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FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. A képzés általános adatai  

I.1. A képzés megnevezése TERMÉSZETKAPCSOLAT-FACILITÁTOR 

I.2. A képzés óraszáma 155 óra 

I.3. 
A képzés elvégzésével megszerezhető 

dokumentum 
Tanúsítvány 

I.4. 
A képzés során nyújtott teljesítmény 

ellenőrzésének, értékelésének módja 

 

Fejlesztő és szummatív értékelés 

 

 

I.5. 
A képzéshez jogszabályban 

meghatározottak szerint vizsga 

 nem kapcsolódik 

 kapcsolódik; a vizsgára bocsátás feltétele(i): 

I.6.1 

A megengedett hiányzás mértéke: az 

első képzési szakaszban 

(A szupervíziós szakasz teljesítése 

kötelező.) 

12 % 15 óra 

I.6.2 

A megengedett hiányzás mértékének 

túllépése esetén a képzésben részt 

vevő személyt érintő következmények 

A résztvevő kizárható a képzési folyamatból vezetői döntés 

alapján. 

I.7. 

A képzésben részt vevő személy és a 

felnőttképző szerződésszegésének 

következményei 

A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását felek 

szerződésszegésként értelmezik.  

Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is 

rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a 

figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a szerződést azonnal 

felbonthatja.  

Képzésben résztvevő jogos panasza esetén a képzési díj arányos 

részét visszakövetelheti (amennyiben fizetési kötelezettség 

terheli); felnőttképző jogos panasza esetén képzésben résztvevőt 

a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti 

(amennyiben a résztvevőt fizetési kötelezettség terheli). 

A megengedett hiányzás mértékét meghaladóan képzésben 

résztvevővel felnőttképző az I.6.2. pontban foglaltak szerint jár el. 

I.8. Elállás a szerződéstől; felmondás 

Az elállással és a felmondással kapcsolatos eljárást a Felnőttképző 

honlapján olvasható Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 3.4.5-

3.4.6. és 4.3. pontja részletesen szabályozza. 

A tanfolyamról való kimaradás kérelmezése (felmondás) esetén a 

kérelem kézhezvételéig számított időarányos tanfolyami díj 

100%-át, valamint a hátralevő időszakra eső tanfolyami díj 50 %-

át a résztvevőnek meg kell fizetnie. 
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II. A képzés egyedi adatai  

II.1. A képzés helye(i) Budapest 

II.2. A képzés első képzési napja 2022 március  5  

II.3. A képzés befejezésének tervezett időpontja 2023 november 9 

II.4. 

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése1 

Képzés tananyagegysége  
óraszám 

Időpont  
(kezdés - befejezés) 

ütemezés 

Megnevezés Munkaforma 

A parányoktól az 

óriásokig: nagyságrendek 

Rendszertani diverzitás 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 
2022. március 5 

Testszerveződés: az 

egysejtűektől a 

többsejtűekig 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 
2022. március 6. 

Testszerveződés: 

moduláris és unitér 

élőlények 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 
2022. április 2. 

Növényi stratégiák: a 

táplálék felderítése, 

kihasználása, növekedés, 

munkamegosztás a 

modulok között 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 
2022. április 3. 

Életmenet, demográfia 

Grime stratégiák, r és K 

stratégia 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 
2022. május 7. 

Adaptáció és niche: 

egyedfeletti szerveződés, 

környezeti tényezők, 

tűrőképesség, niche-tér 

Az evolúció alapelvei 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 
2022. május 8. 

Életközösségek: időbeli 

változások (szukcesszió, 

foltdinamika, 

aszpektusok) 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. május 28. 

 

Életközösségek: térbeli 

mintázatok. Társulások 

Tájökológia 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. május 29. 

 

Ökopszichológiai 

alapismeretek: az 

ökopszichológiai 

paradigma modell 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. július 2. 

 

Ökopszichológiai 

alapismeretek: az 

alkalmazott 

ökopszichológia formái 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. július 3. 

 

A természethez való 

viszonyunk formái 
Frontális (délelőtti előadás), 

egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. szeptember 3. 

 

Az ökológiai (komplex) 

észlelés 
Frontális (délelőtti előadás), 

egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. szeptember 4. 

 

                                                 
1 Zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén nem releváns. 
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Csoportdinamikai 

alapismeretek 
Frontális (délelőtti előadás), 

egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. október 1. 

 

Az „itt és most”-ban való 

csoportvezetés 
Frontális (délelőtti előadás), 

egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. október 2. 

 

A természetkapcsolat 

programok 

gyakorlattípusai, 

eszköztára 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. november 5. 

 

A természetkapcsolat 

programok célrendszere és 

a facilitátori kompetenciák 

Frontális (délelőtti előadás), 
egyéni, csoportos, páros 
(délutáni gyakorlati rész) 

7.5 
9.30-12.00 

13.30-17.00 

2022. november 6. 

 
 

Szupervíziós szakasz 

Képzés tananyagegysége 
Megnevezés                                                        Munkaforma 

óraszám 
Időpont 

(kezdés - befejezés) 
ütemezés 

Egyéni szupervízió 
Csoportvezetés mellett 

Összesen 
5 óra 

Előzetes egyeztetés alapján, egyéni ütemezés 

szerint 

Az alábbi 16 megadott csoportos szupervíziós alkalomból 10 alkalmat (összesen 30 órát) kell teljesíteni: 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. január 12. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. január 26. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. február 9. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. február 23. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. március 9. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. március 23. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. április 13. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. május 11. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. június 8. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. június 22. 

Csoportos szupervízió  
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. július 13. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. július 27. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. szeptember 14 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. október 12. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 2023. október 26. 

Csoportos szupervízió 
csoportos, online 3 18.30-21.00 

2023. november 9. 
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II.5. A képzési díj 

II.5.1 Az első képzési szakasz díja 

II.5.1.1 mértéke és fizetésének ütemezése 

A képzés részvételi díja a választott konstrukció függvényében 

alakul. 

1. A 120 tanóra egy összegben, 2022. február 20-ig történő 

befizetése esetén 34.800,- Ft/hónap, összesen 278.400 Ft. 

2. A 120 tanóra két összegben történő befizetése esetén (2022. 

február 20-ig, és 2022. június 30-ig) 38.500 Ft/hónap, 

összesen 308.000 Ft. 

3. A 120 tanóra havi befizetéssel 41.500 Ft/hónap, összesen 

332.000 Ft. 

II.5.2 A szupervíziós szakasz díja 

II.5.2.1 mértéke és fizetésének ütemezése 

1. 5 óra egyéni szupervízió: 8.000 Ft/óra, összesen 40.000 Ft 

(plusz esetleges útiköltség, amennyiben nem Budapesten kerül rá 

sor),  

2. 30 óra csoportos szupervízió 2.000 Ft/fő/óra, összesen 60.000 

Ft/fő 

A szupervíziós szakasz részvételi díjainak befizetése annak 

igénybevételével párhuzamosan történik. 

  

II.6. vizsgadíj2 nincs 

II.7. 

A képzés (részben vagy egészben) 

költségvetési vagy európai uniós források 

terhére valósul meg 

 nem 

 igen3 

a támogatás ténye, megnevezése: 

a támogatás összege: 0 Ft 

II.8. A képzésre való jelentkezés módja(i) 

Előjelentkezés: az Ökopszichológiai Intézet honlapján elérhető 

előjelentkezési lap kitöltésével 2022. február 5-ig. 

A beérkezett előregisztrációkra válaszolunk, majd sor kerül egy 
online interjúra. Ezt követően elküldjük az új felnőttképzési 
szabályozás alapján kitöltendő további dokumentumokat, illetve a 
befizetéssel kapcsolatos tudnivalókat. 

A jelentkezés véglegesítéséhez szükséges: az előjelentkezés után 
emailben elküldött jelentkezési lap és felnőttképzési szerződés 
kitöltése, visszaküldése, valamint a képzési díj befizetése 2022. 
február 20-ig.  

 

                                                 
2 Ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult 
3  Olyan belső képzés vagy jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, mely részben vagy egészben az államháztartás terhére 

nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatás vagy képzés. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ_1xvOL7EJILLAr4psi6-iMjgtYfzqp8biCgZBCwZ3gaYyA/viewform

