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A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETÉNEK JAVASLATAI AZ EGYES KULTURÁLIS TÁRGYÚ 

RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 

 

I. Általános javaslatok és megállapítások 

A Magyar Népművelők Egyesülete nem ért egyet az egyes közművelődési intézmények személyi 

feltételeiként meghatározott képzettségi követelmények fellazításával. Különös tekintettel arra, hogy 

egyes esetekben megengedően „csak” szakmai tapasztalattal rendelkező szakember megfogalmazás 

használatos. Ennek belső tartalma nehezen definiálható egy jogszabály keretei között. 

A közművelődési intézmények szolgáltatási területeiként meghatározott tevékenységi körök nem 

esnek egybe a X/2010.(III.11.) OKM rendelet által használt tevékenységi körökkel. A használt 

szolgáltatási területek belső tartalma jogilag nem körülhatárolt. Mindezek mellett nehezen kezelhető a 

gyakorlatban az a helyzet, hogy egy-egy közművelődési csoport vagy működési forma csak egy 

tevékenységi csoportba sorolható be, miközben azok munkája több tevékenység hatókörébe is 

tartozhat. 

Nem látjuk indokoltnak az egyes intézménytípusok esetén, illetve tevékenységcsoportonkénti 

infrastruktúra feltételrendszer egyidejű használatát. Az intézmény típusok minimum követelményeinek 

meghatározása nem lesz koherens a tevékenységi követelmények összességének elvárásaival. Például 

egy kulturális központ számára meghatározott minimum infrastrukturális követelmény nem elegendő 

az általa kötelezően végzett tevékenységekből eredő infrastrukturális követelményeknek. 

Javasoljuk újragondolni az ingyenes, illetve a térítéses szolgáltatások körét, illetve a költségek 

megtérítésének lehetőségét. Az egyes tevékenységekhez kapcsolt ilyen jellegű szabályozások nem 

mutatnak koherenciát. Általánosságokban fogalmaznak. 

 

I. Konkrét javaslatok 

a) A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi eljárási szabályairól 

szóló rendelethez 

 1.§. Javasoljuk a továbbképzésről szóló rendelet vonatkozzon a közösségi színterekben 

szakmai munkakörben foglalkoztatottakra is, nem csak a kulturális intézmények 

alkalmazottaira. 

b) A közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési intézményekről és a közösségi 

színterekről szóló rendelethez. 

 A 2.§. 3. pontjában a felsőfokú közművelődési szakképzettség meghatározása, nem egyezik 

pontosan a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. Tv végrehajtásáról szóló 

150/1992. rendelet módosítási javaslatában megfogalmazottakkal. Javasoljuk a két 

megfogalmazás helyett egy egységes alkalmazása mindkét rendeletben. 

 4.§ (1) c) pontja alapján: „ minden egyes közösségi tevékenység egy alapszolgáltatásba 

sorolható be”. Azaz a rendelet is elismeri, hogy egyes tevékenységek több alapszolgáltatásba 

is bele illenek, azaz lehetőséget ad arra – szemben az egységesítésre való törekvéssel – hogy 

ugyanazt a tevékenységet más-más alaptevékenységbe sorolják be a feladatellátók. Például a 

néptánc együttes vagy, népdalkör besorolható a 6.§ a művelődő közösségek, 7. §. közösségi 

társadalmi részvétel…,  a 9.§. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, 

valamint a 10. §. amatőr előadó-művészeti tevékenység témakörbe is. Nem tisztázott, hogy a 

besorolás alapja mi legyen. Ezzel eldöntve például azt is, hogy ingyen kapja-e a 
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foglalkozásaihoz a helyiséget az adott közösség. Javasoljuk, hogy a közösségi tevékenységek 

több alapszolgáltatásba is besorolhatóak legyenek, és a közösség számára legkedvezőbb 

feltételeket kapják a feladatellátótól valamennyi alapszolgáltatás tekintetében, amelybe 

besorolhatóak. 

 6.§. (4) A személyi feltételek meghatározása során a „…vagy szakmai tapasztalattal 

rendelkező szakember” megfogalmazás szakmai szempontból kifogásolható. Nem tisztázott 

milyen szakmai tapasztalatról van szó, milyen időtartalmú a tapasztalat. Az igazolás módja 

nem meghatározott. Javasoljuk a fenti meghatározás törlését. Ugyan ez igaz a 7§. (4), 8§. (5), 

9§. (5) d), 10.§ (3) d) és a 11.§ (3) es bekezdésre is. 

 6. §. Hiányzik az (5) pont amely a tárgyi feltételeket tartalmazná.  

 7.§.(1) g). Aggályos az a), f) pontokban foglalt tevékenységek megvalósításához nyújtott 

szakmai és infrastrukturális támogatás általános megfogalmazása. Javasoljuk a g) pont 

kiegészítését az alábbi módon: g) (az a-f) pontokban foglalt tevékenységek megvalósításában 

szakmai és infrastrukturális támogatást nyújthat. 

 7.§. (5) A helyiségek leírása során az 5.§-ban többfunkciós helyiséget határoznak meg. Ebben 

a 7.§-ban nem használják a többfunkciós helyiség megfogalmazást. A gyakorlat azonban azt 

mutatja, hogy jellemzően többfunkciós helyiségekkel rendelkeznek a művelődési házak. 

Javasoljuk a helyiségek esetében a többfunkciósság szerepeltetése a meghatározásokban. 

 8.§.(3). A jogalkotó nem rendelkezik arról, hogy az (1) a) pontban foglalt szolgáltatások 

nyújtása esetén kitől kérheti a közvetlen költségek megtérítését. Javasoljuk ennek 

konkretizálását. 

 9.§. (1) f) Az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a művelődő közösségek bevonását 

határozza meg a szöveg a hagyományőrző közösségekről szóló bekezdéséiben. Feltehetően itt 

a hagyományőrzők bevonására gondolt a jogalkotó. Ez is erősíti a 4.§ (1) c) pontja kapcsán 

leírtakat, hogy a tevékenységek több alapszolgáltatásba is besorolhatóak és ezek a jogalkotó 

gondolkodásában és szóhasználatában is keverednek. Javasoljuk a „hagyományos közösségi 

kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek„ beemelését a művelődő közösségek 

közzé az f) pontban. 

 9.§. (2) A település lakossága korlátozás és térítésmentesen csak a b) – értéktár - és f) - 

ünnepek - pontban foglalt szolgáltatásokat veheti térítésmentesen igénybe. Korábban a 

6.§.-ban a művelődő közösségek esetében térítésmentes a helyszín biztosítása. Ezzel 

összevetve nem indokolt a hagyományőrző közösségek esetében nem biztosítani a térítés 

mentes használatot. Javasoljuk az a) pont bővítését: „Helyszínt biztosít a hagyományos 

közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek rendszeres és alkalomszerű 

művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésére.” 

 9.§.(3) A felvetett probléma azonos az előzővel. 

 10.§.(1) .b). Nem látjuk indokoltnak, hogy a jogszabály csupán a 10.§.-ban leírt tevékenységek 

esetében határozza meg a szakmai módszertani szolgáltatás biztosítását. Amennyiben a 

jogalkotó szándéka a feladatellátó számára meghatározni az egyes tevékenységek szakmai 

módszertani segítését, akkor ez indokolt minden egyes tevékenység végzésekor.  

 12.§. (2). A felvetett probléma azonos a 8-as és a 9-es §.-ban megfogalmazottakkal. 

 15§. (2). c) és 16§. (3). c) Nem tartjuk indokoltnak és életszerűnek a 2 db kiállító tér előírását. 

Javasoljuk az 1 kiállító tér előírását. 

 18.§.(3)- ban az elvárt szakirányú végzettség típusát nem határozza meg a jogalkotó. Míg ezt a 

többi intézmény típusban meghatározza a jogszabály. A népi kézműves alkotóházak esetében 

elmaradt. Javasoljuk az elvárt szakirány meghatározása a rendeletben 
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 19.§. A többfunkciós közművelődési intézmény fogalmát javasoljuk jobban definiálni. A 

bekezdésben felsorolt intézmény típusok nem szerepelnek a korábbi definíciók körében, így az 

azok mellé rendelt követelményrendszer nem meghatározható. 

 Feltehetően tévesen került be a 13§. (2) pontja a 20.§. (2) pontjába amelyben tárgyi 

követelmények teljesítésének határideje található. A 13.§.(2) pontja a közösségi szintér 

személyi feltételeiről szól, azaz vélhetően a jogszabály logikájából a 20. §. (3) pontjába 

tartozik.  

 Ugyancsak tévesnek tűnik a 13.§. (3) pontjának szerepeltetése a 20.§. (3) pontjában amelyben 

a személyi feltételek teljesítésének határideje található. A 13.§. (3) pontja a nyitva tartási 

időről szól. A nyitva tartásról szóló pont a többi intézmény típusban nem szerepel a halasztó 

határidővel végrehajthatók között. 

 

 

 

Budapest, 2017. október 13. 
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