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Közművelődési intézményvezető
(Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek)

90 órás közművelődési szakmai továbbképzés
Alapítási engedély száma: Közm./A./36/2010. (XI.16.)
Indítási engedély száma: Közm./I./51/2010. (XI.16.)

KÉPZÉS LEBONYOLÍTÓJA: Nemzeti Művelődési Intézet Országos
Felnőttképzési Szakmai Központja

Figyelem! Ez a képzés a Közművelődési intézmények vezetői számára előírt szakmai
továbbképzés!
KÉPZÉS CÉLJA:

A 150/1992 (XI.20.) Korm. r. 6/G § (1) bekezdésének1 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 intézményvezető 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.

KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Vezetési-szervezési ismeretek, pénzügyi és gazdasági ismeretek, államháztartási ismeretek

KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE: 13 alkalommal 7 óra, 1 alkalommal 6 óra

1

A 442/2013. (XI.27.) Korm.r. hatályon kívül helyezi a 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/A. § (1) b) pontját, s helyette a
442/2013. (XI.27.) Korm.r 2. §-ban a következőket rendeli el:
2. § A Kjtvhr. a következő 6/G. §-sal egészül ki:
"6/G. § (1) Közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - a megbízását követő két éven belül a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet
szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be
kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
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Kinek ajánljuk a képzést?
A továbbképzési program elsődleges munkaköri célcsoportja:
Költségvetési szervként működő közművelődési intézmények azon intézményvezetői, akik
ismételten pályázni kívánnak a z intézményvezetői igazgatói állás betöltésére (jelenlegi
igazgatók), valamint akik pályázhatnak a magasabb vezetői megbízásra (jelenleg
szakalkalmazottak).
A továbbképzési program egyéb kulturális munkaköri célcsoportjai:
A közművelődési intézmény-hálózatban dolgozó olyan közalkalmazottak, akik
közművelődési szakemberek, vezetők, akik munkakörébe szervezési és vezetési feladatok
tartoznak.
A továbbképzési program más igénybevevőinek lehetséges 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 jelentkezés feltétele:
Felsőfokú közművelődési szakirányú iskolai végzettség vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú munkaköri szakvizsga.
Egyéb feltétel:
A közművelődési intézmény alaptevékenységének megfelelő, a közművelődési feladatellátás
területén eltöltött legalább három éves szakmai gyakorlat.

A képzés részvételi díja:
90.000 Ft
Képzés indításának várható időpontja:
2014. második félév

Tanúsítvány megszerzésének követelménye:
Tanegységenként 20-20 tesztfeladat megoldása, programot záró vizsgadolgozat beadása
(eredményes tanegységi írásbeli vizsga esetén). Dolgozat témája: Egy adott/konkrét
közművelődési intézmény banki kapcsolatainak áttekintése vagy egy adott/konkrét
közművelődési intézmény közbeszerzési rendszerének áttekintése konkrét példákon keresztül.

A tanfolyam minimum 12 fő jelentkezése esetén indul!
A képzéssel kapcsolatos bővebb információ:
Dr. Tóthné Bodor Anita
06 30/587 0644
bodor.anita@nmi.hu

