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A Bács-Kiskun Megyei  Önkormányzat Közművelődési  Szakmai Tanácsadó és 

Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Hírlevél

Közművelődési Intézményvezetői képzés 

indul Kecskeméten a Közművelődési 

Intézetben.

Bács-Kiskun Megyei Közművelődési Intézet 

társszervezésében újra indul a Közművelődési 

intézményvezető (Vezetési, pénzügyi és államháztartási 

ismeretek közművelődési intézményvezetőknek) 

akkreditált továbbképzési program.

A szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ a 

közművelődési intézmények szakemberei 

továbbképzéséhez készített 90 órás Közművelődési 

intézményvezető (Vezetési, pénzügyi és államháztartási 

ismeretek közművelődési intézményvezetőknek) 

továbbképzési programjának indítási és alapítási 

engedélyéhez a kérelmét az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet 

alapján a NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 

Közművelődési Akkreditációs Szakbizottsága elfogadta. A 

képzés alapítási engedély száma: Közm./A/36/2010. (XI. 

16.). Az indítási engedély száma: Közm./I/51/2010. (XI. 

16.)

A továbbképzési program célja:

A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) b) pontjának 

történő megfelelés biztosítása, mely szerint közművelődési 

intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak 

olyan közalkalmazott bízható meg, aki a kulturális 

szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-

szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket 

is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam 

eredményes elvégzését okirattal igazolja.

További cél, hogy a szakmai továbbképzést elvégző – a 

megszerzett új ismeretek révén tudja még hatékonyabban 

működtetni és irányítani a jogszabályi és szakmai 

követelményeknek, valamint a fenntartói elvárásoknak 

megfelelően a közművelődési intézményt. Lássa át és 

tudjon javaslatot tenni az intézményi (kötelező) 

dokumentumok tartalmára. Legyen képes ellenőrizni az 

intézmény költségvetésének, gazdálkodásának főbb 

folyamatait.

Kinek ajánljuk a képzést?

Költségvetési szervként működő közművelődési 

intézmények azon intézményvezetői, akik újra pályázni 

kívánnak az intézményvezetői igazgatói állás betöltésére 

(jelenlegi igazgatók), valamint akik pályázhatnak a 

magasabb vezetői megbízásra (jelenlegi szakalkalmazottak).

Egyéb kulturális munkaköri célcsoport:

A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan 

közalkalmazottak, akik közművelődési szakemberek, 

vezetők, akik munkakörében szervezési és vezetési 

feladatok tartoznak.

A továbbképzési program további lehetséges 

igénybevevőinek köre:

Mindazok, akik az önkormányzatoknál a kulturális, 

közművelődési szakágazat megyei, helyi irányítói, 

vezetői, munkatársai, vagy a nonprofit, civil szféra 

munkavállalói, akik eltérő nagyságú településeken és a 

szakma különböző feladat ellátású intézményeinek 

vezetőiként irányítási feladatot látnak el, amelyek 

kapcsolódnak a közművelődési feladatellátáshoz.

A jelentkezéshez szükséges képesítési követelmény:

Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai végzettség 

vagy nem szakirányú egyetemi/főiskolai végzettséggel és 

felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával rendelkező 

szakképzettség.

Egyéb feltétel: a közművelődési intézmény 

alaptevékenységének megfelelő a közművelődési 

feladatellátás területén eltöltött legalább három éves 

szakmai gyakorlat igazolása.

Az indítandó továbbképzési program csoport/jainak 

minimális létszáma: 12 fő.

A továbbképzési program képzési napjainak száma: 11 

A továbbképzési program tantervi egységeinek száma: 3

vezetési-szervezési ismeretek (30 óra), pénzügyi és 

gazdasági ismeretek (30 óra) , államháztartási ismeretek 

(30 óra)

Helyszín: 6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 

4. (heti 1-2 alkalom)

Az indítandó továbbképzési program teljesítésének 

követelményei

Formai követelmények: a továbbképzési költség teljes 

összegének befizetése vagy kettő részletben. A 

továbbképzésen való jelenlét minimális óraszám 80 %-

ának teljesítése

Egyéb formai követelmény: a résztvevő számára 

Tanúsítvány akkor adható ki, ha a formai követelményeket 

a képzés befejezéséig teljesítette. az utazási költségek a 

résztvevőket terheli.

Részt vételi díj: 74.000-Ft/fő (jegyzetekkel) 

Jelentkezni az adatfelvételi lapon lehet, melyet 

visszaküldeni fax-on vagy postai úton lehet. A jelentkezési 

lapot a kezdési időpontra kell aláírva, pecséttel ellátva 

kitölteni.

Az akkreditált továbbképzési program társszervező 

intézménye: BKMÖ Közművelődési Intézete, 6000 

Kecskemét, Katona J. tér 8. Tel/Fax: 76/481-320, 

kapcsolattartó: Haskó Renáta, tel: 30/22-99-414, email: 

tanfolyam@bacskultura.koznet.hu

Az akkreditált továbbképzési program intézményi 

kapcsolattartója: Milánkovich György, tel: 06-94/312-

535/134 mellék, vagy 06-30/2990-170, Fax: 06-94/312-

743,

e-mail: milankovich.gyorgy@kulturista.hu
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Jó gyakorlatok

A közművelődési intézmények egyik fontos 

szolgáltatása, bevételi forrása lehet a házban üzemelő büfé, 

kávézó, egyéb vendéglátásra alkalmas szolgáltatás. 

Emellett közösségi színtérként is működik egy jól 

üzemeltetett büfé, kávézó. Sorozatunkban erre vonatkozó, jó 

gyakorlatokat szeretnénk bemutatni. Elsőként Szekeres 

Mihály, szabadszállási kollégánk beszámolóját ajánlom 

szíves figyelmükbe:

Büfé működtetése a közösségi házban

Első hallásra kissé szokatlannak tűnik a gondolat, 

hogy büfé működjön egy közösségi házban, vagy 

művelődési házban. Pedig annyira nem az, hogy szinte alig 

van olyan közművelődési intézmény, amelyikben ne 

működne valamilyen vendéglátó ipari egység. Az viszont 

valóban ritkaság, hogy egy közművelődési intézmény saját 

vállalkozásában működteti az intézmény büféjét.

Miért van erre szükség?

Mint minden intézmény, amelyben sok ember 

megfordul szolgáltatásai között kell egy minimális büfének 

lennie, hogy a megszomjazó, vagy egy kávét, teát 

megkívánó vendégnek ezért ne kelljen kimennie az 

intézményből. Ma már ez hozzátartozik a kulturált 

vendéglátáshoz, és a rendezvények, mozielőadások 

megtartásához. Ki is kell emelnem a mozit, amelynek 

bevételei ritkán tartják el magukat, illetve a jegybevételek 

nem fedezik a kiadásaikat. Ezen segíthet a jól működő büfé, 

de csak akkor, ha nem külső vállalkozás üzemelteti. 

Intézményem a József Attila Közösségi Ház is 

kezdetben vállalkozónak adta ki az előcsarnokban üzemelő 

büféjét. A vállalkozónak persze az volt az érdeke, hogy 

minél kevesebb bérleti díjat fizessen és lehetőleg emberi 

nyitvatartási időben kelljen dolgoznia. Ez persze nem 

egyezett a mi érdekeinkkel, ezért 2000. évtől a saját 

vállalkozásunkba vettük a büfé üzemeltetését. Az éves 

árbevételünk  közel 1,5 milló Ft a kiadásunk nem több 900 

ezer Ft-nál . A megmaradt haszon óriási segítséget nyújt a 

mozi és közösségi ház fenntartásában, arról nem is beszélve, 

hogy a rendezvényeinkhez minimális költség mellett jutunk 

kávéhoz üdítőhöz, stb. 

Felvetődik a kérdés, hogy a büfés bére hol van 

elszámolva? 

Sehol, mert nincs külön büfés alkalmazva. Van 

büfé üzletvezető, sőt üzletvezető helyettes is, de nem csak 

ebben a beosztásban. Az intézményünk működtetéséhez 

folyamatosan két fő ügyeletesnek kell a házban 

tartózkodnia, egy fő az internetkávézóban, ami egyben 

kiállító terem is, és egy fő az információs pultnál a 

bejárattal szemben, ami egyben jegypénztár és büfé is. Tehát 

az ügyeletesek látják el a büfében a saját munkájuk mellett a 

pultos munkát is.

Csak ebben a konstrukcióban éri meg 

vállalkozásban működtetni a büfét. Persze az is fontos, hogy 

szakmailag képzettek legyenek azok a kollégák akik ezzel is 

foglalkoznak. Nálunk az a művészeti előadó, aki a büfé 

üzletvezetője is egyben felsőfokú kereskedelmi menedzseri 

végzettségű, a helyettese aki szintén felsőfokú végzettségű 

művelődésszervező szintén rendelkezik üzletvezetői 

végzettséggel, ezenfelül további két kolléga is rendelkezik 

üzletvezetői végzettséggel, tehát a helyettesítés is 

megoldott. 

A szakmai felkészültségen kívül fontos a büfé 

üzemeltetésénél a vonzó környezet, ami nálunk lassú 

fejlesztési munkával, de megvalósult, illetve  fontos a minél 

több tömeget megmozgató rendezvény, ahol a büfé 

forgalma kellően magas lehet. Ez már az intézmény 

vezetésének a dolga. A művelődési házakat régen 

kultúrotthonnak, művelődési otthonnak hívták, nem 

véletlenül, hiszen cél volt, hogy otthon érezzék magukat az 

emberek bennük. Ma sincs ez másként, még ha közösségi 

háznak, művelődési háznak is hívják őket. A kellemes 

közérzethez minél teljesebb kiszolgálás, korszerű 

szolgáltatások, mint például Internetkávézó tv szoba- 

klubszoba stb. kellenek. Ezek büfé nélkül nem töltik be 

teljesen a funkciójukat. 

Az intézmény saját vállalkozásában üzemeltetett 

büféje, kiteljesíti a meglévő szolgáltatásokat, itt marasztalja 

a vendégeket. Ha jól végzik a munkájukat az ott dolgozók, 

szép lassan törzsvendégek jelennek meg a házban nem csak 

a büfében, hanem a hozzá kapcsolódó termekben 

klubokban, moziban, internetkávézóban.  Lehet, hogy 

kicsivel többet kell dolgozni, ebben a konstrukcióban, 

viszont otthonosabbá válik a munkahelyünk is, nő a 

bevételünk, biztosabbá válik a forgalmunk, fenntartható 

marad a mozink, internetkávézónk, és nőhet a bevételünk. 

Szerintem érdemes ezen elgondolkozni még akkor is, ha ez 

adminisztrációban nyilván többlet munka. Akit bővebben 

érdekel a büfé működtetése, szívesen látjuk az 

intézményünkben.
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Pályázatajánló

III. NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT 

Kiskunfélegyháza 2011

A pályázat célja: a fotográfia népszerűsítése a Magyar 

Fotográfia Napja időpontjában.

A beküldött fotókkal szemben támasztott követelmények: 

A pályázaton bárki részt vehet. A beküldendő képek 

témája kötetlen. Egy pályázó maximum 5 db fekete-fehér 

vagy színes fotót küldhet be 1 példányos nevezési lappal .

A nevezési lap letölthető: http://www.felegyhazi-

muveszek.hu

A pályázaton 5 évnél nem régebbi, olyan papírképek 

nevezhetők, melyeknek hosszabbik oldala minimum 30 

cm. A fotókat 30 x 40 cm (A/3) méretű hordozón kérjük 

benyújtani. 

A képek hátuljára ragasztott etiketten fel kell tüntetni a 

pályázó nevét, címét és a kép címét. A sorozat nem számít 

egy képnek, tehát a pályázónként maximálisan beküldhető 

képek száma így sem haladhatja meg az 5 db-ot. A 

sorozatot a zsűri megbonthatja, amennyiben a szerző ez 

ellen írásban nem tiltakozik.

A képeket postai visszaküldésre alkalmas csomagolásban 

kérjük elküldeni. A szállítás során keletkezett sérülésekért 

felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a 

pályázati kiírásnak, nem kerülnek zsűrizésre.

Nevezési díj: 1500 Ft vagy 6 euró, melyet az alábbi 

számlaszámra kérünk átutalni: 11600006-00000000-

26258928 Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek 

KHE. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni: 

"III. Nemzetközi fotópályázat Kiskunfélegyháza 2011". A 

banki igazolás, illetve a befizetést igazoló csekkszelvény 

másolatát kérjük a pályázati csomagban mellékelni. 

Beérkezési határidő: 2011. július 15. (péntek)

Beküldési cím: Kiskun Múzeum 6100 Kiskunfélegyháza, 

Dr. Holló Lajos út 9.

Díjazás: első három helyezett alkotás + legjobb 22. év 

alatti pályázó különdíjban részesül.

Kiállítás megnyitó és díjátadó: 2011. augusztus 28. 16:00 

Kiskun Múzeum 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos 

út 9.

A pályázati kiírással kapcsolatos információk: 

- Kiss Czakó Imre - kissczakoimre@gmail.com 

+3670/541-0049

- Albert Béla - albert.fotofani@gmail.com 

+3630/996-5874

- http://www.felegyhazi-muveszek.hu

Az NKA II. féléves pályáztatási naptára:

Szakmai kollégium Beérkezési határidő 

Fotóművészet augusztus 05.

Mozgókép augusztus 26.

Zene augusztus 29.

Népművészet augusztus 29.

Iparművészet szeptember 16.

Közművelődés szeptember 19.

Múzeum szeptember 19.

Képzőművészet szeptember 20.

Képzőművészet szeptember 21.

Képzőművészet szeptember 26.

Ismeretterjesztés október 03.

Fotóművészet október 03.

Mozgókép október 03.

Táncművészet október 03.

Levéltár október 10.

Színház október 17.

Műemlék. és Régészet november 2

Önkéntesek Figyelem!

Az Észak-magyarországi Civilekért Egyesület pályázatot hirdet "Az év 

önkéntes története" címmel!

Várjuk azon személyek történeteit, beszámolóit, akik eddigi életük során 

valamely civil szervezetnél önkéntes munkát végeztek (vagy jelenleg is 

végeznek).

A beszámolóban, kérjük, térjen ki arra, hogy mely szervezetnél, mikor és 

mit tevékenykedett, mi motiválta, hogyan érezte magát az önkénteskedés 

során. Ha tud, egy fényképet is csatoljon a történethez!

A pályázatok minimum terjedelme: fél oldal. Maximum terjedelmi korlát 

nincs. A pályázatokat erre a címre várjuk:

info@nonprofit-tanacsadas.hu.

A beérkezett írások folyamatosan jelennek meg az ÉMCE honlapján: a 

http://www.nonprofit-tanacsadas.hu oldalon (Önkéntesség rovat)

Beadási határidő: 2011. október 30.

A beadott pályázatokra 2011. november 1. és december 31 között lehet 

szavazni az ÉMCE honlapján. A legtöbb szavazatot kapott beszámoló 

írója a LIBRI könyváruházban szabadon levásárolható utalványt kap. 

Észak-magyarországi Civilekért Egyesület

3000 Hatvan, Hatvany Irén út 16.

Email: info@nonprofit-tanacsadas.hu

Web: http://www.nonprofit-tanacsadas.hu
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Hírek, aktualitások

Kulturális rendezvényszervező rész-szakképesítés 

szerezhetnek érettségi vizsgával rendelkezők a 

Közművelődési Intézetben Kecskeméten. 

A 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről szól. A rendelet értelmében 

„zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális 

rendezvényszervezői, vagy rendezvény és konferenciaszervezői 

képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet.”

A Kulturális rendezvényszervező rész-szakképesítés azonosító 

száma:52 345 02 0100 52 01.  

A képzés célja és a képzés során megszerezhető ismeretek, 

kompetenciák  A 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet által előírt kulturális 

rendezvényszervezői képesítéshez szükséges ismeretek elsajátítása, 

továbbá, hogy a képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas 

legyen kulturális kapcsolatokat építeni;Identitást és egyéni 

kompetenciákat támogatni;Támogatni az állami, helyi ünnepek 

programját; Biztosítani a szervezet szabályozás szerinti működtetését; 

Biztosítani a tevékenységek feltételeit; Biztosítani a szervezeti egység 

üzemeltetését; Felnőttképzési köröket, folyamatokat szervezni; 

Tömeg- és internetes kommunikációt működtetni; Helyi 

kapcsolatrendszert építeni

A képzés megkezdésének szükséges feltétele: érettségi vizsga.

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1576-06 

A kulturális kapcsolatok és az identitás fejlesztése, 1577-06 Kulturális 

rendezvényszervezés.

Záróvizsgára bocsátás feltételei:

-modulzáró vizsgák eredményes letétele

-igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg az 

össz. elméleti óraszám 10 %-át ( 80 elméleti óra esetén: 8 óra

A tervezett össz. képzési idő

200 óra: 80 óra elmélet, 120 óra szakmai gyakorlatot kell teljesítenie a 

résztvevőnek.

A képzés módszerei

Csoportos képzés, melyre heti egy alkalommal kerül sor. Maximális 

létszám: 15 fő

A képzés helyszíne

6000 Kecskemét, Katona József tér 8. I. emelet 4-es terem

A képzés kezdési időpontja 2011. április 27.

Befejezés várható időpontja 2011. július vége.

Oktatóink többéves szakmai és oktatói, felnőttképzési gyakorlattal 

rendelkező szakemberek.

A képzés díja: 70.000.-Ft + 15000.-Ft vizsgadíj. Részletfizetésre van 

lehetőség. További tájékoztatást illetve jelentkezési lapot az 

ügyfélszolgálaton (Kecskemét, Katona J. tér 8.) a 

tanfolyam@bacskultura.koznet.hu címen vagy a 76/481-

320-as telefonszámon kérhet Haskó Renáta tanácsostól 

Bács-Kiskun Megyei Fúvószenekarok 

Találkozója

Intézetünk a kialakult hagyományoknak megfelelően 

kétévente szervezi meg a megyei találkozókat. Az idei évben 

május 21-én Kiskőrös adott otthont a Bács-Kiskun Megyei 

Fúvószenekarok Találkozójának. Programunk szervesen 

illeszkedett a Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál 

(2011. 05. 20-22.) rendezvénysorozathoz.

Helyszín: Szabadtéri Színpad.

A találkozóra 8 megyei zenekar jelentkezett.

Bátyai Danubia Ifjúsági Fúvószenekar Karmester: Szklenka 

István

Forgó Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar, Bácsbokod Karmester: 

Schaffer Tamás

Hajósi Ifjúsági Fúvószenekar Karmester: Czipták Zsolt

Hartai Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekar Karmester: Bogdán 

János

Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar Karmester: Gáspár Csaba

Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar Karmester: Bozóki János

Kiskőrös Város Fúvószenekara Karmester: Gmoser István

Madarasi Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekar Karmester: 

Szente Alfonz Gergely

A találkozó a zenekarok és a kiskőrösi mazsorettek látványos 

bevonulásával kezdődött. Domonyi László, Kiskőrös város 

polgármestere köszöntötte a nagy létszámú fúvós csoportokat 

és a közönséget.

A program további részében a zenekarok mutatkoztak be, 20 – 

25 perces zenei blokkokkal szórakoztatták a nézőket – 

hallgatókat.

A fináléban Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség 

főkarmestere, a találkozó díszvendége, megköszönve a 
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Hírek, aktualitások

fúvószenekarok kiemelkedő munkáját, kiosztotta a 

karmestereknek a találkozó emlékére készített okleveleket, 

majd vezényletével az összes zenekar (300 fő) előadta a 

Szamos-menti- és Fejérvári indulót, mellyel hatalmas sikert 

arattak, a közönség visszatapsolta a különleges produkciót.

A karmesterek szakmai megbeszélést is tartottak Csizmadia 

ezredes vezetésével.

A mozgalmas program után a vendéglátó kiskőrösiek és a 

vendégzenekarok elfogyasztották vacsorájukat, amit 

önkéntesek segítségével főzettünk meg.

Segítőink a Petőfi Sándor Művelődési Központ munkatársai, a 

zeneiskola és Kiskőrös Város Fúvószenekarának vezetősége 

illetve Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Mazsorett 

Csoportját Támogatók Egyesületének önkéntesei voltak.

Köszönet érte!

A térrendezés művészete - feng shui a 

mindennapokban - Jobbágy Mária  és a 

Pályázatfigyelő (pafi.hu) közös internetes tanfolyama 

azoknak, akik harmonikus környezetben szeretnének élni 

és otthonukat, munkahelyüket erőforrásként szeretnék 

használni.

A tanultak alapján különbséget tud tenni majd a babonák, 

félrevezető információk és a valódi térrendezés között.

Az internetes órákon kapott feladatok megoldásával hétről-

hétre alakíthat az Ön számára fontos, kedves tereken.

Amit Önnek kínálunk: - kilenc héten át heti egy 

foglalkozás esténként az interneten, amelyek felvételét a 

tanfolyam ideje alatt bármikor megtekintheti; - a 

foglalkozások között elektronikus kapcsolattartással. A 

tanfolyam során folyamatos tanácsadást biztosítunk.

A programot vezeti: Jobbágy Mária nemzetközi Feng Shui 

tanácsadó (FSRC)

Tudnivalók: http://fstanfolyam.pafi.hu

A tanfolyamok folyamatosan indulnak, a következő május 

31-én kezdődik, jelentkezés május 28-ig.

Jobbágy Mária és a Pályázatfigyelő szerkesztősége 

Idegenforgalmi vállalkozások fejlesztése - a 

TTG Hungary  és a Pályázatfigyelő (pafi.hu) 

közös internetes tanfolyama

Lépésről lépésre sajátithatja el azokat az ismereteket, 

amelyek idegenforgalmi vállalkozása fejlesztéséhez vagy 

annak létrehozásához szükségesek.

Megismeri a fejlesztési forrásokat, a marketing eszközöket 

és nem utolsó sorban a jó vállalkozó tulajdonságait. Az 

internetes órákon kapott feladatok megoldásával hétről-

hétre fejlődhet vállalkozása. A tanfolyam menete: - hét 

héten át heti egy foglalkozás esténként az interneten, 

amelyek felvételét a tanfolyam ideje alatt bármikor 

megtekintheti; - a foglalkozások között elektronikus 

kapcsolattartással. A tanfolyam során folyamatos 

tanácsadást biztosítunk. A felvételek helyszínét az Artotel 

biztosítja.

A képzés tanárai akik segítik Önt: El-Nabulsyné Somszegi 

Beáta, a TTG Hungary lapigazgatója Dr. Schablik Vilmos, 

idegenforgalmi szakközgazdász a Budapesti Gazdasági 

Főiskola óraadó tanára.

Tudnivalók: http://idegenf-tanfolyam.pafi.hu

A tanfolyamok folyamatosan indulnak, a következő május 

31-én kezdődik, jelentkezés május 28-ig.

A TTG Hungary és a Pályázatfigyelő szerkesztősége 




