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Fehér Miklós projektvezetı 
E-mail: fehermik@gmail.com / T: 061-224-3882 (munkaidıben) 

------------------------------------------------------------ 

 

Tájékoztató az MKE civil akadémia – 2011 projektrıl 
 

Az MKE „Civil akadémia – 2011” projektje civil szervezetek munkatársai, tagjai 
ismereteinek bıvítését szolgálja.  

Az alábbiakban ismertetıt talál a projektrıl. 

 

Az MKE többféle közhasznú tevékenységet végez. Ezeken belül kiemelt fontosságú az 
oktatási, képzési, szakmai továbbképzési tevékenysége. 

 

Néhány referencia az utóbbi években megvalósult képzéseink, fejlesztı tréningjeink körébıl: 

• 2004-tıl központi központilag szerveztünk kommunikációs tanfolyamokat 
könyvtárosok számára. 

• EU-s pályázatíró képzéseink 6 éve folyamatosak. ilyen meghirdetett képzésünk 
jelenleg is van, 2010. májusi megvalósulással. 

• Több tagszervezetünk rendezett képzéseket minıségmenedzsment témakörben. 

• 2006-2008 között végeztük az Információs Társadalmi Tanácsadó (ITT) képzés 

szervezését. A képzéseket könyvtáros-informatikus szakemberek végezték, s a 
tanfolyam 2008-ban már akkreditált képzésként mőködött. 

• 2007-2008-ban „Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal” címmel 6 
helyszínen valósítottunk meg képzéseket és tréningeket az alábbi területeken: 

o Könyvtáros kompetenciák, tulajdonságok, személyiségjegyek 
o A digitális írni-olvasni tudás, elektronikus ügyintézés tanítása 
o A versenyképesség alapja: a csapatmunka. Csapatépítési tréning 
o MSZ ISO 9000:2001 minıségirányítási rendszer bevezetése, tanúsítása és 

mőködtetése  
o Könyvtárhasználói elégedettség felmérés 

• 2009-ben a Miniszterelnöki Hivatal „MENET” c. pályázatának keretében 17 
helyszínen valósítottunk meg képzéseket az elektronikus ügyintézés és az 

elektronikus közszolgáltatások elterjesztéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatására, 
saját fejlesztéső tananyag felhasználásával. 

 

A jelen pályázatban megfogalmazott képzési projekttervünket abban a 

meggyızıdésben állítottuk össze, hogy annak megvalósításához a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete megalapozott szakmai ismeretekkel és gyakorlattal, 

valamint megfelelı kapacitással rendelkezik. 
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Jelen projektünk tevékenységeinek indokoltsága és célja: 
 
Ágazatunkban, a közgyőjteményi területen a civil szervezetek igen eltérı idıpontban jöttek 
létre. Az MKE 2010-ben ünnepelte 75. éves jubileumát, vannak ugyanakkor csupán néhány 
éves civil szervezetek és van, amelyik évtizedes múltra tekinthet vissza.  
 
Azonban valamennyi civil szervezet számára kihívást jelent a társadalmi környezet 

változásainak folyamatos nyomon követése: a változó jogszabályi-, pénzügyi szabályozási 
elıírások megismerése, az elektronikus ügyviteli lehetıségek alkalmazásához szükséges 
ismeretek megszerzése. A változások pedig a mőködés szinte minden területét érintik. Ezen 

problémának megoldására szervezünk képzéseket a jelen projekt keretében.  
 
Képzési programunk összeállítását az érintett civil szervezetektıl érkezett igények alapján 

végezzük.  

 
A képzés célcsoportjai: 

 
A közgyőjteményi ágazathoz tartozó civil szervezetek: 9 könyvtáros civil szakmai szervezet, 
5 levéltári civil szakmai szervezet, 7 múzeumi civil szakmai szervezet tagsága. 
Szervezetenként 2-3 fı részvételére számítunk 1-1 képzési napon, azaz 45-50 fı. 5 képzési 
napot tervezünk, tematikailag 4 modul feldolgozásával. A résztvevık összlétszáma várhatóan 
250 fı. A képzésbe a kulturális területen mőködı bármely egyéb civil szervezet is 
bekapcsolódhat! 
 
A tervezett tevékenység: 
 
A jelen pályázat keretében 4 képzési modul oktatását valósítjuk meg, különbözı 
idıpontokban. Ezzel a képzés hatékonyságát kívánjuk biztosítani, lehetıvé tenni azt, hogy a 
szervezetekbıl minden képzési napon az a tag vegyen részt, akit a téma valóban érdekel, aki 
az elsajátított ismereteket civil munkájában valóban hasznosítani tudja. A pályázatírás során 
megfogalmazott tematika a következı volt: 
 

 

1. modul: Civil jogi és pénzügyi ismeretek  
 

1. képzési nap: jogi ismeretek 

 
A civil szervezetek alkotmányos helye a társadalomban 
A társadalmi szervezetek "alaptörvénye": az 1989. évi II. TV az egyesülési jogról 
Közhasznú szervezetek, kiemelten közhasznú szervezetek 
Az egyesületek jogi sajátosságai 
Az alapítványok jogi sajátosságai 
A társadalmi szervezetek alapvetı adminisztratív kötelezettségei, alapbizonylatok, 
nyilvántartások 
A társadalmi szervezetek törvényességi felügyeletének szabályai, a szervezet jogi 
változásainak kezelése 
 

2. képzési nap: pénzügyi ismeretek 

 
A társadalmi szervezetek könyvvezetésének alapjai 
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A társadalmi szervezetek pénzkezelése 
A társadalmi szervezetek beszámolási kötelezettsége: mérleg, közhasznúsági jelentés 
A projekt pénzügyeinek menedzselése - a költségvetés keretein belül  
A pénzügyi beszámoló elkészítése, a bizonylatok tartalmi és formai követelményei 

 
 

2. modul: Elektronikus ügyviteli ismeretek 
 
Állam az interneten (jogszabályi háttér) 
e-Infoszabadság, közadattárak, közadat-szolgáltatás 
A magyarorszag.hu Ügyfélkapu rendszerének felépítése 
Ügyfélkapu regisztrációval igénybe vehetı szolgáltatások 
APEH, e-adózás 
OEP TAJ szolgáltatások 
Nyugdíj e-ügyintézés 
Dokumentumsablonok, ügyleírások 
 

 

3. modul: Civil tréneri ismeretek, képzık képzése 
 
Az Európai Unió élethosszig tartó tanulás programja  
A felnıttkori tanulás és tanítás fogalma 
A nevelés és az oktatás korlátjai felnıttkorban 
A felnıttoktatás tipikus módszereinek bemutatása 
A felnıttek befolyásolásának és motiválásának eszközei és módszerei 
Az ismeretszerzés új lehetıségei – tanulástámogatás elektronikus eszközökkel 
Képzési formák: hagyományos-, vegyes-, távoktatás 
E-learning rendszerek, tutori tevékenység 

 

 

4. modul: minıségmenedzsment ismeretek 

  
Hazai és külföldi trendek 

 Stratégia tervezés és stratégiai terv 
 TQM, módszerek, eszközök 
 Szolgáltatások minıségének fejlesztése, biztosítása 
 Törıdés a használókkal, igényfelmérés 
 Teljesítménymérés és értékelés 
 Minıségügyi dokumentáció, minıségi kézikönyv 
 
Természetesen a modul tartalmak a tartalmi kereteken belül módosulhatnak az oktatói 
tematikát és a jelentkezık igényeit figyelembe véve. 
 
 

A képzések ideje és helyszíne: 
 
A képzéseket 2011. március – április – május hónapban tartjuk, Budapesten. Pontosabb 
információ a jelentkezési lapon található! 
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Alkalmazásra kerülı módszerek és formák:  
 
Elıadás, gyakorlat, konzultáció. A képzések elıadásokból, a téma interaktív feldolgozásából 
és valamennyi témához kapcsolódóan egyéni, gyakorlati problémák megoldását elısegítı 
konzultációs lehetıségbıl állnak. Az elıadók szükség szerint alkalmaznak demonstrációs 
eszközöket és/vagy biztosítanak elektronikus vagy papíralapú tananyagot. A tananyag késıbbi 
és széleskörő elérhetıségét honlapunkon biztosítjuk. 
 
Valamennyi modulban saját fejlesztéső tananyagot használunk, amelyeket konkrét szükséglet 
felmérés alapján állítunk össze.  
 
Aki személyesen nem tud a képzésre elutazni, az is elérheti a képzést, ugyanis regisztrációt 
követıen lehetıség van a modul elıadásanyagához való elektronikus hozzáférésre, 
konzultációra, kérdések felvetésére, a modul zárótesztjének kitöltésére. 
 
 
 
Képzéseinket többször meg kívánjuk ismételni, más képzési területeken és további civil 

szervezetek számára is. 

 

 

 
Budapest, 2011. január 19. 
 

NCA – MKE 

Fehér Miklós a projekt megbízott felelıse  

(MKE elnökség) 


