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Hatályon kívül helyezett 

jogszabályok 

 a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 

1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet, 

 

 az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

szóló 2/1993. (I.30.) MKM rendelet. 

 

 



Módosított, új jogszabályok 

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről (módosított) 

 

 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére (módosított) 

 
 32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek 

továbbképzéséről (új) 
 

 A közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a közművelődési 
intézményekről és a közösségi színterekről szóló EMMI rendelet           
(rendelet tervezet)  



Legfontosabb  

közművelődési tárgyú módosítások 

 Települési önkormányzatok feladat tartalmának pontosítása, 
 

 Helyi közművelődési tevékenység helyett közművelődési 

alapszolgáltatás fogalmának bevezetése (közösségi 

művelődés), alapszolgáltatások szakmai, személyi és 

infrastrukturális követelményeinek meghatározása, 
 

 Közművelődési intézmény típusok meghatározása, szakmai, 

működési, személyi és infrastrukturális követelmények 

szabályozása, 
 

 Képesítési követelmények, továbbképzés 

 



A törvény célja 

a közművelődésre vonatkozóan 

 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 
 önművelés céljából a kulturális tevékenységekbe való bekapcsolódáshoz, kulturális 

értékek megismeréséhez;  

 a település történetének, a hagyományainak, normáinak megismerése;  

 értékek, fejlesztési irányok fontosságának kifejezése, közösségi élet fejlesztésében 
való részvétel, közös jövőkép megfogalmazása, helyszín igénybevétele; 

 szakmai segítség igénybe vétele az önfejlesztéshez, az önműveléshez, a közös 
értékek kifejezéséhez, megéléséhez, a közös célok megfogalmazásához, a 
tevékenységek színvonalának biztosításához.  



Települési önkormányzatok 

kötelező feladata 

Helyi közművelődési tevékenység támogatása 

 Közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezése 
 

 Közművelődés helyi képviseletének 

biztosítása (Közművelődési kerekasztal) 
 

 Pénzügyi támogatás biztosítása 

 



Közművelődési alapszolgáltatások 
(új fogalom) 

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

 a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

 az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

 a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése 
feltételeinek biztosítása, 

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

 a tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása,  

 a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 



Kötelező alapszolgáltatás ellátás 

települési szintenként  

 Minden települési önkormányzat kötelező feladata a 
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek 
és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 

 

 1000 fő lakosságszám felett – legalább egy további 
alapszolgáltatás megszervezése. 

 

 5000 fő lakosságszám felett – legalább két további 
alapszolgáltatás megszervezése. 

 

 Megyei jogú városban, fővárosi kerületben valamennyi 
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése.    



Közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezése 

 Intézmény vagy közösségi színtér fenntartásával, 
működtetésével,  

 Intézmény vagy közösségi színtér működtetésére irányuló 
közművelődési megállapodás alapján.  

 

 Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a 
települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások 
folyamatos hozzáférhetősége érdekében közművelődési 
intézményt biztosít.  

 Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy 
közművelődési intézményt biztosít.  



Fenntartó, működtető  

2017. 07. 08. előtt (75. §) 2017. 07. 08. után  

    Működtető: 

állam,  

települési önkormányzat, 

önkormányzati társulás, 

közművelődési 
megállapodás keretében 
egyéb szervezet, illetőleg 
magánszemély.  

Fenntartó, működtető 77. § (2): 

 állam, 

 települési önkormányzat, 

 nemzetiségi önkormányzat, 

 önkormányzati társulás, 

 közművelődési    
megállapodás keretében 
egyház, egyéb szervezet, 
magánszemély.  



Azonos kötelezettségek 

 A közművelődési megállapodás alapján 

közművelődési 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) 

 Használati szabályzat, működés módjának, valamint a 
közművelődési intézmény feladatainak meghatározása,  

 

 közművelődési intézmény alapító okirat kiadása, SZMSZ, éves 
munkaterv és költségvetés jóváhagyása,  

 

 a törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és 
tárgyi feltételek biztosítása,  

 

 a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban 
fenntartott közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 
esetében a működtetői jogok gyakorlójának kijelölése.  



Közösségi színtér 

Formái:  

 a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások 
megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér vagy  

 a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb 
tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt 
biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér.  

 

 A fenntartónak, működtetőnek szakirányú középfokú 
végzettséggel rendelkező személyt kell foglalkoztatnia. A 
foglalkoztatást több fenntartó, működtető közösen is biztosíthatja 
oly módon, hogy egy személy legfeljebb három község 
tekintetében láthatja el feladatait.  

 

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



Közművelődési intézmény típusok 

Területi besorolás szerint: 
 művelődési ház 

 művelődési központ  

 kulturális központ 

 

Tevékenység szerint speciális: 
 többfunkciós kulturális intézmény 

 népfőiskola 

 népi kézműves alkotóház 

 gyermek- vagy ifjúsági ház 

 művelődési- és szabadidőközpont 



Integrált szervezeti lehetőség 

 

 15 ezer fő alatti lakosságszámú településen – a 
feladatellátás veszélyeztetése nélkül – közös 
szervezetben (integrált kulturális intézmény) látható 
el.  

 

Ugyanakkor a könyvtárakra az alábbi vonatkozik ….  

 15 ezer fő feletti lakosságszámú városokban 
elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános 
könyvtári ellátást biztosítani.  



Közművelődés  

helyi képviseletének biztosítása 

Közművelődési Tanács – Közművelődési Kerekasztal 

 

 
 Erősíteni kell a közművelődési kerekasztalok érdekérvényesítő 

képességét 
 

 Járjon előnyökkel a közművelődési kerekasztal működtetése. 
 

 Egyeztetési kötelezettség: 

 közművelődési megállapodás megkötése esetén 

 a közművelődési rendelet megalkotása során 

 közművelődési intézmény átszervezése során 



150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
a kulturális szakemberek képesítési feltételeiről 

 Magasabb vezetői, vezetői beosztás 

vonatkozásában: 
 

 megbízáshoz szükséges képesítési feltételek pontosítása, 
 

 pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos szabályozás 
(résztvevők, írásbeliség, költségviselő), 
 

 törvény módosítással összhangban – integrált kulturális 
intézményekben támasztott követelmények pontosítása. 



150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 
a kulturális szakemberek képesítési feltételeiről 

 Munkakörök meghatározása, munkakörökhöz kapcsolódó 

fizetési osztályok, munkakör betöltéséhez szükséges képesítési 

és többletkövetelemények 1. melléklet szerint.  

 Új szakmai munkakörök: vezető közművelődési szakember, 

közösségszervező, felnőttképzési szakember, közösségfejlesztő szakember. 
 

Fizetési fokozatok közötti várakozási idő 1 évvel csökkenthető – 

tartósan magas színvonalú munkavégzés, alaptevékenységnek megfelelő, 

munkakörhöz illeszkedő legalább 120 órás képzést teljesítő esetén. 
 

Kutatói pótlék 
 

Új fogalmak: szakirányú szakképzettség, szakirányú továbbképzésben 

szerzett szakképzettség, szakképesítés 



32/2017. (XII.12.) EMMI rendelet 
a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

Személyi hatály: intézmény típusok szerinti (múzeum)  

7 év helyett 5 éves ciklus! 

Képzési terv 2018. május 31-ig, szükség esetén 

felülvizsgálni évente március 31-ig. 

Képzési tervben a kulturális intézmény 

alaptevékenységéhez való kapcsolódás indoklása. 

Nem ír elő: fenntartói jóváhagyást, teljesítendő 

kötelező óraszámot, felmentési lehetőséget 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 
 

 
 
 
 
 

Kovács Viktória 

kulturális szakértő  

kovacsviktoria@tujvaros.hu 

 

 


