
A 78. sorszámú Közösségfejlesztő animátor megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és 
vizsgakövetelménye 

 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 345 01 
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Közösségfejlesztő animátor 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: – 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 
 

2. EGYÉB ADATOK 
 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: – 
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 52 345 02 Közművelődési szakember II. 
 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  
 
2.8. Szintvizsga: – 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: – 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

  A B C 

 3.1.1. FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 
munkakör(ök) 

 3.1.2.  
 
 
 
 
3631 

 
 
 
 
 
Konferencia- és 
rendezvényszervező 

Kiállításszervező 

 3.1.3. Kongresszusszervező 

 3.1.4. Kulturális rendezvényszervező 

 3.1.5. Programszervező 

 3.1.6. Rendezvényszervező és -bonyolító 

 3.1.7. Szabadidő-szervező 

 3.1.8. 3910 Egyéb ügyintéző Közösségi-civil szervező 

 3.1.9. Civil szervezeti kapcsolattartó/referens 



 3.1.10. 3511 
3515 

Szociális segítő 
Ifjúságsegítő 

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi segítő, 
ügyintéző 

 
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
 
Feladata a helyi társadalom mozgósításának, működésbe hozásának segítése. Ehhez kiemelten szükséges a 
helyi kapcsolatépítésben kezdeményező szerepet betölteni. Ennek során feladata az érintettek azonosítása, 
motiválása a részvételre és a közösségi bevonása. Feltárja a helyi társadalmi szükségleteket, közösségi 
folyamatokat kezdeményez.  
Munkájának része együttműködések szervezése egyrészt a helyi lakosság körében, másrészt az önkormányzat 
és annak intézményei körében. 
A közösségfejlesztő animátor munkakör, illetve az ehhez kapcsolódó képzés alapvetően napi terepmunkára, 
jórészt menedzsment feladatokra készít fel, alkalmazott ismereteket közvetít; a munkakör betöltője települési 
– kistérségi szinten főként gyakorlati-végrehajtó szerepeket tölt be. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
 

– megismerni a megbízók elvárásait 
– azonosítani a helyi potenciális partnereket és kapcsolatrendszert kiépíteni 
– feltárni a helyi társadalmi szükségleteket, felkutatni a hely(történeti), szociológiai, statisztikai 

forrásokat 
– bátorítani a helyi cselekvési szándékokat, a közösségi együttműködést 
– megszervezni a kezdeményezők első körét 
– segíteni a lakossági, intézményi részvételt 
– hálózatot építeni az aktív helyi polgárokból 
– az aktivizált emberekkel közösen helyi közösségi-kulturális fejlesztési tervet összeállítani 
– a közösségi munka folyamatát, feltételeit megszervezni 
– gondoskodni a folyamat adatainak rögzítéséről 
– segíteni a helyi nyilvánosság fórumait 
– tanulmányutat, tapasztalatcserét szervezni 
– képzési motivációkat ösztönözni 
– segíteni helyi képzési program összeállítását és megszervezését 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 
 

 A  B C 

  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 52 345 02 Közművelődési szakember II. szakképesítés 

3.3.4. 62 345 01 Közművelődési szakember I. szakképesítés 
 

 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

  A B 

 4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 

 4.2. azonosító száma megnevezése 

 4.3. 10751-12 Közösségfejlesztő animátor tevékenységei 
 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 



Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 

 
Záródolgozat készítése és leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal. 
 
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

  A B C 

 5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

 5.2.2. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

 5.2.3. 10751-12 Közösségfejlesztő animátor 
tevékenységei 

gyakorlati, szóbeli 

 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat ismertetése 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen elkészített, egy közösségi gyakorlati munkáról szóló írásbeli 
záródolgozat (esettanulmány, interjú, oral history) egyik témakörének bemutatása és elemzése megadott 
szempontsor szerint 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 
 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység:- 
 
A vizsgafeladat megnevezése: - 
 
A vizsgafeladat ismertetése: –  
 
A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
 
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Közösségfejlesztés 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A közösségfejlesztés, mint szaktevékenység, a közösségfejlesztő szerepek 
ismertetése. A települések megismerése módszereinek bemutatása. A közösségfejlesztési folyamat, a 
kapcsolatépítési, kommunikációs és bizalomfejlesztő technikák ismertetése 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az előzetesen elkészített, egy közösségi gyakorlati munkáról szóló írásbeli 
záródolgozat (esettanulmány, interjú, oral history) megvitatása megadott szempontsor szerint 



 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 

 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

  A 

 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

 6.2. Számítógép 

 6.3. Szoftver 

 6.4. Adattároló médium 

 6.5. Hálózat 

 6.6. Irodatechnikai eszközök 
 
 

7. EGYEBEK 
 
7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Közösségfejlesztők Egyesülete 
1011 Budapest Corvin tér 8.  
Telefon: 201-5728 (fax is); 225-6011 
E-mail cím: kofe@kkapcsolat.hu 
 


