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Az EMMI indoklása - kérdőjelekkel 

„1. Az előterjesztés célja 

A … CXL. törvény … szabályozásai a kor követelményeihez (?) 
mérten részben elavultak (?), részben hiányosnak (?) 
tekinthetők, hiszen a hatályos szabályozás nem 
tartalmazza megfelelő hangsúllyal az ágazati szakpolitika 
társadalompolitikai célkitűzéseit, miszerint a kulturális 
javakhoz való hozzáférés(,) valamint a közösségben megélt 
művelődés az életminőségét érdemben pozitív irányba 
befolyásoló tényező(?). „ 

„A módosítás bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” 
fogalmát, amely jogszabályi garanciát (?) jelent a közösségi 
művelődési közszolgáltatások minőségi biztosítására.” 
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„2. Az igénybe vett eszközök 
2.1. Jogalkotás 
(…) A Kultv-be beiktatásra kerülő új rendelkezés felhatalmazást ad a 
kultúráért felelős miniszternek, hogy végrehajtási rendeletben 
szabályozza a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 
közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, személyi 
és infrastrukturális követelményeit, továbbá a kulturális alapellátás 
kiterjesztésének prioritási rendjét és szempontrendszerét. 
2.3. Alternatívák 
A Kultv. módosításának nincs alternatívája. (…) 
 
3. Kormányprogramhoz való viszony 
Az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik a 
Kormányprogramhoz. 
4. Előzmények, kapcsolódások 
Az előterjesztésnek közvetlen előzménye nincs. „ 
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Naptár: 2017. március 29. – július 8. 

Március 29. - az EMMI megküldi a tervezetet 
„Készítette:   Mihályfi Rita kulturális fejlesztési referens, 
     Halmai-Nagy Róbert közművelődési szakmai referens  

  Látta:     Szedlacsek Emília főosztályvezető 
     Závogyán Magdolna helyettes államtitkár…” 

Április 26. - az Országgyűlés elé kerül a végleges tervezet 
- benne egy véleményezésre nem kiküldött új résszel!? 
 („A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami feladatok”)  

Vö. 2010. évi CXXXI. tv. 5. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani…” 

Április 6. - a véleményezés határideje (6 munkanap!?) 
Vö: 2010. évi CXXXI. tv. a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 8. §: 10. § (1) 
„…úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon…” 
(Hoppál Péter - 2017. április 25.: „…több éves konzultáció után … szakmai szükségesség okán”) 
Véleményezte az MNE-n kívül a KKDSZ és a KKOSZ is – utóbbi nem hozta nyilvánosságra… (?) 
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http://mane.hu/wp-content/uploads/2017/03/cxl_eloterjesztes_vegleges_-20170324_kozigre.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/41/50000/Z%C3%A1vogy%C3%A1n Magdolna %C3%A9letrajza.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/41/50000/Z%C3%A1vogy%C3%A1n Magdolna %C3%A9letrajza.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/41/50000/Z%C3%A1vogy%C3%A1n Magdolna %C3%A9letrajza.pdf
http://mane.hu/wp-content/uploads/2017/04/kult_tv_parlamenti_jav.pdf
http://mane.hu/2017/04/az-mne-javaslatai-a-kulturalis-torveny-modositasahoz/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=132784.245135
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/videok/modosul-a-muzeumokrol-konyvtarakrol-es-kozmuvelodesrol-szolo-torveny


Május  9. - az Országgyűlés Kulturális Bizottsága elutasítja a szakmai javaslatokat 
Megjegyzések: 
- Jelen lévő ellenzéki képviselők: Kunhalmi Ágnes (MSZP), a bizottság alelnöke; 
  Ikotity István (LMP), a bizottság alelnöke ; Dr. Hiller István (MSZP); Farkas Gergely (Jobbik); 
  Szabó Szabolcs (független)  
- Közülük csak Szabó Szabolcs nyújtott be módosító indítványt (a KKDSZ javaslatait) és szólt hozzá  
            …a többiek hallgattak, majd hasonlóan tettek a május 29-ei plenáris vitanapon is… (!?)  

Május 16. - az MNE és a KKDSZ közös nyílt levele az Országgyűléshez 

Július 8. – kisebb, marginális részletek kivételével hatályba lépett 
Egységes szerkezetben itt: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.339326) 

Május 30. - az Országgyűlés elfogadta a 2017. évi LXVII. tv.-t        
(érdekvédelmi tanulságok…) 

Június 8. - a MK 85. számában megjelenik a törvény szövege 
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http://kkdsz.hu/wp-content/uploads/2017/05/Parlament_1705091_Kult_Biz_JKV.pdf
http://mane.hu/wp-content/uploads/2017/05/mne_kkdsz_vegleges.pdf
http://mane.hu/wp-content/uploads/2017/05/mne_kkdsz_vegleges.pdf
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.339326
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700067.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700067.TV&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17085.pdf


Az MNE Elnökségének 14 javaslata, ill. befogadásuk: 
11 nem - 2 igen - 1 irrelevánssá vált 

1. 

A törvénymódosítás tervezete a feladatellátást biztosító 

intézményrendszer megnevezése tekintetében nem 

koherens. 

Következetlenül használja a ”kulturális intézményrendszer”, 

a „kulturális alapellátást megvalósító hálózat”, a „kulturális 

alapellátás rendszere” és a „kulturális alapellátás keretét 

alkotó intézményrendszer” fogalmakat. 

Javasoljuk az intézményrendszer megnevezésére használt 

terminológia egységesítését. 
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2. 
A korábbiakhoz képest új fogalomként került a 
törvénymódosítás szövegébe a „közösségi művelődés”. 
Ezzel a megnevezéssel a korábbi jogszabályokban nem 
találkozhatunk. 
Javasoljuk a fogalom tartalmának pontos leírását. 
    * 
Az EMMI előterjesztésében 19 alkalommal szerepel... 
(2017. 08. 31.: www.nmikft.hu        www.kozossegimuvelodes.hu) 
     *  
Miközben!!!:  
CXL. 1. sz. mell. r) Közművelődési tevékenység:  
a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, 
kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely 
jellemzően (?) együttműködésben, közösségekben valósul meg. 
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Lábjegyzetek a közösségi művelődéshez 

1. Közvetlen? Eszmei? … 

2. Ld. kulturális statisztika 6 főcsoportja: Rendszeres művelődési formák… (2016: 18%!)  

3. Minőségbiztosítás 8 kategóriája: Művelődő közösség… 

4. Művelődéspszichológia: Az érték-elsajátítás egyéni „magányos”út 

5. Előterjesztés: „…a közösségi és egyéni művelődést támogató közművelődési intézményrendszer…”  

: elméletileg hiteles definíció helyett szómágiák, fogalmi ellentmondások 

0.     Korai előzmények, avagy fogalmak káosza: 
      közművelődés? közösségfejlesztés?/-szervezés? közösségi művelődés? 

 - 2002: A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET MŰHELYÉBŐL  (Balipap, Beke) (Szín, 2002. november) 
            2004-től a Szín alcíme: KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS 
                     (ld. az MMI-stratégiáról az NKÖM-nek írt szakértői véleményem)  

 - 2011: Közös jövőnk. Vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról 
    („A közösségi művelődésnek része továbbá a közművelődés is – abban az esetben, ha…”) 

 - 2012: A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója 
    („III. A közösségi művelődés jellemzői 
     Közösségfejlesztés néven … A közművelődés e területének szakemberei…” 
     :  közösségi művelődés > közművelődés > közösségfejlesztés) 

      - 2016: Juhász Erika: A felnőttek képzése és művelődése egykor és ma Magyarországon 
    („Történetileg három fontos csomóponthoz köthető a hazai közösségfejlesztés    
      kialakulásának folyamata… Az első ilyen időszak az 1772-1849 közötti periódus… 
                 A közösségi művelődés tartalma tágabb és szűkebb is, mint…) 
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https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiOmJ2evJXWAhWidpoKHWLVCFAQFgglMAA&url=https://kozossegszervezes.files.wordpress.com/2011/05/kc3b6zc3b6ssc3a9gszervezc3a9s-petc3a1k1.doc&usg=AFQjCNF8zrTtNXFu85hHgQZft9jvkC
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiOmJ2evJXWAhWidpoKHWLVCFAQFgglMAA&url=https://kozossegszervezes.files.wordpress.com/2011/05/kc3b6zc3b6ssc3a9gszervezc3a9s-petc3a1k1.doc&usg=AFQjCNF8zrTtNXFu85hHgQZft9jvkC
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00076/pdf/EPA01306_Szin_2002_07_05_november.pdf
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00076/pdf/EPA01306_Szin_2002_07_05_november.pdf
http://5mp.eu/fajlok/torokjozsef/2002_mmi_strat.rol_www.5mp.eu_.doc
http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html
http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html
http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html
http://docplayer.hu/1368207-Kozos-jovonk-vitairat-a-kozossegi-muvelodes-megujitasanak-strategiajarol-2011-februar.html
http://docplayer.hu/189694-A-magyar-kozmuvelodes-szakpolitikai-koncepcioja.html
http://docplayer.hu/189694-A-magyar-kozmuvelodes-szakpolitikai-koncepcioja.html
http://docplayer.hu/189694-A-magyar-kozmuvelodes-szakpolitikai-koncepcioja.html
http://docplayer.hu/189694-A-magyar-kozmuvelodes-szakpolitikai-koncepcioja.html
http://mek.oszk.hu/16200/16283/16283.pdf
http://mek.oszk.hu/16200/16283/16283.pdf
http://mek.oszk.hu/16200/16283/16283.pdf
http://mek.oszk.hu/16200/16283/16283.pdf


3.  
A törvénytervezetben, a közgyűjteményekben és a 
könyvtárra vonatkozó rendelkezések minden esetben 
szigorúan az adott szakmaterületre vonatkoznak. A 
közművelődési tárgyú fejezetekben, bizonyos 
esetekben a közművelődést és a kulturális alapellátás 
gyűjtő fogalmat szinonimaként használja a joganyag. 
 
Javasoljuk, hogy a tervezetben egyértelműen 
jelenjen meg, hogy a közművelődés, hasonlóan a 
könyvtár és múzeum intézményrendszeréhez, a 
kulturális alapellátás egyik alrendszere. 
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4. 
Az alábbi mondat félreérthetőségre adhat okot: 
„Az információs társadalom és a demokratikus 
jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári 
rendszer, melyen keresztül az információk szabadon 
bárki számára hozzáférhetők.” 
A mondat szűkítően értelmezi az információ fogalmát, 
mintha az csak a könyvtárakban lenne hozzáférhető. 
 
Javasoljuk a mondat tartalmának egyértelműsítését. 
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Következő javaslatunk elé: 

Ezek voltak – 74. §: 

a) művelődési otthon, ház, központ, 
szabadidő központ, közösségi ház, 
ifjúsági, illetve gyermekház, faluház, 

b) az oktatási és közművelődési, 
illetőleg egyéb feladatokat ellátó 
általános művelődési központ, 

c) az alaptevékenységéhez 
kapcsolódóan közművelődési 
feladatokat is ellátó önálló vagy 
többfunkciós, közös igazgatású 
kulturális és sportlétesítmény, 

d) minden olyan egyéb közművelődési 
szolgáltatást ellátó intézmény, 
amely a polgárok közösségi 
művelődését szolgálja, 
fenntartójától, működtetőjétől 
függetlenül. 

 

Ezek lettek – 77. § (5): 

a) művelődési ház, 

b) művelődési központ, 

c) kulturális központ, 

d) többfunkciós közművelődési 
intézmény, 

e) népfőiskola, 

f)  népi kézműves alkotóház, 

g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, 

h) szabadidőközpont. 
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78. § - művelődési ház 

(1) A művelődési ház a helyi közösségi művelődést  
szervező, 
- közművelődési alapszolgáltatást nyújtó, 
- jogi személyiséggel rendelkező 
- közművelődési intézmény. 
Tevékenysége településrészre, kerületre vagy egy 
településre vagy több egymással határos községre 
terjed ki. 

(2) A művelődési ház vezetője szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik. 

(3) A művelődési ház elnevezésében szerepelnie kell 
a „művelődési ház” vagy a „közösségi ház” vagy a 
„faluház”kifejezések valamelyikének.  
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78/A. § - művelődési központ 

(1) A művelődési központ a helyi és járási közösségi 
művelődést szervező,  
- közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító, 
- jogi személyiséggel rendelkező 
- közművelődési intézmény. 
Tevékenysége településrészre, kerületre vagy egy 
településre vagy több egymással határos 
településre vagy egy járásra terjed ki, 

(2) A művelődési központ vezetője szakirányú 
felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

(3) A művelődési központ elnevezésében szerepelnie 
kell a „művelődési központ” kifejezésnek. 
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78/B. § - kulturális központ 
(1) A kulturális központ a 

- közművelődési alapszolgáltatások teljes körét 
   biztosító, 
- jogi személyiséggel rendelkező 
- közművelődési intézmény. 
Tevékenysége feladatai települési, kerületi szintű 
biztosítása mellett több egymással határos járásra 
vagy egy megyére vagy több egymással határos 
megyére terjed ki. 

(2) A kulturális központ vezetője szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik. 

(3) A kulturális központ elnevezésében szerepelnie kell 
a „kulturális központ” kifejezésnek. 
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78/C. § - többfunkciós intézmény 
(1) A többfunkciós közművelődési intézmény olyan közös igazgatású 

művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális központ, 
amely a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett 
tevékenységének területén médiaszolgáltatási, sajtótermék-
kiadási, turisztikai információ-szolgáltató feladatokat is ellát. 

(2) A többfunkciós közművelődési intézmény elnevezésében 
működési formájától függően szerepelnie kell a „művelődési 
ház”, a „művelődési központ” vagy a „kulturális központ” 
kifejezések valamelyikének  

Megjegyzések: 
1. hiányzik a ”jogi személyiséggel rendelkező” kitétel 
2. nincs képzettségi norma; 
3. nincs területi meghatározás, 
4. nem közművelődés (csak „integrált” lehetne) 
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78/D. § - népfőiskola 

(1) A népfőiskola olyan nyitott tanulási, képzési közművelődési 
intézmény (művelődési ház, művelődési központ vagy kulturális 
központ), amelynek tevékenységében való részvétel nem kötődik 
felvételi követelmények teljesítéséhez és tevékenysége közvetlenül 
nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat 
megszerzéséhez. 
Elsődleges tevékenysége az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása, ennek keretében különösen a felnőtt 
korosztály számára szakmai képzések biztosítása. 

(2) A népfőiskola elnevezésében szerepelnie kell a „népfőiskola” 
kifejezésnek. 

Megjegyzések:  
1. hiányzik a ”jogi személyiséggel rendelkező” kitétel 
2. nincs meghatározva vezetői képesítés 

       Magyarázat helyett: 
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http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html : 

„Bizony meg kell szervezni önmagunkat, és keresztény 
(2011: 54%) nemzetünknek minden forrását 
mozgósítani kell annak érdekében, hogy ebben a 
világméretű nagy küzdelemben helyt tudjunk állni” – 
fogalmazott az Országgyűlés alelnöke. (Lezsák Sándor) 
Hozzátette, ebben a helytállásban segíthet a kárpát-
medencei népfőiskolai hálózat amely reményei szerint 
nemcsak elképzelés szintjén marad. 
A Nemzeti Művelődési Intézettel kialakult szorosabb 
kapcsolat is segítheti a folyamatot, hogy a következő 
évtizedben megvalósítsák a terveket.” 
(Vö. Út a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megteremtése felé)  
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http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/05/a-kozossegteremtest-szolgalja-a-kapocs-nepfoiskola-morahalmon.html
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78/E. § - népi kézműves alkotóház 

(1) A népi kézműves alkotóház a tárgyalkotó népművészeti 
tevékenység színteréül szolgáló, jogi személyiséggel 
rendelkező közművelődési intézmény, amely a magyar 
nyelvterület hagyományos népi kultúrájának, 
hagyományainak továbbéltetésével, átörökítésével, 
komplex bemutatásával, közvetítésével, oktatásával és 
megújításával kapcsolatos feladatokat lát el.  

(2) A népi kézműves alkotóház vezetője szakirányú 
felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 
(3) A népi kézműves alkotóház elnevezésében 
szerepelnie kell a „népi kézműves alkotóház”, a „népi 
kézműves műhelygaléria” vagy a „népi kézműves nyitott 
műhely” kifejezés valamelyikének. 18 



78/F. § - gyermek-, illetve ifjúsági ház 
(1) A gyermek-, illetve ifjúsági ház olyan művelődési ház 

vagy művelődési központ, amelyben a különböző 
közművelődési alapszolgáltatások címzettje, az 
intézmény elsődleges használója a gyermek- és az 
ifjúsági korosztály valamely csoportja vagy csoportjai. 

(2) A gyermek-, illetve ifjúsági ház elnevezésében 
szerepelnie kell a „gyermekház”, az „ifjúsági ház” 
vagy a „gyermek- és ifjúsági ház” kifejezés 
valamelyikének. 

Megjegyzések: 

1. hiányzik a ”jogi személyiséggel rendelkező” kitétel 

2. nincs vezetői képesítés meghatározva. 
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78/G. § - szabadidőközpont 

(1) A szabadidőközpont olyan művelődési ház, 
művelődési központ vagy kulturális központ, amely a 
közművelődési alapszolgáltatások biztosítása mellett 
a szellemi és a fizikai (mozgásos) rekreációval 
kapcsolatos tevékenységet is végez és ahhoz szükséges 
személyi és tárgyi feltételekkel is rendelkezik.  

(2) A szabadidőközpont elnevezésében működési 
formájától függően szerepelnie kell a „művelődési 
központ”, a „szabadidőközpont” vagy a „művelődési- és 
szabadidőközpont” kifejezések valamelyikének. 

Megjegyzések: 

1. hiányzik a ”jogi személyiséggel rendelkező” kitétel 

2. nincs meghatározva vezetői képesítés 

 20 



5. 
A felvázolt intézményrendszer egyértelműsítése szükséges, a 
jogszabály tervezet több olyan átfedést is tartalmaz az egyes 
intézménytípusok között, amely félreértésre adhat okot. 
Bár a jogszabály önmagában véve arra hivatkozik, hogy ezek belső 
tartalmát rendeleti úton fogja szabályozni a jogalkotó a későbbiek 
során, a következő bekezdésekben mégis konkrét meghatározásokat 
tesz. 
 

Javasoljuk, hogy az intézménytípusokra vonatkozó 
meghatározásokat a miniszteri rendelet hatókörébe utalják oly 
módon, hogy annak belső tartalmát a szakmai szervezetekkel 
történő egyeztetés útján definiálják. (Hasonlóan a múzeumi 
besorolásokat tartalmazó 2/2010. (I. 14.) OKM rendelethez.) 
Továbbá, inkább arra kellene törekedni, hogy egyszerűbbé váljon a 
tipológia, s nem ennyire fölszabdalt, hiszen valójában semmi nem 
indokolja. 
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6. 
A 78. §-ban definiált „művelődési ház” intézmény-típus 
elnevezésében indokolatlan a „közösségi ház” és a „faluház” 
elnevezés. Ezen intézményekben – hasonlóan a többi típushoz – 
kultúraközvetítési, illetve -befogadási, azaz: művelődési 
folyamatok történnek. Csak másodlagos szempont, hogy ez 
egyéni vagy közösségi, lokális vagy településközi keretekben 
zajlik. Az intézmény funkcionális fogalma a művelődés, ezért a 
többi típushoz hasonlóan itt is csak ez a fogalom releváns. 
Ráadásul nincs rá szakmai logikai magyarázat, hogy a többi típus 
elnevezésében miért hiányzik akkor a ”közösségi ház” elnevezés, 
hiszen egyik települési szinten sem szociálpszichológiai 
értelemben értelmezhető a fogalom. 
Javasoljuk ezért az elnevezést szinkronizálni a többi típus 
egynemű fogalmához. 
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7. 
Indokolatlannak tartjuk a 78./D., E. és G. § típusait 
(népfőiskola, népi kézműves alkotóház, szabadidőközpont) 
önálló típusként definiálni, javasoljuk tartalmukat a 
többfunkciós intézmény fogalmi körébe integrálni. 
Indoklásul felhozzuk, hogy ha részegység lehet ebben egy 
médium és/vagy turisztikai alegység működtetése, akkor 
illogikus szakmailag, hogy miért nem lehet szervezeti 
része a közművelődésnek egyébként elméletileg részének 
tekintendő népfőiskola, kézműves alkotóház és a 
szabadidőközpont. 
Bőségesen lefedné az intézményrendszer mai állapotát 
két elnevezés is: községekben művelődési ház, nagyobb 
méretekben pedig művelődési központ. 
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8. 
 Miután a 78., a 78/A. és 78/B. és a 78/E. §-ok típusainál 
(művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ, népi 
kézműves alkotóház) meghatározták a vezető kötelező 
végzettségét, illogikus, hogy ugyanez hiányzik a 78/C., 78/D., 
78/F. és a 78/G. § típusainál (többfunkciós intézmény, 
népfőiskola, gyermek- és ifjúsági ház, szabadidő központ). 
Javasoljuk új bekezdésben, hogy – a többi típushoz hasonlóan 
– mindegyik „vezetője felsőfokú közművelődési végzettséggel 
rendelkezik”. (A végleges szövegben szakirányú lett a 
közművelődési-ből…) Ezen meghatározás hiányával súlyos 
joghézag keletkezik a vezetői megbízások eldöntésénél. 
Általában is javasoljuk, hogy a törvény hatálya alá tartozó 
közművelődési intézménynek csak a 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. r. 22. § (1) h) pontjában felsorolt képzettségek 
valamelyikével rendelkező személy lehessen vezetője. 24 



9. 
Mivel a tipológiából – helyesen – 
hiányzik az általános művelődési 
központ, szükséges lenne ezt a 
köznevelési törvénnyel szinkronizálni, 
mert az előterjesztésben erre 
vonatkozóan nincs utalás. 
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10. 
A szervezeti integrációkról – településmérettől és e módosítási szándéktól 
függetlenül is – az a véleményünk, hogy csak ott és akkor látjuk értelmét és 
hasznosságát, ahol a különböző ágazatokat egy épületben, közös 
infrastruktúrával látják el. Ahol ezek a település különböző pontjain lévő 
épületekben vannak, ott értelmetlen, öncélú, csak ún. bürokratikus 
innováció terméke az integráció – mint az általános művelődési 
központoknál. Ezért nem az ellátandó térség nagyságától, hanem az 
infrastrukturális feltételektől függően javasoljuk e célt megfogalmazni. 
     Ám ha javaslatunk nem fogadható el, akkor a 91/A. § (1) bek. szövegét 
javasoljuk módosítani, mert az a magyar nyelv értelme szerint, de még 
inkább a (2) bek. relációjában értelmezve azt jelenti, hogy 15 ezer fő alatti 
településen csak és kizárólag integrált intézményben látható el a többcélú 
feladat. Ha ez a cél, ezzel határozottan nem értünk egyet, mert 
differenciálatlanul kötelezné a fenntartókat szakmailag és pénzügyileg akár 
káros összevonásokra is. Ha ez „csak” fogalmazási hiba, akkor javasoljuk a 
mondat végét a (2) bek. szövegéhez hasonlóan fogalmazni: „…feladatait 
közös szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) is 
elláthatja”. 26 



11. 
A jelzett joghelyen a tervezet rendelkezik a 
múzeumi és könyvtári feladatellátás 
megyei hatókörű kötelezettségeiről. 
Mindezek mellett azonban nem 
rendelkezik a közművelődés megyei szintű 
feladatellátási kötelezettségéről. 
Javasoljuk a bekezdés kiegészítését a 
közművelődési feladatellátásra vonatkozó 
megyei szint beiktatásával. 
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12. 
A javasolt e) pont („igénybe vegye a 
kulturális alapellátás kiterjesztése 
érdekében a közgyűjtemények, a 
közművelődési és a művészeti intézmények 
által nyújtott, központi költségvetésből 
támogatott szolgáltatásokat”) 
esetében nem látjuk indokoltnak a 
művészeti intézmények említését. 
 

28 



13. 
Ha javaslatunk ellenére mégis önálló típusként maradna a 
78/E. § által definiált népi kézműves alkotóház, akkor 
javasoljuk törölni a (2) bek. szövegéből a „vagy népi 
iparművész címmel” szövegrészt. Egy intézmény vezetése 
ugyanis nem csak a szűkebb szakmai, hanem az általános 
kultúra- és művelődéselmélet mellett pénzügyi, jogi és 
szervezeti tudásokat is igényel. S mivel a népi iparművész 
címnek nincs semmilyen iskolázottsági előfeltétele, 
szükséges itt behatárolni e feltételt is. 
Az elvárható minőségi intézményvezetési tevékenység azt 
kívánja, hogy – koherenciában a többi intézményvezetővel 
szembeni elvárással – ennek is csak felsőfokú szakirányú 
végzettségű személy lehessen a vezetője. 
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14. 
A Közművelődési Kerekasztal működésében 
határozottan aggályos a természetes személyeknek 
azonos jogot adni a mint jogi személyeknek. A törvény 
adta véleményezési jog gyakorlása esetén ugyanis 
szavazni kell arról, milyen véleményt képviseljenek. 
Ebben a szavazásban mégsem lehet azonos értékű egy 
magánszemély és a sok tagot képviselő civil szervezetek 
szavazata. Ez olyan mértékű diszkrimináció lenne a 
szervezetek kárára, amely sem morálisan, sem 
szakmailag nem vállalható. 
Ezért azt javasoljuk, hogy a természetes személyek 
csak tanácskozási joggal rendelkezhessenek 
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De mik azok a közművelődési alapszolgáltatások? 

Helyi közművelődési tevékenység: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, 
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi 
művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő 
közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének 
és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 
biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási 
területén lévő muzeális intézmény közművelődési 
tevékenységének támogatása. 

Közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín (csak?!) biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel 
fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás 
feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális 
értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti 
tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés 
feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  
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Magyarázat az alapszolgáltatásokhoz: 
      „A módosítás bevezeti a ‘közművelődési alapszolgáltatás’ 

fogalmát, amely jogszabályi garanciát jelent a közösségi 
művelődési közszolgáltatások minőségi biztosítására.” 
(Részlet az EMMI tervezetéből) 

 

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
2. sz. melléklet – kormányzati funkciók: 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 

0820 Kulturális szolgáltatások 
Közművelődés: 
0820 91 - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  
0820 92 - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
0820 93 - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (?) 
0820 94 - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
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0820 91- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének 
és fenntartásának segítése,  

a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés (?) feltételrendszerének 
javítása, 
(Vercseg Ilona: „A közösségfejlesztés határterületein lévő főbb szakmák: 
közművelődés, szociálpolitika, közösségi szociális munka, kommunikáció, 
felnőttoktatás, településtervezés, településmenedzsment” (MMI Közösségfejlesztési Osztály?) 

A reciproka: A közművelődés határterületein lévő főbb szakmák: közösségfejlesztés, 
szociálpolitika, közösségi szociális munka, kommunikáció, felnőttoktatás...!!!) 

az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek 
erősítése,  

a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok 
közösségi művelődésének segítése,  

a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális 
részvételének fejlesztése,  

a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése,  

mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása. 

33 

http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument
http://www.kka.hu/_Kozossegi_Adattar/DOKUMENT.Nsf/4be80daf005edcb8852566f2000b4f9f/60b6b371bc651fd1c12568900073ac98?OpenDocument


0820 92 - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

A település környezeti, szellemi, művészeti 
értékeinek, hagyományainak, 
helytörténetének, népművészetének, népi 
iparművészetének, szellemi kulturális 
örökségének feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások és értéktárak, a 
magyar nyelv gondozása, gazdagítása, 

az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
az ünnepek kultúrájának gondozása. 

34 



0820 93 - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek (?) 

Az öntevékeny, önképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási 
lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének elősegítése, 

alkotó művelődési közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek 
biztosítása. 
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0820 94 - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

A kulturális turizmus (turizmus-vendéglátás alapképzési szak!) 

a kulturális vidékfejlesztés, 

a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása (?), 
(Bármiféle gazdasági tevékenység beindítását támogathatják közpénzből, 
                                     ha kulturális indokot tesznek elé…?)   

a digitális tartalomszolgáltatás, 

továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz 
való hozzáférés biztosítása. 

* * * 

Vö. – mint önálló kormányzati funkciók!: 

0473 Turizmus 

0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások 
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További változások – korábban/módosítva 
• 75. § Közösségi színtér, illetve közművelődési 

intézmény működtetője az állam, települési 
önkormányzat, önkormányzati társulás, 
valamint közművelődési megállapodás 
keretében egyéb szervezet (egyesület, 
alapítvány stb.), illetőleg magánszemély lehet. 

 

 

• Közművelődési Tanács 

 

• 81. § (1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá 
tartozó közművelődési intézmény létesítése, 
átszervezése, megszüntetése illetőleg 
tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése 
esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 
nappal a miniszter véleményét be kell szerezni 
és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. 
(2) A miniszter a megkereséstől számított 30 
napon belül nyilváníthat véleményt. 

 

• 77. § (2) A közművelődési intézmény, illetve a 
közösségi színtér fenntartója, működtetője az 
állam, települési önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, önkormányzati társulás, 
valamint közművelődési megállapodás 
keretében egyház, egyéb szervezet vagy 
magánszemély lehet. 

 

• Közművelődési Kerekasztal 

 

• 78/J. § (1) Közművelődési intézmény létesítése, 
átszervezése, megszüntetése, valamint 
tevékenységének 2 hónapon túli szüneteltetése 
esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 
nappal a miniszter és a 82. § szerinti Közművelődési 
Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak 
tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell. 
(2) Ha a miniszter és a Közművelődési Kerekasztal a 
megkereséstől számított 30 napon belül nem 
nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a 
megkeresésben foglaltakkal egyetért. 
A miniszter és a Közművelődési Kerekasztal 
véleménye a képviselőtestületet nem köti döntése 
meghozatalában. 
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77. § 
A települési önkormányzat a helyi 

társadalom művelődési 
érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek 
figyelembevételével, e törvény 
és a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján 
rendeletben határozza meg, 
hogy a 76. §-ban felsoroltakból 
mit, milyen konkrét formában, 
módon és mértékben lát el. 

83/A. § 
(1) A települési önkormányzat a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, e törvény és a 
helyi lehetőségek, sajátosságok 
alapján – a Közművelődési 
Kerekasztallal és a települési 
nemzetiségi önkormányzattal való 
egyeztetést követően – rendeletben 
határozza meg az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások 
körét, valamint feladatellátásának 
formáját, módját és mértékét. 

(2) A települési önkormányzat a 
közművelődési rendeletét a – 
Közművelődési Kerekasztallal és a 
települési nemzetiségi 
önkormányzattal való egyeztetés 
keretében – legalább ötévente 
felülvizsgálja. 

(3) A közművelődési rendeletet az 
önkormányzat a közösségi színtérben 
vagy a közművelődési intézményben 
közzéteszi. 
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87. § Az országos szinten működő, a 
területi közművelődési támogatások 
koordinálásában is részt vevő 
közművelődési szakmai szolgáltató 
szerv a helyi közművelődési 
tevékenységek és a területi, fővárosi 
feladatok segítése, fejlesztése 
érdekében közművelődési szakmai 
szolgáltatást biztosít. 

 

(Zárójelben:  

87/A. § Az országos és a területi szintű 
közművelődési szakmai szolgáltató 
szervezet feladatait – közszolgáltatási 
szerződés keretei között, ha a 
jogszabályi feltételeknek egyebekben 
megfelel – államháztartáson kívüli 
szervezet is elláthatja, ha a feladat 
szerepel a létesítő okiratában.) 

87. § Az országos szinten 
működő, területi 
közművelődési szakmai 
szolgáltatásokat ellátó 
szervezet a közművelődési 
alapszolgáltatások 
segítése, fejlesztése és az 
egységes szakmai 
feladatellátás érdekében 
országos közművelődési 
szakmai szolgáltatást 
biztosít.” 
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További új elemek: 
77. § (3) A közművelődési intézmény és a közösségi színtér 

a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, 
ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális 
értékteremtésben való aktív részvételét, 

b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, 
tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, 
tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja, 

c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető, 

d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális 
intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel, 

e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre, 

f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.  

 

78/H. § (3) … a közösségi színtér fenntartója, működtetője szakirányú középfokú 
végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. 

(4) … egy személy legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait. 
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85. § (1) 
(A területi szintű közművelődési szakmai 
szolgáltatás keretében ellátandó 
feladatok:) 
 

h) a közművelődési minőségirányítási 
tevékenység koordinálása, képzések 
szervezése, a Minősített Közművelődési 
Intézmény Cím és a Közművelődési 
Minőségi Díj adományozásának szakmai 
előkészítése. 
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87/B. § 

A hagyományőrzéssel és a néphagyomány gondozásával kapcsolatos állami 
feladatok a következők: 

a)   a magyar néphagyományok, a hazai népművészet és népi iparművészet, a 
népi kultúra elemeinek megőrzése, életben tartása és élővé tétele, 
visszajuttatása a jelen és a jövő kulturális közegébe, 

b)  a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence történetileg és szájhagyomány 
útján fennmaradt néphagyományának és népi iparművészeti hagyatékának 
felkutatása, értelmezése, rendszerezése, feldolgozása és hozzáférhetővé, 
élővé tétele, szolgáltatása, ennek érdekében közművelődési és 
közgyűjteményi feladatok ellátása, 

c)  a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence néphagyományaira épülő 
művészeti tevékenység ellátása, (?) 

d)  együttműködés a népművészeti ágak, a népi iparművészet és a néphagyomány 
gondozása területén a helyi, regionális és országos szervezetekkel, 

e)  népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítésével, minősítő címek 
adományozásával kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, ennek keretében 
hatósági nyilvántartás vezetése és a minősítő címekről szóló hatósági 
igazolvány kiállítása, 
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f)  a néphagyomány gondozása és a hagyományőrzés érdekében kifejtett 
     tevékenységek támogatása, a népművészet, a népi iparművészet és a 
     néphagyomány minőségbiztosítási rendszereinek működtetése, 
g)  a hagyományőrzés, a néphagyomány gondozása területein szakmai képzési 
      és továbbképzési feladatok ellátása, ennek érdekében a képzések 
      kidolgozása, akkreditáltatása és megszervezése a Kárpát-medencében, 
      valamint szakkiadványok megjelentetése, 
h)  a népi hagyományaink iránti bel- és külföldi figyelem felébresztése, 
      fenntartása, a magyar és a Kárpát-medencei népművészet, népi 
      iparművészet és a néphagyomány tárgyi és szellemi értékeinek 
      népszerűsítése, országos, regionális, nemzetközi rendezvények 
      szervezése, 
i)  az élő és újraéleszthető néphagyomány, a hagyományőrzés, a népművészet 
    és a népi iparművészet állami támogatásának koordinálása, a helyi élő 
     néphagyományt érintő tevékenységek feltárásához, gyakorlásához, 
     fejlesztéséhez komplex szakmai szolgáltatás biztosítása, 
j)  a fenti célok érdekében megyei és Kárpát-medencei hálózatok, 
     kirendeltségek működtetése. (?) 
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91/A. § (1) 

A tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen 
– a feladatellátás veszélyeztetése  nélkül – 
a települési önkormányzat a muzeális 
intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításával, illetve a közművelődési 
alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 
biztosításával összefüggő feladatait közös 
szervezetben (a továbbiakban: integrált 
kulturális intézmény) láthatja el. 

 

integrált >? többfunkciós 
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Jogharmonizációs problémák 

78. + 78. A-G. § 

 

 

78/C. § (1) …a továbbiakban: 

integrált kulturális intézmény… 

 

 

 

78., 78/A, B, E. §-ok: 

…vezetője szakirányú 

felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik 

 

köznevelési tv. 20. § (ámk)  

 

 

150/1992. 6/G. § (2) … az 

ilyen többfunkciós 

intézmények vezetésére… 

 

 

150/1992. 6/A. § (1) a) 

aa) felsőfokú közművelődési 
végzettséggel és 
szakképzettséggel 

ab) nem szakirányú egyetemi 
végzettséggel és  
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                              Jogtechnikai és egyúttal elvi-politikai, 
                       az önkormányzatiság elleni önellentmondás: 
 

78/I. § (4) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési 
intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: 
a) meghatározza a közösségi színtér vagy a közművelődési intézmény használati 
szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja 
szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési 
intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, 
szakképzettségi és tárgyi feltételeket, 
 
 
 
 

 
100. § (3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza… 
c) a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális 
    követelményeit, továbbá a közművelődési intézmények és közösségi színterek 
    szakmai, működési, személyi és infrastrukturális követelményeit, (…) 
e) a kulturális alapellátás kiterjesztésének prioritási rendjét és 
    szempontrendszerét, 
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Zárójelben 
A várható rendelet 

 (művelődési ház - 3 fő: 1-1 diplomás ill. középfokú szakember 
 + 1 egyéb közalkalmazott /!?/; 

 művelődési központ – 7 fő: 2-2 diplomás ill. középfokú szakember 
 + 3 egyéb közalkalmazott /!?/) 

finanszírozási problémákból adódó hatása: 
 

1. Művelődési házak         közösségiszíntér-cunami 

2. Művelődési központok       művelődésiház-cunami 

3. Egyházi fenntartásba adás 

4. Kft.-vé alakítás (? – visszaalakítás?) 

5. Összevonás „bármivel” 

                                               (A megválaszolatlan kérdés: Cui prodest…?) 
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Köszönöm a figyelmet! 
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Összegzés: 

 

1. nem volt és nincs lényeges szakmai indok 
 

2. egyoldalú akarat = politikai voluntarizmus 
 

3. súlyos jogalkotási hibák 
 

4. alacsony szakmai minőség 
 

5. központosítás kontra 

     (2000  fő feletti?) önkormányzatok 


