
MENTÁLHIGIÉNÉS ASSZISZTENS

Jelentkezés személyesen: 
Biri, Mező utca 1-3. ügyfélszolgálat

A szakképesítés OKJ száma:   55 762 03
Nyilvántartásba vételi száma:  E-000198/2014/A022
A képzés célja:  A mentálhigiénés asszisztens a szociális, kulturális, oktatási vagy egészség-
ügyi ellátás keretében, szolgáltatásokat nyújtó intézményekben, holisztikus szemléleti ala-
pon prevenciós, egészségmegőrző, fejlesztő tevékenységeket folytat és ilyen programokat 
szervez. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének megőrzésében, 
az önvédelmi technikáik megerősítésében. 
Felismeri az egészségre ártalmas életviteli szokásokat, a népbetegségnek számító krónikus 
megbetegedések okait, a szenvedélybetegségek kialakulásához vezető tüneteket, okokat. 
Egészségnevelési, életvezetési tájékoztatást és tanácsot nyújt, részt vesz a szűrővizsgála-
tok népszerűsítésében. Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők lelki egészségének 
megőrzésében, az önvédelmi technikáik megerősítésében. Támogatást nyújt a családi és 
párkapcsolatok fenntartásában, javításában. Támogatja az ifjúsági és kortárssegítő csopor-
tok működését. Bentlakásos intézmények mentálhigiénés csoportjait vezeti. Támogatja a 
helyi közösségformáló folyamatokat. Elősegíti a környezettudatos szemlélet és magatartás 
formálását, fejlesztését. Segíti a helyi társadalmi nyilvánosság fórumainak létrejöttét, mű-
ködését. Elvégzi a mentálhigiénés munkájával kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat.

A jelentkezés feltétele: érettségi végzett-
ség valamint 54 762 01 0010 54 01 Reha-
bilitációs nevelő, segítő 54 762 01 0010 54 
02 Szociális asszisztens

Előírt szakmai gyakorlat: 3 év szociális 
területen eltöltött gyakorlat

A képzés óraszáma: 606 óra (306 óra 
elmélet, 300 óra gyakorlat)

A képzés időtartama: 12 hónap

A képzés intenzitása: heti 3 alkalom  

A képzés díja: 185.000 Ft + 40.000 Ft 
vizsgadíj (részletfizetési lehetőség)

Szakképzés típusa: szakképesítés ráépülés
Szakmacsoport: 2 szociális szolgáltatások
Ágazati besorolás:  III. Szociális  
   
FEOR: 3521 Szociális segítő

A képzés tantárgyai: mentálhigiéné, 
egészséggondozás és mentálhigiénés re-
habilitáció, szupervízió, egyéni esetkezelés, 
esetmegbeszélés.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás felté-
telei: Valamennyi modulzáró vizsga ered-
ményes letétele. A képzés során elkészített 
alábbi munkák bemutatása, leadása:
–  „Az előzetesen megvalósított, egy-

befüggő, két hetes gyakorlatról szóló 
Napló”;



–  „Egy megvalósított, egybefüggő, 
kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló 
mentálhigiénés projektről vagy men-
tálhigiénés tevékenységről készült, 
minimum 15 oldal terjedelmű záró-
dolgozat”, a komplex szakmai vizsgát 
megelőzően legalább 30 nappal, 
melyet a szakmai bírálattal együtt a 
vizsgabizottság elnökének rendel-
kezésére kell bocsátani a komplex 
szakmai vizsgát megelőzően legalább 
10 nappal.

–  A 120 órás szakmai (60 óra kommu-
nikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) 
készségfejlesztésről szóló igazolás

–  Minimum 80 óra összefüggő gyakor-
lat teljesítéséről szóló igazolás

A szakmai vizsga vizsgatevékenységei: 
Komplex szakmai vizsga: Gyakorlati 
vizsgatevékenység: Egy (előzetesen 
megvalósított, egybefüggő, két hetes) 
mentálhigiénés projektet vagy mentálhigi-
énés tevékenységet bemutató – előzetesen 
leadott és értékelt – záródolgozat elkészíté-
se és bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 % 
(záródolgozat készítése: 30%, bemutatása: 
30%)

Szóbeli vizsgatevékenység: A mentálhigi-
éné, az egészségmegőrzés és a mentálhi-
giénés rehabilitáció feladatai témakörből 
központilag összeállított szóbeli tételsor 
alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
(felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 
15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

Megjegyzés: A tanfolyam sikeres elvég-
zése után a hallgatók államilag elismert 
MENTÁLHIGIÉNÉS ASSZISZTENS szakmai 
végzettséget tanúsító bizonyítványt kap-
nak. Nemzetközi bizonyítvány (EUROPASS) 
igényelhető.


