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Évtizedes gondja a szakmánknak, hogy  

magas látogatottsági mutatói ellenére 

 

alacsony a társadalmi presztízse, 

gyenge az érdekérvényesítő képessége, 

intézményeinek jelentős része alulfinanszírozott, 

szakembereinek bérszínvonala a humán szférán belül 
is alacsony 

 



 

 

A jelenség kiváltó okairól: 

 

Nincs egységes, kommunikációs- és marketing 
stratégiánk  

Nincs dokumentálva a közös szakmai- és etikai  

érték- és normarendszer 

Gyengülni látszik a szakmai identitás és elköteleződés 

  

 

 



 

Megengedtük, eltűrtük  

 

• A  szakma nevének többszöri megváltoztatását 

• A szakképesítés nevének, képzési tartalmának  
többszöri megváltoztatását 

• A hálózati együttműködés, a módszertani háttér 
szolgáltatások gyengítését 



 

Nem tudtuk megakadályozni a szakmai közösségi 
aktivitás csökkenését  

 

szakszervezeti, 

egyesületi, 

     szövetségi szinteken 

 

( Csökkenő tagság, még kevesebb aktív közreműködő) 

 

 

 



Néhány nehezítő tényező: 

 

A mindennapi gyakorlat:  „ csak a jéghegy csúcsa” 

A hivatás lényege    csak rendszerszemléletben, 

                                    művelődési folyamatokban, 

            érhető tetten! 

 

A valódi, erős, elismert szakmává válás érdekében  

nem kerülhetők meg a szakma  

szervezet- és rendszerfejlesztési feladatai  

 

 



 

Schein szerint bármely szakmának minimum három 
kritériumot teljesíteni kell:  

   

• A szakemberek általánosan elfogadott alapelvek 
alapján hoznak döntéseket  

• státuszukat objektív teljesítmény alapján érik el  

• szigorú etikai követelmények vezérlik 
tevékenységüket 

  

 



 

 

 

Hol tart a közművelődés  

 

? 
 



 

A közművelődés fiatal, nem tradicionális szakma 

/ lásd: gyökerek a 19. -20. sz. settlement 
mozgalmaiból/ 

 

Bár mindhárom kérdésre van valamiféle válaszunk: 

de több területen is jellemző  

a megkésettség,  

megtorpanás, 

esetenként a visszalépés   

 



Kritériumok teljesülése: 

 

1. „Általánosan elfogadott alapelvek alapján hoz  

     döntéseket.” 

 

      Ez a kritérium jó eséllyel teljesül, mert azt jórészt a 

      jogszabályi környezet biztosítja. 



2. „státuszukat objektív teljesítmény alapján érik el.” 

 

A szakmai tevékenységek egységes elveken nyugvó 
mérésére, értékelésére és fejlesztésére létrehozott 
minőségfejlesztési rendszer ugyan megszületett, de 

csak kevesen használják… 

 

A szakemberek teljesítményének mérésére, objektív 
értékelésére is ki kell dolgozni egy egységes szakmai 

kritériumrendszert, szoros összefüggésben az 
életpálya - modell kidolgozásával és bevezetésével. 

 



3. „szigorú etikai követelmények vezérlik 
      tevékenységüket” 
 
 
Tehát megkerülhetetlen a mi szakmánk számára is egy  
• közösen kidolgozott,  
• elfogadott,  
• működő etikai követelmény- és normarendszer. 

 

 



 

 

 

A KÓDEX ELŐZMÉNYEI, 

KERETEI   

 



Előzmények: 
 

• A közművelődési szakma  az elmúlt évtizedekben 
többször is foglalkozott az egységes etikai 
követelményrendszer kidolgozásával, de ezek a 
munkálatok sorra félbe maradtak, feledésbe merültek 

 
• A BNE a budapesti közösségi közművelődési stratégia 

kidolgozása érdekében stratégiai műhelyt hozott létre  
     2014 –ben. 

 
• A stratégiai műhelymunka folyamatában világossá vált, 

hogy a közművelődési szakma számára megkerülhetetlen 
egy  közös, egységes szakmai és etikai követelmény- és 
normarendszer kimunkálása és elfogadása. 

 



 

Ez a dokumentum szándékaink szerint alkalmas lesz: 

 

• a hivatás szakmai értékeit, valódi társadalmi 
hasznosságát bemutatni,  

 

• a közös értékek, követelmények és normák 
rögzítésével a szakmai identitást és a szakmává 
válás folyamatait erősíteni.       



Közös érdekünk és célunk is, hogy legalább  

 

• a    közművelődés szakintézményeiben,  

• a közművelődés állami és önkormányzati 
irányításában, 

•  a szakemberképzés felsőoktatási intézményeiben 
dolgozók és a hallgatók  

  ismerjék, elfogadják  

és a mindennapi gyakorlatban is alkalmazzák  

az etikai kódexben foglaltakat.  

 



 

 

 

AZ ETIKAI KÓDEX FILOZÓFIÁJA, 

LÉNYEGES TARTALMI ELEMEI  

 



 

 

A résztvevő, illetve partnerközpontú megközelítést 

 részesítettük előnyben,  

kiemelten a felhasználók, a látogatók, az egyének és 

közösségek szempontjából gondoltuk végig a szakmai 

és etikai követelményeinket 

 

 



 

 

Röviden megfogalmaztuk azokat a legfontosabb 
alapértékeket és alapvetéseket, 

 

 amely beavat a közművelődési szakma, mint hivatás 
mibenlétébe, lényegébe. 

 



ALAPÉRTÉKEK:  

 

A közművelődési szakember elkötelezett az emberi 
jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az 
esélyegyenlőség, a szolidaritás, a művelődéshez való 
egyetemes jog és az információ szabadsága mellett. 

  

A HIVATÁS:  

 

A közművelődési munka olyan szakmai tevékenység és 
hivatás, amely a közművelődési szakember 
felelősségét meghatározó szakmai és etikai elveken 
alapul.  

 

 



Rögzítettük, hogy hivatásunk értékvezérelt, 

 

szakmai tevékenységünk fókuszában  

nem a rendezvény, nem a program áll,  

hanem maga a művelődő  ember,  

a szokássá és életmóddá váló kultúra, 

vagyis hosszú távon  

az egyének és közösségek számára nyújtott 

szolgáltatások által kiváltott  

helyi társadalomfejlesztő folyamat. 

 



  

 

Nem elégedhetünk meg a művelődési alkalmak 
kínálatával,  

társadalmi hivatásunknak megfelelően  

segíteni kell a kultúra feldolgozását, műveltséggé 

válását, beépülését a magatartásba, az életformába. 

 

 



Deklarálja a dokumentum:  

 

 

a környező társadalom problémáira való nyitottság, 
érzékenység, reagáló képesség fontosságát, 

 

a hivatás gyakorlásához nélkülözhetetlen 
személyiségjegyek szükségességét, ami egyben a 

pályaalkalmasság feltétele. 

 

 



 

Rögzíti, hogy a közművelődés szakembere 
hivatástudattal rendelkező,  

hiteles alkotó értelmiségi,  

 

akinek természetes igénye, életformája az állandó 
tanulás  

 

és a környezet-, a társadalom életének alakításában 
való alkotó részvétel. 

 



 

• aki tanult szakmai ismereteit alkalmazni tudja, 
tapasztalatait hasznosítja, 

• szakismereteit folyamatosan fejleszti. 

• részt vesz a szakmai közéletben. 

• innovatív eredményeit publikálja. 

• érti a helyi kultúra szerepét, az elődök üzeneteit, 
korunk szellemi kihívásait. 

• a társadalom jövőjét meghatározó tényezőnek tartja 
az egész életen át tartó és az élet minden területére 
kiterjedő tanulást.  

 

 



Ebben a zömében interaktív eszközökkel, 
módszerekkel zajló helyi társadalomfejlesztő 

folyamatban  
a közművelődési szakember  

 
teljes személyiségével vesz részt,  

 
rendelkezik - a pályaalkalmasság kritériumaként is 

        meghatározott – alapvető személyiségjegyekkel 

ezért a hivatás gyakorlása során nem csak a szakmai-, 

de az etikai- és magatartásbeli normák, 

követelmények betartása is nélkülözhetetlen.  

 



 
A dokumentum tételesen foglalkozik  
 
• a szakemberek magatartásával kapcsolatos 

elvárásokkal 
 
• a közművelődési szakmához való felelős 

viszonnyal: ( pl. részt vesz a szakmai közéletben és 
együttműködésben, tájékozódik, informálódik a 
szakma átfogó folyamatairól ) 

 
• a munkahelyhez való viszony kérdéseivel 
 
• A társadalmi kapcsolataink elvárható minőségével 



 

Célunk, hogy legyen ez az etikai kódex  

 

- szakmai hitvallásunk közös nevezője,  

- gondolkodásunk, kommunikációnk origója, 

- szakmai felelősségünk meghatározója 

  

Olvassátok el,  

gondoljátok végig  

és ha egyetértetek 

írjátok alá dokumentumot. 

 



 
 
 
 

Köszönöm a figyelmet 
katalin.margittai@gmail.com 

06 30 223 98 94 
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