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Elnevezések 

Közösségi szintér 
„közösségi színtér” 
„közösségi tér” 
Bagaméri Elemér 
Közösségi Szintér 

Művelődési Ház 
„Művelődési ház” 
„Közösségi ház” 
„Faluház” 
Bagaméri Elemér 
Művelődési Ház 

Művelődési Központ 
„Művelődési 
Központ” 
Bagaméri Elemér 
Művelődési Központ 

Kulturális központ 
„Kulturális Központ” 
„Agóra” 
Bagaméri Elemér 
Kulturális Központ 

Népi kézműves alkotóház 
„Népi kézműves alkotóház” 
„Népi kézműves 
műhelygaléria” 
„Népi kézműves nyitott 
műhely” 
Bagaméri Elemér Népi 
Kézműves Galéria 

Népfőiskola 
„Népfőiskola” 
Bagaméri Elemér 
Népfőiskola 

Többfunkciós közművelődési intézmény 
„Művelődési Ház” 
„Művelődési Központ” 
„Kulturális Központ” 
Bagaméri Elemér Művelődési Központ, Turisztikai Iroda és Városi TV 

Népfőiskola 
„Népfőiskola” 
Bagaméri Elemér Művelődési Központ és Népfőiskola 

? Gyermek- ,Ifjúsági ház 
„Gyermek Ház” 
„Ifjúsági Ház” 
Gyermek és Ifjúsági Ház” 
Bagaméri Elemér Ifjúsági Ház 

Szabadidő központ 
„művelődési központ” 
„szabadidőközpont”  
„művelődési- és szabadidőközpont” 
Bagaméri Elemér Művelődési- és Szabadidő Központ 

 

 

  



Hatókör 

Közösségi szintér 
Település 

Művelődési Ház 
Település 

Művelődési Központ 
Település, 
több egymással 
határos település, 
járás 

Kulturális központ 
Település, 
több egymással 
határos járás 
megye 
több szomszédos 
megyei 

Népi kézműves alkotóház 
Nincs kikötés 

Népfőiskola 
Nincs kikötés 

Többfunkciós közművelődési intézmény 
 

Népfőiskola 
 

? Gyermek-, Ifjúsági ház 
 

Szabadidő központ 
 

 

 

  



Feladatok 

Közösségi szintér 
 
- kerületi közösségi 
művelődés 
szervezése, a 
közművelődési 
alapszolgáltatások 
(csak ez vagy IKSZT) 
 
- hét három napján, 
legalább napi 4 
órában nyitva tart, 
melyből legalább egy 
napnak szabadnapra 
vagy munkaszüneti 
napra kell esnie, 
továbbá legalább a 
hét egy napján 
magába kell foglalnia 
a 16.00–19.00 óra 
közötti időszakot 

Művelődési Ház 
- legalább három 
közművelődési 
alapszolgáltatás 
- legalább a hét öt 
napján napi 8 órában 
nyitva tart, melyből 
legalább egy napnak 
szabadnapra vagy 
munkaszüneti napra 
kell esnie, továbbá 
legalább a hét három 
napján magába kell 
foglalnia a 16.00–
19.00 óra közötti 
időszakot. 

Művelődési Központ 
- legalább öt 
közművelődési 
alapszolgáltatás 
- legalább a hét hat 
napján, legalább napi 
8 órában nyitva tart, 
továbbá legalább a 
hét négy napján 
magába kell foglalnia 
a 16.00–19.00 óra 
közötti időszakot. 

Kulturális központ 
- közművelődési 
alapszolgáltatások 
teljes köre 
- legalább a hét hat 
napján, legalább napi 
8 órában nyitva tart, 
továbbá legalább a 
hét öt napján 
magába kell foglalnia 
a 16.00–19.00 óra 
közötti időszakot 

Népi kézműves alkotóház 
tárgyalkotó népművészeti 
tevékenység színteréül 
szolgál 
magyarországi hagyományos 
magyar és nemzetiségi, 
valamint a határon túli 
magyar népi kultúrának, 
hagyományoknak 
továbbéltetésével, komplex 
bemutatásával, oktatásával 
és megújításával kapcsolatos 
feladatok 
 
- közművelődési 
alapszolgáltatáson kívül 
további közművelődési 
alapszolgáltatást is biztosít, 
annak megfelelően állapítja 
meg a nyitvatartási rendjét 

Népfőiskola 
egész életre kiterjedő 
tanulás feltételeinek 
biztosítása 
76. § (3) bekezdés c) pontja 
szerint 
- közművelődési 
alapszolgáltatáson kívül 
további közművelődési 
alapszolgáltatást is biztosít, 
annak megfelelően állapítja 
meg a nyitvatartási rendjét 

Többfunkciós közművelődési intézmény 
+ médiaszolgáltatási, sajtótermék-kiadási, turisztikai információ-
szolgáltató feladatok 
- az alapszolgáltatás szerinti kötelező nyitva tartás 

Népfőiskola 
egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
76. § (3) bekezdés c) pontja szerint 

? Gyermek-, Ifjúsági ház 
a különböző közművelődési 
alapszolgáltatások címzettje, az intézmény 
elsődleges használója a gyermek és az ifjúsági 
korosztály valamely csoportja vagy csoportjai 

Szabadidő központ 
+ szellemi és a fizikai rekreációval kapcsolatos tevékenységet végez 
- - az alapszolgáltatás szerinti kötelező nyitva tartás 



 

Személyi feltételek 

Kötelező nem csak az önkormányzati intézményre, hanem miden feladatellátóra! 

Közösségi szintér 
 
legalább egy 
középfokú 
szakirányú 
végzettségű 
 
három egymással 
határos település is 
alkalmazhat egyet. 

Művelődési Ház 
vezető: szakirányú 
felsőfokú végzettség 
min.: egy szakirányú 
felsőfokú 
végzettségű 
alkalmazott 
főállásban 

Művelődési Központ 
vezető: szakirányú 
felsőfokú végzettség 
min.: a vezetőn kívül 
egy szakirányú 
felsőfokú 
végzettségű 
alkalmazott 

Kulturális központ 
vezető: 
mesterfokozattal és 
szakirányú 
szakképzettséggel 
kell rendelkeznie 
min.: a vezetőn kívül 
szakirányú felsőfokú 
végzettségű 
szakembereket 
foglalkoztat de 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 
legalább 30%-ának 
mesterfokozattal és 
szakirányú 
szakképzettséggel 
kell rendelkeznie 

Népi kézműves alkotóház 
- vezető: szakirányú felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik 
- legalább egy, felsőfokú 
közművelődési 
szakképzettséggel rendelkező 
szakember 

Népfőiskola 
- felsőfokú andragógus vagy 
közművelődési 
szakképzettséggel 
rendelkező szakembert 
teljes munkaidőben 

Többfunkciós közművelődési intézmény 
 

Népfőiskola 
- felsőfokú andragógus vagy közművelődési szakképzettséggel 
rendelkező szakembert teljes munkaidőben 

? Gyermek-, Ifjúsági ház 

Szabadidő központ 

 



  



Tárgyi feltételek 

Közösségi szintér 
Az alapszolgáltatás 
minimuma 
Tér: legalább 25 fő 
befogadására 
alkalmas, 
többfunkciós 
helyiség 
megfelelő számú 
asztal és szék 
Infra.:  
- polcrendszert 
- 1 db prezentációs 
eszközt, 
- 1 db audio video  
- 1 db internet 
kapcsolat. 

Művelődési Ház 
Tér: Az 
alapszolgáltatás 
minimuma  
+ 1 min.100 fős 
terem, 1 kiállítótér 
- a továbbiakban 
attól függ, hogy 
milyen 
alapszolgáltatást 
végez. 
Infra.: attól függ, 
hogy milyen 
alapszolgáltatást 
végez. 

Művelődési Központ 
Tér: Az 
alapszolgáltatás 
minimuma  
+ 1 25 fő 
befogadására 
alkalmas 
többfunkciós 
helyiséggel, 
1 legalább 200 fő 
befogadására 
alkalmas játszóhellyel 
1 kiállítótérrel, 
1 alkotóműhellyel, 
1 legalább 25 fős 
táncteremmel. 
Infra.: attól függ, 
hogy milyen 
alapszolgáltatást 
végez. 

Kulturális központ 
Tér: Az 
alapszolgáltatás 
minimuma  
+ legalább 3 
egyenként legalább 
25 fő befogadására 
alkalmas 
többfunkciós 
helyiséggel, 
1 legalább 275 fős 
játszóhellyel  
2 kiállítótérrel, 
1 alkotóműhellyel, 
1. legalább 25 fős 
táncterem. 
Infra.: attól függ, 
hogy milyen 
alapszolgáltatást 
végez. 

Népi kézműves alkotóház 
Tér: Az alapszolgáltatás 
minimuma  
+ 1 kiállítótérrel  
2 kézműves tevékenységek 
oktatására, végzésére 
alkalmas alkotóműhely. 

Népfőiskola 
Tér: Az alapszolgáltatás 
minimuma 
+ 3 25 fős többfunkciós 
helyiség, 
1 min 100 fős többfunkciós 
helyiséggel, 
1 melegítőkonyhával, 
1 szabadtéri mozgásos, 
rekreációs lehetőséget 
biztosító területtel. 

Többfunkciós közművelődési intézmény 

Népfőiskola 

? Gyermek-, Ifjúsági ház 

Szabadidő központ 

 

  



1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas 
többfunkciós helyiséget, 

b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket, 

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését, 

d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt, 

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 

f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot. 
 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

1-es pont +  

a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására, ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós 
helyiséget, 

b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget, 

c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket, 

d) fény- és hangtechnikai eszközöket. 
 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

1-es pont + 

a) a tevékenységekhez szükséges alapvető oktatástechnikai eszközök. 

  



4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

1-es pont + 

a) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt, 

b) legalább egy kiállítóteret, 

c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is 
alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséget, 

d) az a)–c) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket, 

e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs 
eszközöket. 
 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

1-es pont + 

a) legalább egy, az (1) bekezdés a) pontja szerinti művészeti tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhelyt, 

b) legalább egy kiállítóteret, 

c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is 
alkalmas többfunkciós helyiséget, 

d) a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket, 

e) az a)–c) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket, 

f) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs 
eszközöket. 
 

  



6. A tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása 

1-es pont + 

a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó- és alkotóművészeti előadások bemutatására is alkalmas többfunkciós helyiséget, 

b) legalább egy, legalább 4 fő befogadására, fejlesztő tevékenységekre is alkalmas helyiséget, 

c) az a) és b) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket. 
 

7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

1-es pont + 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas 
többfunkciós helyiséget, 

b) az a) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket. 
 


