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NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft.

• Az 1946-ban alapított Nemzeti Művelődési Intézet szakmai „örököse”

• A 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján
• ellátja a 1997. évi CXL. törvényben meghatározott országos és 

területi közművelődési szakmai szolgáltatások feladatait
• átveszi a Nemzeti Művelődési Intézet európai uniós forrásból 

támogatott projektjeivel kapcsolatos feladatokat
• folytatja a Kulturális Közfoglalkoztatási Programot

• Működési keretek
• Alapítója, egyszemélyes tulajdonosa a Népfőiskola Alapítvány 

(Lakitelek)
• az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási 

szerződés és támogatási szerződés



A Szervezeti felépítés főbb szakmai elemei

• Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága
• Stratégiai partnerségek
• Országos programok

• Szakmafejlesztési Igazgatóság
• Kultúrakutatási és Képzési Központ
• Cselekvő Közösségek projekt
• Kulturális Közfoglalkoztatási Program
• Egyéb szakmafejlesztési projektek

• Közszolgáltatási Igazgatóság, területi központok szakmai 
koordinációja:

• Nyugat-Magyarországi: Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron
• Észak-dunántúli: Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom
• Dél-Dunántúli: Tolna, Somogy, Baranya
• Észak-Magyarországi: Heves, Nógrád, Pest, Jász-Nagykun
• Dél-Alföldi: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun
• Kelet-Magyarországi: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-

Abaúj-Zemplén



A tartalomhoz a formát -
a közösségi művelődés rendszerében:

• Társadalmi problémákra való reagálás

• A települések népességmegtartó képességének erősítése

• Részvételen alapuló művelődési folyamatok támogatása

• Kulturális identitás fejlesztése

• Szakma és szektorközi együttműködések megerősítése

• Helyi tudás, helyi értékek feltárása, átadása

• Lokális társadalomfejlesztés

• Aktív, cselekvő közösségek létrejöttének segítése

• Gazdaságfejlesztő kulturális innovációk felkarolása

• Tudásmegosztó, jó gyakorlatokat elterjesztő alkalmak, felületek 
megteremtése



Szolgáltatások

• Módszertani tanácsadás

• Információ-megosztás a 
partnerszervezetek segítségével

• Szakértő delegálása

• Minőségfejlesztési tanácsadás

• Statisztikai adatgyűjtés koordinálása

• Közművelődési szakemberek 
továbbképzése

• Feladatellátó szervezetek szakmai 
támogatása (integrált szolgáltatók)

• Helyi és megyei értéktárak módszertani 
támogatása

• Partnerközvetítés

• Publikációs felület biztosítása

• Kutatási információk megosztása



Szakmai képzések

• 24 akkreditált szakmai továbbképzési program, többek között:

• Kistelepülések erőforrásai és rejtett értékei a közösségfejlesztésben (40 óra)

• Közösségi művelődés civil terekben: közösségfejlesztés és 
közösségszervezés (40 óra)

• Közösségi tervezés a közművelődésben (30 óra)

• Értékfeltárás a helyi közösségekben (40 óra)

• Fiatalok bevonása és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken (40 óra)

• Hátrányos helyzetűek bevonása – Esélyegyenlőségi alapismeretek (90 óra)

• Térségi munka hatékonyságát növelő komplex tréning (40 óra)

• Vállalkozásfejlesztés és vállalkozói közösségek a közművelődésben (40 
óra) 

• Jó játék a művészet! - Kreatív játszóházvezető (120 óra)

• ....



Mintaprojektek
• Újra öltünk, örökítünk (2013 -

2015)

Együttműködő partner: 
Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége
57 település és hímzőkör, több 
száz taggal

• Kapunyitogató (2013 - 2016)

396 település, több tízezer aktív 
helyi polgár, újraindult 
közművelődési közösségi terek



Mintaprojektek
• Pajtaszínház (2015 - 2017)

Együttműködő partner: Teátrumi Társaság

A két program keretében 43 település amatőr 
színjátszó körének szakmai támogatása, 
akik a Nemzeti Színházban mutatták be 
előadásukat

• „Bűvös Bábos” – mintaprojekt (2017)

Együttműködő partnerek: Magyar 
Bábjátékos Egyesület, megyei 
bábszínházak

Az amatőr bábcsoportok újraélesztése 
érdekében, mintaprogramként három 
megyében, a 60+30 órás akkreditált 
Bábcsoportvezető képzés eredményeként

• Közösségi tervezés (2016)

5 helyszín (Békésszentandrás, Árpádhalom, 
Mezőszentgyörgy, Békás, Gyűrűs), a 
tapasztalatok alapján „Közösségi tervezés a 
közművelődésben” 30 órás akkreditált 
képzés



Fenntartási időszakban lévő projektek -

„Többcélú közösségi terek fejlesztése” (2013 - 2015) TÁMOP-3.2.3B-12/1C-2013-0001

• 100 integrált közösségi szolgáltató 
tér, továbbá 3 agora szakmai-
módszertani támogatása

• Szolgáltatási modellek 25 
témakörben  a modellek helyi 
alkalmazásának szakmai 
támogatása  a tapasztalatok 
alapján a szolgáltatási modellek 
véglegesítése

• 7 képzési program kidolgozása

• Együttműködő partner: Országos 
Széchényi Könyvtár

• Projekthonlap létrehozása: 

http://kozossegimodszertar.nmi.hu/



Helyi értékek feltárása

• Részvétel a helyi és megyei értéktár 
bizottságok munkájában (114/2013. 
(IV. 16.) Korm. rendelet)

• Települési értéktárak létrehozásának 
és működtetésének szakmai 
támogatása

• Megyei értéknapok szervezése és 
koordinálása (2016.)

• Magyar értékek napja (2013 - 2015)

• „Értékekre hangolódva” - A nemzeti 
értékgyűjtés módszertani kézikönyve 
(2016)



Kulturális Közfoglalkoztatási Program

• A program kimutatható 
társadalomfejlesztő hatása

• Nem cél, hanem eszköz!
(kulturális alapellátás)

• Elhelyezkedési arány átlagosan 30%

• Több száz kistelepülésen a programnak 
köszönhetően lett közösségi 
művelődési szakember, és lett újra 
„közös tető az együttlét felett”.



KITERJEDT PARTNERHÁLÓZAT



Szakmai folyóiratok

Évente két szám
Évente hat lapszám
Lapszámonként 700 -2000 
példányban



Új közösségi oldal



• Megőrzi a megyei irodahálózatot, a helyi közösségekkel való

gazdag és sokszínű együttműködést

• Együttműködések Kárpát-medencei fejlesztésekben,

szolgáltatásokban

• Feladatfinanszírozás (közfeladatok ellátásában)

• Teljesítményorientáció (hatékonyság)

• Projektmenedzsment (szakmafejlesztésben)

• Rugalmasabb humánerőforrás-gazdálkodás

Az új működési forma előnyei



A 2017. évi főbb feladatok

• A helyi tevékenységeket ellátók szakmai támogatása

(önkormányzatok, intézmények, többfunkciós intézmények, civil 
szervezetek)

• A közösségi művelődés szakemberképzése

Szakemberek továbbképzése (mintegy 600 közművelődési szakember 
képzése)

Közösségszervezés BA szak – kulturális közösségszervező, ifjúsági 
közösségszervező és humánfejlesztő szakirányokkal

• Mintaprogramok, módszertanok kidolgozása (pl. Pajtaszínház, 
Bűvös Bábos)

• Népfőiskolák szakmai-módszertani támogatása

• Forrásteremtés segítése (pl. EFOP programok, Erzsébet Táborok)

• Közreműködés a Kodály Zoltán és Arany János emlékévek 
közművelődési programelemeinek megvalósításában



Szakterületünkre irányuló társadalmi szükséglet

„A közművelődési és közgyűjteményi intézmények (művelődési
házak, könyvtárak, muzeális és hasonló intézmények) a magyar
társadalom legkiterjedtebb közhasznú feladatot végző
intézményei.”

„A közösségi művelődés a helyi problémák saját erőből történő
megoldásához szükséges képességek elsajátításával, a helyi
életminőség javításával elősegíti azt a nemzetstratégiai és
nemzetgazdasági fordulatot, amelynek révén hazánk az itt élő
emberek értékeire, erőforrásaira alapozva sikeres országgá válik.”

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

2014.

társadalmi folyamatokat fejlesztő szakma



MINTACÍM SZERKESZTÉSE

Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek:
+36-1-611-7500

www.nminkft.hu

titkarsag@nminkft.hu




