
EMLÉKEZTETŐ A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 

2018. szeptember 11. 

Készült: a KMO Művelődési Házban, Budapesten 

Jelen vannak: 

Bordás István elnök, Gábor Ilona elnökségi tag, Bak Lajos elnökségi tag, Tapodi Katalin 

elnökségi tag, Angyal László elnökségi tag, Orbán Hedvig választmányi elnök, Asztalos 

Árpádné a felügyelő bizottság elnöke 

1. Beszámoló Fekete Péter kulturális államtitkárral folytatott megbeszélésről  

Az MNE elnöke beszámol arról, hogy a Szente Bélával a KKOSZ elnökével közösen megbeszélést 

szerveztek a Kulturális Államtitkárság vezetőjével, Fekete Péterrel. A megbeszélés témái voltak: 

 A közművelődési szakma bérhelyzete, 

 Az állami kitüntetések hiánya közművelődésben, 

 A Kultúrházak éjjel-nappal akció támogatása. 

A felvett témákkal kapcsolatban az alábbi megállapodások születtek: 

a) A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi bérezések a közművelődési és a közgyűjteményi 

szakmákban már a szakmai feladatellátást veszélyezteti. A bérrendezésre vonatkozóan lépéseket kell 

tenni. 

A KKOSZ és az MNE közös akcióban megszervezik a XCL. tv. hatálya alá tartozó szakmák, továbbá 

a levéltárosok, országos szervezeteinek egyeztetését a bérrendezés témájában. Törekszenek egy közös 

szakmai anyag elkészítésére, melyet minden szervezet elfogad. Ez az anyag kerülhet az EMMI 

legfelsőbb szintű vezetése elé. Szintén ez az anyag képezheti a más politikai szinteken történő 

lobbyzás alapját. A lények a szervezetek közös fellépése. 

b) A közművelődésben dolgozók állami kitüntetésének hiányát lehetséges és kell pótolni. A két 

szervezet külön-külön fordul kérelemmel az Államtitkár Úrhoz annak érdekében, hogy új kitüntetés 

alapításával, vagy a Bánffy Miklós-díj átalakításával rendezze a helyzetet. 

c) A XV. Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat minisztériumi támogatás rendszeres volt ez 

idáig. A MNE kérelemmel fordul az Kulturális Államtitkárság felé az 2019-es támogatás érdekében. A 

kérést az államtitkár úr lehetőség szerint támogatja. 

2. Az MNE őszi programjai 

a) Nyugalmazott (klasszikus) Népművelők Találkozója  

Szeptember 25-26., Sárospatakon.  

A program előkészítése rendben zajlik. A jelentkezési határidő hamarosan lezárul. A résztvevők száma 

várhatóan 60 és 70 között lesz.  

b) Őszi műhely munkák 

Az MNE tovább folytatja műhelymunka sorozatát újra az ország két távol eső helyén valósítja meg. 

Október 9. Zalaegerszeg, október 16. Nyíregyháza. 

A korábbi javasolt témák helyett arra helyezik a hangsúlyt, hogy segítsenek az intézményeknek és a 

fenntartóknak a CXL. tv. végrehajtási utasításából eredő feladatok megoldásában (új közművelődési 

rendelet, SzMSz módosítás, szolgáltatási terv). 



A műhelymunkák szervezést Bordás István és Gábor Klára végzi. 

c) Polgármesterek és Népművelők Találkozója 

A korábbi rendezvényt az MNE igyekszik a szakma és az önkormányzatok közötti fórum lehetősége 

felé terelni. A programhoz meg kell nyerni az önkormányzati szövetségeket is. 

A fő téma a finanszírozás és a közművelődési feladatellátás jogi környezetének változásai lesznek. 

Hely és időpont: 2018. november 20. KMO Művelődési Ház, Budapest 

A program szervezője Tapodi Katalin és Gábor Ilona. 

5. Egyebek 

a) Az elnök tájékoztat az elnökséget, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége leutasította 

az MNE azon javaslatát, amely együttműködési megállapodás kötésére vonatkozott. 

b) Az elnök tájékoztat az elnökséget, hogy megkezdődött a kulturhazak.hu domain alatt található a 

Kultúrházak éjjel-nappal rendezvény sorozathoz kötődő honlap újra programozása. 

c) Az elnök tájékoztat az elnökséget, hogy a Metropoliten Egyetem Marketing Tanszéke által ajánlott 

és a KKOSZ-el közösen szervezett műhelymunka az online közösség szervezési ismeretre 

vonatkozóan érdeklődés hiányában elmaradt. 


