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KÉPZÉSI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 

 

A TSMT-HRG College Korlátolt Felelősségű Társaság és a Dinamikus Fejlődésdiagnosztika 

Korlátolt Felelősségű Társaság képzési és vizsgarendjét az alábbiak szerint szabályozza.  

 

I. 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

1.  

 (l) A szabályzat hatálya kiterjed a TSMT-HRG College Kft. és a Dinamikus 

Fejlődésdiagnosztika Kft. (a továbbiakban együttesen: Képzőszerv) képzésein részt vevő 

hallgatókra (továbbiakban: Hallgatók), továbbá a Képzőszerv oktatóira és az oktatói munkát 

segítő dolgozóira (hallgatói ügyintézőkre) is.  

 (2) A Hallgató kötelessége, hogy az előírt időben és módon teljesítse a Képzőszerv képzési és 

vizsgaszabályzatában meghatározott kötelezettségeit.  

 

 (3) Az oktatók és a hallgatói ügyintézők – hivatali eljárásuk során – kötelesek megismerni, és 

maradéktalanul betartani a jelen szabályzatban számukra előírtakat. E kötelesség elmulasztása 

senkit sem mentesít a felelősségre vonás alól. 

 

II. 

A KÉPZÉSEK TELJESÍTÉSE  

1. 

A képesítési követelmények 

 (1) A képzéseken megszerezhető végzettségek követelményeit a jelen szabályzatban 

foglaltak határozzák meg. 

(2) A választott képzési útvonalon szereplő modulok egymásra épülnek, így azok elvégzése 

csak a képzési útvonalban feltüntetett sorrendben lehetséges. 

(3) „A neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje” 

megnevezésű képzés a moduláris képzési rendszer első, bemeneti modulja. A modul 

teljesítése a további modulokra jelentkezés előfeltétele.  

(4) „A neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje” 

megnevezésű képzésre jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen az alábbi 

végzettségek valamelyikével: 
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1. Pedagógus képzésben szerzett felsőfokú végzettség (diploma, BA, MA): 

- csecsemő- és kisgyermeknevelő, 

- óvodapedagógus, 

- konduktor, 

- gyógypedagógus, 

- tanító,  

- tanár. 

2.  Bölcsészettudományi képzésben szerzett felsőfokú végzettség (diploma, BA, MA): 

- pszichológus, 

- mentálhigiénés segítő szakember. 

3.  Egészségügyi képzésben szerzett felsőfokú végzettség (diploma, BA, MA): 

- orvos, 

- védőnő, 

- gyógytornász. 

Ennek hiányában jelentkezése elutasításra kerül. Folyamatban lévő képzés nem fogadható el. 

A képzésen való részvételről a Képzőszerv Tanúsítványt állít ki a Hallgatók részére. A 

Tanúsítvány kiadásának feltétele a képzés minimum 90%-án történő részvétel, ami maximum 

2,5 óra távolmaradást jelent. A Hallgatóknak a modul sikeres teljesítéséhez további 

vizsgakötelezettsége nincs.  

 

(5) „A neuro-szenzomotoros szemléletű Longitudinális Komplex Vizsgálat (Longikid©) 

felvétele és értékelésének szempontjai” megnevezésű képzésre jelentkezés alapfeltételei: 

 

a. „A neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje” 

megnevezésű képzés sikeres teljesítése.  

b. A Hallgató rendelkezzen a gyermekek mozgásos felmérését lehetővé tevő megfelelő 

egészségügyi állapottal. Amennyiben a képzés során kiderül, hogy a Hallgatónak a 

képzés elvégzését akadályozó egészségügyi problémája van, amit a képzésre 

jelentkezéskor eltitkolt, a Képzőszerv egyéni mérlegelés alapján jogosult a Hallgatót a 

képzésről kizárni.  

c. A Hallgató hajlandó legyen saját élmény szinten mozgásos terhelésnek alávetni magát, 

a LongiKid© eszközrendszeréhez tartozó vizsgáló eszközökön megtapasztalni, majd 

helyesen kivitelezni a gyerekektől elvárt mozgásokat.  

 

 

A képzés sikeres teljesítéséről a Képzőszerv Tanúsítványt állít ki a Hallgató részére. A 

Tanúsítvány megszerzéséhez teljesítendő követelményeket a 14. pont, „A 

vizsgakövetelmények” tartalmazza.  

(6) A „Neurológiai alapismeretek a tanulás és a szenzo-motoros terápiák tükrében” 

megnevezésű képzésre való jelentkezés alapfeltétele „A neuro-szenzomotoros szemléletű 

Longitudinális Komplex Vizsgálat (Longikid©) felvétele és értékelésének szempontjai” 

megnevezésű képzés sikeres teljesítése. A képzés sikeres teljesítéséről a Képzőszerv 
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Tanúsítványt állít ki a Hallgató részére. A Tanúsítvány megszerzéséhez teljesítendő 

követelményeket a 14. „A vizsgakövetelmények” tartalmazza.  

(7) Az „Organikusan sérült gyermekek egyéni terápiája Tervezett SzenzoMotoros 

Tréningekkel (TSMT I.)” és az „Organikusan éretlen, homogén csoportba integrálható 

gyermekek felzárkóztatása Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel (TSMT II.)” 

megnevezésű terapeuta képzésekre jelentkezés alapfeltételei: 

a. A „Neurológiai alapismeretek a tanulás és a szenzo-motoros terápiák tükrében” 
megnevezésű képzés sikeres teljesítése.  

b. A Hallgató rendelkezzen a gyermekek mozgásfejlesztését lehetővé tevő 
mozgáskészséggel, megfelelő egészségügyi állapottal. Amennyiben a képzés során 

kiderül, hogy a Hallgatónak a képzés elvégzését akadályozó egészségügyi problémája 

van, amit a képzésre jelentkezéskor eltitkolt, a Képzőszerv egyéni mérlegelés alapján 

jogosult a Hallgatót a képzésről kizárni. 

c.  A Hallgató hajlandó legyen saját élmény szinten intenzív mozgásos terhelésnek 
alávetni magát. Képes legyen az ontogenetikus fejlődésmenet állomásain végighaladva 

saját élmény szinten megtapasztalni, majd helyesen kivitelezni az egyes alapvető 

mozgásformákat, illetve a TSMT terápia alapvető eszközrendszeréhez tartozó 

mozgásfejlesztő eszközökön megtapasztalni, majd helyesen kivitelezni az elvárt 

mozgásokat. 

 

3. 

A tandíjfizetés rendje 

 (1) Az aktuális képzések díját a Képzőszerv a www.longikid.hu oldalon teszi közzé az adott 

képzésre való jelentkezési határidő előtt két hónappal. 

(2) A képzések tandíjának megfizetése két lépcsőben történik. A Hallgató a longikid.hu 

oldalon közzétett formában jelzi részvételi szándékát a Képzőszerv felé. Ezt követően a 

Képzőszerv visszaigazoló e-mailt küld a jelentkező részére, melyben tájékoztatja a képzéssel 

kapcsolatos aktuális információkról, és a regisztrációs díj megfizetéséhez szükséges adatokat 

is megküldi számára. A visszaigazolás kézhez vétele után a jelentkező a regisztrációs díjat a 

megjelölt határidőig megfizeti Képzőszerv részére. A jelentkezés a regisztrációs díj 

megfizetésével válik véglegessé. Amennyiben a jelentkező a megjelölt határidőig nem teljesíti 

a regisztrációs díj megfizetését, a Képzőszerv egy alkalommal figyelmezteti fizetési 

kötelezettségére.  Ismételt nem fizetés esetén törli a jelentkezők nyilvántartásból. 

Amennyiben a jelentkező nem tud részt venni a jelentkezett képzésen, és jelentkezését nem 

kívánja fenntartani, akkor a regisztrációs díj visszatérítésére nincs mód. Amennyiben a 

jelentkező a jelentkezett képzésen nem tud részt venni, de jelentkezését fenn kívánja tartani, 

akkor az adott képzésre befizetett regisztrációs díjat, amennyiben ezt a jelentkező a 

Képzőszervtől írásban kéri, egy alkalommal a következő azonos megnevezésű képzésre 

átviheti.  

(3) A regisztrációs díj megfizetését követően a tandíj fennmaradó részét a jelentkező 

legkésőbb a képzés első napján köteles megfizetni. A képzési díjra vonatkozóan, kérés esetén 

részletfizetésre van lehetőség, amit a jelentkezési lapon tud igényelni a jelentkező. A 

részletfizetési lehetőség feltételeiről, módjáról Képzőszerv a képzés megkezdése előtt 

http://www.longikid.hu/
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teljeskörüen, írásban tájékoztatja a jelentkezőt. A Felnőttképzési szerződés megkötésével a 

Hallgató kötelezettséget vállal arra, hogy az részletfizetési megállapodásban foglalt 

összegeket a szerződésben meghatározott ütemezési időben befizeti a Képzőszerv 

bankszámlaszámára. A Hallgató vállalja, hogy amennyiben részletfizetést vesz igényben, úgy 

annak utolsó részletét a képzés félidejéig megfizeti, amelynek pontos időpontját a Képzőszerv 

a részletfizetési tájékoztatása során határozza meg. 

(4) Amennyiben a Hallgató önhibáján kívül, vis maior esetén (egészségügyi ok, terhesség, 

családi ok stb.), nem tudja a képzés elvárt minimum óraszámát teljesíteni,  házi feladatait, 

vizsgafeladatait nem tudja határidőre elkészíteni, és emiatt a képzési ill. 

vizsgakövetelményeket nem tudja teljesíteni,  a képzés megszakítására kényszerül, a Hallgató 

írásos jelzésének kézhezvételét követő egy hónapon belül a Képzőszerv Hallgatót a képzésről 

elbocsájtja; ezzel egyidejűleg a befizetett tandíjat vagy annak részarányos összegét a 

Képzőszerv nem téríti vissza a Hallgató számára. Lehetőséget biztosít azonban a Hallgató 

részére ugyanazon képzésen később, (legfeljebb két éven belül) tanulmányai folytatására  

(5) Amennyiben a Képzőszerv technikai okok miatt törölni kényszerül egy tervezett, 

befizetett képzést, erről köteles a jelentkezőt a lehető legrövidebb időn belül írásban 

tájékoztatni.  A befizetett tandíj ezt követően a jelentkező kérésére vagy a következő azonos 

tartalmú képzésen kerül jóváírásra, vagy a képzés lemondását követő egy hónapon belül 

Képzőszerv átutalja a tandíj és a regisztrációs díj teljes összegét a jelentkező által megadott 

bankszámlaszámra. 

 (6) Amennyiben a Hallgató olyan magatartást tanúsít, hogy a Képzőszerv fegyelmi úton 

kénytelen kizárni a Hallgatót a képzésből, úgy a tandíj visszatérítésére nincs lehetőség.  

(7) A Képzőszerv a képzések időpontjának változtatási jogát fenntartja.  

 

III. 

A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

1. 

A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró személyek 

 (1) A képzések felelős vezetői a Dinamikus Fejlődésdiagnosztika Kft. és a TSMT-HRG 

College Kft. ügyvezető igazgatói, akik egyben a Tanúsítványok hitelesítői.  

2) A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró személyek továbbá az adminisztrációs 

munkatársak, akik folyamatosan segítik a Hallgatókat, közreműködnek a képzések 

megszervezésében és lebonyolításában, ugyanakkor aláírásra nem jogosultak. 

(3) A kapcsolattartásra a külön erre a célra létrehozott, kepzes@longikid.hu e-mail szolgál, 

amelyen keresztül a Hallgatók/jelentkezők felvehetik a kapcsolatot a képzésekért felelős 

ügyvezető igazgatókkal és az adminisztrációs munkatársakkal. 

mailto:kepzes@longikid.hu
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(4) A Hallgatói fegyelmi ügyekben a Fegyelmi Bizottság az illetékes eljáró szerv, melynek 

tevékenységét a Fegyelmi Szabályzat rögzíti. A Fegyelmi Szabályzat Képzőszerv honlapján 

elérhető (www.longikid.hu/dokumentumok). 

 

2. 

A képzések időbeosztása 

(1) Az aktuális képzések időbeosztása a www.longikid.hu oldalon érhető el. A változtatás 

jogát a Képzőszerv fenntartja.  

3. 

A Hallgató beiratkozási kötelezettsége 

 (1) Képzőszervnél tanulmányokat csak beiratkozott Hallgató folytathat. A Hallgatóknak az 

alábbi eljárás szerint kell beiratkozni. 

(2) Beiratkozását a Felnőttképzési szerződés aláírásával hitelesíti a Hallgató.  A sikeres online 

regisztrációt követően a jelentkező részére tájékoztató jelleggel, elektronikus úton megküldött 

Felnőttképzési szerződést a képzés első napján - a képzés megkezdése előtt, a tandíj 

befizetését követően - a Hallgatónak személyes adataival kitöltve és saját kezűleg aláírva a 

Képzőszerv képviselőjének két példányban kell leadnia. Ezt követően a Képzőszerv 

képviselője aláírásával és bélyegzőjével hitelesíti a szerződést, majd annak egyik példányát a 

képzés első napja során Hallgatónak átadja. 

(3) A Képzőszerv a Felnőttképzési szerződések egy példányát a telephelyén köteles megőrizni 

a szerződés megkötésétől számított tíz évig. 

4.  

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekről 

 (1) Az aktuális képzési követelmények a www.longikid.hu oldalon érhetők el. 

(2) A tanítási napokról, időbeosztásról, a képzés helyszínéről és minden, a képzéssel 

összefüggő szükséges információról a Képzőszerv a regisztrációs díj befizetése után 

elektronikus formában (e-mail) tájékoztatja a jelentkezőt. A beiratkozott Hallgatók a 

beiratkozást követően kapják meg a további tájékoztatást.   

(3) Amennyiben a Hallgatónak további kérdése merül fel a követelményekkel kapcsolatban, 

úgy azt írásban fel tudja tenni a kepzes@longikid.hu e-mail címen keresztül. 

 

 

 

http://www.longikid.hu/dokumentumok
http://www.longikid.hu/
http://www.longikid.hu/
mailto:kepzes@longikid.hu
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5.  

Részvétel az órákon 

 (1) A képzés sikeres teljesítéséhez az elméleti, a gyakorlati és a szupervíziós órák 90%-án 

való részvétel kötelező. A részvétel igazolására a Jelenléti ív szolgál. A Hallgató minden 

képzési napon érkezésekor és távozásakor az érkezési és távozási idő percre pontos 

feltüntetésével aláírásával hitelesíti jelenlétét. Az oktató a képzési nap végén lezárja és 

aláírásával hitelesíti az adott képzési nap Jelenléti ívét.   

(2) A Jelenléti íveket az adminisztrációs munkatársak a képzési dokumentáció részeként 

tárolják. Kérésre lehetőséget biztosítanak a Hallgatóknak a betekintésre. A teljesített 

órászámról/hiányzásról a Jelenléti ívek alapján a Képzőszerv nyilvántartást vezet.  

(3) Amennyiben a Hallgató az órák 90%-án való részvételt önhibáján kívül nem tudja 

teljesíteni, írásbeli kérelem alapján, indokolt esetben a Képzőszerv képviselője egyszeri 

alkalommal engedélyt adhat az elmulasztott órák pótlására a képzés lezárását követő egy éven 

belül.  

(4) Az órákon mobiltelefont használni, fénykép, video- vagy hangfelvételt készíteni, valamint 

a Hallgatótársakat zavaró magatartást tanúsítani szigorúan tilos! A szabályt megszegő 

Hallgatót a Képzőszerv oktatója 1 alkalommal felszólítja a szabály betartására, ismételt 

szabályszegés esetén a Hallgató az óráról kizárható.  

(5) A Hallgató köteles a képzés teljes ideje alatt a Képzőszerv által ismertetett Házirendet 

maradéktalanul betartani.  

 

IV. 

AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS  

RENDELKEZÉSEK 

1. 

Az órai munka és a házi feladatok értékelése 

 (1) „A neuro-szenzomotoros szemléletű gyermekvizsgálatok interdiszciplináris modellje” 

megnevezésű képzés kivételével a képzések során a Hallgatók órai munkája és házi feladata 

minősítésre kerül. A minősítéseket a Hallgatók megismerhetik, ezek a képzési dokumentáció 

részét képezik. A Hallgató munkájának minősítése lehet: „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg”. 

A „Megfelelt” minősítést a minősítő oktató szöveges indoklással láthatja el, a „Nem felelt 

meg” minősítést a minősítő oktató szöveges indoklással köteles ellátni.  

(2) Amennyiben a Hallgató bármely házi feladatát nem teljesíti adott határidőre, vagy a 

feladat bemutatásakor „Nem felelt meg” minősítést kap, úgy a Képzőszerv egyszeri, 45 perces 

pótlási lehetőséget biztosít a házi feladat ismételt bemutatására. Az ismételt bemutatás 

pótvizsgadíj köteles, melynek összege 10.000 Ft. A pótvizsgadíjat a Hallgató az ismételt 

bemutatás megkezdése előtt a Képzőszerv számára köteles megfizetni.  
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2. 

A vizsgára bocsátás feltételei 

(1) A Hallgató vizsgára bocsátható, amennyiben tanulmányi kötelezettségének eleget tett:  

- hiányzása nem haladja meg a képzési szerződésben foglalt mértéket; 

- órai munkájának és házi feladatainak értékelése „Megfelelt”; 

- nincs tandíj sem pótdíj elmaradása; 

- nem áll Fegyelmi eljárás alatt. 

Összefoglaló táblázat 

Kurzus megnevezése A számonkérés módja A vizsgára bocsátás feltételei 

A neuro-

szenzomotoros 

szemléletű 

gyermekvizsgálatok 

interdiszciplináris 

modellje 

 

Számonkérés nincs 

 

Vizsgakötelezettség nincs 

A neuro-

szenzomotoros 

szemléletű 

Longitudinális 

Komplex Vizsgálat 

(Longikid©) felvétele 

és értékelésének 

szempontjai  

 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

- az elméleti órák 90 %-án való 

részvétel, a hiányzás 10%-nak részét 

nem képezheti az első két nap 

diagnosztikai protokoll betanulása 

tananyagrészről való hiányzás; 
- a szupervíziós órák 90%-án való 

részvétel 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

Szupervízió I és II során bemutatott 

videók értékelésekor  

Neurológiai 

alapismeretek a 

tanulás és a szenzo-

motoros terápiák 

tükrében  

 

Írásbeli vizsga 

- az órák 90 %-án való részvétel 

Organikusan sérült 

gyermekek egyéni 

terápiája Tervezett 

SzenzoMotoros 

Tréningekkel (TSMT 

I.) 

 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

- az órák 90 %-án való aktív részvétel 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

Szupervízión  

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

feladatgyűjtemény bemutatásakor  

- az előírt hospitálások teljesítése 

Organikusan éretlen, 

homogén csoportba 

integrálható 

gyermekek 

felzárkóztatása 

Tervezett 

Szenzomotoros 

Tréningekkel (TSMT 

II.) 

 

Írásbeli és szóbeli vizsga, 

zárótanítás 

- az elméleti és gyakorlati órák 90 %-án 

való aktív részvétel 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

tréningtervek bemutatásakor 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

próbatanítás során 
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3. 

A vizsgaidőszak 

 

(1) A vizsgaidőszakról a Képzőszerv honlapján (www.longikid.hu) keresztül is tájékoztatást 

nyújt a Hallgatóknak. 

(2) A vizsgaidőszak az adott képzés utolsó képzési napjától számított 30 naptári nappal 

később kezdődik, amelynek pontos időpontjától a Képzőszerv a www.longikid.hu oldalon 

keresztül tájékoztatja a Hallgatót. 

4.  

A vizsgáztatás rendje, vizsgabizottság, pótvizsga 

 (1) A vizsgára jelentkezés online felületen keresztül történik, a Képzőszerv által 

meghatározott vizsgajelentkezési határidőn belül.  

 (2) A vizsgára jelentkezés időtartamáról és módjáról a Képzőszerv az utolsó képzési napon 

tájékoztatja a Hallgatókat. 

(3) Amennyiben a Hallgató a vizsgára jelentkezési határidő lezárultáig nem jelentkezik 

vizsgára, vizsgára nem bocsájtható. A jelentkezési határidő elmulasztása esetén Hallgató a 

Képzőszervhez benyújtott írásbeli kérelem alapján, pótdíj megfizetése ellenében kérheti a 

jelentkezési lehetőség újbóli megnyitását. A pótdíj összege 10.000 Ft. 

(4) A Hallgatónak a felvett vizsgaidőpont egy alkalommal történő írásbeli (e-mail: 

kepzes@longikid.hu) lemondására, módosítására a kiírt vizsgaidőpont előtti 72 óráig, a 

szabad férőhelyek erejéig van lehetősége. A kiírt vizsgaidőpont előtti 72 órán belül lemondott 

vizsgaidőpont helyett, az elhalasztott vizsga pótlására, Képzőszerv Hallgató írásbeli kérésére 

10.000 Ft pótvizsgadíj megfizetése ellenében biztosít lehetőséget.  Amennyiben a Hallgató 

önhibájából a kiírt vizsgaidőpontban nem jelenik meg, úgy az elmulasztott vizsga pótlására 

Képzőszerv Hallgató írásbeli kérésére 10.000 Ft pótvizsgadíj megfizetése mellett biztosít 

lehetőséget.  

(5) Amennyiben a Hallgató önhibáján kívül, vis maior fennállása esetén kénytelen 72 órán 

belül lemondani a vizsgaidőpontot, úgy a Képzőszerv mérlegelési jogkörében eljárva dönthet 

úgy, hogy a lemondást nem minősíti elmulasztott vizsgaként „Nem felelt meg” minősítéssel, 

és lehetőséget biztosíthat ismételt díjtalan vizsgafelvételre. 

(6) A vizsgáztatókat a Képzőszerv képviselője jelöli ki.  

(7) A vizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgáztató aláírásával hitelesít, és a vizsga 

lezárultával a Képzőszerv oktatásszervezőjének átad. A jegyzőkönyveket a Képzőszerv öt 

évig őrzi meg.   

 (8) „Nem felelt meg” minősítésű vizsga pótvizsgadíj befizetése ellenében ismételhető meg a 

képzés lezárultát követő hat hónapon belül. A pótvizsgadíjak összegét az alábbi 

„Vizsgakövetelmények összesítése” összefoglaló táblázat tartalmazza. A pótvizsga legfeljebb 

http://www.longikid.hu/
mailto:kepzes@longikid.hu
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kétszer ismételhető. Az első alkalommal a korábbi vizsgáztató előtt kell számot adni a 

vizsgázónak tudásáról. Második alkalommal kéttagú vizsgabizottság előtt vizsgázik, melynek 

egyik tagja a Képzőszerv képviselője. Amennyiben nem jelent meg a Hallgató az első 

vizsgaalkalom során, úgy a pótvizsga alkalmával a Képzőszerv által megbízott vizsgáztatónál 

kell számot adnia tudásáról.  

Vizsgakövetelmények összesítése 

Kurzus neve Számonkérés 

módja 

Sikeres teljesítés, tanúsítvány 

megszerzésének feltétele 

Pótvizsgadíj 

A neuro-

szenzomotoros 

szemléletű 

gyermekvizsgálatok 

interdiszciplináris 

modellje 

 

Számonkérés 

nincs 

 

- Az órák 90 %-án való részvétel 

 

Nincs 

A neuro-

szenzomotoros 

szemléletű 

Longitudinális 

Komplex Vizsgálat 

(Longikid©) felvétele 

és értékelésének 

szempontjai  

 

Írásbeli és 

szóbeli vizsga 

-  „Megfelelt” minősítés elérése a 

vizsgavideó bemutatásakor 

- „Megfelelt” minősítés elérése az 

írásbeli dolgozat bemutatásakor 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

szóbeli vizsgán 

 

10.000 Ft 

Neurológiai 

alapismeretek a 

tanulás és a szenzo-

motoros terápiák 

tükrében  

Írásbeli vizsga -  „Megfelelt” minősítés elérése 

az írásbeli dolgozat 

bemutatásakor 

- „Megfelelt” minősítés elérése az 

online teszt kitöltésekor 

10.000 Ft 

Organikusan sérült 

gyermekek egyéni 

terápiája Tervezett 

SzenzoMotoros 

Tréningekkel (TSMT 

I.) 

Írásbeli és 

szóbeli vizsga 

- „Megfelelt” minősítésű 

feladatgyűjtemény 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

vizsgavideó bemutatásakor 

- „Megfelelt” minősítés elérése az 

írásbeli dolgozat bemutatásakor 

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

szóbeli vizsgán 

20.000 Ft 

Organikusan éretlen, 

homogén csoportba 

integrálható 

gyermekek 

felzárkóztatása 

Tervezett 

Szenzomotoros 

Tréningekkel (TSMT 

II.) 

Írásbeli és 

szóbeli vizsga, 

zárótanítás 

- „Megfelelt” minősítés elérése az 

írásbeli dolgozat bemutatásakor  

- „Megfelelt” minősítés elérése a 

szóbeli vizsgán 

- „Megfelelt” minősítésű éves 

tréningterv 

20.000 Ft 
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5.  

Méltányossági engedélyek 

(1) Az a Hallgató, aki önhibáján kívül elmulasztotta vagy nem tudta teljesíteni valamelyik 

előírt tanulmányi kötelezettségét vagy kötelezettségeit, ennek pótlása érdekében – indokainak 

részletes felsorolásával – írásbeli kérelemmel fordulhat a Képzőszerv vezetőjéhez. 

(2) A méltányossági kérelmeket a Képzőszerv vezetője bírálja el, alapos mérlegelést 

követően. A döntésről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. 

(3) A moduláris képzési rendszeren belül a Hallgató kizárólag egyszer nyújthat be 

méltányossági kérelmet. 

V. 

A TANULMÁNYOK BEFEJEZÉSÉHEZ, LEZÁRÁSÁHOZ  

KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK 

1. 

Tanúsítvány 

(1) A képzési követelmények sikeres teljesítéséről a Képzőszerv Tanúsítványt állít ki. A 

Tanúsítványt az utolsó vizsgarész sikeres teljesítése alkalmával veheti át a Hallgató, átvételét 

pedig aláírásával igazolja a Tanúsítvány Átvételét Igazoló nyomtatványon, melyet a vizsga 

lezárultával a vizsgáztató Képzőszerv oktatásszervezőjének átad. Az átvételt igazoló 

jegyzőkönyveket a Képzőszerv öt évig őrzi meg.   

(2) Amennyiben a Hallgató nem tudja személyesen átvenni a Képzőszerv által kiállított 

Tanúsítványát, úgy kivételes esetben a Tanúsítvány tértivevényes levélként postázásra kerül a 

Hallgató részére. 

(3) A Tanúsítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes, ezt követően a Tanúsítvány 

birtokosa köteles megújítani, frissíteni azt. Az erről szóló részletes tájékoztatást a Hallgató a 

http://www.longikid.hu/kepzesi-rendszerrol/frissitesek/ oldalon találhatja. 

VI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 (1) Jelen szabályzat 2019. november 26. napjától hatályos. 

Budapest, 2019. november 26. 

 

…………………………………….                         …………………………………………. 

      TSMT-HRG College Kft.                                          Dinamikus Fejlődésdiagnosztika Kft. 

      Fenyősi Fanni, ügyvezető                                                    Fenyősi Fanni, ügyvezető 

http://www.longikid.hu/kepzesi-rendszerrol/frissitesek/

