
A minőség azt jelenti, hogy akkor is jól csinálsz valamit, 
amikor nem látják. (Henry Ford)

Az utóbbi években a gazdasági elvárások hatásá-
ra a hatékonyság és mérhetőség a kulturális terü-
leten is olyan kulcsfogalmakká váltak, amelyek 
egyre nagyobb hangsúllyal vannak jelen minden-
napjainkban. Mára már a szakma is eljutott oda, 
hogy elfogadja létjogosultságát, sőt egyre gyak-
rabban igényként merül fel a végzett tevékenysé-
gek eredményének számszerűsítése, mutatókkal 
(indikátorokkal!) való alátámasztása, vagy akár a 
befogadókra, használókra, az igénybevevői körre 
gyakorolt hatásának vizsgálata, elemzése.

Úgy gondolom, hogy a minőségbiztosítás első 
látásra igen bonyolultnak – a BMK két modul-
ja után már ember- és munkaközelibbnek – tűnő 
rendszere egy fontos lépés a mérhetőség elérésé-
hez. Azon az úton, amely a nem mérhető, de hasz-

nosból, a mérhető, és kimutatható, hogy miért is 
hasznosig vezet. Számomra a minőségbiztosítás – 
leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy ugyanazt a mun-
kát teljesítjük, amit eddig is, csak tudatosabban és 
tervszerűbben végezve.

Több éves szakmai műhelymunka előzte meg és 
készítette elő azt a 2010-ben megjelent minisztériu-
mi rendeletet, amely megteremtette a törvényi ke-
reteit annak, hogy a közművelődési intézmények 
is beléphessenek a minőségbiztosítás rendszeré-
be, Minősített Közművelődési Intézmény Címre vala-
mint Közművelődési Minőség Díjra pályázhassanak. 
A jogszabály megfogalmazása szerint a Cím és a 
Díj, a közművelődés minőségfejlesztésének alkal-
mazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtó intéz-
ményeknek adományozható.

A rendelet kibocsátását követő év tavaszán je-
lent meg a részletes feltételeket tartalmazó pályá-
zati kiírás, amely a gyakorlatban is lehetővé tette 
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a közművelődési intézmények megmérettetését. 
A pályázat szervezésével, lebonyolításával, vala-
mint a közművelődés minőségbiztosítási rendsze-
rének fejlesztésével megbízott Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus felkészítő 
képzés szervezésével, és az erikaneten közzétett, 
letölthető munkaanyagokkal, többek között szak-
értői team által készített útmutatóval segítette a 
pályázókat a 102 oldalas pályázati dokumentáció 
elkészítésében.

Az első évben pályázni mindig nehéz, hiszen 
egy „úttörő” munkáról van szó, egy új, ismeretlen 
feladatot kell megoldani úgy, hogy nincs meg a ki-
alakult gyakorlat és nincsenek előzetes tapasztala-
tok, amikre támaszkodni lehetne, nincs rutin, ami 
segítene, mindenkinek magának kell kitaposni az 
utat, ami aztán már mindenkinek rendelkezésére 
áll a későbbiekben.

2011-ben huszonegy intézmény vállalta ezt a 
nehézséget, huszonegy előjelentkezés érkezett be a 
kiírás szerinti módon és időben, a Cím elnyerésére. 
A kétlépcsős rendszer szerint, a tavaszi előjelent-
kezéssel még csak pályázati szándékukat jelezték 
a szervezetek, szeptember elején kellett a teljes pá-
lyázati dokumentációt benyújtaniuk. Természete-
sen a két időpont közötti rendelkezésükre álló né-
hány hónap csak gondolkodásra illetve az anyag 
összeállítására volt elegendő, hiszen egy komoly 
és tartalmas előkészítő munka hiányában nem lett 
volna lehetséges a pályázatot ilyen rövid idő alatt 
elkészíteni.

Sajnos úgy alakult, hogy négy szervezet – kü-
lönböző okok miatt – visszalépett, és végül is ti-
zenhét közművelődési intézmény (1. sz. melléklet) 
vállalta a megmérettetést.

1. sz. melléklet
A Minősített Közművelődési Intézmény Címre pályá-
zó szervezetek – 2011
Arany János Kulturális Központ, Nagykőrös
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelő-
dési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete, 
Kecskemét
Békés Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Köz-
művelődési Nonprofi t Korlátolt Felelősségű Társa-
ság, Békéscsaba
Békés Városi Kulturális Központ
Békéscsabai Kulturális Központ
Budapesti Művelődési Központ
Debreceni Művelődési Központ
Együd Árpád Kulturális Központ, Kaposvár
Fejér Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár
Klubkönyvtár, Városföld

Kossuth Művelődési Központ, Dabas
Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest
Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, Szombat-
hely
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofi t Közhasznú 
Kft.
Nagy Gáspár Kulturális Központ, Vasvár
Szandaszőlősi Művelődési Ház és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény
XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofi t Kft.

Nyolc megyéből és a fővárosból érkeztek be a pá-
lyamunkák (2. sz. melléklet), a legtöbb Békésből, 
Pest megyéből és Budapestről, mindegyik helyről 
három-három.

2. sz. melléklet
Beérkezett pályázatok megyék szerint

Megye Beérkezett pályázat (db)

Budapest 3

Bács-Kiskun 2

Békés 3

Fejér 1

Hajdú-Bihar 1

Jász-Nagykun-Szolnok 1

Pest 3

Somogy 1

Vas 2

A tizenhét szervezet összesen 68 tevékenységgel 
pályázott a címre (3. számú melléklet), leggyako-
ribb aktivitások az információs tevékenység, a képzés, 
kiállítás rendezése és rendezvények szervezése volt.

A Cím elnyerésének feltételeként az önértékelés 
során minimum 60%-os teljesítményt/eredményt 
kellett elérni a választott tevékenység esetén. Itt 
viszonylag nagy különbségek fordultak elő, volt, 
aki éppen csak meghaladta a minimumot, de elő-
fordultak szép számmal 90% közeli értékek is, 
összességében 60-90% között teljesítettek a pá-
lyázók.

A formai ellenőrzést követően került sor no-
vemberben a helyszíni szemlékre, vagyis a pá-
lyázatok tartalmi ellenőrzésére, amelyek során a 
szakértők az intézmények által készített önértéke-
lések helyességét vizsgálták. Az értékelő jelentések 
alapján a Magyar Művelődési Intézetben működő 
Szakmai Minősítő Testület által készített javaslatot 
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1.
Arany János Kulturális Központ, 
Nagykőrös

×   ×  ×       

2.
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Közművelődési Szakmai 
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete

  ×          

3.
Békés Megyei IBSEN Oktatási, 
Művészeti és Közművelődési 
Nonprofi t Kft.

  ×   × ×      

4. Békés Városi Kulturális Központ   ×   × ×      

5. Békéscsabai Kulturális Központ   × ×  ×   ×    

6. Budapesti Művelődési Központ × × × × × × ×   ×   

7. Debreceni Művelődési Központ ×  × ×         

8.
Együd Árpád Kulturális Köz-
pont, Kaposvár

 × × × × ×  ×     

9.
Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont

×      ×  ×    

10. Klubkönyvtár, Városföld     ×    ×    

11.
Kossuth Művelődési Központ, 
Dabas

   × ×        

12.
Marczibányi Téri Művelődési 
Központ

× × × × × ×   ×   ×

13.
Megyei Művelődési és Ifjúsági 
Központ, Szombathely

× × × × × × ×   ×  ×

14.
Művészetek Háza Gödöllő Non-
profi t Közhasznú Kft.

×   × × ×   ×    

15. Nagy Gáspár Kulturális Központ ×   × × ×    ×  ×

16.
Szandaszőlősi Általános Isko-
la, Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

     ×       

17.
XIII. kerületi Közművelődési 
Nkft.

     ×       

 68 8 4 9 10 8 12 5 1 5 3 3

3. számú melléklet
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jóváhagyva Szőcs Géza államtitkár valamennyi pá-
lyázót méltónak tartott a Cím elnyerésére.

Kiemelkedő teljesítményükhöz és sikeres mun-
kájukhoz ez úton is gratulálunk! A Minősített Köz-
művelődési Intézmény Cím viselésére három éven 
keresztül jogosultak a nyertesek, és lehetőségük 
van a továbblépésre, pályázhatnak a Közművelő-
dési Minőség Díjra.

Komjáti Gabriella

Vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ

Miért szerethető a minőségbiztosítás a vasvári Nagy 
Gáspár Kulturális Központban?
Mert már 1964-ben láthatóan közünk volt hozzá, 
mint ahogy az látszik az alábbi levélrészletből: Amit 
én jónak látok programjában, s egyetérthetek vele, a kö-
vetkező mondat, mely a nagy célt kivihető közelbe hoz-
za: „Nem rendkívüli dolgokat kívánunk megvalósítani… 
Ehhez sem tárgyi, sem személyi adottságaink nincsenek. 
Azt akarjuk bebizonyítani, hogy az adott lehetőségek ki-
használása növelhető.” A vasváriak tervezésében az a ro-
konszenves, hogy nem új lehetőséget követelnek, ami egy 
módja a felelősség eltolásának, hanem az adottakat akarják 
élettel megtölteni.” (Németh László levele a vasvári 
művelődési ház igazgatójához, az 1964. évben)

És milyen nagy dolog az, hogy éppen Németh 
Lászlótól származik a levél.

Tapasztalatom szerint a közművelődés, a kö-
zösségfejlesztés lényegi vonása, hogy az emberek-
hez könnyebb úgy utat találni, ha van egy közös 
nevező. Németh László életművének, és benne a 
hangsúlyos helyet elfoglaló minőség fogalmának a 
kollégáimhoz közelítése akkor kezdődött, amikor 
a fenti idézettel megismerkedtek. Ez által közvet-
len kapcsolatba kerültek az íróval, hiszen ő abba 
az intézménybe írt levelet, amelynek ők a dolgozói. 
A levél és a felismerés mozgósító erővel bírt. Máris 
érdekelte őket a szerző több gondolata.

A „minőség” minden emberi tevékenység tekin-
tetében központi kategória Németh László gondolat-
világában. Szerinte a minőségnek az életet – annak va-
lamennyi megnyilvánulását – szabályozó legfőbb elvnek 
kell lennie. „Kultúra”-fogalma úgyszintén egyezik a 
század modern felfogásaival. A kultúra – írja példá-
ul már 1928-ban – „nem tudás, nem művészi produkció, 
hanem valami életet szabályozó elv, amely egy embercso-
port minden tagjának belső mágnese, irányítója.”

Németh László gondolkodói világképének 
kulcskérdése: Az összefüggések teljességének az 
igénye. A rész, az egésztől különálló vagy leválasz-
tott rész csonkaságának a fölismerése.

Az életünket, társadalmi környezetünket stb. 
meghatározó (és kifejező) páros – látszólag ellentétes 
– alapfogalmak, a fi lozófi ai, társadalomtudományi, 
politikai stb. alapkategóriák az ő gondolkodásában 
nem válnak ketté, nem polarizálódnak. Minőség és 
mennyiség, anyag és szellem, individuum és kollek-
tívum, személyiségközpontúság és szociális elköte-
lezettség, népiség és urbánusság, konzervativizmus 
és – igen – liberalizmus, magyarság és európaiság 
egymást feltételező kettősségei (végső soron tehát a 
történelmi gyökérzetű „haza és haladás”-eszme tár-
sadalmi és szellemi alapvariánsai) az ő gondolkodá-
sában nem ellentétei, hanem kiegészítői egymásnak. 
A Németh-életmű belső feszültsége és erőteljes su-
gárzása, Németh László gondolkodásának drámai-
sága éppen abból a rendkívüli erőfeszítésből, sok 
évtizedes szellemi küzdelemből fakad, amellyel ő 
a XX. századi magyarság és európaiság leglényege-
sebb sorskérdéseit a megoldhatóság igényével, hité-
vel és hitelével összekötni, összeolvasztani, szinté-
zisbe hozni igyekezett.

A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Kon-
cepciója fő vezérlőfonala a minőség.

Minőségbiztosítás: A minőségirányításnak az 
a része, amely a bizalomkeltés megteremtésére 
összpontosít, azt illetően, hogy a minőségi köve-
telmények teljesülni fognak. (A közművelődési fo-
galomtár defi níciója letölthető: www.erikanet.hu.)

Miért kell a minőségbiztosítás? Azért mert a 
minőségi elvárások tudatosulnak. A folyamatban 
résztvevőt racionális tervezésre ösztönzik. A mun-
ka természetes velejárója lesz a mérés, a mutatók 
(indikátorok) használata, és ezek eredményekép-
pen folyamatosan javul a minőség.

A Nagy Gáspár Kulturális Központ miért tartotta 
fontosnak a megmérettetést, és miért tartja fontos-
nak a folyamatos minőségfejlesztő munkát?

A közművelődésben évtizedek óta egymásnak 
feszülnek a nézetek, hogy lehet-e mérni a közös-
ségfejlesztési folyamatokban az eredményeket. 
Azok is, akik ezt vitatják, be kell, hogy lássák, a 
mérhető rendszerek alkalmasak rá, hogy velük ér-
velni lehessen azok számára is, akik nem szakava-
tottjai a közművelődésnek.

Ugyanakkor itt tartom fontosnak leszögezni, 
hogy nem érdektelen Einstein lényegre mutató vé-
leménye, miszerint: „Vannak dolgok, amelyek meg-
számlálhatók, de nem számítanak, és vannak dolgok, 
amelyek nem számolhatók meg, de számítanak.” És ép-
pen ezért, Isten őrizz, hogy bekövetkezzen az az 
állapot, amikor már minden mérhető. A közműve-
lődés lényegi eleme, az, ami számít, nem mérhető.
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„Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűsége-
seket, a nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket.” És 
ez már Nagy Gáspár mondata, amely intézményi 
honlapunk elején is olvasható. Az értékeket szám-
ba kell venni. Folyamatosan tudnunk kell, hogy 
kinek és minek van emberi arca. A közös értéke-
ket meg kell találni, az újakat be kell építeni – a 
közművelődésbe is. Czakó Gábor nem véletlenül 
mondja, hogy: „Ha nincsenek alapvető, közös értékek, 
nincsen kultúra csak tömeg. Tömegkultúra sincsen, leg-
följebb szórakoztatóipar.”

Amennyiben a közművelődési minőségbiztosítá-
si önértékelést alkotó módon használjuk, akkor az 
enged bennünket „gúzsba kötve táncolni”. A rend-
szert kidolgozó kollégák elismerést érdemelnek, 
hogy képesek voltak azt úgy megalkotni, hogy il-
leszkedik a közművelődésen túli szférákhoz, s 
ugyanakkor mégis maradt lelke. Hihetetlenül nagy 
munka volt ez. E sorok íróját – mint egyik kétkedőt – 
sikerült meggyőzni a szükségességéről és alkalmaz-
hatóságáról. Többek között azért is, mert nem egy 
bebetonozott rendszerről van szó, hanem megőriz-
ve a vázát, állandóan és folyamatosan változtatni is 
lehetséges. A közművelődés lényege, hogy az em-
beri élet minőségét szolgálja. A minőséghez pedig 
elengedhetetlen azon trendek ismerete és alkalma-
zása, melyek a világban körülvesznek bennünket.

Miként jutott el az intézmény addig a pontig, 
hogy pályázzon a Minősített Közművelődési Intéz-
mény Címre? Szükséges leszögezni, hogy minden 
kényszer nélkül. Az volt a motiváció, hogy az in-
tézmény öt munkatársa hat éve együtt dolgozik, 
ismerik egymást, egy folyamat részesei, amely na-
ponta feladja a leckét, megküzdeni a létért. A mun-
katársaknak ezért korlátlan lehetőségeik vannak a 
munkára, helyi közösségek generálta elképzeléseik 
megvalósítására. (Németh László: A vasváriak terve-
zésében az a rokonszenves, hogy nem új lehetőséget kö-
vetelnek, ami egy módja a felelősség eltolásának, hanem 
az adottakat akarják élettel megtölteni.)

Eredményeink visszaigazolták a befektetett 
munkát. Még az elismerések terén is. A nagyren-
dezvényeken és fesztiválokon (Vasvári Színjátszó 
Fesztivál, Hegyháti Napok, Népdalos Fesztivál, Golghe-
lóghi) túl csoportjaink (Fülemüle, Őszirózsa, Vasvári 
Játékszín – korábban Színi Egylet –, „Üss a hasadra” 
színjátszó csoport) minősítő fesztiválokon vettek 
részt. A város 2006-ban elnyerte a Kultúra Magyar 
Városa címet, kategóriájában elsőként az ország-
ban. A városi pályázat benyújtása és elkészítése 
mögött az intézmény állt. Az önkormányzat meg-
kapta a Közművelődés Pártoló Önkormányzat Címet. 

A Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás köz-
művelődést támogató tevékenységét – színvonala 
miatt – a Magyar Népművelők Egyesülete ismerte 
el. A díjakhoz vezető úton az intézmény a minősé-
gi mutatók tekintetében is erősödött.

Jelen sorok írója elvégezte a minőségfejlesz-
téshez kapcsolódó két modult. Így olyan ismeret 
birtokába jutott, amelyeket folyamatosan beépít a 
napi közművelődési gyakorlatba és kollégái mun-
kájának fejlesztésébe. Az intézmény munkatervei, 
beszámolói – a 2008. évtől – azon struktúrában ké-
szültek, amely a Minősített Közművelődési Intézmény 
Cím elnyerésére kiírt pályázatban is megjelenik.

És ismét a kérdés: Hogy jutottunk el addig, 
hogy pályázzunk?

Az eddig felvázolt folyamatok eredményeként a 
kollégák számára nem volt ismeretlen a megjelenő 
pályázati kiírás. Vártuk a lehetőséget, hogy meg-
mérettessünk. Amikor 2011 tavaszán a kiírás meg-
jelent, megterveztük a pályázat állomásait, szemé-
lyekre lebontva. Kicsi intézmény lévén, arról szó 
sem lehetett, hogy 2-3 fős team végezze a munkát, 
hisz a napi feladatok végzését is biztosítani kellett. 
Egyetlen lehetőség maradt. Mind az öt kolléga – ké-
szülve a munkára és lélekben készen – részt vállalt 
a feladatból és folyamatosan végezte azt, a gyakori 
megbeszélések és vezetői kontroll alapján. A saját 
idejüket maguk osztották be. Azon tevékenysége-
ket, amelyeket feladatul kaptak, részletesen kellett 
dokumentálni, összegyűjteni, értékelni. Megvolt a 
motiváció, hogy az önértékelésben a lehető leghaté-
konyabban és legkreatívabban dolgozzanak, hogy a 
befektetett energia megtérüljön. A pályázati anya-
got 2011. szeptember 8-án befejeztük és elküldtük.

A minősítés külső ellenőrzése novemberben 
zajlott le. Mindenki az általa önértékelt tevékeny-
ségről referált, az intézményvezető pedig minden 
kérdésben rendelkezésre állt. A pályázati ered-
ményről 2012 januárjában értesültünk, két tevé-
kenységünk minősített lett, így az intézmény jogo-
sulttá vált a Cím viselésére.

A Cím átvételéről tájékoztattuk a helyi és me-
gyei médiát. Színvonalas tudósítások jelentek meg 
az elvégzett munkáról. Öntudatosan használjuk – 
az intézmény minden dolgozója, beleértve az ön-
kénteseket is – a Cím logóját (plakáton, levélben, 
programjainkon, médiában). A fenntartó felé rész-
letes tájékoztatással éltünk.

Intézményi minőségfejlesztő tevékenységünk jel-
lemzője, hogy a vezető az első pillanattól kezdve 
igyekszik belevonni a dolgozókat, illetve rajtuk 
keresztül a legaktívabb segítőket. A vezető, amint 
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ismeretekre tesz szert, azokat azonnal megosztja a 
dolgozókkal. A kollégák beletanultak ebbe a meto-
dikába. Hatnak az általuk vezetett kiscsoportokra 
és környezetükre is. Megtanulták, és folyamatosan 
tanulják a minőségfejlesztés nyelvezetét, a defi níci-
ókat. Fejlesztő javaslataikat rögzítik, és a munkaér-
tekezleteken ezeket elemezve lépünk tovább. Nem 
mennek el egyetlen probléma mellett sem, amelyet 
meg kell oldani. Gyorsan reagálnak a látogatói 
kritikákra, javaslatokra. Képesek önállóan vállal-
ni a döntéseket, és azok kockázatait. A kollégák 
a minőségfejlesztő tevékenység végzésében anya-
gilag nem motiváltak. Elkötelezettségük a szerve-
zet és a közművelődési tevékenység iránt egészen 
példamutató, hisz a szabadidejük rovására végzik 
e teendőt. Oka természetesen ennek is van. Neve-
zetesen az, hogy az elkötelezettségen túl, a kol-
légák tudatában vannak annak a ténynek, hogy 
hosszabb távon a minőség gazdaságot is fejlesztő 
fontos tényezővé válik. Ha valaki elkötelezett a mi-
nőség iránt, belátja, hogy a minőségbiztosítás fon-
tos eszköz a minőség elérésének a folyamatában, és 
ugyanígy, tudatos megőrzésében.

Összefoglalóan azt mondhatom, hogy megke-
rülhetetlen a minőségbiztosítási folyamat elindí-
tása a közművelődés bármely területén. A szerve-
zetek a konkrét lépések megtételekor esélyt adnak 
maguknak ahhoz, hogy egyre komplexebben vi-
szonyuljanak egy-egy kérdéshez. Mikor fejlesz-
tünk egy tevékenységet, az óhatatlanul pozitívan 
hat a többire, és egyre jobban generálják egymást. 
„Nem lehet egyes szeletekben minőséget ’csinálni’, kell a 
komplexitás.” (Németh László)

Gergye Rezső igazgató

Klubkönyvtár, Városföld

Minőség a Klubkönyvtárban
Az intézmény feladata a megteremtett értékek 
megőrzése mellett új értékek létrehozása, a község 
lakóinak szabadidős tevékenység iránti szükségle-
teinek kielégítése. Azt, hogy mik az igények, folya-
matosan újra kell fogalmazni, hiszen folyamatosan 
változnak, napjainkban egyre gyorsabb ütemben.

Engem, mint az intézmény vezetőjét mindig 
foglalkoztatott, hogy hogyan mérjük fel az igénye-
ket, hogyan győződjünk meg arról, hogy amit csi-
nálunk, az jó-e. Egy ilyen kis településen – Város-
föld 2200 lakosú település – könnyű információkat 
gyűjteni, de én mindig átfogóbb képet szerettem 
volna kapni. Az utcai, intézményen belüli látogatói 
beszélgetések sok időt vettek igénybe. Nálunk in-

kább ez volt a jellemző, ritkán tudtunk átfogó köz-
vélemény-kutatást végezni. Amikor 2008-ban ta-
lálkoztam a minőségbiztosítással, tudtam, hogy ez 
az, amit kerestem. Elérkezett az idő, amikor a szol-
gáltató ágazat is bebizonyíthatja, hogy minőséget 
hoz létre. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgálta-
tó Intézete által szervezett képzésén ismerkedtem 
meg az alapokkal. Később elvégeztem a közmű-
velődési szektorra kidolgozott második modult is 
a Budapesti Művelődési Központban. Az intéz-
ményben dolgozó kollégák fogékonyak voltak új 
módszerek bevezetésére, a minőségi munka végzé-
séhez szükséges folyamatos értékelésre, javításra. 
Munkánk folyamán, előtte is, végeztünk értékelést, 
folyamatellenőrzést, de nem ilyen tudatosan, rend-
szerezetten. 2009 óta az intézményben dolgozók 
– főállásúak, szakkörvezetők, önkéntesek – együtt 
tanultuk, hogyan győződjünk meg róla, hogyan bi-
zonyítsuk, hogy minőség az, amit szolgáltatunk, 
majd hogy ezt a minőséget hogyan tudjuk folya-
matosan fejleszteni.

Áldozatvállalás a minőségért
Az intézmény minőség szemléletű munkájának 
kialakításához kezdetben áldozatokat kellett vál-
lalnunk. A módszerek megtanulása, az új folyama-
tok bevezetése, a rendszeres munkaértekezletek, a 
dokumentáció elkészítése mind-mind időbe tellett. 
A nem jól megtervezett folyamatok helyett újakat 
terveztünk. Nyomtatványokat szerkesztettünk – 
elégedettségi kérdőív, programterv, munkaérte-
kezlet, regisztrációs lapok, jelenléti ívek stb. –, majd 
újakat készítettünk a nem használhatóak helyett. 
Bár sok segítséget kaptunk a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanács-
adó és Szolgáltató Intézete munkatársaitól, az apró 
gondokat egyedül kellett megoldanunk. Minden 
rendezvénnyel összefüggésben programterv ké-
szítés, folyamatos nyomon követés. Adott rendez-
vénnyel kapcsolatban partnerek azonosítása. Elé-
gedettségi kérdőívek kitöltetése a látogatókkal, 
azok értékelése, következtetések levonása. Fény-
képek készítése a dokumentáláshoz. Meg kellett ta-
lálni az egyensúlyt, mi az, amit „papírra kell vetni” 
és mi az, amit elég a modern technika segítségével 
tárolni. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” 
pályázattal kapcsolatban, munkatársainkkal – főleg 
idősebb szakkörvezetők, klubvezetők – meg kellett 
értetnünk, hogy e pályázat megírása nekünk kerül 
anyagi ráfordításba, a haszna „csupán” erkölcsi el-
ismerés. Ők pályázattal kapcsolatban azonnal meg-
szerezhető forrásra asszociáltak.
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A minőségi szemlélet haszna
A három éven át tartó, következetes munka mára 
meghozta gyümölcsét. Munkánk átlátható, minden 
pillanatban követhető. Fenntartónk, partnereink 
felé dokumentáltan bizonyítható a minőségi mun-
ka. A vélemények folyamatos elemzése, értékelése, 
munkánk szerves részévé vált. Számunkra is meg-
könnyíti a munkát, hogy partnereink teljes körű 
igényét ismerjük. Ismételt programok esetén csak 
vissza kell nyúlni a dokumentációhoz. Új program 
esetén szintén segít. Tervek készítésénél az előző 
évi események értékelése felhasználható. A prog-
ramlapok tartalmaznak minden fontos információt, 
ami szintén nagy segítség. A minőség szemléletű 
munka rászoktatja a dolgozókat a tervezés, végre-
hajtás mellett az értékelésre, újratervezésre. A do-
kumentálás bizonyíthatóvá teszi a tevékenységet, 
a folyamatokat. Felújítottunk régi technikákat, és 
újakat találtunk ki. Rászoktattuk a rendezvények 
résztvevőit az elégedettségi kérdőívek kitöltésére. 
Nyitott közösségi terünk látogatóinak megszólítása 
nehezebb volt, ezért „mega” elégedettségi kérdőívet 
szerkesztettünk, és a tér egyik sarkába helyeztük el. 
Erre többen is feljegyezhették véleményüket. Egy 
hét alatt betelt a lap, és értékelhető adatokat kap-
tunk. 2012 tavaszán tervezzük ismételten, ebben a 
formában, megkérdezni látogatóinkat. Az emlék-
könyv régi találmány. Néhány művelődő közössé-
günk emlékkönyvet vezet, ahol a közösség életében 
fontos események kerülnek lejegyzésre. A közösség 
életét megörökítő fényképeket teszünk bele. Újab-
ban, minőségi szempontokat fi gyelembe véve, a kö-
zösség tagjainak bejegyzéseivel egészítjük ki. Ezek 
a feljegyzések segítenek értékelni a csoport mun-
káját, és megmutatják a fejlesztés irányát. A riadó-
lánc szintén régi technika a kapcsolattartásban. Mi 
ismét elővettük a klubok, szakkörök tagjai közötti 
kommunikáció gyorsabbá tételéhez. Minden cso-
port kiépítette, tagjai számára, a gyors, sürgős érte-
sítésre használható riadóláncot. Természetesen nem 
személyesen keresik fel egymást, hanem telefonon.

Partnereink is belátják a minőség iránti elkötele-
zettségünk hasznát. Fenntartónk – Városföld Község 
Önkormányzata – kezdettől fogva pártolta, segítette 
törekvéseinket. Külső partnereink számára is egyér-
telművé vált, láthatóak rendezvényeink, átláthatók 
beszerzéseink, költségvetésünk. Művelődő közös-
ségeink munkája jobban nyomon követhető. Figye-
lembe vesszük kínálatukat, igényeiket, adottságaikat.

Nem feledjük, mi végre vagyunk a világon
A minőség biztosítása fontos a lakosság számára, 
fontos az intézmény számára. Munkánkat minden 

pillanatban a minőség iránti elkötelezettség kell, 
hogy áthassa. A lakosságnak a rendezvények, szol-
gáltatások igénybevétele során érzékelni kell, hogy 
az intézményben minőségi munka folyik. Profesz-
szionális munkavégzés közben is fi gyelnünk kell 
arra, hogy az emberi kapcsolatok ne vesszenek el. 
A minőségbiztosítás csak eszköz ahhoz, hogy ele-
get tegyünk intézményünk küldetésének: élhetővé, 
boldoggá tenni Városföld polgárai számára az egy-
szeri és megismételhetetlen életet.

Nagyné Balog Erzsébet
intézményvezető

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Intézményünk több éves múltra tekint vissza a 
minőségfejlesztés terén. Számos elismerést tudha-
tunk magunkénak (Közoktatás Minőségéért Díj – Ki-
válóság kategória – Ezüst fokozat, Európai Kiválóság 
Díj – 5 csillagos elismerés a kiválóságért, IIASA-SHIBA 
Díj szervezeti kategóriában), ezek a díjak azonban – 
habár mint teljes szervezet kaptuk őket – leginkább 
az intézmény közoktatási részéhez kapcsolódnak. 
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím ezzel 
szemben a közművelődési szervezeti egység mun-
káját ismeri el.

A pályázat beadása nem volt kérdéses az ese-
tünkben, hiszen amióta várható volt, hogy a mi-
nisztérium pályázatot ír ki a közművelődés minő-
sítésére, azóta készültünk a megmérettetésre. Ezt 
az intézmény igazgatónője, Hegyiné Mladoniczki 
Éva is szívvel-lélekkel támogatta, mely nagyban 
megkönnyítette a munkát.

Mivel a művelődési ház valamennyi szakmai 
munkatársa az intézményi minőségfejlesztés fo-
lyamatában rendszeresen részt vett, így senki 
számára nem volt ismeretlen az EFQM alapú ön-
értékelés, melyet alkalmaznunk kellett a pályázat 
során. Az önértékelést még tavasszal, az előjelent-
kezés beadása előtt végeztük el a közvetlen mun-
katársakkal. A beadott dokumentum összeállítá-
sa kb. egy hónapot vett igénybe, megírását 2011 
augusztusában kezdtük el. A pályázatban leírtak 
egyik legfontosabb alátámasztó dokumentuma a 
2001 óta folyamatosan végzett éves partneri igény- 
és elégedettségmérések eredményei voltak, mely 
azáltal, hogy a partnereink igényeiről és elégedett-
ségükről ad rendszeres reális képet számunkra, 
beépül az éves tervezésbe, a napi munkánk fontos 
meghatározója.

Rendezvények szervezése tevékenység minősítésé-
re pályáztunk, de az önértékelés során rájöttünk, 
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hogy több végzett tevékenységünkkel elértük a 
70%-os határt, melyet a pályázati értékelést ellen-
őrzők is megerősítettek – a személyes interjúk al-
kalmával. Sok tekintetben önbizalom növelő volt 
a pályázati folyamat, hiszen egyrészt a saját ma-
gunk által megállapított erősségekre és fejleszten-
dő területekre is rávilágítottunk, másrészt olyan jól 
működő gyakorlatokat is sikerült bemutatnunk az 
értékelés során, amelyet a minősítők is kiemeltek.

Minden nyertes intézmény nevében mondha-
tom, végtelenül jóleső érzés volt az elsők között 
elnyerni ezt a kitüntető címet, ami ebben az in-
tézmények fenntartása tekintetében különösen bi-
zonytalan időszakban megerősít és ösztönöz ben-
nünket a minőségi munka folytatásában.

Ezúton is köszönet az intézmény vezetésének és 
a közvetlen munkatársaknak a pályázati folyamat 
végigvitelében való közreműködésért, kitartásért, 
valamint Kopasz Károlyné szolnoki és Angyal 
László debreceni szakértő kollégáknak, akik nagy 
hozzáértéssel és alapossággal irányították a minő-
sítés ellenőrzését.

Végezetül biztatni szeretnék minden hezitáló 
intézményt az idei évi minősítő pályázaton való 
részvételre, mert a befektetett munka garantáltan 
megtérül – az erkölcsi elismerés miatt.

Kiss Edit igazgatóhelyettes,
művelődési ház vezető

XIII. kerületi Közművelődési Nonprofi t Kft.
2012. január 19-én a XIII. kerületi Közművelődési 
Nonprofi t Kft. (2012. január elseje óta Kult13) kép-
viseletében Bubics Ádám ügyvezető igazgató vette 
át a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által adomá-
nyozott Minősített Közművelődési Intézmény Cí-
met. Mint ismeretes, a Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím azoknak a közművelődési intéz-
ményeknek adományozható, amelyek a közmű-
velődés minőségfejlesztésének alkalmazásával ki-
emelkedő teljesítményt nyújtanak.

A XIII. kerületi Közművelődési Nkft. tevékeny-
ségét tekintve sokszínű és szerteágazó intézmény-
rendszert foglal magában, és működésének alap-
vető célkitűzése, hogy a közművelődési-kulturális, 
művészetközvetítő, muzeális feladatokat Budapest 
XIII. kerületére kiterjedően és azt meghaladóan – 
fővárosi, egyes esetekben országos és nemzetközi 
érdeklődést is kiváltva – magas színvonalon el-
lássa, a közösségeket és a személyi érdeklődést, 
igényszintet fejlessze, a közösségek alakulását elő-
segítse. Hat kulturális színtéren és a kerület több 
szabadtéri helyszínén kívánunk értékeket közve-

títeni az év minden napján. Célunk, hogy színvo-
nalas, minden korosztály igényeit kielégítő prog-
ramokat, rendezvényeket kínáljunk mindazoknak, 
akik hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket. 
Folyamatosan megújuló programkínálatunk mel-
lett őrizzük helyi hagyományainkat. Palettánkon 
kiállítások, koncertek, színházi előadások, játszó-
ház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, 
bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas 
programok egyaránt megtalálhatók.

Pályázatunk elkészítésénél törekedtünk arra, 
hogy bemutassuk, intézményeinkben megvaló-
sulnak a minőségfejlesztési alapelvek, úgy mint 
a partnerközpontúság, az egymástól való tanulás 
és a folyamatos fejlesztés, valamint a szervezeti 
vezetés és a munkatársi elkötelezettség a minő-
ség iránt. Kiemelten nagy fi gyelmet fordítunk a 
látogatók elégedettségére. Két éve elégedettségi 
kérdőívek segítségével mérjük látogatóink és bér-
lőink elégedettségét, melyek visszacsatolásként 
szolgálnak számunkra, és a kritikai észrevételeket, 
problémákat igyekszünk rövid időn belül orvosol-
ni. Minőségi fejlődésünkhöz az is hozzájárul, hogy 
telephelyeink dolgozói folyamatosan képzik ma-
gukat, hogy eleget tudjanak tenni a növekvő, vál-
tozatos igényeknek, valamint tréningeken vesznek 
részt a hatékonyabb, sikeresebb együttműködés 
 érdekében.

A 2012-es esztendő jelentős év az életünkben. 
A szervezeti átalakulások lehetővé tették, hogy 
intézményeink koncentráltabban, hatékonyabban 
működhessenek együtt, amihez hozzájárul az is, 
hogy a Helytörténeti Gyűjtemény ismét régi he-
lyén, az Angyalföldi József Attila Művelődési Köz-
pontban folytatja működését. A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából átadott Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím az Angyalföldi József Attila Mű-
velődési Központra, az Újlipótvárosi Klub-Galé-
riára, az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház-
ra, az Angyalföldi Helytörténeti Gyűjteményre, a 
RaM – Radnóti Miklósi Művelődési Központra, a 
VilágCsücsök Közösségi Térre is érvényes. A cím 
elnyerése örömteli évkezdést jelent számunkra, 
visszacsatolás, amely újabb lendületet ad tevé-
kenységünk folytatásához. A cím elnyerése egyben 
munkatársaink, szakembereink kimagasló mun-
kájának elismeréseként is szolgál, amely növeli a 
szervezet iránti elkötelezettséget és lojalitást Az 
elmúlt években zajló közösségteremtő és értékköz-
pontú folyamatok, tevékenységek eredményének 
tekinthető a Cím.

Papp György
kulturális vezető


