 

módja 

A képzésben részt vevő felnőttek {ltal al{írt jelenléti ívek, valamint a 

résztvevők hi{nyz{sait dokument{ló halad{si napló. 

A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 24. § (3) értelmében: 

A halad{si napló az egységes dokumentum naprakész adatokat 

tartalmazó, folyamatosan vezetett része, amely tartalmazza: 

a) a foglalkoz{s 

aa) megtart{s{nak időpontj{t, 

ab) megnevezését, 

ac) oktatój{nak nevét és al{ír{s{t, 

ad) képzésen belüli ór{ja sorsz{m{nak megjelölését, 

ae) tém{j{nak megjelölését és rövid leír{s{t, 

af) résztvevőinek al{ír{s{val ell{tott jelenléti ívet, 

b) a t{volmaradó résztvevők név és órasz{m szerinti összesítését, 

c) a képzés befejezésének d{tum{t. 

 

Fentiekre vonatkozó jogszabályváltozás esetén a képzési program alapján 



Antener Oktatásszervező Kft. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény. 1.§ (2) d) pontja vagy (3) bekezdése 

szerinti képzésre vonatkozó képzési program („D” képzési kör) 

Képzés megnevezése: Trénerképző 2.0 – Vezetői tréningek 

 

 3 
  Szignó helye 

  (előzetes minősítést végző szakértő) 

indított képzés megkezdésének időpontjában hatályos rendelkezések az 

irányadók. 

4.2. Megengedett hi{nyz{s A képzési ór{k 33%-a.  

4.3. Egyéb feltételek T{mogatott képzések esetén a t{mogat{si szerződésben/t{mogatói 

okiratban/együttműködési meg{llapod{sban, munk{ltatói megrendelés 

esetén a megrendelővel kötött szolg{ltat{si szerződésben tov{bbi 

feltételek szerepelhetnek. 

Ezen szerződésekben szereplő kisebb (pl. 10%) megengedett hi{nyz{s 

esetén a szerződésben foglalt megengedett hi{nyz{s az ir{nyadó. 

 

5. Tervezett képzési idő 

5.1. Elméleti ór{k sz{ma 10 óra 

5.2. Gyakorlati ór{k sz{ma 20 óra 

5.3. Összes órasz{m 30 óra 

 

6. A képzés form{j{nak meghat{roz{sa (A, B és D kör szerinti képzések esetén egyéni 

felkészítés, csoportos képzés és t{voktat{s, C kör szerinti kontaktór{s képzés esetén 

csoportos képzés és egyéni felkészítés) (nyelvi képzés kivételével egy képzési forma adható meg) 

6.1. A képzés form{ja Csoportos 

 

7. A tananyagegységek 

 A tananyagegység megnevezése 

7.1. Trénerképző 2.0 – Vezetői tréningek 

7.1. Tananyagegység 

7.1.1. Megnevezése Trénerképző 2.0 – Vezetői tréningek 

7.1.2. Célja A tananyagegység célja, hogy stabil alapokat nyújtson a résztvevőknek 

a különböző vezetői tréningtípusok terén.   

7.1.3. Tartalma Vezetői eszközt{r bővítés: 

- Mendedzser vs. Leader 

- Vezetői én-kép, önismeret 

- Motiv{ció 

- SMART célok 

- Csapatépítés és csapatmenedzsment módszerei 

- Visszajelzés-ad{s 
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- Vezetői modellek 

Szituatív vezetés: 

- Feladatok deleg{l{sra vagy eszkal{l{sra 

- Tuckman-modell 

- Blanchard- modell 

- Fejlettségi szintek 

- A négy vezetői stílus 

- Motiv{ciós hi{nyok 

- Lencioni- és Belbin- teszt 

- Pszichológiai szerződés 

- Steiner-féle modell 

- Mentoring eszközök 

V{ls{gmenedzsment: 

- V{ltoz{ssal kapcsolatos érzelmek és gondolatok felismerése és 

beazonosít{sa 

- A v{ltoz{sok előnyeinek hatékony kommunik{l{sa 

- Esettanulm{ny 

- V{ltoz{smodellek (Axelrod, Kübler-Ross, Lewin, Kotter) 

- X és Y gener{ciós munkat{rsak motiv{ciói 

- Hatékony együttműködési form{k 

 

Saj{télményes feldolgoz{s, gyakorlat.  

 

7.1.4. Terjedelme 30 óra 

7.1.5. Elméleti ór{k sz{ma 10 óra 

7.1.6. Gyakorlati ór{k sz{ma 20  óra 

7.1.7. A tananyagegység 

elvégzéséről szóló 

igazol{s kiad{s{nak 

feltételei 

A tananyagegység elvégzéséről nem kerül kiad{sra külön igazol{s. 

8. Csoportlétsz{m  

8.1. Maxim{lis csoportlétsz{m (fő) 25  fő 

 

9. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leír{sa  

 

Az ismeretek elsaj{tít{s{nak ellenőrzését szolg{ló módszerek a képzés sor{n: 

 ellenőrző kérdések, oktatói visszacsatol{s 

 egyéni és csoportos gyakorlati feladatok 

 szerepj{tékok, szitu{ciós gyakorlatok 

Vizsga 

A képzés nem z{rul vizsg{val. 
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10. A képzés z{r{sa 

10.1. A képzés elvégzéséről szóló 

igazol{s kiad{s{nak feltételei 

A képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum 

megnevezése: Tanúsítv{ny 

A Tanúsítv{ny kiad{s{nak feltételei: 

1. a felnőttképzési szerződésben foglaltak teljesítése 

2. a megengedett mértéket meg nem haladó hi{nyz{s 

 

 

11. A képzési program végrehajt{s{hoz szükséges feltételek 

11.1. Személyi feltételek Oktató (oktat{s és értékelés): 

 Felsőfokú iskolai végzettség és az oktatott modul 

tartalm{nak magas szintű ismerete, vagy középfokú iskolai 

végzettség, relev{ns tapasztalat és az oktatott modul 

tartalm{nak magas szintű ismerete. 

11.1.1. Személyi feltételek 

biztosít{s{nak módja 

Az oktatót képző intézmény foglalkoztatja munkaszerződéssel, 

megbíz{si szerződéssel vagy az oktató alkalmaz{s{t bizonyító 

m{s szerződéssel. 

11.2. T{rgyi feltételek A t{rgyi feltételeket a képzéshez és a felnőttképzési 

tevékenység folytat{s{hoz a 393/2013. (XI. 12.) Korm. 

rendelet 16. § (3) pontja (megfelelés építésügyi, tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, munkavédelmi, közegészségügyi, műszaki 

előír{soknak) és 

1. sz{mú melléklete szerint szükséges biztosítani: 

 

Képzési helyszínenként legal{bb 1 tanterem az al{bbiak szerint: 

 tantermenként a résztvevők létsz{m{nak megfelelően 

min. 1,5 m2/fő alapterület 

 tantermenként a résztvevők létsz{m{nak megfelelően 

tanulóasztalok, székek vagy írólapos székek 

 tantermenként 1 t{bla vagy flipchart 

 

Képzési helyszínenként legal{bb 1 WC helyiség (az egy időben 

jelen lévő résztvevői létsz{m figyelembevételével). 

 

Fentieken túl az intézménynek rendelkeznie kell az al{bbiakkal: 

 Legal{bb 1 adminisztr{ciós iroda és iratt{r. 

 Legal{bb 1 ügyfélszolg{lati helyiség vagy pult 

(elérhetőségének jelzése minden képzési helyszínen 

kötelező). 

 Legal{bb 1 fénym{soló. 

 Legal{bb 1 sz{mítógép internet hozz{féréssel, 

periféri{kkal. 

 
A felsorolt eszközök, felszerelések helyettesíthetők az érintett eszköz, 

felszerelés funkciój{t kiv{ltó, korszerű eszközzel, felszereléssel. 
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Minősítés helye: 1131, Budapest, Dolm{ny utca 35.  

Minősítés d{tuma: 2020. június 15.    

 

 

  Piroska Tímea Anita   ..................................................................  

 Szakértő neve Intézmény képviselőjének al{ír{sa 

 

  P.H. 

 

  Programszakértői  

 nyilv{ntart{sba vételi sz{ma: P-100/2014. 

  Aj{nl{si lista 

 nyilv{ntart{sba vételi sz{ma: A-237/2014  ..................................................................  

 Szakértői nyilv{ntart{si sz{m Szakmai vezető al{ír{sa 

 

 

 

  ..................................................................  

 Szakértő al{ír{sa 

 

  

 
Fentiekre vonatkozó jogszabályváltozás esetén a képzési program 

alapján indított képzés megkezdésének időpontjában hatályos 

rendelkezések az irányadók. 

11.2.1. T{rgyi feltételek 

biztosít{s{nak módja 

A szükséges t{rgyi feltételeket képző intézmény tulajdonjog, 

haszn{lati jog vagy bérleti jogviszony alapj{n biztosítja. 

11.3. Egyéb speci{lis feltételek ---- 

11.3.1. Egyéb speci{lis feltételek 

biztosít{s{nak módja 
---- 
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A képzési program minősítése és vonatkozó előír{sok, 

az előzetes minősítést végző szakértő szakvéleménye 
 

Intézmény neve: Antener Oktat{sszervező Kft. 

Képzés megnevezése: Trénerképző 2.0 – Vezetői tréningek 

Képzési kör: D 

Előzetes minősítést végző 

szakértő neve, szakértői 

nyilv{ntart{si sz{ma: 

Piroska Tímea Anita 

P-100/2014., A-237/2014 

 

A képzési programnak eleget kell tennie a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény 12. §-a vonatkozó előír{sainak: 
 

(1) A képzési programnak tartalmaznia kell: Teljesül? 

a) a képzés megnevezését igen 

és – a képzési program nyilv{ntart{sba vételét követően – a képzés 5. § (1) bekezdés 

b) pontj{ban szereplő nyilv{ntart{sba vételi sz{m{t, 

utólag 

kitöltendő 

b) a képzés sor{n megszerezhető kompetenci{t, igen 

c) a képzésbe való bekapcsolód{s és részvétel feltételeit, a képzés célj{t és 

célcsoportj{t, 
igen 

d) a tervezett képzési időt, igen 

e) a képzés egyéni felkészülés, csoportos képzés, t{voktat{s szerinti form{j{nak 

meghat{roz{s{t 
igen 

f) a tananyag egységeit, azok célj{t, tartalm{t, terjedelmét és a tananyagegységekhez 

rendelt elméleti és gyakorlati órasz{mot, 
igen 

g) a maxim{lis csoportlétsz{mot, igen 

h) a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek – az 1. § (2) bekezdés a) 

pontj{ban foglalt képzés esetén a modulz{ró vizsg{kat is tartalmazó – leír{s{t, 
igen 

i) a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazol{s 

kiad{s{nak feltételeit, 
igen 

j) a képzési program végrehajt{s{hoz szükséges személyi és t{rgyi feltételeket, 

valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speci{lis feltételeket és ezek biztosít{s{nak 

módj{t. 

igen 

(2) A képzési program Teljesül? 

a) az 1. § (2) bekezdés a) pontj{ban foglalt képzés megvalósít{s{ra ir{nyuló kérelem 

esetén a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai és vizsgakövetelmények és az 

iskolai rendszerben oktatható szakképesítések esetében a vonatkozó kerettanterv 

tartalmi követelményei alapj{n kidolgozott, a modulz{ró vizsg{k szervezésének és 

dokument{l{s{nak rendszerét is bemutató képzési program, 

Nem 

relev{ns 

b) az 1. § (2) bekezdés b) és c) pontj{ban foglalt képzés megvalósít{s{ra ir{nyuló 

kérelem esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi 

programkövetelmények nyilv{ntart{s{ban szereplő program alapj{n kidolgozott 

képzési program lehet. 

Nem 

relev{ns 
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A felnőttképzési tevékenység folytat{s{hoz szükséges engedélyezési elj{r{sra és 

követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilv{ntart{s{nak vezetésére, 

valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szab{lyokról 

szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet értelmében: 

 

13. § (1) A képzési program megnevezésének tartalmaznia kell: Teljesül? 

a) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a 

szakképesítés OKJ szerinti azonosító sz{mmal ell{tott megnevezését, 

Nem 

relev{ns 

b) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a 

vonatkozó felnőttképzési szakmai programkövetelmény azonosító sz{mmal ell{tott 

megnevezését, 

Nem 

relev{ns 

c) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés esetén a 

vonatkozó felnőttképzési nyelvi programkövetelmény képzési programban 

meghat{rozott kimeneti szintje szerinti, azonosító sz{mmal ell{tott megnevezését. 

Nem 

relev{ns 

(2) A képzési programban az Fktv. 12. § (1) bekezdés e) pontj{ban meghat{rozott 

képzési form{k közül – az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe 

tartozó képzés képzési programj{nak kivételével – csak egy szerepelhet. 

igen 

 

14. § (2) A szakértő az előzetes minősítés sor{n vizsg{lja, hogy Teljesül? 

a) a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-ben foglaltaknak, igen 

b) a képzési programban meghat{rozott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint 

a képzéssel érintett célcsoport sz{m{ra megszerezhetőek-e a programban megjelölt 

kompetenci{k, 

igen 

c) a képzési program megfelel-e Teljesül? 

ca) az Fktv. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti képzési kör esetén a szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményében vagy az iskolai rendszerben is oktatható 

szakképesítések esetében a vonatkozó kerettanterv (a tov{bbiakban: kerettanterv) 

tartalmi követelményei alapj{n meghat{rozott előír{soknak, 

Nem 

relev{ns 

cb) az Fktv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti képzési kör esetén a felnőttképzési 

szakmai programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előír{soknak, 

Nem 

relev{ns 

cc) az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési kör esetén a felnőttképzési 

nyelvi programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előír{soknak. 

Nem 

relev{ns 

 

  



Antener Oktatásszervező Kft. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény. 1.§ (2) d) pontja vagy (3) bekezdése 

szerinti képzésre vonatkozó képzési program („D” képzési kör) 
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  Szignó helye 

  (előzetes minősítést végző szakértő) 

 

Belső koherencia vizsg{lat: 

 

Vizsg{lati szempont Teljesül? 

A program megnevezése egyértelműen utal a képzés tartalm{ra. igen 

Az egyes tananyagegységek célja, tartalma egyértelműen megfogalmazza a résztvevő 

{ltal a képzés sor{n elsaj{títható tud{st, összhangban van a képzés sor{n megszerezhető 

kompetenci{kkal. 

igen 

Az egyes tananyagegységek terjedelmének, az egyes tananyagegységek elméleti és 

gyakorlati órasz{m{nak meghat{roz{sa megfelelő, a feltüntetett órasz{mok alkalmasak 

a vonatkozó tartalmak közvetítésére. 

igen 

A képzési program tartalma és az alkalmazott értékelési rendszer közötti elv{rt 

koherencia megtal{lható. 
igen 

A képzési program egyes pontjaiban leírtak összességében megfeleltethetők egym{snak. igen 

 

 

 

A fentiek alapj{n a képzési program tartalmi szempontból, tov{bb{ a jogszab{lyi előír{soknak 

megfelel. 

 

 

 

Budapest, 2020, június 15.  

 

……………………………………. 

Piroska Tímea Anita 

P-100/2014., A-237/2014 

 

 


