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Jelentkezési lap 
 
 

A pályázati téma megnevezése: „Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2018.” 

 
 
A Művelődési Intézet tölti ki!  
A pályázat kódszáma: ..................................... Érkezett:…………………………………. 
 
 
 
A pályázó adatai 
 
Az intézmény neve Nagy Gáspár Kulturális Központ 

Az intézmény székhelye 
 

Vasvár,Bartók Béla utca./tér .4 házszám 

Levelezési címe1 ……………………………..helység 

………………………………u./tér …….házszám 

Telefonszáma 94/573-070 

Honlap címe www.ngkk.hu 

E-mail címe info@ngkk.hu 

Telephely neve2 Nagy Gáspár Kulturális Központ 

Telephely címe 9800 Vasvár, Bartók B.u.4. 

Adószáma 116867202-2-18 

Az intézmény fenntartója önkormányzat; egyesület; alapítvány; non-profit célú 
gazdasági társaság3; egyéb: ………………. 

Az intézmény működtetője önkormányzat; egyesület; alapítvány; non-profit célú 
gazdasági társaság4; egyéb: ………………. 

Az intézmény besorolása közművelődés 

Az intézmény alapításának éve 1994.01.01. 

Az intézményi alapító okirat, 
cégjegyzéki nyilvántartási száma 

5/1994( I.27) számú képviselőtestületi határozat. 

Az intézmény törzsszáma 664419 

  

                                                 
1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha nem egyezik meg a székhelynél megadott adatokkal! 
2 Szükség esetén sorokkal bővíthető. 
3 A megfelelő aláhúzandó. 
4 A megfelelő aláhúzandó. 
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A pályázott tevékenységi forma 
Ismeretterjesztés Címre pályázott tevékenységi forma értéke 77 % 

 
Képzés Nem végzett tevékenységi forma 

 
Kiállítás Címre pályázott tevékenységi forma értéke 79 % 

 
Közösségi szolgáltatás Címre pályázott tevékenységi forma értéke 67  % 

 
Művelődő közösség Címre pályázott tevékenységi forma értéke 75 % 

 
Rendezvény Címre pályázott tevékenységi forma értéke 77  % 

 
Tábor  Címre pályázott tevékenységi forma értéke 63 % 

 
Származtatott szolgáltatás Címre pályázott tevékenységi forma értéke 79 % 

 
Szervezeti adottságok 

Vezetés 
Stratégiai tervezés 
Emberi erőforrások menedzselése 

81 % 
75 % 
90 % 
 

 
 
Dátum: 

PH 
 
 
 
 

intézmény vezetője 
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2. Az intézmény bemutatás
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Az intézmény helye a járásban és a nagyobb térségben 

 
A Vasvári járás Vas megye déli részén helyezkedik el, 474 km2 területtel a megye harmadik 
legkisebb kistérsége. Összesen 23 település, ebből egy város (Vasvár) és 22 község alkotja. 
Relatív földrajzi fekvése hazánkon belül szerencsés, amennyiben a Nyugat-Dunántúlon, 
viszonylag közel az (európai uniós) osztrák és szlovén határhoz helyezkedik el, igaz jelentős 
távolságra a fővárostól. Ugyanakkor viszont Vas megyén belül bizonyos értelemben 
periférián, amennyiben a legdinamikusabb pólusoktól (Szombathely - Kőszeg agglomerálódó 
térség, Sárvár) viszonylag távol, s több pólus vonzáskörzetének peremén van. Mindez - 
különösen az erősebb vonzások érvényesülése - azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedben nem 
kellőképpen érvényesültek az EU-hoz közeli fekvés előnyei, viszont regionális besorolása 
alapján a kistérség megítélése ("hivatalos versenyképessége") - a realitásoktól kissé elszakadó 
módon - országosan kedvező volt. Mindebből az következik, hogy a kistérség fejlődése nem 
követte (komoly erőfeszítések és jelentős eredmények ellenére) a régió és Vas megye 
fejlődésének ütemét, attól kissé elmaradt, így pozíciója a régión belül romlott. A Térség 
megközelíthetősége alapvetően jónak mondható. Északi határán halad a 8-as főút, melyet az 
Alpok és a Balaton között haladó észak-déli nemzetközi utak Kámnál, illetve Vasvárnál 
kereszteznek. A közutak burkolatának minősége, - főként a kisforgalmú, településeket 
összekötő utak esetében - jelentős kívánnivalót hagy maga után. A vasúti megközelítés 
Szombathely irányából megfelelőnek mondható, az állomások közül Vasvár, és Pácsony 
esetében jelentősebb az utas-, illetve a teherforgalom. (a 8-as főút közvetlen közelségében 
található Vasvári vasútállomás térségi logisztikai csomóponttá történő fejlesztése a jövőben 
kiemelt feladat lehet.) A Hegyháti Kistérség aprófalvas szerkezetű. A kulturális központ 
munkáját a térséggel való szoros együttműködés hatja át. 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az 5000 főnél kisebb lélekszámú városok közül 
Vasvárnak adományozta a Kultúra Magyar Városa 2006 címet. A település történelmi 
emlékeinek ápolásával, a kulturális hagyományok őrzésével, új kulturális értékek teremtésével 
érdemelte ki a kitüntetést. Az intézmény fő mozgatója volt a pályázási folyamatnak. Vasvár 
kulturális életét a Nagy Gáspár Kulturális Központ (Névadás 2009.V.2.), döntően 
meghatározza. A Nagy Gáspár Kulturális Központ korábban a kolostor egy részében, és az 
1962-ben hozzáépített szárnyban működött. A város jelentős pályázati forrásokat felhasználva 
2004 és 2006 között átépítette, bővítette a Művelődési Házat. Az új épületben egy 270 fős 
mozi-, és színháztermet és kisebb termeket alakított ki. Az intézményben művészeti 
csoportok, civil szervezetek működnek. A városon kívül a kistérség lakosságát is 
megszólítják. 
„A művelődési ház a város és térség közösségét, annak érzéseit, gondolatait, és 

szellemiségének struktúráját tükrözi. A művelődési házban folyó munka lényegileg 

közösségi indíttatású, és közösségformáló erejű, a közösségek fejlesztő folyamatain 

keresztül a kollektív kifejezési szándék válik hétköznapi és ritkábban ünnepi alkotássá.” 

(Idézet a Küldetésnyilatkozatából.) 

Tudatosan építi a kulturális turizmusát erősítve a fesztiváljait. Két-három évenként egy-egy uj 
rendezvény jelenik meg, amelyek szerves fejlődési folyamatok eredményei. Castrum 
Galériáján havonta más-más kiállítás fogadja a vendégeket.  
A város hivatalos lapja a Vasvári Újság, ami 1991 óta jelenik meg havi rendszerességgel. 
Megszületése és elindítása az intézményi törekvésekből eredeztethető, és a mai napig a 
hírforrások jelentős része, illetve az újság készítők köre az intézményből kerül ki. 
A városban közel 20 kulturális szervezet működik. Kötödésük, vagy éppen bölcsőjük révén az 
intézmény szerepe meghatározó a mai napig. 
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Tevékenységek, Szolgáltatások 
 
A nyolc közművelődési tevékenységből a képzést külön nem értékeltük, hanem az 
ismeretterjesztéshez sorolva vettük számba. Az intézmény nem végez akkreditált képzéseket. 
Az elmúlt időszakban is a Nagy Gáspár Kulturális Központ szakmai munkájában hangsúlyos 
volt a lokális közösségek, a helyi cselekvések megerősítése, a helyi értékek fontosságának a 
hangsúlyossá tétele. 
A Közkincs Kerekasztalok működése, a napi gyakorlatban tovább bizonyította létének 
szükségszerűségét. A térségi identitás erősítésének fontos közéleti és szakmai fóruma, immár 
tíz éve. A Hegyháti Toborzónak elnevezett nagyrendezvény a kistérség civil közösségeinek 
kulturális bemutatkozási fóruma lett. A Hegyháti kistérségen túl szakmai kapcsolatok épültek 
a keszthelyi, zalaszentgróti, őrségi, szombathelyi, körmendi kistérségekkel. 
Tovább erősödött a tavaszi időszak kiemelkedő, turisztikai vonzerővel rendelkező eseménye a 
Vasvári Húsvéti Bárány Fesztivál. Minősített Fesztivál címmel rendelkezik az országos 
megmérettetésben a Vasvári Színjátó Fesztivál. A Magyar Színjátékos Szövetség Nemzetközi 
Rendezvényének, az Impro Fesztiválnak választott magyarországi helyszíne a vasvári Nagy 
Gáspár Kulturális Központ. Névadónk a Kossuth-díjas költő példás életműve, erkölcsi 
szilárdsága előtt tisztelegve útjára indítottuk a Költő Hazatér vers és prózamondó találkozót, 
ami az országos vetületben is kiváló helyet vívott ki magának. A szervezési munkálatok 
együttműködésekben valósulnak meg. A színház bérletes előadások /felnőtt, gyermek /a 
kistérségnél távolabbi földrajzi környezetből is vonzzanak közönséget. Intézményünk 
Digitális Jólét Programnak részeseként működik. A demokratikus működési elvek 
tanulásának és a gyakorlásnak fontos helyszíne az intézmény. Az elmúlt időszakban 
folyamatosan kínálunk részvételi lehetőséget, munka tapasztalatszerzést, az önkéntes 
programokban, szakmai terepgyakorlatokat koordináltunk. A Nagy Gáspár Kulturális 
Központ városunk emblematikus építészeti alkotása, minden tekintetben korszerű 
közművelődési színtér. A kulturális közfoglalkoztatási programban az első pillanattól 
közreműködünk és a térségben is inspiráltuk, amíg erre volt lehetőség. 
A kultúra közvetítés helyszíneit a kiscsoportok, civil szervezetek, valamint a programok 
megvalósíthatóságának igényeihez igazítjuk. (A szabadtéri rendezvényeken túl a vendéglők 
helyiségeiben, tűzoltó egyesületnél, illetve az eddig már bejáratott egyéb helyszíneken 
segítjük a kezdeményezéseket) 
Az ünnepi és a hétköznapok kultúrájában is az értékelvűség a meghatározója az 
intézményben folyó szakmai tevékenységnek. A minőségre való törekvés, az állandó 
kreativitás és innováció az intézmény dolgozóinál és a használóinál is természetes állapottá 
vált. Többek között ezért is indult harmadszorra az intézmény a minősítési folyamatban. 
 
Eredmények a közösségi művelődés és a közösségfejlesztés területén; 
 

� Vasi Őrtüzek Irodalmi Vándor Konferencia. 
� Bárány Fesztivál 
� A vidék erőteljesebb megjelenése a Színjátszó Fesztiválon. 
� Zenét a templomokért  
� Könyvkóstolók 
� Vidéken könyves rendezvények (Csehimindszent, Nagymákfa) 
� Vizuális kultúra (alkotó tábor) 
� Nemzetközi kapcsolatok erősödtek. (Georgia, Szlovénia, Románia,) 
� Betlehemezés 
� Vas/V/árnapi Matiné 
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� Filmvetítések (retro és modern filmek) 
� Megyei műsorellátás (színjátszó csoportok, zeneiskola, fúvósok, kiállítások, technika, 

falunapok) erősödő szerepe. 
� Aprók Tánca 

 
� Színházi kultúra fejlesztése  

Bérleten kívül is több színházi előadás volt. Nem engedtük a gyengébb színvonalú 
előadások megjelenését. A show jellegű színész-közönségtalálkozók népszerűek voltak. 
A színházi esteken az előadások megkezdése előtt, kötetlen formában műértelmezést, 
műelemzést hallhatott a közönség Voltak más városokból (Körmend, Szombathely) 
többször visszatérő vendégek, sőt már bérletet is vásároltak. Sok energiát fektettünk a 
szervezésbe, de még több kell. A marketingre kevés forrást tudtunk fordítani. Az iskolák 
és óvodák kéréseit, illetve a nagyközönség igényeit folyamatosan teszteltük. A farsangi 
rögtönzések / Impro Fesztivál / megerősödött és természetes fejlődési folyamatban 
biztosította helyét a vasvári rendezvények között, miközben jól integrálódott az országos 
folyamatokhoz. A fesztiválnak több országban, több helyszínen vannak elődöntői. 
Vasvár ezzel egy nemzetközi színházi eseménysorozat részese. A Vas/V/árnapi Matiné  
új színfoltként van jelen 2017.év óta. 

 
�  „ A Költő Hazatér”  

 
Az értékelt időszakban a rendezvényt sikerült még jobban ismertté tenni az országhatáron 
is túl. Így voltak résztvevők Burgenlandból és Szerbiából is. Épültek a kapcsolatok a 
román Parcium (Köröstárkány) és Szilágyság (Szilágycseh, Zilah, Kraszna) közösségeivel 
is a versmondás kapcsán. Egymás rendezvényeit látogatni fogjuk a jövőben. 
Irodalmi táborok zajlottak a Bérbaltavári Emlékházban, amelyek szervezésében az 
intézmény is részt vett. 
Iskolások látogatásai az emlékháznál megszaporodtak a kezdeményezéseinkre és 
ajánlásainkra.  
Vers és Prózamondó Találkozó Nagy Gáspár Tiszteletére. 
Az első találkozót /2008. év/ egy alapos és sokrétű elemzés, a jövőkép megfogalmazása 
követte. A találkozó életképesnek, továbbgondolásra alkalmasnak bizonyult. Erős szakmai 
befolyással alakítottuk a helyi együttműködéseket, a két település önkormányzatának 
elképzeléseit hozzáigazítottuk a lehetőségekhez, nivelláltuk a különbözőségeket.  
2017 évre, meghirdetett esemény a fenti folyamat szép kiteljesedése volt. Tízedik 
alkalommal került rá sor. Ennek köszönhetően korcsoportonkénti bontásban, 
párhuzamosan tudtuk bonyolítani a szakmai bemutatókat. Kényelmesen megtöltöttük az 
épület tereit, a színháztermet. Elegendő idő maradt a Nagytilaji, Bérbaltavári 
programokra. A két település Vasvárral kiegészülve teljes egészében a vendégek jó 
érzetére tudta fordítani figyelmét. A találkozók mindenkori szakmai célja: Nagy Gáspár 
költészetét mind szélesebb körben ismerté tenni. Távlati cél: Vasvár, Nagytilaj és 
Bérbaltavár kapcsolódása a Vas Megyei irodalmi utakhoz. Kapcsolódások történtek a 
térség határán lévő Zsennye településen született Békássy Ferenc költő, valamint a 
Kámban hat évet élt Kisfaludy Sándor költő szellemi hagyatékával a településeken 
élőkkel együtt. A Weöres Sándor társasággal is felvettük a kapcsolatot. Az elkövetkező 
években érnek be az ezekben rejlő lehetőségek. Új elemeként a rendezvénynek faültetésre 
is sor került Nagytilaj és Bérbaltavár között, amely egy újabb zarándokhellyé válik a 
jövőben. 
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� Nagymákfai rendezvények 

Az egyedi adottságú, kulturális örökségi elemeket tartalmazó táji környezet /egyedi tőzike 
élőhely, erdei iskola, mint fejlett infrastruktúrával rendelkező közösségi színtér, a 
közösségi programok befogadását segítő nyitott porták / kiegészülve a helyi civil 
kezdeményezésekkel, újszerű kulturális programok bevezetését tették lehetővé. A helyi 
együttműködéseknek köszönhetően a programok költség takarékosan voltak 
működtethetők. További fejlődése a helyiek aktivitása és az intézmény szakmaisága révén 
biztosított. A faragó táboron túl más versmondó és színjátszó tábor is működött a múlt 
évben. 
 

� Közkincs Kerekasztal 
A szakmai kapcsolatoknál utaltunk a működésére. 2007. évtől kapcsolódtunk a projektbe. 
Presztízse tovább nőtt az elmúlt évben is. A kistérségen belüli kulturális cserék 
megsokszorozódtak. Annak ellenére, hogy a központi támogatása megszűnt a projektnek, 
a térségben az intézmény szervezésével tovább működik. Országosan is jó példaként 
emlegetik és érdeklődnek iránta. Kilépett a kistérség keretei közül és a szomszéd térség 
közösségeit is megszólította sikerrel. 
 

� Hegyháti Toborzó 
A kerekasztalok működésének egyik fontos látható rendezvénye lett 2009-től. Csaknem 
minden településről részesévé vált az egymás előtti bemutatkozásnak. 2017-ben is a 
térségi együttműködés szép eseménye volt. A vasváriak részéről is emelkedett a 
presztízse. Körvonalazódott a továbblépés térségi kistoborzók irányába. 
 

� Az intézmény eredményesen kapcsolódott a Digitális Jólét Programhoz és 
eszközfejlesztésre került sor Vasváron, valamint a Kismákfai városrészben. Jótékony 
hatással lesz a lakosság ilyen irányú képzésére. 
  

� A kulturális közfoglalkoztatási programban az intézmény aktívan részt vett 2017-ben is. A 
képzések is az intézményben zajlottak. Terepgyakorlatként Bérbaltavár és Nagytilaj 
községekben végeztek irányításunkkal kiskutatást, adatgyűjtést Nagy Gáspárhoz 
kapcsolódóan. 
 

Az intézmény partnerkapcsolatai, társadalmi környezetre való hatás eredményei 
 

Az adott társadalmi környezet kapcsolatait az intézmény folyamatosan vizsgálja. Kialakult 
kapcsolattartási formákat működtet. Kulcsfontosságú partnereivel rendszeresen találkozik. A 
kistérségi kapcsolattartás és partnerség erősödött az értékelési időszakban. Működését az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata pontosan rögzíti. Az intézmény a település 
önkormányzatának a fenntartásában működik. Éves költségvetés és munkaterv alapján végzi a 
tevékenységét. A munkakörök meghatározottak, de egymás tevékenységét is ismerniük kell a 
kollégáknak. A művelődési közösségek, önkéntesek bizonyos esetekben egyenrangú 
munkatársként jelennek meg az intézmény működésében.  

A társadalmi változások törvényszerű következményeként a hagyományos közművelődési 
értékek mellett folyamatosan megjelennek újak is. E változásoknak a létjogosultsága akkor 
igazolódik vissza a napi közművelődési tevékenységben, ha szerves fejlődés eredményeként 
valósulnak meg. Az elmúlt évek szakmai gyakorlatában kialakult rendezvényi struktúra 
megfelelő alapot szolgáltat a folyamatos minőségi megújulásra, fejlődésre is. A 
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közművelődési programok és a nagyrendezvények hatással vannak a településfejlesztés, a 
kulturális vidékfejlesztés, a kulturális örökség feltárás, és védelem munkáinak elemeire, 
erősítik a helyi kulturális turizmus kínálatát. A fenntartó önkormányzattal az 
együttműködések jól kialakultak, iránymutatásaik segítik a napi gyakorlati munkát, a 
törvényesség betartását, a gazdálkodási, munkáltatói, jogi értelmezéseket. A szakbizottság 
szakmai önállóságunk biztosítása mellett, munkánknak erős fenntartói kontrollja. A kulturális 
központ szakmai együttműködései hatással vannak a kistérség kulturális rendezvényeinek 
színvonalára. A helyben kiépített szakmai, partneri kapcsolataink a kölcsönösség elve alapján 
működnek. Az intézményben 2017-ben követő auditot végeztek. 
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3. Önértékelési dokumentum
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3.1. A közművelődési intézmény működését szabályozó fontosabb jogszabályok 
ellenőrző kérdései 

 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 
 

Kérdés Igen Nem 
Az alapító okirat tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak? x  
A szervezeti és működési szabályzat tartalma megfelel a jogszabályi 
előírásoknak? x  

A munkaköri leírások pontosan meghatározzák a munkavállalók feladatait?  x  
A közművelődési munkakörökben és a közművelődési munkát segítő 
munkakörökben dolgozók képesítései megfelelnek a vizsgálati időszakban 
hatályos rendeletben előírtaknak? 

x  

Az intézmény munkatársai részt vesznek a vizsgálati időszakban hatályos 
rendelet szerinti szervezett képzésben? 

x  

Az intézmény készít éves munkatervet? x  
Az intézmény szolgáltat közművelődési tevékenységéről statisztikai 
adatokat az OSAP 1438 számú jelentésben? 

x  

 
EGYESÜLET, ALAPÍTVÁNY KÖZALAPÍTVÁNY 
 

Kérdés Igen Nem 
A létesítő okirat (alapszabály, alapító okirat) az egyesület, alapítvány céljai, 
feladatai között tartalmazza a közművelődési célt (célokat), feladatokat? 

  

A közművelődési feladatellátásban résztvevő tagja, vagy foglalkoztatott 
rendelkezik a vizsgálati időszakban hatályos rendeletnek megfelelő 
szakmai, vagy szakirányú képesítéssel? 

  

Az egyesület, alapítvány készít közművelődési tevékenységére vonatkozó 
munkatervet? 

  

Az egyesület, alapítvány készít szakmai munkájáról éves beszámolót?    
A szervezet szolgáltat-e közművelődési tevékenységéről statisztikai 
adatokat az OSAP 1438 számú jelentésben? 

  

 
VÁLLALKOZÁS (EGYÉNI VAGY TÁRSAS) 
 

Kérdés Igen Nem 
Az egyéni, vagy társas vállalkozás tevékenységi körében, alapító 
okiratában szerepel a közművelődési tevékenység ellátása? 

  

A közművelődési feladatellátásban résztvevő, vagy foglalkoztatott 
személy rendelkezik a vizsgálati időszakban hatályos rendeletnek 
megfelelő szakmai vagy szakirányú képesítéssel? 

  

A vállalkozás készít közművelődési tevékenységére vonatkozó 
munkatervet? 

  

A vállalkozás készít szakmai munkájáról éves beszámolót?   
A vállalkozás szolgáltat közművelődési tevékenységéről statisztikai 
adatokat az OSAP 1438 számú jelentésben? 
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3.2. A tevékenységi formák értékelése5 
 
3.2.1. Ismeretterjesztés 
 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI  
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  

 
� Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések6 

 
Személyi feltételek  
 

Kérdés Igen Nem 
Az ismeretterjesztés szervezője 

• rendelkezik szervezői kompetenciával? x  
• ismeri és alkalmazza a vonatkozó jogszabályi előírásokat? x  

Az intézmény gondoskodik a technikai feladatok ellátásáról, illetve 
szükség szerint segítő munkatársakat alkalmaz, akik betartják a kulturált 
megjelenés és kommunikáció szabályait? 

x  

Az ismeretterjesztő feladatokat ellátó rendelkezik 
• az átadásra szánt ismeretek, készségek magasabb szintjével? x  
• előadói kompetenciával? x  

 
Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény rendelkezik az adott ismeretterjesztési alkalmaknak 
megfelelően berendezett – az előadóval egyeztetett, a választott 
módszernek megfelelően kialakított – helyiséggel vagy térrel? 

x  

Rendelkeznek az ismeretterjesztéshez oktatástechnikai eszközökkel? x  
Az ismeretterjesztés szervezésekor figyelembe veszik a speciális 
helyzetben levők igényeit? 

x  

 
  

                                                 
5 A benyújtásra kerülő kitöltött pályázati dokumentáció csak a címre pályázott és a végzett tevékenységi 
formákat tartalmazhatja. A nem végzett tevékenységi formákhoz tartozó értékelő táblákat törölni kell. A 
dokumentum változtatást követően szükséges a tartalomjegyzék frissítése. 
6 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nemmegfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 
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Dokumentáció 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Készít az intézmény munkaterve részeként vagy annak mellékleteként 
ismeretterjesztési tervet, amely tartalmazza a tervezett tartalmakat és 
formákat? 

x  

Készít az intézmény az ismeretterjesztésre vonatkozó költségvetést? x  
Az intézmény az ismeretterjesztéshez kapcsolódóan köt szerződést? x  
Rendelkezik az intézmény az ismeretterjesztés szervezését segítő 
dokumentumokkal? 

x  

 

A tevékenységi forma végzésének igazolására szolgáló dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény rendelkezik az érdeklődők tájékoztatását szolgáló 
anyaggal? 

x  

A tájékoztató anyag az ismeretterjesztő formának megfelelően 
tartalmazza az ismeretterjesztés címét, formáját, célját, célcsoportját, 
helyét, időtartamát, a részvétel feltételeit, az oktató(k)ról szóló 
információkat? 

x  

Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges 
nyilvántartást? 

x  

Amennyiben a részvételről tanúsítvány szerezhető, az intézmény 
dokumentálja a megszerzéshez előírt feltételek teljesülését? 

x  

Készít az intézmény beszámolót az ismeretterjesztésről? x  
 

� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 
Nincs 
 

� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések7 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény dokumentálja x  

• az ismeretterjesztő alkalmak számát? x  
• a résztvevők számát? x  
• a PR megjelenéseket? x  
• a pénzügyi mutatóit? x  
• a résztvevők elégedettségét? x  
• a nemzetközi együttműködésben megvalósuló ismeretterjesztések 

számát?  
x  

• a tevékenységgel kapcsolatos szakmai, módszertani tanácsadás 
számát?  

x  

• egyéb, éspedig   
  

                                                 
7 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  
1.1. partnerei körét azonosítja. 
 
Az éves munkatervünk részét képező ismeretterjesztés programtervbe 
azonosítjuk a partnereinket (belső, külső). Tematikus címlistákkal 
rendelkezünk. Külön nyilvántartásunk van a csak postai címet 
használókról. 
 

0   1   2   3   4 

1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
A munkatervben meghatározzuk a felelőst, és a külső partnert is, a 
munkaköri leírásban, iratkezelési szabályzatban szabályozzuk a 
kapcsolattartást. Kialakult gyakorlat szerint működünk, az elsődleges 
szempont a külső partner igénye. 
 

0   1   2   3   4 

1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
A partnereink igényének legmegfelelőbb csatornát használjuk – telefon, 
e-mail, személyesen, olykor postai úton. Lakosságot műsorfüzetben, 
újságban, plakáton, interneten, személyesen is értesítjük. 
 

0   1   2   3   4 

1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 
A műsorfüzetben felhívást teszünk közzé pl. filmvetítési javaslatokra. 
Művelődő közösségek zömmel saját élethelyzet, és érdeklődési körön 
belül maradnak. 
 

0   1   2   3   4 

1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 
adatgyűjtést végez. 

 
Vendégkönyvet helyeztünk el az intézményben, a napi ügyeletesnél 
jelezni lehet a véleményt, észrevételt. A kollégák általi a személyes 
információ gyűjtés a napi gyakorlat része. 

 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 

törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 
 
2017. tavaszán alakult a Vasvár Kollégium, amellyel Vasvár és a térség 
értékfeltárása kezdődött meg. 2017. októberében a Helyi értékek hete 
programsorozatban mutattuk be a tevékenységet. Igényként merült fel a 
Hegyhát tárgyalkotó népművészeinek számbavétele is. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
A pályázati támogatásból megvalósuló programok értékelést 
tartalmaznak. A Hegyháti Közkincs Kerekasztal vasvári értekezletén 
bemutatjuk tevékenységeinket. A beszámolóban összegezzük az 
eredményeket. 
 

0   1   2   3   4 

2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról, és adaptálja 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 

 
Igazgatónk rendszeresen járja az országot, mindenhonnan hoz kiadványt, 
érdekességet, tanulni valót. A hozott, és a saját javaslatokat évente külön 
fájl-ba gyűjtjük „Ami lehetne” címmel – pl. szomszéd településen költő, 
olimpikon él, éjszakai egyetem ötlet, kapcsolatok egy-egy programhoz, 
stb. 
 

0   1   2   3   4 

2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
Folyamatosan figyeljük Szombathely, Körmend, Sárvár települések 
programjait. Máshonnan hozott ismertetőkkel vetjük össze a sajátunkat. 
 

0   1   2   3   4 

2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 
egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 

 
A Vasi Őrtüzek program az NKA Ismeretterjesztési kollégiuma által 
támogatott programsorozat. A tevékenységet a Dr. Bendefy László Városi 
Könyvtárral együttműködve végezzük. 2017 tavaszán a Lakiteleki 
Népfőiskolával és az NMI-vel együttműködésben kezdődött Vasváron és 
környékén (24 település bevonásával) a Vasvári Értékfeltáró Kollégium 
munkája. Együttműködünk a művelődő közösségekkel, a Máltai 
Szeretetszolgálattal, a Vasvár Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
A vezetői programban nagy hangsúlyt fektetünk az ismeretterjesztés 
fontosságára, az éves munkatervben mindig pontosan meghatározzuk a 
tevékenységet. A pályázatokat is tevékenységi körönként – 
ismeretterjesztésre is – tervezzük. 
 

0   1   2   3   4 

3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
A munkatervben rögzítjük a tevékenységet, meghatározzuk a felelősöket, 
és a pontos – már egyezetett – partnereket is. A munkaterv szöveges 
részében összefoglaljuk a tevékenység előzményeit. 
 

0   1   2   3   4 

3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt 
eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. 

 
A munkatervben pontosan – időpont, alkalom, belső-külső partner – 
meghatározzuk a célokat, a beszámolóban rögzítjük az eredményeket. A 
pályázati forrásból támogatott programról – pl. Vasi Őrtüzek, NKA 
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium – értékelő beszámolót 
készítünk. 
 

0   1   2   3   4 
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3.2.2. Képzés 
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3.2.3. Kiállítás 
 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  

 
SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGLÉTÉRE VONATKOZÓ ELLENŐRZŐ 
KÉRDÉSEK8 
 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
A kiállítások szervezője, rendezője (szakmai munkatárs és/vagy a feladatra felkért, megbízott 
szakember) 

• rendelkezik kiállítás szervezési és - rendezési kompetenciával?  x  
• ismeri és alkalmazza a vonatkozó jogszabályi előírásokat? x  
• tájékozott a kiállítóról és a kiállítás tartalmáról? x  

A kiállító személy(ek), szervezet(ek) jogosult(ak) a kiállításra átadott 
tárgyak, áruk, élőlények nyilvános bemutatására? 

x  

Az intézmény gondoskodik a technikai feladatok ellátásáról, illetve szükség 
szerint segítő munkatársat alkalmaz, akik betartják a kulturált megjelenés 
és kommunikáció szabályait? 

x  

 
Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Rendelkezik az intézmény a kiállítás rendezésére és a bemutatott tárgyak, 
áruk, élőlények elhelyezésére alkalmas térrel vagy bérelt helyiséggel? 

x  

Rendelkezik vagy beszerzi (szükség esetén bérli) a kiállítás jellegének 
megfelelő installációs eszközöket, világítást? 

x  

Gondoskodnak a kiállítási tárgyak eredeti állagának megtartásáról, 
védelméről? 

x  

A kiállítások szervezésekor figyelembe veszik a speciális helyzetben levők 
igényeit? 

x  

  

                                                 
8 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 
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Dokumentáció  
 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Készít az intézmény a munkaterve részeként vagy annak mellékleteként 
kiállítási tervet? 

x  

Készít az intézmény a kiállításra vonatkozó költségvetést? x  
Rendelkezik az intézmény a kiállítás szervezését segítő dokumentummal? x  
Készít az intézmény a kiállítás rendezéséhez kapcsolódó szerződéseket? x  

 
A tevékenységi forma végzésének igazolására szolgáló dokumentumok 

 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény rendelkezik az érdeklődők tájékoztatását szolgáló 
információs anyaggal? 

x  

Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges 
nyilvántartást? 

x  

Az intézmény készít beszámolót a kiállítási tevékenységéről? x  
 

� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 
 

Kérdés Igen Nem 
Alkalmazkodik a kiállítás megnyitó felépítése, programja, valamint a 
kiegészítő rendezvények tartalma a bemutatott tárgyak jellegéhez, a 
közönség összetételéhez? 

x  

A rendező intézmény biztosítja a megadott nyitva tartási időben a kiállítás 
megtekintését, a látogatók informálását? 

x  

Az élőlények kiállítása esetében a rendező intézmény gondoskodik az 
állatok szakszerű elhelyezéséről? 

x  

 
� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések9 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény dokumentálja 
• a kiállítások számát (jellegük szerint)? x  
• a látogatók számát? x  
• a kiállítási napok számát? x  
• a pénzügyi mutatóit? x  
• a látogatók elégedettségét? x  
• a PR megjelenések számát? x  
• a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kiállítások számát? x  
• a kiállítási tevékenységgel kapcsolatos szakmai, módszertani 

tanácsadás számát? 
x  

• egyéb, éspedig:   

                                                 
9 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  

1.1. partnerei körét azonosítja. 
 
Tematikus címlisták alapján dolgozunk. Körlevél boríték nyomtatással 
oldjuk meg a postázandó levelek címzését. Új látogatók adatait felvesszük 
a címlistába. A meglevő adatokat nyilván tartjuk, használjuk. 
Az alkotókról, kiállítókról címjegyzéket vezetünk, pontos elérési 
lehetőségekkel. 
 

0   1   2   3   4 

1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
Munkatervben meghatározott tartalom, időpont, partnerek, és kijelölt 
felelős. A gyakorlat szerint előzetes ismertetés a tevékenységről 
különböző fórumokon. 
A kiállítókkal és a közreműködőkkel folyamatos a kapcsolattartás. 
 

0   1   2   3   4 

1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
A kiállítások előtt”pontosítjuk” a célközönséget. 
Részben kipostázott meghívókkal keressük meg őket, részben az 
intézmény web oldalán, és facebook oldalán ismertetjük a kiállítást. A 
Vasvári Újságban is megjelennek a hírek, példányszáma 2000 db, így 
minden háztartásba eljut az információ. 
 

0   1   2   3   4 

1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 
Vendégkönyv, személyes információ gyűjtés a látogatókkal történő 
beszélgetések során. A kiállítási terv az év közben is változik, ha olyan 
ötlet, igény merül fel, melyet érdemes megvalósítani. pl. Varázslatos 
Vasvár fotókiállítás vagy a Rétes fesztiválhoz kapcsolódó falvédő 
kiállítás. 
 

0   1   2   3   4 

1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 
adatgyűjtést végez. 

 
Vendégkönyv, személyes információ gyűjtés a látogatókkal történő 
beszélgetések során. 
E-mail üzenetek összegyűjtése. Ügyeletes füzet tartalmazza a napi 
látogatói létszámot. 

 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 

törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 
 
Megpróbálunk anyagi forrásokat teremteni a kiállításokhoz. 
Költséghatékonyság miatt a kiállítások egy részét vándorkiállításként 
szervezik, és a térség kisebb településeire is eljuttatjuk. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
Vasvári Újság hírei, cikkei mutatják be az intézmény tevékenységét. 
Hegyháti Közkincs Kerekasztal koordinátoraiként folyamatosan 
megosztjuk tapasztalatainkat a kistelepülésekkel. 
 

0   1   2   3   4 

2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptálja 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 

 
Gyűjtjük más települések kiállítás-meghívóit, azok sajtó tudósításait. 
Internetes információgyűjtést végzünk a környező települések művelődési 
intézményeiben folyó munkáról (Körmend, Szombathely). 
A kiállítás megnyitókat, egy nagyobb rendezvény részeként valósítjuk 
meg. A VISZÁK VASBAN kiállítás megnyitójához közéleti fórum 
kapcsolódott, Fórum a megye képzőművészeti életéről. „A 
képzőművészet szerepe a közösségfejlesztő folyamatokban” címmel. 
 

0   1   2   3   4 

2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
Tevékenységünket folyamatosan összehasonlítjuk több település 
galériáinak tevékenységével. Gyűjtjük azok sajtóanyagát. 
 

0   1   2   3   4 

2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 
egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 

 
 A vizuális kultúra, összehangolt fejlesztése – a képzőművészeti 
alkotótáborral karöltve – egyre jobban körvonalazódik, hiszen egyre 
jelentősebb saját gyűjteménnyel, és partneri kapcsolatokkal rendelkezünk. 
Kiállítási anyagot vándoroltatunk településeken, más településen 
megszervezzük a kiállítást (pl. Győrvár). 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
A munkaterv minden évben több kiállítást tartalmaz, mint amit meg 
tudunk valósítani. Kiállítási tevékenységünk megszervezésénél követjük 
az általunk vallott „vízió” gondolatát „Vasvár Vas megye Szentendréje”. 
Különös gondot fordítunk az alkotótábor képzőművészeinek Vasvári 
bemutatására. A munkaterv szerinti cél, hogy folyamatosan legyen 
kiállítás az intézményben. 
 

0   1   2   3   4 

3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
A Munkaterv rögzíti a kiállítás tartalmát, tervezett időpontját, a 
partnereket és a helyi felelőst. Minden kiállításra – és megnyitóra – 
Munkalap készül, amely rögzíti a feladatokat, és a helyzetfelmérés 
információit. 
 

0   1   2   3   4 

3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt 
eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. 

 
Napi szinten vezetjük a látogatottsági adatokat az ügyeletes füzetbe. 
Az intézmény minden terét alkalmassá tettük kiállítások fogadására. 
Alternatív helyszíneket is bevonunk a kiállítási gyakorlatba.( kirakat) 
 

0   1   2   3   4 
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3.2.4. Közösségi szolgáltatás 
 
Tipológia 
 
Kérjük, X-szel jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyek azok a közösségi szolgáltatások, 
amelyeket az intézmény végez. 
 

Információs tevékenység x 
Agora, animált agora funkció x 
Telekommunikációs, informatikai szolgáltatás x 
Játszóház, babaszoba, gyermekfelügyelet  

 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  

 
SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGLÉTÉRE VONATKOZÓ ELLENŐRZŐ 
KÉRDÉSEK10 
 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
A marketing tevékenységet végző (nem feltétlenül önálló munkakörben 
alkalmazott) munkatárs rendelkezik a PR, a marketing munkához 
szükséges kompetenciákkal? 

x  

Amennyiben az információs tevékenységhez rendelkeznek információs munkatárssal,  
• ismeri a gyűjtőkörbe tartozó információs területet? x  
• kommunikatív, empatikus? x  
• rendelkezik informatikai kompetenciákkal? x  
• rendelkezik irodatechnikai kompetenciákkal? x  

Az agora, az animált agora programok szervezője, rendezője (szakmai munkatárs és/vagy 
a feladatra felkért, megbízott szakember) rendelkezik 

• művelődésszervezői kompetenciákkal?  x  
• számítástechnikai kompetenciákkal? x  

A gyermekfelügyelő rendelkezik a feladathoz szükséges 
• képzettséggel, ismeretekkel? x  
• jó kapcsolatteremtési készséggel? x  

A portások, információsok, egyéb beosztású, a feladatellátásban 
résztvevők kellőképpen nyitott, kommunikatív személyek? 

x  

  

                                                 
10 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 
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Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény rendelkezik   

• a tevékenység végzéséhez megfelelő helyiséggel, színtérrel, 
terekkel, amely figyelembe veszi a speciális helyzetben lévők 
igényeit? 

x  

• a gyermekfelügyelethez, babaszobához, játszóházhoz szükséges, a 
biztonsági előírásoknak megfelelő térrel és eszközökkel? 

 nem 
relevans 

Az intézmény rendelkezik a tevékenységhez, kapcsolatalakításhoz szükséges 
• informatikai, telematikai berendezésekkel, internet kapcsolattal? x  
• szkennerrel, nyomtatóval, fénymásolóval? x  
• újságok, folyóiratok, könyvek és mindezek tárolására alkalmas 

bútorzattal? 
x  

• üzenethordozókkal: faliújság, elektronikus hirdetőfal? x  
• sporteszközökkel, játékokkal? x  
• az adatgyűjtéshez szükséges kommunikációs csatornákkal? x  
• a manuális és az elektronikus adatfelvitelhez szükséges megfelelő 

eszközökkel? 
x  

• a közösségi szolgáltató tevékenységhez szükséges 
kommunikációs csatornákkal? 

x  

 
Dokumentáció 
 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény rögzíti munkatervében a tevékenység típusok szerinti 
feladatait? 

x  

A terv rögzíti a tevékenység célját, célközönségét? x  
Az intézmény készít a kapcsolódó szolgáltatások kereteit rögzítő 
szerződéseket? 

x  

Készít az intézmény a tevékenység végzéséhez költségvetést? x  
Rendelkezik az intézmény a szolgáltatásokhoz szükséges engedélyekkel? x  
Rendelkezik az intézmény a tevékenység szervezéséhez segítő 
dokumentummal? 

x  

 
A tevékenységi forma végzésének igazolására szolgáló dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény készít a tevékenység végzését igazoló  
• tájékoztató dokumentumokat? x  
• éves beszámolót? x  

Az intézmény vezeti a statisztika kitöltéséhez szükséges nyilvántartást? x  
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� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 
 

Kérdés Igen Nem 
Rendelkezik az intézmény közművelődési/települési tárgyú gyűjtőkörrel, 
amely minimum a saját programkínálatát tartalmazza? 

x  

Rendelkeznek olyan rendszerrel, amely az információkat 
visszakereshetővé teszi? 

x  

Az alaptevékenység fontos közösségfejlesztő, segítő elemeként 
kialakították az agora funkciót? 

x  

Az intézmény nyitvatartási idejében rendelkezésre állnak a 
szolgáltatások? 

x  

 
� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések11 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény dokumentálja x  
• az információs csatornák számának alakulását? x  
• a gyűjtőkör növekedését? x  
• a szolgáltatásokat igénybe vevők számát? x  
• a szolgáltatási alkalmak számát? x  
• a pénzügyi mutatóit? x  
• a résztvevők elégedettségét? x  
• a nemzetközi együttműködés számát a tevékenységi formában?  x  
• a tevékenységi formával kapcsolatos szakmai, módszertani 

tanácsadás számát?  
x  

• egyéb, éspedig:   

                                                 
11 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  

1.1. partnerei körét azonosítja. 
 
Rendelkezünk folyamatosan karbantartott, frissített célcsoportok szerinti 
e-mail rendszerrel. 
Listák pl.: önkormányzati lista, bérletesek, közkincs kerekasztal, kiállítók, 
kiállítás látogatók, média. 
 

0   1   2   3   4 

1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
Munkaköri leírás, SzMSz, és az Iratkezelési szabályzat is rögzíti az 
érintett dokumentumok kezelését. Munkaterv külön fejezete a 
tevékenység leírása – feladat, alkalom, felelős meghatározásával. 
 

0   1   2   3   4 

1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
Címlistákat szükség szerint, de 5 havonta frissítjük. 
Havi műsorfüzet, Vasvári Újság- a város minden háztartásába eljut, 
szabadtéri hirdetőtáblák, nagyobb sajtók, rádiók, televízió, országos 
hírközlő szervek. Hírközlő honlapokra információt küldünk. 
Vendéglátóhelyeken, üzletekben, kirakatokban (frekventált helyeken) 
kihelyezett programismertetők. A facebook tartalmakat naponta frissítjük. 
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1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 
A honlapon mindig a friss hírek vannak. Megtalálható, letölthető 
formátumban a havi műsorfüzet, a nyomtatott forma háttérbe szorul, a 
műsorfüzetet átlagosan havonta több mint 200 alkalommal töltik le. 
A facebookon fotóalbumokba rendezve megtalálhatók az egyes 
programok dokumentumai. 
Igényfelmérés – bérletes előadások kiválasztása, célzott csoport 
megkeresés, illetve Vasvári újság visszaküldhető melléklete. Napi 
ügyeletes beszélgetései a látogatókkal, személyes vélemények 
megismerése. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 

adatgyűjtést végez. 
 
A színházi évadokról és a nagyrendezvények véleménykérő és 
elégedettségmérő adatlapok feldolgozása megtörtént, beépült. A 
Facebook-on látogatói üzenetek. 

 

0   1   2   3   4 

1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 
törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 

 
A programfelelős feladata. Vendégkönyv. Lakossági fórum szervezése 
nagyrendezvény előtt – program ismertetése, várható hosszú, zajos 
program, amire az intézmény szomszédságában élő lakosság számíthat. 
Bérletes előadások kiválasztása, lakossági igényfelmérés alapján történik. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
Hegyhát Közkincs Kerekasztal résztvevői részére tapasztalatok átadása. 
Prezentációk bemutatása a tevékenységről a kulturális kerekasztal 
résztvevőinek. Felsőoktatásban részt vevő hallgatók segítése. 
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2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptálja 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 

 
Elektronikus, hagyományos hordozóanyagok felhasználása. Vasvári 
Újságban figyelemfelhívás. 
Kiküldetésben lévő kolléga gyűjti más települések műsorfüzeteit, ezeket 
átnézzük. 
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2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
Folyamatosan figyeljük már városok honlapját, mi szerepel, és hogyan. 
Más intézménynél láttuk, így mi is átvettük a logók használatát a 
plakátokon, dokumentumokon. 
 

0   1   2   3   4 

2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 
egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 

 
Workshop rendezvényeken részvétel. 
Hegyháti Közkincs Kerekasztal koordinálása. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
A Küldetésnyilatkozat meghatározza az intézmény főbb tevékenységeit, 
így az információs tevékenységet, a közösségi szolgáltatásának 
stratégiáját. A Munkatervben külön fejezet foglalkozik a tevékenységgel. 
 

0   1   2   3   4 

3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
Munkatervben elemeire lebontva jelenítjük meg a tevékenységet. A 
Munkalapokon jelöljük, hogy mely csatornákon informálunk: plakát, 
szórólap, tv, rádió, újság. Megtervezzük, hogy a plakátokból hova, milyen 
méretben kerüljön ki. A Kínai áruház kirakata a legjobb hirdetési felület – 
ide mindig az időszak legnagyobb programja kerül. A Vasvári Újság a 
leghatékonyabb, mert minden vasvári háztartásba eljut, 2000 példányban 
jelenik meg. 
Színházbérlet összeállítása előtt ajánlót juttatunk el a közönséghez, 
amelyből választhat, ezt grafikonon összesítjük. 
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3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt 
eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. 

 
Munkaterv rögzíti a célokat, eredményeket. 
Az információk minél szélesebb körben való terjesztése. Az elérni kívánt 
csoportok, közönség meghatározása. 
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3.2.5. Művelődő közösség 
 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  

 
� Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések12 

 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Az animálásra, a csoport vezetésére felkért vagy megbízott személy 

• rendelkezik az adott területre vonatkozó kompetenciákkal? x  
• alkalmas a közösség vezetésére, animálására? x  

A művelődő közösséggel kapcsolatot tartó közművelődési szakember    
• rendelkezik a művelődő közösségek létrehozására, működtetésére 

vonatkozó kompetenciákkal? 
x  

• ismeri és alkalmazza a vonatkozó jogszabályi előírásokat? x  
 
Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény rendelkezik olyan helyiséggel, amely alkalmas az adott 
típusú közösség tevékenységének végzésére? 

x  

Az intézmény rendelkezik olyan felszerelésekkel, eszközökkel, 
amelyekkel a művelődő közösségek jellegének megfelelő munkavégzés 
feltételei biztosíthatók? 

x  

 
Dokumentáció  
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Rendelkezik az intézmény a művelődő közösségek tervezett 
tevékenységét tartalmazó tervvel, amely a közművelődési intézmény 
éves munkatervének része vagy melléklete? 

x  

Készít az intézmény a tevékenység végzéséhez költségvetést? x  
Rendelkezik az intézmény a művelődő közösségek működését segítő 
dokumentummal? 

x  

Készít az intézmény a művelődő közösségek tevékenységéhez 
kapcsolódó szerződéseket? 

x  

  

                                                 
12 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 



35/69 
 

A tevékenységi forma végzését igazoló dokumentumok 

 

Kérdés Igen Nem 
Rendelkezik az intézmény tájékoztató, információs anyaggal  
a művelődő közösségekről, tevékenységükről? 

x  

Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges 
nyilvántartást? 

x  

Készít az intézmény beszámolót a művelődő közösségek 
tevékenységéről? 

x  

 
� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 

--- 
 

� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések13 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény dokumentálja 

• a művelődő közösségek számát? x  
• a tagok számát? x  
• a bemutatkozások számát? x  
• a bemutatkozásokon elért eredményeket? x  
• az összejövetelek számát? x  
• a résztvevők elégedettségét? x  
• a lemorzsolódást? x  
• a nemzetközi együttműködésben megvalósuló tevékenységek 

számát? 
x  

• a művelődő közösségekkel kapcsolatos szakmai, módszertani 
tanácsadás számát? 

x  

• a pénzügyi mutatóit? x  
• egyéb, éspedig:   

  

                                                 
13 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 



36/69 
 

ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  
1.1. partnerei körét azonosítja. 
 
A munkatervünk rögzíti a működő művelődő közösségeink körét. A 
munkaköri leírásban személyhez rendeljük a csoportot, tevékenységet. 
Beszámolóban rögzítjük azok összejöveteleit, eredményeit. A 
csoportokról, vezetőiről nyilvántartást vezetünk – elérhetőséggel – 
amelyet szükség esetén frissítünk. 
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1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
Rögzítjük a partnerség tartalmát, konkrét feladatokat – mely programban 
mivel vesz részt a közösség. Év elején rögzítjük a terembeosztásokat, 
összejövetelek napját. 
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1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
A közösségek tagjait a csoportvezető tájékoztatja, informálja. 
Intézményünk éves munkatervének kialakításába, az egyes rendezvények 
programjába is bekapcsolódnak a résztvevők, mint közreműködők, 
fellépők vagy épp önkéntesek. 
A munkatervet az év elején a közösségek tagjainak is elküldjük. 
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1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 
Segítik egymás tevékenységét. Intézményünk munkatársai ismerik a 
közösségek tagjait, ismerik érdeklődési körüket, képességeiket. Így 
pontosan tudják kp. ki milyen program iránt érdeklődik, melyik 
programban szeretne, tudna közreműködni. 
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1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 
adatgyűjtést végez. 

 
A közösségek tagjainak véleményét ismerjük. A heti találkozókon mindig 
újabb és újabb ötletek, igények merülnek fel. Amit lehetőség szerint 
beépítünk a programokba. Alkalmanként végzünk elégedettségmérést is. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 

törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 
 
Intézményünk működésében a kapcsolati tőke és a partnerközpontúság a 
meghatározó. A tevékenységünk középpontjába a közösségeket állítjuk. 
Jó példa az igényekre történő reagálásnál pl. a Vers Műhely tanácsadó 
munkája a Költő Hazatér rendezvény előtti hónapokban. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
Továbbra is folyamatosan és jól működik a Hegyháti Kerekasztal mely 
folyamatos lehetőséget biztosít a tapasztalatok, módszerek, eredmények 
bemutatására. 
A Vasvári Újság havi rendszerességgel ír intézményünkről. 
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2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptálja 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 
 

Figyelemmel kísérjük a szakterületet, honlapokról hetente informálódunk. 
Szakmai anyagokat szerzünk be és továbbítunk. 
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2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
A környék intézményeinek tevékenységét folyamatosan nyomon 
követjük. A Hegyháti Toborzón fellépő más csoportokkal 
összehasonlíthatjuk saját munkánkat. 
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2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 
egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 

 
A Hegyháti Közkincs Kerekasztal 22 települést fog össze. Ebből a 
munkából nőtte ki magát a Hegyháti Toborzó. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
Intézményünk tevékenysége a közösségek létrejöttét, működését, 
fejlesztését generálja. Szerepel a küldetésnyilatkozatunkban, a 
munkatervünkben és a beszámolóinkban is. 
Pl. Vasvári Hölgyek Fotótárlata felveti egy esetleges fotószakkör, klub, 
Hölgy Klub megalakulásának lehetőségét. 
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3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
A munkaterv készítésekor felmérjük a közösségek következő évi terveit, 
lehetőségeit, vállalásait. Mind a munkatervben, mind a beszámolóban 
értékeljük a csoport tevékenységét és a fejlesztendő területet is 
meghatározzuk. 
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3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt 
eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. 

 
Az ügyeletes füzetet naprakészen vezetjük, így folyamatosan, pontos 
információik vannak az egyes csoportok létszámának alakulásáról. 
Gyűjtjük a csoportokat érintő fellépések, programok dokumentumait 
(fotók, újságcikkek). 
Statisztikai összesítést végzünk, az éves jelentési kötelezettségnek eleget 
teszünk. 
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3.2.6. Rendezvény 
 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  

 
� Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések14 

 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
A rendezvények szervezője, rendezője 

• rendelkezik rendezvényszervezési kompetenciákkal? x  
• ismeri a műsoros rendezvényekre meghívható művészek, együttesek 

kínálatát, a programok, művek tartalmát? 
x  

• tájékozott a bemutatható filmek köréről, azok tartalmáról? x  
• ismeri a helyi hagyományokat? x  

Az intézmény gondoskodik a technikai feladatok ellátásáról, illetve szükség 
szerint segítő munkatársakat alkalmaz, akik betartják a kulturált megjelenés 
és kommunikáció szabályait? 

x  

 
Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény rendelkezik 

• az adott típusú rendezvény megtartására alkalmas teremmel, térrel 
vagy bérelt helyiséggel? 

x  

• a rendezvény jellegének, a fellépő művészek és csoportok 
szükségleteinek megfelelő hangosítással, fénytechnikával és egyéb 
eszközökkel (szükség esetén bérli)? 

x  

A rendezvényen közreműködő személy(ek), szervezetek a rendező 
intézménnyel kötött megállapodás szerint biztosítják a produkciók 
bemutatásához szükséges speciális eszközöket? 

x  

A rendezvények szervezésekor figyelembe veszik a speciális helyzetben 
levők igényeit? 

x  

  

                                                 
14 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 
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Dokumentáció  
 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény készít a munkaterv részeként vagy mellékleteként éves 
rendezvénytervet? 

x  

Készít az intézmény a tevékenységi forma végzéséhez költségvetést? x  
Az intézmény készít a rendezvények szervezését segítő dokumentumot? x  
Rendelkezik az intézmény a rendezvény megtartásához szükséges 
engedélyekkel? 

x  

Készít az intézmény a rendezvényekhez kapcsolódó szerződéseket? x  
 
A tevékenységi forma végzésének igazolására szolgáló dokumentumok 

 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény rendelkezik az érdeklődők tájékoztatására szolgáló 
tájékoztató, információs anyaggal? 

x  

Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges 
nyilvántartást? 

x  

Az intézmény készít beszámolót a rendezvények megvalósításáról? x  
 

� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 
--- 

 
� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések15 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény dokumentálja a rendezvények 
• számát? x  
• látogatóinak, résztvevőinek számát? x  
• időtartam szerinti számát? x  
• pénzügyi mutatóit? x  
• ismétlődésének számát? x  
• látogatóinak elégedettségét? x  
• PR megjelenéseinek számát? x  
• a nemzetközi együttműködésben megvalósuló rendezvények számát?  x  
• a rendezvénnyel kapcsolatos szakmai, módszertani tanácsadás 

számát? 
x  

• egyéb, éspedig:   
  

                                                 
15 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  
1.1. partnerei körét azonosítja. 
 
Minden főbb dokumentumában azonosítjuk a belső és külső partnereinket 
(vezetői program, munkaterv, beszámoló). Az éves munkaterv részét 
képező rendezvénytervben pontosan azonosítjuk a partnereket (belső, 
külső). Tematikus – tevékenységi körönként – címlistákkal rendelkezünk. 
Kiemelten kezeljük az intézmény közvetlen közelében élő 80-100 főt, 
őket külön is megszólítjuk, egyeztetésre. 
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1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
Munkaterv rögzíti egy-egy rendezvény partneri körét. Munkalapot 
vezetünk, amelyet minden rendezvényhez kötelező kitölteni, ezen a 
partnerek felsorolásra kerülnek. Munkaköri leírás is meghatároz 
partnerrel tartandó kapcsolatot. A címjegyzék tartalmazza, hogy mi a 
kapcsolattartás módja: e-mail, telefon, posta. 
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1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
Internetes felületeken, műsorfüzetben, plakáton. Rétesfesztiválnak külön 
facebook oldala van. A rendezvénytervet már a tárgy év kezdete előtt 
nyilvánossá teszik, lehetővé téve a reagálásokat. Munkalapon a partnerek 
felsorolásra kerülnek. A forgatókönyvek a közreműködők elérhetőségét 
(telefon) is tartalmazzák. 
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1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 

Az igényfelmérést – tanulva a korábbi évek többszörös felméréseiből – 
kevesebbszer, és irányítottan végezzük. Az igényfelméréseket összesítjük. 
Az éves színházi bérlet kialakításakor minden esetben meghívásra kerül a 
legtöbb szavazatot kapott előadás. 
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1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 
adatgyűjtést végez. 

 
A kihelyezett Vendégkönyv alkalmas a vélemények gyűjtésére, minden 
előadás után többen írnak a könyvbe. A facebookon rendszeresek a 
hozzászólások. A személyes kapcsolat miatt szóban is sokan mondanak 
véleményt (ezek egy része dokumentumban is elhelyezésre kerül). 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 

törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 
 
Facebook hozzászólásokra információt adunk. Színházlátogatást 
szervezünk más helyszínre, egyéb látnivalók megtekintésével, 
buszszervezéssel. A Vas/v/árnapi matiné előadásait gyerekfoglalkozás 
előzi meg, egészíti ki, ill. könyvárusítás van előadás után. A korábbi 
külön, gyerek-felnőtt kiadvány helyett egy füzetben jelent meg – 
nyomdai,500 pld. – a színházi előadásokat tartalmazó füzet, hogy a szülő 
tudjon a gyerekelőadásról is (a kisebb gyereket is elviszi). Színházi 
előadás előtt egy „showman” az előtérben, az előadáshoz szorosan 
kapcsolódó, ráhangolódást segítő performance-t tart. Rétesfesztiválon a 
fáradt olaj szervezetten gyűjtése, kisgyermekesek részére 
szoptatóhelyiség, ételmelegítő feltételek biztosítása. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
2013-2016. beszámolóban a nagyrendezvényekről átfogó értékelést 
készítettünk. Nagymákfai Piknik – szakmai segítségnyújtás. Térségi 
szakmai napokon mutatjuk be tevékenységét. Műsorfüzetben 
tájékoztatjuk a lakosságot a beadott és nyertes pályázatokról. 
Rendszeresen publikáció jelenik meg egy-egy nagyobb rendezvényről 
Vasvár város honlapján, a Vasi szemlében, a Színjátszókban, a Színben 
(2016. július, „Járd ki lábam, járd ki most…” – Táncház módszerrel a 
helyi közösségek megerősítéséért, Gergye Rezső) 
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2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptál 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 

 
A szemlélet, teljesen beépült a mindennapi tevékenységbe. Sárvár, 
Szombathely, Körmend tevékenységeiről napi szinten tudunk (pl. hogy 
sikerült ott a tegnapi színházi előadás). Az intézmény vezetője sokat 
utazik, mindenhonnan máshol látott ötletekkel jön haza. Legutóbb új 
hirdetési felületet találtak, a villanyoszlopokra készítettek plakátot. 
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2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
Mivel folyamatosan figyeljük mások tevékenységét, így már automatikus 
az összehasonlítás is. A pályázati tevékenységünket, a 
partnerközpontúságunkat, a színházi bérletes előadásainkat, a térségi 
kapcsolatainkat pl. jobbnak gondoljuk más intézményekhez képest. Ez a 
beszámolóban, munkatervben is rögzítésre kerül. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 

egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 
 
Több alkalommal közreműködtünk a Bárány Fesztivál lebonyolításában. 
A Magyar Színjátékos Szövetség már két alkalommal bízta az 
intézményre az IMPRO2017 regionális fordulóját. 2017-ben a Weöres 
Sándor Gyermekszínjátszó találkozó regionális fordulóját tartották az 
intézményben. 
Hegyhát Közkincs Kerekasztal működtetése. 
Rendszeres résztvevője a Kultúrházak éjjel-nappal programnak. 
Publikálás: Szín, Magyar Versmondók Egyesülete, Vasi szemle, 
Színjátékos. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
A vezetői program tartalmazza a célokat. Az éves munkaterv 
fejlesztéseket is megjelöl, ez a dokumentum az adott év legfontosabb 
működést meghatározó eszköze. A munkatervben külön pályázati tervet 
készítünk. 
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3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
A munkaterv részeként az éves rendezvényterv meghatározza a 
rendezvény időpontját, tartalmát, partnereit (belső, külső), és a 
forráshelyet is (költségvetés, pályázat, önkormányzat). A fiatal 
kisgyermekes családoknak indítottuk a Vas(V)árnapi Matiné sorozatot, 
amely már az első évadban életképesnek bizonyult. Új honlap indítását 
tervezzük, amelyhez folyamatosan írjuk össze, mit kell tudnia az újnak, 
mi maradjon a régiből, hol láttuk (kinek az oldalán) azt a funkciót, amit 
szeretnénk. 
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3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt 
eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. 

 
A munkatervben külön fejezetben rögzítjük (elnevezés, időpont, 
forráshely, partnerek, felelős), majd a beszámolóban külön fejezetben, 
illetve statisztikai adatlapon összesítjük az adatokat. Az igényfelmérést és 
elégedettségmérést mindkettőben rögzítjük. Ügyeletes füzetbe írjuk a 
látogatókat, amely alapján napi nyilvántartást vezetünk. Határidőre 
leadjuk az OSAP 1438 adatlapot. 
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3.2.7. Tábor 
 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  
 

� Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések16 
 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
A tábor szervezője  

• rendelkezik művelődésszervező és/vagy pedagógiai kompetenciákkal? x  
• rendelkezik a tábor szervezéséhez szükséges alapismeretekkel? x  
• ismeri és alkalmazza a vonatkozó jogszabályokat? x  

A tábor vezetője rendelkezik 
• a tábor jellegének megfelelő kompetenciákkal? x  
• vezetői készséggel? x  

A szakmai munkatársak, oktatók, akik a tábor életében folyamatosan részt 
vesznek, rendelkeznek a tábor jellegének megfelelő kompetenciákkal?  

x  

A tábori személyzet 
• rendelkezik a feladat ellátásához szükséges kompetenciákkal? x  
• rendelkezik – egyes esetekben – a jogszabályokban előírt 

végzettséggel vagy igazolással? 
x  

 
Tárgyi feltételek  
 

Kérdés Igen Nem 
A tábor jellegének, létszámának, a résztvevők speciális igényeinek 
megfelelően rendelkezik megfelelő 

  

• szálláshellyel? x  
• egészségügyi és higiénés feltételekkel? x  
• biztonságos eszközökkel? x  

  

                                                 
16 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 
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Dokumentáció  
 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény az éves munkaterv részeként vagy mellékleteként készít 
táborozási tervet? 

x  

Készít az intézmény a tevékenységi forma végzéséhez költségvetést? x  
Készít a tábor működéséhez kapcsolódó szerződéseket, együttműködési 
megállapodásokat, pénzügyi kötelezettségvállalás esetén írásban rögzítve? 

x  

Rendelkezik az intézmény a tábor működését szabályozó dokumentummal, 
a résztvevőknek készített tábori tájékoztatóval, részletes programmal és 
tudnivalókkal? 

x  

Készít az intézmény a tábor szervezését segítő dokumentumot? x  
Rendelkezik az intézmény a tábor megtartásához szükséges engedélyekkel? x  

 
A tevékenységi forma végzését igazoló dokumentumok 

 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény készít szakmai beszámolót a táborozási tevékenységéről? x  
Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges 
nyilvántartást? 

x  

� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény által szervezett táborok programjai tervezettek, aktivitásra 
ösztönzők, élményt adók, ismeretszerző és önismeretet segítők? 

x  

Az intézmény által szervezett táborok közösségfejlesztők? x  
 

� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések17 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény dokumentálja 

• pénzügyi mutatóit? x  
• a táborok számát? x  
• a résztvevők számát? x  
• a résztvevők elégedettségét? x  
• a nemzetközi együttműködésben megvalósuló táborok számát?  x  
• a táborral kapcsolatos szakmai, módszertani tanácsadás számát?  x  
• egyéb, éspedig:   

                                                 
17 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  
1.1. partnerei körét azonosítja. 
 
A szolgáltatásokat adó partnereket (szállás, étkezés) a táborok előtt két 
hónappal tájékoztatjuk. 
A tábori felhívásokat közzétesszük, eljuttatjuk a várható célközönséghez.  
Tematikus címlistákkal rendelkezünk, amelyet folyamatosan frissítünk. A 
látókörünkbe kerülő szakembereket megkeressük, egyeztetünk velük. 
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1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
Illetékes kolléga feladata a kapcsolattartás, a kiscsoportok vezetői a 
kulcsszereplők. Elsősorban e-mail-ben, telefonon, de havi 
rendszerességgel levélben tartjuk a kapcsolatot. A munkatervünk 
tartalmazza a feladat felelőseit tábori szintre lebontva. A szakmai 
programot felkért művész-alkotó állítja össze. Meghatározza a tábor 
létszámát. 
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1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
Résztvevők tájékoztatását több csatornán végezzük, e-mail, levél, 
szórólapok, web információk, facebook oldal. 
A szolgáltatókkal a tábor előtt már a tervezés időszakában felvesszük a 
kapcsolatot. 
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1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 
Ezek az igények folyamatosan alakulnak, még az utolsó pillanatban is 
következhet változás, pl. szállásbeosztás, étkezés kérdése, gyerektábor 
esetén szülői igény az reggeli és délutáni ügyeletre. 
A táborvezetők összeállítják a tábor szakmai programját, ezek anyag és 
eszköz és hely igényét is egyeztetni kell a tábor előtt. 
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1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 
adatgyűjtést végez. 

 
Ügyeletes füzet bejegyzései, személyes beszélgetés a résztvevőkkel, 
szolgáltatók visszajelzései. Facebook kommentek. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 

törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 
 
Az alkotótábor résztvevői egy este értékelték a szervezésünket. 
Az Alkotótábor során nyílt napot, és látogatható programot hirdetünk a 
lakosság részére is. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
A helyi, megyei sajtóban, az intézmény műsorfüzetében beszámolunk a 
táborokról. 
Beszámoló, pályázati beszámolók. 
Az Alkotótábor képeiből kiállítást szervezünk, és a következő időszakban 
a havi Ajánlóban kiválasztjuk és bemutatunk egy-egy képet. 
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2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptálja 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 

 
Elektronikus úton figyeljük más településeken lévő táborok feltételeit, 
anyagi hátterét, szakmaiságát. Kollégáknál is jártunk – 
Vonyarcvashegyen, Oszkón. 
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2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
Személyes tapasztalatokkal rendelkezünk az egykori Velemben, a 
Vonyarcvashegyen, illetve Oszkón rendezett táborokról. 
Folyamatosan gyűjtjük hasonló intézmények szórólapjait. beszámolóit 
ebben a témában is. 
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2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 
egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 

 
Magyar Szín-játékos Szövetség, Nagymákfai Hagyományőrzők települési 
önkormányzatokkal működünk együtt. 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
Tevékenységünket a vezetői program és a munkaterv határozza meg. 
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3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
A tevékenységet külön fejezetként szerepeltetjük a Munkatervben, 
partnerekkel, felelőssel. A Tervek mappákban gyűjtjük a felmerülő 
ötleteket, táborokhoz kapcsolódó befutó információkat – hol mit láttunk. 
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3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és elvárt 
eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján méri. 

 
Alkotások elkészítését, bemutatását, közösségi értékeket, eredményeket 
összegezzük. 
A Munkatervben meghatározzuk a célokat, a Beszámolóban külön 
fejezetben és statisztikai adatlapon rögzítjük az eredményeket. Ügyeletes 
füzetben rögzítjük a napi résztvevőket. 
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3.2.8. Származtatott szolgáltatás 
 
Tipológia 
 
Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyek azok a származtatott szolgáltatások, 
amelyek az intézményben saját tevékenységként, illetve vállalkozó/vállalkozás 
közreműködésével biztosítottak. 
 
INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁS 

Bérelhető eszközök, helyiségek (terem, technika, eszköz bérbeadás) x 
Rendezvényszervezés x 
Nyomdatechnikai szolgáltatások x 
Egyéb, pl.:  

VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS 
Kultúrcikk árusítás, kölcsönzés  
Étterem, kávézó, büfé üzemeltetése az épületben  
Bankjegy automata, étel/ital automata működtetése  
Egyéb, pl.:  

 
INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁS 

 
AZ ALAPKÖVETELMÉNYEK ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEI 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó nyilatkozat 
 

Nyilatkozat Igen Nem 
Az intézmény betartja a tevékenységi formára vonatkozó jogszabályokat. x  
 

� Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések18 
 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem  
A rendezvények szervezője, rendezője (szakmai munkatárs és/vagy a feladatra felkért, 
megbízott szakember) 

 

• rendelkezik rendezvényszervezési kompetenciákkal?  x   
• ismeri a műsoros rendezvényekre meghívható művészek, együttesek 

kínálatát, a programok, művek tartalmát? 
x   

• ismeri a helyi hagyományokat? x   
Az intézmény gondoskodik a technikai feladatok ellátásáról, illetve szükség 
szerint segítő munkatársakat alkalmaz, akik betartják a kulturált megjelenés 
és kommunikáció szabályait? 

x   

Rendelkezik az intézmény – bérbeadás esetén – bérbeadásra feljogosított 
személlyel? 

x   

A nyomdász és/vagy grafikus rendelkezik nyomdai és számítástechnikai 
kompetenciákkal? 

x   

                                                 
18 Amennyiben a kérdésre adott nemleges válasz oka nem a nem megfelelőség, hanem csak az a tény, hogy az 
adott kérdés nem releváns, nem értelmezhető az intézmény vonatkozásában, az adott kérdés alatt „Megjegyzés” 
kiegészítést, magyarázatot kell adni. 
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Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
Biztosított 

• az adott típusú rendezvény megtartására alkalmas terem, tér vagy 
bérelt helyiség? 

x  

• a rendezvény jellegének, a fellépő művészek és csoportok 
szükségleteinek megfelelő, szükség esetén bérelt hangosítás, 
fénytechnika és egyéb eszközök? 

x  

A rendezvényen közreműködő személy(ek), szervezetek a rendező 
szervvel kötött megállapodás szerint biztosítják a produkciók 
bemutatásához szükséges speciális eszközöket? 

x  

Bérbeadás esetén rendelkeznek 
• a bérbe adható helyiségek leírásával? x  
• a bérbe adható eszközök leírásával? x  
• meghatározott díjszabással? x  

Rendelkezik az intézmény 
• nyomdai eszközökkel, gépekkel?   
• grafikai tervezéshez szükséges számítógéppel és szoftverrel? x  
• a tevékenységi forma végzésére alkalmas helyiséggel? x  
• a nyomdai termékek tárolására alkalmas tárolókkal?   

 
Dokumentáció 
 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Készít az intézmény a munkaterve részeként vagy annak mellékleteként a 
tevékenységi forma végzéséről tervet? 

x  

Készít az intézmény a tevékenységi forma végzéséhez költségvetést? x  
Rendelkezik az intézmény a tevékenységi forma végzését szabályozó 
dokumentummal? 

x  

Készít az intézmény a rendezvények szervezését segítő dokumentumot? x  
Rendelkezik az intézmény a rendezvény megtartásához szükséges 
engedélyekkel? 

x  

Készít a tevékenységi formához kapcsolódó szerződéseket, együttműködési 
megállapodásokat? 

x  

 
A tevékenységi forma végzését igazoló dokumentumok 

 

Kérdés Igen Nem 
Készít az intézmény információs, tájékoztató anyagokat a 
tevékenység(ek)ről? 

x  

Vezeti az intézmény a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges 
nyilvántartást? 

x  
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� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 
--- 

 
� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések19 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény dokumentálja x  
• a szolgáltatási alkalmak számát? x  
• a szolgáltatásokat igénybevevők számát? x  
• a megrendelések számát? x  
• a kiadványok számát és példányszámát? x  
• a pénzügyi mutatóit? x  
• a résztvevők, megrendelők elégedettségét? x  
• a nemzetközi együttműködésben megvalósuló származtatott 

szolgáltatások számát? 
x  

• a származtatott szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai, módszertani 
tanácsadás számát? 

x  

• egyéb, éspedig:   
 
 

VÁLLALKOZÓ/VÁLLALKOZÁS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁS 
 

� Jogszabályi háttérre vonatkozó ellenőrző kérdések 
 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény ellenőrzi, hogy a szolgáltató a tevékenységére vonatkozó 
jogszabályokat betartja? 

  

 
� Szükséges feltételek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 

 
Személyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
A szolgáltatást végző rendelkezik   

• a jogszabályokban előírt végzettséggel, engedélyekkel?    
• kommunikatív képességekkel?   
• a biztonságos üzemeltetés feltételeivel?   

  

                                                 
19 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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Tárgyi feltételek 
 

Kérdés Igen Nem 
A szolgáltatás rendelkezik a jogszabályban meghatározott tárgyi 
feltételekkel? 

  

A szolgáltatás megszervezésekor figyelembe vették a speciális helyzetben 
lévők igényeit? 

  

 
Dokumentáció 
 
A tevékenységi forma végzését szabályozó dokumentumok 

 
Kérdés Igen Nem 

Készít az intézmény a munkaterve részeként vagy annak mellékleteként a 
vállalkozóval biztosított szolgáltatási tevékenységről tervet? 

  

A közművelődési intézmény köt szerződést a vállalkozóval?   
A szerződésben rögzítették, hogy a vállalkozót terheli a tevékenység 
végzésére vonatkozó jogszabályok betartása? 

  

 
� Tevékenység specifikus elemek meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések 

 

Kérdés Igen Nem 
Az intézmény nyitva tartási idejében rendelkezésre áll a szolgáltatás?   
A szolgáltatás kínálatát az intézmény programjaihoz, látogatói köréhez 
igazítják? 

  

 
� Javasolt indikátorok meglétére vonatkozó ellenőrző kérdések20 

 
Kérdés Igen Nem 

Az intézmény dokumentálja 
• a pénzügyi mutatóit?   
• a szolgáltatással kapcsolatos elégedettséget?   
• a származtatott szolgáltatással kapcsolatos szakmai, módszertani 

tanácsadás számát? 
  

• egyéb, éspedig:   

                                                 
20 Legalább egy indikátor alkalmazása kötelező, hogy a minősítési követelményeknek megfeleljen az intézmény. 
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ÉRTÉKELŐLAP A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGFEJLESZTŐ 
MUNKÁJÁRÓL 
 

Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
Az intézmény  
1.1. partnerei körét azonosítja. 

 
Külső partnerek részére infrastruktúrát (tárgyi, szellemi) biztosítunk. 
Tevékenységekhez kapcsolódó különböző terembérleti, szolgáltatási 
árakat meghatároztuk. Tematikus címlistákkal rendelkezünk, amelyeket 
folyamatosan frissítünk. A munkatervben külön fejezetben pontosan 
meghatározzuk partnereink körét és a tevékenységet. Beszámolóban 
bemutatjuk, mely célra, hány alkalommal vettek igénybe a partnerek 
szolgáltatást. 
 

0   1   2   3   4 

1.2. a partnereivel tartandó kapcsolatok rendjét kialakítja. 
 
A terembérleti árakat, a szolgáltatásokat, azok igénybevételét pontosan 
meghatározzuk. Munkaköri leírásban rögzítjük a feladatot. Többféle 
szerződést kötünk – mindig a tevékenységez legjobban illeszkedőt. A 
szerződéseket évente felülvizsgáljuk és frissítjük. 
 

0   1   2   3   4 

1.3. partnereit tájékoztatja a tevékenységi formával kapcsolatos 
tudnivalókról. 

 
A napi ügyeletes az aznapi teremhasználatot ismeri. A Nagy naptár – 
amely az összes termet tartalmazza – pontosan tartalmazza az aznapi 
foglalásokat. A szolgáltatásaink árai nyilvánosak – műsorfüzet, honlap, 
intézmény. 
A terembérleti megállapodásunk pontos listát tartalmaz a lehetséges 
bérelhető eszközökről is. Külön rendelkezik arról, hogy a szórólapon az 
intézmény neve szerepelhet-e (a címe minden esetben igen). A fogyasztók 
jogairól, a fogyasztóvédelmi szervek elérhetőségéről tájékoztatjuk a 
látogatókat. 
 

0   1   2   3   4 

1.4. a partneri igényeket megismerő adatgyűjtést végez. 
 
A napi ügyeletes az Ügyeletes füzetben jegyzi az igényeket, a 
kollégáknak a különböző lakossági üzeneteket. Kollégáink elérhetőségei 
nyilvánosak (műsorfüzet, honlap), a megkeresések folyamatosak, 
jellemzően a partnerek személyesen keresik az intézményt az igényeikkel 
– jóga, karate. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek  
Az állítás 
értékelése 

 
1. PARTNERKÖZPONTÚSÁG 

 
1.5. a partneri vélemények és elégedettség megismerését célzó 

adatgyűjtést végez. 
 
A facebook oldal, az intézményben elhelyezett Vendégkönyv, a 
személyes rendelkezésre állás, ottlét nagyon nyitottá teszi intézményünket 
a partnerek felé. 

 

0   1   2   3   4 

1.6. a partnerek igényeire reagál (javító, fejlesztő intézkedést tesz, 
törekszik partnerei látens igényeinek a kielégítésére is). 

 
Köszönő üzeneteket jelenítünk meg a műsorfüzetben, csak pozitív 
tartalommal (a szülinapot ünneplő bérlő mindent rendben hagyott maga 
után, sütemény). 
A konditerem eszközei elhasználódtak, elmaradtak az igénybevevők is, 
így kiürítettük a termet, és a közben jelentkező karate csoport, illetve 
másik jóga csoport részére bocsátottuk. Az előtérben a lépcső alá hintát 
függesztettünk, tároló puffot vettünk játékoknak, hogy az egy-egy 
előadásra érkezők közül a gyerekeknek elfoglaltságot adjunk (ne 
rohangáljanak a lépcsőkön fel-le). Darts táblát helyeztünk el az előtérben. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
2. TANULÁS, BENCHMARKING 

 
Az intézmény  
2.1. bemutatja, publikálja, illetve más módon továbbadja bevált 

módszereit, jó gyakorlatát, eredményeit. 
 
A Hegyháti Közkincs Kerekasztal fórumán, és az éves beszámoló külön 
fejezetében ismertetjük a tevékenységet. 
 

0   1   2   3   4 

2.2. információkat gyűjt a tevékenységi formával kapcsolatos 
tapasztalatokról, legjobb gyakorlatokról, innovációkról és adaptálja 
azokat a tevékenység hatékonyabb és eredményesebb végzéséhez. 

 
Az „Ami lehetne” fájlba gyűjtjük a máshol látott tapasztalatokat, pl. fotó 
az Egervölgyben látott összecsukható pingpongasztalról (előtérbe 
elhelyezni), beszámolóban összegezzük a tevékenységet. 
 

0   1   2   3   4 

2.3. más, hasonló adottságú intézmények tevékenységével és 
eredményeivel való összehasonlítással is értékeli a tevékenységi 
formát. 

 
Az előtér funkcióinak zömét más intézményekben láttuk, de mindig 
fejlesztjük tovább. A vezetői program szerint elegánsnak, de 
többfunkciósnak kell lennie, így még további gyerekbarát eszközök 
beszerzése van tervezés alatt. 
 

0   1   2   3   4 

2.4. részt vesz szervezeti együttműködésre épülő projektekben és/vagy az 
egymástól való tanulást (is) segítő hálózatszerű együttműködésben. 

 
A Hegyhát falvainak kiadványai az előtérben olvashatók. A Nemzeti 
Színház Iskolák a Nemzetiben programjához szervezünk buszos 
színházlátogatást. Közkincs Kerekasztal településeit is bevonjuk a 
színházlátogatásba. Beszámolóban rögzítjük az eredményeket. 
 

0   1   2   3   4 
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Minőségorientációt jelző tevékenységek 
Az állítás 
értékelése 

 
3. FOLYAMATOS FEJLESZTÉS 

 
Az intézmény 
 

 

3.1. a tevékenységi formát az intézményi stratégia alapján tervezi, 
szervezi. 

 
A vezetői programban is szerepel, a munkaterv pedig külön fejezetben 
rögzítjük a tevékenységet, célokat határozunk meg, az éves 
beszámolóban összegezzük a tevékenységek eredményét. 
 

0   1   2   3   4 

3.2. a tevékenységi forma folyamatát megtervezi, illetve szabályozza, 
melynek része a tevékenység elindítása előtt végzett 
helyzetfelmérés. 

 
A tevékenységet a jogszabályok, az alapító okirat, a munkaterv, az 
alkalmazott szerződések szerint szabályozzuk. Az „Ami lehetne” fájlba 
gyűjtjük a máshol látott ötleteket. A büfészolgáltatást alkalmanként 
vállalkozó végzi. 
 

0   1   2   3   4 

3.3. meghatározza a tevékenységi formával elérni kívánt célokat és 
elvárt eredményeket, ezek teljesülését indikátorok, mutatók alapján 
méri. 

 
A munkatervünk meghatározza a célokat, az Ügyeletes füzet, a Napi 
nyilvántartás, a Nagy Naptárban vezetett adatokkal, ill. a költségvetésben 
mérjük a tevékenységet. A beszámolóban összesítjük az adatokat. OSAP 
1438 adatlapot határidőre leadjuk. 
 

0   1   2   3   4 
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3.3. A szervezeti adottságok értékelése 
 
 

ADOTTSÁGOK 
1. VEZETÉS 

Az intézmény vezetése 
Az állítás 
értékelése 

1.1. értékeli és felülvizsgálja vezetési módszereit és stílusát. 
 
Minden évben önértékelést végzünk, a kollégák egymást is értékelik. Az 
értékelés adatlapon történik. 
 

0   1   2   3   4 

1.2. kialakítja az intézményen belüli információáramlás rendjét. 
 

Kiegészítő dokumentumokat rendszeresítettünk. E-mail-ben való 
információátadás nyomatékosítást is jelent. Titkárságon parafa üzenő fal 
kifüggesztése. 
 

0   1   2   3   4 

1.3. feltételeket biztosít a szakmai közéletben, szakmai programokon való 
részvételhez. 

 
Támogatjuk a szakmai programokon való részvételt (útiköltség, 
regisztrációs díj). „Ami lehetne” fájlba gyűjtjük a jó példaként 
felkeresendő helyeket. 
Minden szakmai dolgozó részt vesz a Hegyháti Közkincs Kerekasztal 
koordinációs és szakmai munkájában. 
Burgenlandban jártak a kollégák, más vas megyei kollégákkal, ahol 
művelődési házakat, tájházakat tekintettek meg. 
Pályázati forrásból, A költő hazatér - Nagy Gáspár címmel kötetet 
jelentettünk meg, amely az elmúlt 10 év Nagy Gáspár tiszteletére rendezett 
vers- és prózamondó találkozók történetét dolgozza fel. A kötetet G. 
Szakály Georgina szerkesztette, válogatta, a fényképeket az intézmény 
munkatársai készítették, a felelős kiadó az igazgató. 

 

0   1   2   3   4 

1.4. meghatározza az erőforrások elosztási elvét. 
 

Az intézményben meghatározott létszámkeret számos rendezvény 
lebonyolításához egyszerűen nem elegendő, ezért rendszeresen vonunk be 
önkénteseket, civil szervezeteket, hogy a programok minősége ne sérüljön. 
Az önkéntesek elosztási terve az éves munkaterv része, rögzíti a konkrét 
feladatot, és a bevonandó célcsoportot (önkéntes). Éves költségvetést 
készítünk. Intenzív pályázati tevékenységet végzünk. 
 

0   1   2   3   4 
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ADOTTSÁGOK 
1. VEZETÉS 

Az intézmény vezetése 
Az állítás 
értékelése 

1.5. meghatározza a partnerek körét, és prioritásokat határoz meg a 
partnerkapcsolatokban. 

 
Küldetésnyilatkozatában, vezetői programjában, éves munkatervében 
meghatározza a partnereket az intézmény.  

0   1   2   3   4 

1.6. irányítja és koordinálja a belső szabályozók és/vagy a 
folyamatszabályozások elkészítését. 

 
Munkaköri leírásban szerepel a jogszabályi változások követése. Az 
igazgató feladata a szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata, szükség 
esetén módosítása. 
 

0   1   2   3   4 

1.7. részt vesz az intézmény teljesítményének értékelésében.  
 
A vezető programja tartalmazza az intézmény eredményeit, folyamatait. 
Az éves beszámolóban értékeli is az intézmény teljesítményét. 
 

0   1   2   3   4 

1.8. példát mutat a minőségkultúra elterjesztésében, részt vesz az 
intézményen belüli minőségfejlesztési tevékenységekben. 

 
A kollégákkal közösen készítettük el az intézmény 2011. és 2015. évi 
„Minősített Közművelődési Intézmény Cím” pályázataiból – 
fotódokumentációval kiegészítve – egy könyvet. Az intézmény vezetője 
auditor, rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken, fórumokon. 
Bárhol jár az országban – ill. azon túl – mindenhonnan kiadványokkal, 
fotókkal, ötletekkel tér haza. 
 

0   1   2   3   4 

1.9. a munkatársak észrevételeit figyelembe veszi, törekszik a dolgozók 
minél szélesebb körű bevonására az eredményes működés érdekében. 

 
Évente „Ami lehetne” fájl-ban gyűjtjük a javaslatokat, ötleteket, amelyeket 
közösen vitatunk meg.  

0   1   2   3   4 
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ADOTTSÁGOK 
2. STRATÉGIAI TERVEZÉS 

Az intézmény 
Az állítás 
értékelése 

2.1. végez olyan adatgyűjtést, amely az intézmény működését befolyásoló 
gazdasági, szociokulturális és más külső tényezők felmérésére és 
értelmezésére irányul. 

 
A 2013-2016. beszámoló tartalmazza a külső tényezők felmérését, és azok 
befolyásolására az intézmény lehetséges tevékenységét. Munkaterve 
tartalmaz aktuális folyamatokat, azokra reagálást kínál. A programok 
indítása előtt mindenkor komoly helyzetfelmérést, adatgyűjtést végez. 
A statisztikai adatokat folyamatosan – naprakészen – gyűjti az ügyeletes 
füzetben. 
 

0   1   2   3   4 

2.2. vizsgál a szervezet működésének teljesítményére vonatkozó 
mutatókat (költséggazdálkodási adatok, tervek teljesülésére 
vonatkozó adatok stb.). 

 
A fenntartó felé negyedévente beszámol a tevékenységéről.  

0   1   2   3   4 

2.3. a gyűjtött adatokat, információkat felhasználja az intézményi 
stratégia alakításához. 

 
Küldetésnyilatkozata, vezetői programja, éves munkaterve mindenkor 
rögzíti az aktuális közéleti folyamatokat, és azokra a kulturális intézmény 
által adható válaszokat. 
Vasvár város kulturális koncepciójának tervezetét állította össze. 
 

0   1   2   3   4 

2.4. rendelkezik a stratégia kialakítására és időközönkénti 
felülvizsgálatára vonatkozó eljárásrenddel, módszerrel. 

 
Az éves munkatervben meghatározott célok teljesülését az éves 
beszámolóban összegzi. 
 

0   1   2   3   4 

2.5. az éves munkaterv kapcsolódik az intézmény stratégiájához (van 
olyan eljárás vagy gyakorlat, amely a stratégiai célokhoz rendeli az 
éves munkatervben rögzített feladatokat). 

 
A Küldetésnyilatkozat hívószavaira a munkaterv tevékenységei 
illeszkednek. A következő évi munkaterv már az előző év elejétől készül, 
és egész évben formálódik, így azonnal reagál a különböző folyamatokra. 
 

0   1   2   3   4 
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ADOTTSÁGOK 
3. EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE 

Az intézmény 
Az állítás 
értékelése 

3.1. a munkatársi körre kiterjedő értékelési rendszert működtet. 
 
A Kjt. szerinti előírásokban megfogalmazottakat végzi. Szóbeli és írásbeli 
dicséretet alkalmaz. Évente önértékelést végez és végeztet, a kollégák 
egymást is értékelik. Az értékelőlapokat elemzi, közös megbeszélést 
folytat. 
 

0   1   2   3   4 

3.2. alkalmaz olyan eljárást és/vagy gyakorlatot, amelyben a munkatársak 
értékelése összekapcsolódik az ösztönzést szolgáló anyagi és/vagy 
erkölcsi elismeréssel. 

 
Pályázati forrásból lehetővé teszi a munkatárs plusz anyagi forráshoz 
jutását, amelyet a beszámolóban ismertet. Háromhavonta közös ebéd, 
vacsora szervezése a kollégáknak. Munkatervben – mint célt – jelöli meg a 
munkatársak tekintetében validációs folyamatok alkalmazását, ily módon is 
a szerzett tudás elismerése felé törekedve. 
 

0   1   2   3   4 

3.3. végez a munkatársak elégedettségének és igényeinek megismerését 
célzó felmérést, vizsgálatot. 

 
A kis létszámú, összecsiszolódott kollektívában az elmúlt időszakban a 
felmérés szóban történt. A munkatársak pontosan ismerik az intézmény 
lehetőségeit, így igényeik is ehhez illeszkednek. 
 

0   1   2   3   4 

3.4. alkalmaz olyan eljárást és/vagy gyakorlatot, amely a továbbképzési 
terv (intézményi célok) és a munkatársak egyéni (képzési) 
elképzeléseinek összehangolását célozza. 

 
2018-ban a törvényi kötelezettségek folytán tervezett a kollégák számára 
képzést. A másoktól való tanulást, az informális és nem formális tanulást 
rendkívül fontosnak tartja. Minden dolgozó osztja ezt a nézetet, ezek a 
tanulási formák a napi gyakorlat szerves részei. 
 

0   1   2   3   4 
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3.5. alkalmazottait bevonja az intézményi minőségfejlesztési 
tevékenységekbe. 

 
A 2018. évi pályázatukat a munkatársakkal közösen készítették. A 
munkaköri leírásokban szerepel, hogy a kolléga részt vesz az intézmény 
minőségfejlesztési folyamataiban. Két év cím pályázatából könyvet 
készítettek, amelyet elhelyeztek az előtérben. Minden kolléga nyitott 
szemmel jár, és mindenhonnan ötletekkel, fotókkal, kiadvánnyal érkeznek. 
Szánnak időt a programok aprólékos, részletekre ügyelő előkészítésére. A 
munkaterv és a beszámoló összeállításában valamennyi kolléga részt vesz – 
ez a dokumentumokban szerepel is. 
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4. Egyéb dokumentumok 
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A 2017.évben megerősödő (induló) közösségi események 

 
 
 

Vasi Őrtüzek Irodalmi Vándor konferencia. (Nagy Gáspár sírjánál) 
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Vas/V/árnapi Matiné 
 

 
 

Zenét a templomokba 
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Nyertes pályázatok az elmúlt időszakból 

Pályázat kiírója:  
 

Pályázati téma : 

2018 
NKA Szépirodalom koll. Vasi Őrtüzek 
NKA Zeneműv. Koll. Zenét a templomokhoz 
NKA Népműv. Koll. Muzsikás koncert 
NKA Komolyzenei Koll. Zenét a templomokba 
NKA Közműv. Koll. Színjátszó tábor 
NKA Ismeretterjesztő Koll. Békeház rend. 
NKA Közműv.Koll. Tájolás 
NKA Közműv. Koll. Színjátszó Fesztivál 
NKA Közműv.Koll. Nemzetközi kapcsolatok 
NKA Közműv.Koll. Advent a Hargitán 
Csoóri Sándor Alap Táncház 
EMMI Színjátszó Fesztivál új elemei 

2017 
NKA Szépirodalom koll. Vasi Őrtüzek 
NKA Zeneműv. Koll. Zenét a templomokhoz 
NKA Népműv. Koll. Muzsikás koncert 
NKA Komolyzenei Koll. Toborzó 
NKA Közműv. Koll. Színjátszó tábor 
NKA Ismeretterjesztő Koll. Vasvári Béke 
NKA Közműv.Koll. Tájolás 
NKA Közműv. Koll. Színjátszó Fesztivál 
NKA Közműv.Koll. Nemzetközi kapcsolatok 
NKA Közműv.Koll. Beregszászi Színház 
Csoóri Sándor Alap Táncház 
Csoóri Sándor Alap Őszirózsa Népdalkör 


