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Közművelődési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, 
önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú 

cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul 
meg. 

 
 

A törvény célja a közművelődésre vonatkozóan: 
  
• mindenki számára biztosítani a közművelődési tevékenységekben való részvétel 

lehetőségét, szabályozni a közművelődési tevékenységek folytatásának, a 
közművelődési alapszolgáltatások nyújtásának és igénybevételének 
feltételrendszerét, 

• meghatározni az állam, az önkormányzatok és egyéb fenntartók feladatait, a 
szakmai és finanszírozási alapelveket, 

•  kulturális intézmények feladatellátásának tervezéséhez útmutatást adni annak 
érdekében, hogy azok a kulturális alapellátás keretében mindenki számára 
ösztönzést nyújtsanak arra, hogy 

•  önművelés céljából lakóhelyén bekapcsolódjon kulturális tevékenységekbe és 
megismerhesse a kulturális értékeket; 

•  megismerkedjen a település történetével, a hagyományokkal, normákkal; 
•  a település népességének tagjaként kifejezze, milyen értékek, célok, fejlesztési 

irányok fontosak számára, részt vegyen a közösségi életének fejlesztésében és a 
közös jövőkép megfogalmazásában; ezekhez állandó helyszínt vehessen igénybe; 

•  lakóhelyén szakmai segítséget vegyen igénybe az önfejlesztéshez, az 
önműveléshez, a közös értékek kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok 
megfogalmazásához, a tevékenységek színvonalának biztosításához. 
 



A rendelet  tervezet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed  

• a) a települési önkormányzatokra, 

• b) azon jogi vagy természetes személyre, akivel vagy amellyel a települési 
önkormányzat egy vagy több közművelődési alapszolgáltatás biztosítása, 
vagy közművelődési intézmény vagy közösségi színtér fenntartása, 
működtetése céljából közművelődési megállapodást kötött, 

• c) az a) és b) pont szerinti szervezet által fenntartott, működtetett 
közművelődési intézményre vagy közösségi színtérre, függetlenül annak 
szervezeti formájától. 

 

5. § c) a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a 

közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire 

és alkalmazottaira. 

A törvény hatálya 



Ki lehetett és ki lehet  
fenntartó vagy működtető ? 

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. 

 

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.  

77. §(4) Az állam, a települési 
önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat vagy az önkormányzati 
társulás által fenntartott 
közművelődési intézmény 

költségvetési szervként működik. 

 

 



Azonos kötelezettségek ! 

79. § (4) A közművelődési megállapodás alapján 
közművelődési intézményt vagy közösségi 
színteret működtető jogi vagy természetes 
személy köteles teljesíteni a közművelődési 
intézményt vagy közösségi színteret fenntartó 
önkormányzatok számára a 78/I. § (4) 
bekezdésében meghatározott 
kötelezettségeket. 

 



Kötelező feladatok, iratok  
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, 

• d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti 
társulásban fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési 
intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját. 
 



Adminisztratív  terhek 

 

Egyszeri adminisztratív teherként jelentkezik a közművelődési intézményt 
vagy közösségi színteret fenntartó önkormányzatok, vagy egyéb 
szervezetek egy részénél, hogy módosítani szükséges: 

 

• a települési önkormányzatok közművelődési rendeletét, 

• az intézmények alapító okiratát, törzskönyvét,  

• az intézmények szervezeti- és működési szabályzatát, 

• a közművelődési megállapodásokat.  

(előfordulhat még nonprofit kft-k jogi dokumentumai, munkaköri leírások.. 
stb.) 

Adminisztratív teherként jelentkezik a közművelődési intézményeknél vagy 

közösségi színtereknél, hogy az éves munkatervet ki kell egészíteniük a 

rendelet szerinti szolgáltatási tervvel.  

 



Ha nem önkormányzat vagy  
önkormányzati költségvetési szerv a feladatellátó 

A közművelődési megállapodás 

79. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott 
közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek 
megfelelő jogi vagy természetes személlyel - a Közművelődési Kerekasztallal való 
egyeztetést követően - közművelődési megállapodást köthet. 

 (2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: 

a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját, 

b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és 
annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait, 

c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét, 

d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési 
díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat, 

e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát 
és rendszerességét, a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény 
közművelődési célú minimális nyitva tartását, 

f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint 

g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt 
szakképzettséget. 

 



Általános szabályok-  Feladatellátó kötelezettségei 

• Ha a települési önkormányzat feladatait vagy azok egy részét alapján 
közművelődési megállapodás útján szervezi meg, akkor az adott 
közművelődési alapszolgáltatást biztosító feladatellátó köteles biztosítani 
az alapszolgáltatások  leírásánál meghatározott személyi és 
infrastrukturális feltételeket.   

• Ha nem a települési önkormányzat a feladatellátó, a települési 
önkormányzat a feladatellátó kötelezettségének teljesítéséhez 
infrastrukturális, illetve pénzbeli támogatást biztosít. 

• A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás 
megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-
jéig.  

• Ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 
bevonásával készíti elő. 

• Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a 
közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi. 

 

 

 

 



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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Helyi rendelet alkotás módosítás előtt és után 



 
Intézmény vagy közösségi színtér, fenntartóként vagy 

működtetőként közművelődési megállapodással?  

  

  78/I. § (1) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a 
települési önkormányzat a 77. § (1) bekezdésében foglalt feladat 
ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Községben az 
önkormányzat közösségi színteret vagy közművelődési intézményt 
biztosít. 

 (2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy 
közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi színtér 
vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló 
közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a 
lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és 
időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy 
közművelődési intézmény által biztosított közművelődési 
alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban 
meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak. 

 



Közművelődési alapszolgáltatások 

76 (3) A közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek 
és a művelődő közösségek számára helyszín 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. 

 

 



 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 
 70.§. (4)200 Minden települési önkormányzat kötelező feladata a 

(3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
megszervezése. Ennek keretében 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű 
művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét 
biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket 
teremt, 

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a 
Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő 
közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat. 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV#lbj199id2d0f


A rendelet tervezetből a törvénybe került: 

76. § (5)201 Az 1000 fő lakosságszám feletti települési 
önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 
a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai 
szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy 
további közművelődési alapszolgáltatást szervez meg. 
 

(6)202 Az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - 
a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben 
foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti 
közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további 
közművelődési alapszolgáltatást szervez meg. 
 

(7)203 A megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a 
települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés 
szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének 
megszervezése. 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV#lbj200id2d0f
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV#lbj201id2d0f
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV#lbj202id2d0f


 
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi 

részvétel fejlesztése 

 
Ide tartozik: 

 

- 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, 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. 

  



 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

 
Ide tartozik: 

 

- 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. 

  



 
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 
 

Ide tartozik: 

 

- 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. 

  



 
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

Ide tartozik: 

 

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a 

közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális 

tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és 

kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.   



Kormányzati funkciók  és alapszolgáltatások összhangja? 

68/2013. (XII.29 .) 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   

 

 

 

a) művelődő közösségek létrejöttének 
elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő 
közösségek számára helyszín 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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Tevékenységek ~ Szolgáltatások a módosítás előtt és után 

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  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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A kormányzati funkciók és a 
törvény végrehajtási rendelet 

tervezete szerinti alapszolgáltatás 
leírások összehasonlítása (7 dia) 



 
082091 Közművelődés - 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, 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. 



 
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 
 a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, 

közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat 

szervez,  

 b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel 

kapcsolatos programokat vagy szolgáltatásokat szervez, 

 c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,   

 d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását 

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,  

 e) a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, 

kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, az esélyegyenlőség 

megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez,  

 f) mentálhigiénés, prevenciós programokat, tevékenységeket vagy 

szolgáltatásokat szervez, valamint 

 g) az a-f) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt. 



 
082092 Közművelődés - 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. 



 
A hagyományos közösségi kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek biztosítása 
   a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település 

szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, 
támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját,  

  b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, 
értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és 
népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez és támogatja 
azok megvalósítását, 

  c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját, 

  d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni 
nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, 
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,  

  e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a 
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében 
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok 
megvalósítását, valamint 

  f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások 
figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával szervezi az állami, a 
nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja 
azok megvalósítását. 

 



082093 Közművelődés - 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. 

Tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása 

 a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek 

tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése 

érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat 

működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 

 b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 



 
 

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
  
 

  a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja 
azok megvalósítását, 

  b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek 
megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

  c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja 
azok megvalósulását, 

  d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok 
megvalósítását,  

  e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és 
ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint 

  f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális 
világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

 
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színházművészet, a 

film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató 

amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, 

támogatja azok működését, valamint 

b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében 

szakmai-módszertani szolgáltatást biztosít. 

 



 
 
 
 

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési 

tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása  

 
 

 

a) helyszínt biztosít a művelődő közösségnek rendszeres és 
alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésére, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,  

c) fórumot szervez – ha az adott településen működik – a 
Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek 
vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat, valamint 

d) adminisztrációs és irodatechnikai támogatást nyújt. 

 



082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság 
feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az 
információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés 
biztosítása. 

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív 

gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósítását, 

az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi 

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, , támogatja azok 

megvalósítását, 

a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és 

termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok 

megvalósulását, valamint 

hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció  

kulturális alapú használatához. 



„Minőségfejlesztés a közművelődésben” 
fogalom rendszere  

TEVÉKENYSÉGI FORMÁK 

• Ismeretterjesztés   

• Képzés   

• Kiállítás  

• Közösségi szolgáltatás 

• Művelődő közösség 

• Rendezvények 

• Tábor 

• Származtatott szolgáltatás 

 



Közművelődési intézményi formák változása 

2017.07.08. előtt 

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. 

 

2017.07.08. után 

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. 

33 



Községekben általában  
közösségi színtér jellemző  78/H. § 

(2) A közösségi színtér formái: 
a) a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének 

helyszínt biztosító közösségi színtér vagy 
b) a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb 

tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt 
biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér. 

(3) A közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi 
művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások 
hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi színtér 
fenntartója, működtetője szakirányú középfokú végzettséggel 
rendelkező személyt foglalkoztat. 

(4) A (3) bekezdés szerinti személy foglalkoztatását több fenntartó, 
működtető közösen is biztosíthatja oly módon, hogy egy személy 
legfeljebb három község tekintetében láthatja el feladatait. 

(5) A közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a „közösségi 
színtér” vagy a „közösségi tér” kifejezés valamelyikének. 
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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  
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 42 



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. 

Ugyanakkor a könyvtárakra az alábbi vonatkozik …. 

67. § A tizenötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban 
önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A 
nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása más 
intézménnyel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási előnyök 
kimutatása esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével 
kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell 
kérni. 
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Integrált szervezet lehetősége 91/A. § (1) 

 



A  
helyi társadalom  

szerepéről… 



Tanácsból Kerekasztal 
 

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. 
 

 

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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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. 

 

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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Területi és országos feladatellátás módosítás előtt és után 



Források:  

• 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről  

• Társadalmasításra került rendelet tervezet : A közművelődési 
alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési 
intézményekről és a közösségi színterekről szóló EMMI 
rendelet 

• Török József az MNE szakértője: A kulturális alaptörvény 
módosítása, egyesületi és szakértői értékelése (ppt.) 
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