
 

 

A képzés felépítése 

A vezető megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek képzése 
kétszintű: 

� alap vezetőképzés 
� mester vezetőképzés. 

Hogy mely szintű vezetőképzésre kötelezettek az egyes vezetői munkakört betöltő 
szakemberek, azt a 25/2017. (X.18) EMMI rendelet szabályozza. 

Az alap és mester vezetőképzés egyaránt alapozó és megújító képzési szakaszokból állnak. 

Alap vezet őképzés 

Az alapszint ű alapozó  képzés időtartama 80 óra, amelyből 30 óra az elméleti, 50 óra a 
gyakorlati képzés. 

Az alapszint ű megújító  képzés időtartama 15 óra, amelyből 5 óra az elméleti, 10 óra a 
gyakorlati képzés. 

Mester vezet őképzés 

A mesterszint ű alapozó  képzés időtartama 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti, 70 óra a 
gyakorlati képzés. 

A mesterszint ű megújító képzés időtartama 25 óra, amelyből 10 óra az elméleti, 15 óra a 
gyakorlati képzés. 

A személyes jelenlétet igénylő képzés mellett e-learning és - mester szinten- egyéni tutorálás 
segíti a vezetők felkészülését.  

A képzési folyamat kezdetén a kijelölt tutorokkal történő konzultáció történhet személyesen, 
telefonon vagy elektronikus úton.  

A képzés zárásaként a benyújtott projektbeszámolóból tíz perces PowerPoint prezentációt 
készítenek a hallgatók, amelyet a vizsgabizottság és a többi hallgató előtt mutatnak be.  

 

Követelményrendszer 

A vizsgára bocsátás feltétele a képzési órák legalá bb 85%-án történ ő és igazolt 
részvétel .                      
Minden hallgatót vizsgára bocsátás előtt tutor segít a projektmunka elkészítésében.  

A tutor „záróvizsgára bocsátható” minősítéssel igazolást állít ki. 

A fenti feltétel megléte esetén bocsátható a résztvevő záróvizsgára.  



 

 

 

Vizsgakövetelmények 

A záróvizsga szóbeli vizsga, amelynek keretében a benyújtott projektmunka előadás 
formában történő beszámolója valósul meg. A hallgatók saját munkájukban felmerülő, 
gyakorlati vezető probléma megoldásáról számolnak be írásban.  A benyújtandó anyag 
terjedelme kb. 10 000 leütés.  

 

A záróvizsga értékelése 

Az előzetesen leadott írásbeli projektmunkát és a szóbeli vizsgát a záróvizsga bizottság 
értékeli. 

A záróvizsga három főből álló vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgabizottság tagjai a képzést 
végző oktatók, illetve a vezetőképzést szervező képviseletét ellátni jogosult személyek 
lehetnek. 

A vizsgabizottság elnöke olyan személy lehet, aki felsőfokú képzettséggel és szociális 
ellátásban több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

A záróvizsga eredménye lehet: 

• nem felelt meg 
• megfelelt 
• jól megfelelt 
• kiválóan megfelelt 

 

Pótvizsga 

Ha a vizsgázó a vizsgát rajta kívül álló elháríthatatlan okból elmulasztja, és a mulasztását 
igazolja, részére az elmulasztott vizsgát követő hatvan napon belül második vizsgaidőpontot 
kell kijelölni. A vizsgázót a vizsgaidőpontról a vizsga napját legalább tizenöt nappal 
megelőzően írásban tájékoztatni kell. 

Sikertelen, nem igazoltan elmulasztott vizsga esetén a vizsgázó a sikertelen, nem igazoltan 
mulasztott vizsga időpontját követő hatvan napon belül újabb pótvizsgát tehet.  

 

A hallgató a szociális vezet őképzés elvégzésér ől Tanúsítványt kap. 

(forrás: A kétszintű szociális vezetőképzés oktatási programja) 

 


