
ELŐTERJESZTÉS 
 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 
továbbképzési tervéről,  

Nagy Károly Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójáról és 
2019. évi munkatervéről  

 
1. előterjesztés száma: 52/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár beiskolázási terve  
3. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár továbbképzési terve  
4. melléklet: Nagy Károly Városi Könyvtár beszámolója 
5. melléklet: Petőfi Műv. Kp. beiskolázási terve 
6. melléklet: Petőfi Műv. Kp. beszámolója 
7. melléklet: Petőfi Műv. Kp. továbbképzési terve 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: - 

Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 

A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár (a továbbiakban: BEMKK) igazgatója 
Nagyné Szita Erzsébet Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30) önkormányzati rendeletének 42. § (2) 
bekezdés 2. pontjára hivatkozással megküldte a BEMKK továbbképzési tervét, a Nagy Károly 
Városi Könyvtár (a továbbiakban: NKVK) 2019. évi munkatervét, a 2018. évi beszámolóját, 
valamint a BEMKK beiskolázási tervét. 

A kulturális intézmény vezetője a kulturális szakemberek továbbképzésének tervezése és az 
élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében ötévenként képzési tervet, valamint minden 
naptári évre beiskolázási tervet készít. Nyilvántartja a kulturális szakemberek képzésének 
kezdő és befejező időpontját. A képzési terv öt évre rögzíti, hogy a kulturális szakemberek 
szakmai tudásuk megújítása érdekében milyen, az intézmény alaptevékenységének megfelelő 
továbbképzésben vesznek részt. A képzési tervet az ötéves időszak első évében május 31. 
napjáig kell elkészíteni és szükség esetén évente március 31. napjáig felül kell vizsgálni. 

 A BEMKK a mellékletek szerint elkészítette a NKVK 2018. évi tevékenységéről szóló alapos, 
mindenre kiterjedő munkatervét és a BEMKK továbbképzési tervét, amely tartalmazza: 

 a BEMKK NKVK munkatervét, 

 NKVK 2019. évi beiskolázási tervét, 

 NKVK 2018. évi beiskolázási beszámolóját, 

 NKVK 2018 - 2022. továbbképzési tervét, 

 BEMKK Petőfi Művelődési Központ 2019. évi beiskolázási tervét, 

 BEMKK Petőfi Művelődési Központ 2018. évi beiskolázási beszámolóját, 



 BEMKK Petőfi Művelődési Központ 2018 - 2022. továbbképzési tervét. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet 42. § 
(2) bekezdésének 2. pontja alapján átruházott hatáskörében a Bicskei Egységes Művelődési 
Központ és Könyvtár beiskolázási tervét, a Nagy Károly Városi Könyvtár 2019. évi 
munkatervét és a Nagy Károly Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját elfogadni szíveskedjen. 

 
Bicske, 2019. 03. 07. 
 
        Sulyokné Guba Judit 
          a Humánerőforrások Bizottság elnöke 
 

 

1. melléklet az 52/2019. előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár továbbképzési tervéről,  
Nagy Károly Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójáról és 2019. évi munkatervéről  

 
 
Bicske Város Önkormányzatának Humánerőforrások Bizottsága átruházott hatáskörben 
jóváhagyja és elfogadja a határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet szerint a Bicskei 
Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Továbbképzési tervét, a Nagy Károly Városi 
Könyvtár 2019. évi munkatervét és a Nagy Károly Városi Könyvtár 2018. évi beszámolóját. 
 
Határidő:  2019. március 18. 
Felelős: Humánerőforrások Bizottság elnöke 
 



A BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár beiskolázási terve 2019. évre 
 

1. Cseresnyés Erika 

Szakmai munkakör:   olvasószolgálatos könyvtáros 

Legmagasabb iskolai végzettség:  nem szakirányú egyetem 

Szakmai végzettség:   nincs  

Képzés típusa:    OKJ  

Dr Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (9023 Győr Herman Ottó u. 22.) 

      felnőttképzési intézmény által szervezett OKJ-s képzés 

              (Intézményi nyilvántartási szám: E-000936/2014) 

 
Segédkönyvtáros, OKJ-s felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 

(450 óra, mely 100 óra gyakorlatot tartalmaz) 

OKJ azonosítója: 52 322 01, Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000936/2014/A001) 

 

Képzés helye: Dr Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (9023 Győr Herman Ottó u. 22.) 

Képzés  450 óra  2 félév  

- kezdetének időpontja 2018. 2. félév 

- befejezésének időpontja 2019. 1. félév 

A képző intézmény által kiadott képzési napok és vizsganapok időpontjára a munkavállalót fizetett 

távollét illeti meg.  

A tandíjat 2019. évre 2. félévre 80000Ft és vizsgadíjat 2019. első félévre 45000 Ft és az utazási 

költségekből a MÁV teljesárú vonatjegyek költségének 50%-át, a munkáltató téríti, míg az egyéb utazási 

és tanulmányi, tankönyv és egyéb költségek a munkavállalót terhelik. 

Várható, a munkáltatót terhelő költségek 2019 évre : 

A képzés díja:       80 000,- Ft 

Vizsgadíj:       45 000,- Ft 

Utazási költség:      45 000,- Ft  

Összes költség:               170 000,- Ft 

 

2. Bognár Farkas Gábor 

Szakmai munkakör:   olvasószolgálatos és helyismereti könyvtáros 

Legmagasabb iskolai végzettség:  nem szakirányú egyetem és segédkönyvtáros OKJ 

Szakmai  végzettség:   könyvtáros  

Képzés típusa:    akkreditált továbbképzés 

 



Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület ) 

felnőttképzési intézmény által szervezett OKJ-s képzés 

(Intézményi nyilvántartási szám: E-000777/2014) 

Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben 

(KASZB határozatszám: 54634-3/Kozgyujt) elnevezésű tanfolyamon 

41/60/Ktár/2017 (60 óra ingyenes) 

Képzés helye: Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület ) 

Képzés  60 óra (4 nap személyes konzultáció és távoktatás formájában)  

- kezdetének időpontja 2019. január 14. 

- befejezésének időpontja 2019. február 28. 

A képző intézmény által kiadott képzési napok (2019. január 14. 15. 28. 29.) és vizsganapok időpontjára 

a munkavállalót fizetett távollét illeti meg.  

A tanfolyam ingyenes az EMMI költségvetési forrásának terhére. Az utazási költségekből a MÁV 

teljesárú vonatjegyek 50%-os költségét a munkáltató téríti, míg az egyéb utazási és tanulmányi 

költségek a munkavállalót terhelik. 

Várható, a munkáltatót terhelő költségek 2019. évre: 

A képzés díja:                0,- Ft  

Utazási költség:     4 000,- Ft  

Összes költség:                 4 000,- Ft 

 

3. Nedved Zoltánné 

Szakmai munkakör:  olvasószolgálatos és feldolgozó könyvtáros 

Legmagasabb iskolai végzettség:  érettségi 

Szakmai végzettség:  könyvtáros asszisztens  

Képzés típusa:    akkreditált  továbbképzés 

Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület ) 

felnőttképzési intézmény által szervezett akkreditált továbbképzés 

(Intézményi nyilvántartási szám: E-000777/2014) 

Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben   
25/30/Ktár/2014  (30 óra ingyenes) 

 

Képzés helye: Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület ) 

Képzés  30 óra 4 nap  

- kezdetének időpontja 2019. február 19. 

- befejezésének időpontja 2019. március 31. 

 



A képző intézmény által kiadott képzési napok(2019. 02. 19. 20. 21. 22.) és vizsganapok időpontjára a 

munkavállalót fizetett távollét illeti meg.  

A tanfolyam ingyenes az EMMI költségvetési forrásának terhére. Az utazási költségekből a MÁV 

teljesárú vonatjegyek 50%-át a munkáltató téríti, míg az egyéb utazási és tanulmányi költségek a 

munkavállalót terhelik. 

Várható, a munkáltatót terhelő költségek: 

A képzés díja:                 0,-Ft 

Utazási költség:       4 000,- Ft  

Összes költség:       4 000,- Ft 

 

 

4. Pertl Róbertné 

Szakmai munkakör:   olvasószolgálatos és feldolgozó könyvtáros 

Legmagasabb iskolai végzettség:   érettségi 

Szakmai végzettség:   segédkönyvtáros  

Képzés típusa:    akkreditált  továbbképzés 

Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület ) 

felnőttképzési intézmény által szervezett akkreditált továbbképzés 

(Intézményi nyilvántartási szám: E-000777/2014) 

Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal  
18985-1-2018/KOZGYUJT (60 óra ingyenes) 

 

Képzés helye: Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület ) 

Képzés  30 óra 4 nap  

- kezdetének időpontja 2019. április 02. 

- befejezésének időpontja 2019. május 31. 

A képző intézmény által kiadott képzési napok (2019. április 2. 3. 4. 5. 15. 16. 29. 30.) és vizsganapok 

időpontjára a munkavállalót fizetett távollét illeti meg.  

A tanfolyam ingyenes az EMMI költségvetési forrásának terhére. Az utazási költségekből a MÁV 

teljesárú vonatjegyek 50%-át a munkáltató téríti, míg az egyéb utazási és tanulmányi költségek a 

munkavállalót terhelik. 

Várható, a munkáltatót terhelő költségek: 

A képzés díja:                 0,-Ft 

Utazási költség:       8 000,- Ft  

Összes költség:                     8 000,-Ft 

 

 



 
A 2019. évben szervezett képzésben résztvevő 4 fő könyvtáros várható összes munkáltatót terhelő képzési 
költsége: 186 000,-Ft. 
Amennyiben az ingyenes tanfolyamokra túljelentkezés miatt Nedved Zoltánné és Pertl Róbertné 
jelentkezését 2019. első félévben elutasítják, akkor a 2019. második félévben a két tanfolyam díja a 
tervezett képzési költséget 30000 Ft + 60 000 Ft = 90000,- Ft összeggel megemeli.  
Ebben az esetben a 2019. évben munkáltatót terhelő képzési költség 276 000Ft. 
 
 

Az aktualizált továbbképzési terv mellékelve. 
 
Összeállította: Endrédiné Szabó Erika 
 
Bicske, 2018. január 14. 
 
 
         



BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár 
2060 Bicske Kisfaludy u. 29.         Továbbképzési terv 

                                                                                                  2018. 01. 01. - 2022. 12. 31. 
 

Az eredeti továbbképzési   Az aktuális       Készítette:    Jóváhagyta: 
terv készítése:     továbbképzési terv jóváhagyása:   Endrédiné Szabó Erika  
2018.  

            

Név Szakmai mun-
kakör 

Legmaga-
sabb iskolai 
végzettség 

szakkép-
zettség 

2018. 
 

2019. 2020. 2021. 
 

2022. 
 

Teljesítés 

Endrédiné Szabó 
Erika 

könyvtárvezető  főiskola könyvtáros 
főiskola 

  Könyvtári vezetési 
ismeretek (120 óra) 

Olvasásösztönzés, 
olvasásnépszerűsítés, 
olvasásfejlesztés 
(60óra) 

 
 

Bognár Farkas Gá-
bor 

Olvasószolg. és 
helyismereti 
könyvtáros 

nem szakirá-
nyú egyetem 

nincs segédkönyvtáros 2. 
félév 
OKJ (175 óra + 50 
óra gyak.) 

Elektronikus tan-
anyagfejlesztés és 
távoktatás könyvtári 
környezetben (60 
óra) 

Az internet archiválá-
sa, mint közgyűjte-
ményi feladat (30 
óra) 

A korszerű helyisme-
reti munka alapjai 
(60óra) 

 Segédkönyvtá
ros képzés 
2018. 

Cseresnyés Erika Olvasószolg., 
könyvtárközis  
könyvtáros  

nem szakirá-
nyú egyetem 

nincs segédkönyvtáros 1. 
félév 
OKJ (175 óra + 50 

óra gyak.) 

segédkönyvtáros 2. 
félév 
OKJ (175 óra + 50 óra 
gyak.) 

 A könyvtárosok telje-
sítménymérése és 
digitális kompetenciái 
(60óra) 

Kiadványszerkesz-
tés könyvtári kör-
nyezetben(90 óra) 

Segédkönyvtá
ros 1. félév 
2018. 

Pertl  
Róbertné 
 

feldolgozó és 
olvasószolgá-
latos könyvtá-
ros 

érettségi segédkönyv
táros 

 Gyermekkönyvtári 
ismeretek új kihívá-

sokkal (60 óra) 

   Olvasásösztönzés, 
olvasásnépszerűsí-
tés, olvasásfejlesz-

tés (60 óra) 

 

Nedved Zoltánné feldolgozó és 
olvasószolgá-
latos könyvtá-
ros 

érettségi könyvtáros 
asszisztens 

 Felkészülés az iskolai 
közösségi szolgálat 
fogadására a köz-
gyűjteményekben  
(30 óra) 

 Könyvtári partner-
kapcsolatok, szerve-
zeti kultúra, szakmai 
önismeret  
(30 óra) 

 Felkészülés a fo-
gyatékossággal 
élők korszerű 
könyvtári ellátására 
(60 óra) 

 

 
Eredeti képzési terv készül: 2018. május 07. 
Utoljára módosítva:               
2019. január                 



Beszámoló a könyvtári szakmai egységben foglalkoztatott kulturális szakemberek  
2018. évi szervezett képzéséről 

 
 

1. Bognár Farkas Gábor 

Szakmai munkakör:   olvasószolgálatos és helyismereti könyvtáros 

Legmagasabb iskolai végzettség:   nem szakirányú egyetem 

Szakmai végzettség:   nincs  

Képzés típusa:    OKJ  

Képzés helye:     Könyvtári Intézet (1827 Budapest Budavári Palota F. épület )  

 

Bognár Farkas Gábor 

részt vett 

a segédkönyvtáros, OKJ-s felsőfokú szakképesítést nyújtó képzésen 

(450 óra, mely 100 óra gyakorlatot tartalmaz) 

OKJ azonosítója: 52 322 01, Felnőttképzési nyilvántartási engedélyszám: E-000777/2014/A001) 

Bizonyítvány sorszáma: CXB C 91448 

Bizonyítvány kelte: Budapest, 2018. 07. 16. 

A Bognár Farkas Gábor részére kiállított fenti sorszámú, keltű bizonyítvány, a szakképzésről szóló 

2011. CLXXXVII. törvény 9.§,-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 52 322 01  

azonosító számú, segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazolja. 

A továbbképzés kezdetének és befejezésének időpontja:  

Képzés kezdete: 2017. 2. félév. 

Képzés befejezése: 2018. 1. félév 

 

Költségek térítése 2018. évre (Egy  félév): 

A képzés 2. félévi tandíja:       80 000,- Ft 

A képzés vizsgadíja:       50 000,- Ft 

Utazási költség (MÁV menetjegyek 50%):    18 020,- Ft  

Összes költség 2018 évben:                          148 020,- Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cseresnyés Erika 

Szakmai munkakör:   olvasószolgálatos könyvtáros 

Legmagasabb iskolai végzettség:   nem szakirányú egyetem 

Szakmai végzettség:   nincs  

Képzés típusa:    OKJ  

A továbbképzés indítójának megnevezése és székhelye:  

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 9023 Győr Herman Ottó u. 22.  

felnőttképzési int. által szervezett OKJ-s képzés  

 

CSERESNYÉS ERIKA  

részt vett 

a segédkönyvtáros, OKJ-s felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés 

első félévének oktatási napjain 

(450 óra, mely 100 óra gyakorlatot tartalmaz) 

OKJ azonosítója: 52 322 01, Felnőttképzési nyilvántartási engedélyszám: E-000936/2014) 

Képzés   450 óra  2 félév  

- kezdetének időpontja 2018. 1. félév (teljesítve) 

- befejezésének időpontja 2019. 2. félév 

Költségek 2018 évre (Egy  félév): 

A képzés díja:       80 000,- Ft  

Utazási költség:     38 505,- Ft  

Összes költség 2018-ban:               118 505,- Ft 

 

3. Nedved Zoltánné a beiskolázási tervben vállalt képzésen nem vett részt, mert 2018-ban az intézmény 

számára is alkalmas időpontban nem indult a Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

közgyűjteményekben 30 órás ingyenes képzés. 

 

2018. évben a BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtár szervezett továbbképzésre 266 525 Ft képzési díj, vizsgadíj 

és utazási költségtérítés került elszámolásra az 5 éves terv, a 2018. évi beiskolázási terv és a tanulmányi 

szerződések alapján. 

 

Bicske, 2019. 01. 14. 
 

Összeállította: Endrédiné Szabó Erika 
 

       
    



1 
 

BEMKK Petőfi Művelődési Központ 

 
 

BEISKOLÁZÁSI TERV 
 

a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet  
és a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017 sz. projekt feltételeinek alapján 

2019. év 
 
Az intézmény alapadatai 
 
Intézmény megnevezése: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár  

Petőfi Művelődési Központ 
Intézmény székhelye:  2060 Bicske, Kossuth tér 20. 
Intézmény vezetőjének neve: Nagyné Szita Erzsébet 
Telefonszám: 06 22/951-299; 06 20/430-77-70 
E-mail cím: bicspmk@bicskemuvhaz.hu 
Beiskolázási terv összeállítójának 
neve: 

Nagyné Szita Erzsébet 

Beiskolázási terv összeállítójának 
beosztása: 

intézményvezető 

Telefonszám: 06 22/951-299; 06 20/430-77-70 
E-mail cím: bicspmk@bicskemuvhaz.hu 
 
1./2019. 
 
Név:      Bukó Borbála 
Szakmai munkakör:    Közösségfejlesztő 
Szakmai végzettsége:    Közösségfejlesztő 
Képzés típusa:  Közösségfejlesztő 

SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú képzés 
Képzés helye:  Közösségfejlesztők Egyesülete  

1074 Budapest Szövetség utca 35. 
Képzés ideje:     120 óra 
Tandíj:      198.000 Ft 
Jegyzetek:     - 
Vizsgadíj:     
 

A képzés bementi feltétele: minimum érettségi vizsga. 
 
A képzés óraszáma: 120 tanóra, ebből 94 óra elmélet, amelyen belül 50 óra elmélet és 44 óra a 
gyakorlat, amelyek egymástól nem válnak el, a megkülönböztetés a képzési módszerek különbözőségét 
jelenti. A 26 tanóra azonban olyan gyakorlati képzést jelent, amelyet a Résztvevő külső helyszínen 
teljesít. A megengedett hiányzás mértéke: 30%, 36 tanóra. 
 
A képzés tananyagegységei:  
1. tananyagegység: Állampolgári és közösségi tapasztalatok 
2. tananyagegység: Bevezetés a közösségi munkába  
3. tananyagegység: A közösségfejlesztés hazai és külföldi gyakorlata 
4. tananyagegység: A közösségfejlesztői szaktevékenység  
5. tananyagegység: A közösségfejlesztési folyamat, közösségi munkamódok, módszerek és technikák 
6. tananyagegység: Szakmai gyakorlat 
 
A képzés célja és kimeneti kompetenciái: 
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A képzésben Résztvevő kezdeményezővé váljon a lakosság önszervező folyamataiban; alkalmazza az 
aktivizáló, nyilvánosságot fejlesztő, közösségi tervező és közösségi tanulási módszereket, 
együttműködéseket; szakmailag segítse a kibontakozó önszerveződést, támogassa a közösséget 
információkkal, kapcsolatok és képzések szervezésével, programok és projektek fejlesztésével.  
 
A képzés sikeres elvégzésével a Résztvevő képes lesz: 
- megfogalmazni a saját állampolgári és közösségi élményeit, azokat bemutatni;  
- felismerni a közösségfejlesztés iránti szükségletet; 
- nemzetközi összefüggésben szemlélni a munkáját, valamint felismerni és bemutatni a helyi és 
kistérségi fejlesztés jó gyakorlatát mások és saját példáin keresztül;  
- megtervezni a közösségfejlesztő szaktevékenység alapfolyamatait; átlátni a saját helyzet 
megismerésének és megértésének, a partnerség építésnek, a helyi nyilvánosság fejlesztésének, a saját 
szervezetek létrehozásának és működtetésének, a közösségi tervezésnek a fontosságát; 
- elemezni a közösségfejlesztői munkát, reflektíven dolgozni;  
- megtervezni egy lokális önszerveződési folyamatot, 
- kutatni a közösségi szerveződés helyi történeti aspektusait. 
 
A résztvevők előrehaladásukról tananyag egységenként adnak számot, csoportos beszélgetés 
formájában, az elhangzott témák után. A képzés vizsgával zárul, melyre a 26 órás szakmai gyakorlatot 
követően kerül sor.  
A vizsga két részből áll: 
 - Záró-dolgozat készítése: a szakmai gyakorlat során szerzett tudás és tapasztalat bemutatása. 
 - Szóbeli vizsga: a képzés során elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretekből.  
A képzés sikeres elvégzésének feltétele: az órák 70%-án való részvétel, szakmai gyakorlat teljesítése, 
dolgozat megfelelő szintű elkészítése, szóbeli vizsga megfelelő szinten való teljesítése.  
A vizsgát követően a Résztvevők tanúsítványt kapnak. 
 
A Művelődési Központ 2019. évi összes költsége:   
 

Útiköltség:     
Vonatjegy:  13 x 1.300.-  = 16.900.- 
BKV jegy:  26 x    350.-  =   9.100.- 

           26.000.- 
                  

Összes kiadás: 198 000,- + 26 000,-= 224 000,- 
 
A fedezet a 2019. évi költségvetési tervezetben rendelkezésre áll. 
 
2./2019. 

Név:      Richter Gábor 
Szakmai munkakör:    közművelődési szakember/igazgató helyettes 
Szakmai végzettsége:    Közművelődési és kommunikációs szakember   
Képzés típusa: A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata  

 (blended: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) 
8848-2/2018/KOZGYUJT számon akkreditált képzés 

Képzés helye:  Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási  
és Módszertani Központ 
2000 Szentendre, Sztaravodai út 75.  

Képzés ideje:     2019. március 11-14.  60 óra (30+30) 
Tandíj:      - 
Jegyzetek:     - 
Vizsgadíj:    - 
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A képzés bementi feltétele: felsőfokú végzettség vagy legalább érettségi és OKJ-s kulturális szakirányú 
végzettség; kulturális intézményben, illetve kulturális civil szervezetben szerzett minimum 2 éves 
munkatapasztalat 
A képzés óraszáma: 60 óra, blended: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) 
A megengedett hiányzás mértéke: 20% 
 

SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: 

A teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:  
- folyamatos nyomon követés és ellenőrzés az egyéni és csoportos feladatmegoldások során, szóbeli, 
oktatói értékelés  
- ellenőrző kérdések, e-learning tesztek sikeres megoldása  
- portfólió készítése (3 feladat, megadott szempontok szerint)  
- a képzésről való hiányzás mértéke nem haladja meg az összes óraszám 20%-át, azaz 6 órát  
 
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 
 

Képzés célja:  
 
 Az akkreditált képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a közösségfejlesztés alapismereteit, és 
képessé váljanak kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására. 
A képzés során megszerezhető kompetenciák:  
- képesség a kulturális partnerség generálására  
- képesség a közösségfejlesztés generálására  
- képesség a kulturális intézményeket célzó fejlesztési folyamatok generálására  
- jártasság a társadalmasított intézményi modellek alkalmazásában  
- jártasság az esélyegyenlőségi modellek alkalmazásában  
- a kulturális önkéntességi tevékenység támogatási módszereinek elsajátítása  
- kompetenciák esetpéldák, jó gyakorlatok gyűjtésére és alkalmazására a könyvtári, múzeumi, és 
közművelődési területen. 
 
 A képzés nyilvántartási száma: 18848-2/2018/KOZGYUJT 
 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001660/2017 
 
 

A Művelődési Központ 2019. évi összes költsége:   
Útiköltség: Csákvár – Szentendre – Csákvár útvonalon, mindösszesen 180 Km-re, NAV norma  
180 Km*15 Ft= 2 700 Ft 
Üzemanyag: NAV norma 9,5 liter/100 Km. Összes fogyasztás 180 KM-en= 17.1 liter. 
2019. februári NAV közlemény szerinti üzemanyagár = 357 Ft (95-ös benzin) 
17,1 L*357 Ft= 6 105 + 2700 Ft 
Mindösszesen: 8 805 Ft 

A fedezet a 2019. évi költségvetési tervezetben rendelkezésre áll. 
 

3./2019. 

Név:      Kun Zoltán 
Szakmai munkakör:   közművelődési szakember 
Szakmai végzettsége:   Közművelődési szakember   
Képzés típusa: Digitális Jólét Program mentor 
: 1-5 képzési nap: 09:30-15:30-ig  
 6. képzési nap: 09:30-14:45-ig 
Képzés helye:  József Attila Megyei és Városi Könyvtár Népház Úti 

Fiókkönyvtára,  
2800, Tatabánya, Népház u. 5 
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Képzés célja: 
 
A nyertes pályázatot benyújtó közösségi internet hozzáférési pont 1 fő munkatársának kötelező szakmai 
képzésen (DJP Mentorálás és digitális közösségfejlesztés) részt vennie. A képzés által olyan szaktudás 
elsajátításához biztosítunk lehetőséget a leendő DJP Mentorok számára, melynek köszönhetően 
érdemben segítséget tudnak nyújtani a közösségi internet hozzáférési pont szolgáltatásait igénybe vevő 
magánszemélyek számára mind a DJP Pont eszközeinek használatához, mind a DJP Pont által nyújtott 
egyéb szolgáltatásokhoz, így a DJP Pontra betérő személyek digitális világba való bekapcsolódását 
hatékonyan előmozdíthatják. A DJP Mentoroknak teljes nyitvatartási időben a látogatók rendelkezésére 
állnak. A DJP Mentorok kulcsszerepet töltenek be a programban a tekintetben, hogy a képzésen 
elsajátított szakmai tudásanyagot képesek legyenek a projekt célkitűzéseivel összhangban a 
mindennapi gyakorlati tevékenységük során hasznosítani. A képzés egyaránt tartalmaz szakmai IKT 
elemeket, valamint a digitális készségekkel nem rendelkező célcsoportokra vonatkozó speciális 
kommunikációs tudásanyagot. A képzés blended learning[2] formájában valósul meg, melyben az 
eLearning képzési rész legalább 50 %. 

Képzés időpontjai:    2019.02.20. 2019.02.27. 2019.02.28. 2019.03.13.

     2019.03.14. 2019.03.21. 

Tandíj:      - 
Jegyzetek:     - 
Vizsgadíj:    - 
 

A képzés óraszáma:30 óra 
A megengedett hiányzás mértéke: 7 óra (20%) 
 

A képzés pályázati forrásból valósul meg. 

 

Bicske, 2019. február 14.    
 

file://192.168.100.252/Penzugy/20170911/Palyazati_kiiras_es_utmutato.docx%23_ftn2
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BEMKK Petőfi Művelődési Központ 

 

Beszámoló a Művelődési Központban foglalkoztatott kulturális szakemberek  

2018. évi szervezett képzéséről 

 

Bukó Borbála közösségfejlesztő 

A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended) (azonosító szám: 18848-

2/2018/KOZGYUJT) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés képzési programját 

eredményesen teljesítettem.  

Tanúsítvány száma: CSK-KKGYB/001/2018 

Tanúsítvány kelte: 2018. június 6. 

Továbbképzés indítójának megnevezése: 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 

(felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001660/2017) 

 

Költségek térítése: A képzés, az ellátás és a vizsga térítésmentes volt.  

A képzés időtartama: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás 

Az képzésre 2018. május 14-15-én és 2018. május 23-24-én került sor Szentendrén a 

Skanzenben. A képzés során elméleti és gyakorlati oktatásban is részesültünk, csoportos 

feladatmegoldások során. 

Modulzáró vizsgák: 

A Cselekvő Közösségek honlapján az e-learning felületen az online feladatsorokat két 

részletben kellett megoldani, az elsőt 2018. május 23-ig, a másodikat 2018. május 30-ig. 

A tesztek „megfelelt” minősítést kaptak.  

A portfólió és értékelése: 

A portfólió címe: A Petőfi Művelődési Központ tevékenysége, melyet 2018. június 6-ig 

kellett leadni. 

A portfólió három feladatrészből állt: 

1. A Petőfi Művelődési Központ SWOT-analízise és Stakeholder-elemzése 

2. Hozzáférés a kultúrához - esélyegyenlőségi fejlesztési terv 

3. A Petőfi Művelődési Központ jó gyakorlata 

Értékelés: megfelelt. 

 

Bicske, 2019. január 20.   



BEMKK Petőfi Művelődési Központ 

 
Továbbképzési terv (2018-2022) 

 

Név Végzett-
ség 

Szakkép-
zettség 

2018 2019 2020 2021 2022 Teljesítés 

Nagyné Szita Er-
zsébet 
Közművelődési  
szakember I. 

 
főiskola 

tanító, 
népművelő, 
kulturális 
menedzser 

 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Richter Gábor 
Közművelődési  
szakember I. 

 
főiskola 

tanító, 
művelődés-
szervező 

 Kulturális kö-
zösségfejleszté
s gyakorlata 
(60 ó) 

 Közművelődési 
kiválóság modell I-
II. (60 ó) 

Fiatalok bevonása 
és ifjúságfejlesz-
tés a kistelepülé-
seken  
(40 ó) 

 

Kun Zoltán 
Közművelődési 
szakember II.  
 

 
érettségi 

közművelő-
dési szak-
ember, 
művelődés 
technikus 

 Digitális Jólét 
Program men-
tor (30 ó) 

    

Bukó Borbála 
Közművelődési 
szakember I. 

 
főiskola 

 

 
közművelő-
dési szak-
ember 

Kulturális kö-
zösségfejleszté
s gyakorlata 
(60 ó) 

Közösségfej-
lesztő (120 óra) 

   2018. 

Farkas Bernadett 
közművelődési 
szakember I. 

 
főiskola 

 
művelődés-
szervező 

 
GYED 

 
 

Közösségfej-
lesztő (120 óra) 

   

 
Lévai Tamás 
közművelődési 
szakember III. 

 
érettségi 
(egyetem 
folyamat-
ban) 

 
politológus 
(folyamat-
ban) 

  
 

 
 

 
Értékfeltárás a 
helyi közösségek-
ben  

(40 ó) 

 
 

 

Bak Viktorné 
Közművelődési 
szakember III. 
 

érettségi 
(főiskola 

folyamat-
ban) 

 
marketing 

 
 
GYED 

 
 
 

 
 
 

 Kommunikáció és 
protokoll gyakorla-
ta a közösségi 
művelődésben 
(60 ó) 

 

 
A továbbképzési terv a kulturális szakemberek szervezett továbbképzési rendszerében az akkreditált képzéseket tartalmazza. 
 
Bicske, 2019. február 12.            


	52_BEMKK_munkaterv_beszamolo_tovabbkepzesi_terv
	Könyvtár beiskolázási terv 2019. évre
	Könyvtár továbbképzési terv 2018-2022
	Könyvtári beszámoló a 2018. szervezett képzésról könyvtár
	PMK Beiskolázási terv 2019
	PMK beszámoló a 60 órás közösségfejlesztő képzésről
	PMK továbbképzési terv 2018-2022 (módosított)

