
ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ A MAGYAR 

NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE 2014 ÉS 2019 

KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

Tisztújító közgyűlés, 2019. március 5.  



A BESZÁMOLÓ TÉMÁI 

Szervezeti kérdések 

Együttműködések 

Szakmai érdekképviselet 

Rendezvények 

Kommunikáció 

Gazdálkodás 



SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

400 fő körüli tagság egyenetlen területi 

eloszlásban 

Jogilag rendezett helyzet 

Törvényes működés minden tekintetben 

Éves rendes közgyűlés a vándorgyűléseken 

(rendkívüli 2 alkalommal) 

Elnökségi ülés átlagban két havonta 

Minden dokumentum elérhető a honlapon 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

 Megállapodások: KKOSZ, EMKE 

 Szakmai együttműködés főleg a KHÉN 

szervezésében  

 Állandó kapcsolat az EMMI illetékes 

főosztályával 

 Együttműködés kialakítása bérkérdésben 8 

országos szakmai szervezettel 

 KKDSZ 

 Jó kezdeti lépések az önkormányzati 

szövetségek felé 

 



EGYÜTTMŰKÖDÉSEK – KKOSZ 

Szerződéses kapcsolat 

Éves együttes elnökségi ülés 

Egymás rendezvényeinek promóciója 

Állandó jelenlét a rendezvényeken 

Együttműködés kitüntetés-ügyben 

A bérharc közös szervezése 

Megállapodás a Bessenyei-díj-

bizottsággal kapcsolatban 

 



SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELET 

A CXL. tv. és a hozzákapcsolódó 

jogszabályok előkészítése 

Vezetői pályázatok 

Bessenyei György-díj visszaállítása 

Együttműködések bérkérdésben 

 

 



RENDEZVÉNYEK 

 



VÁNDORGYŰLÉSEK 

2014 Nagykanizsa 

2015 Budapest 

2016 Vecsés 

2017 Szeged 

2018 Hajdúszoboszló 

A részvevők létszáma 250 körül stagnál.  

Mindig a szakmát érintő legfontosabb 

témákról beszélünk. 



NYUGALMAZOTT (KLASSZIKUS) NÉPMŰVELŐK 

TALÁLKOZÓJA 

2014 Celldömölk 

2015 Szeged – Algyő 

2016 Tamási 

2017 Martfű 

2018 Sárospatak 

A „nagy öregjeinek” találkozója. 

A létszám 100-120 fő között rendszeresen. 

 

 



POLGÁRMESTER NÉPMŰVELŐK TALÁLKOZÓJA 

2015 Zalakaros 

2016 Hajdúböszörmény 

2017 Veresegyház 

2018-ban már nem rendeztük meg. 

Eldöntendő kérdés, hogyan folytassuk! 



MŰHELYMUNKÁK 

2014 – Tatabánya 

2017 – Kecskemét 

2018 – Tiszaújváros, Tatabánya, 

Nyíregyháza, Zalaegerszeg 

Alkalmanként 25-60 részvevő. 

Kimondottan egy szakmai kérdésre 

koncentrál. 

Gyors reagálású, belső erőforrásokból 

megoldható. 

 

 



KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR KULTURÁLIS 

SZERVEZETEK TALÁLKOZÓJA 

Az egyesület határon túli magyar 

kulturális szervezetekkel történő 

kapcsolattartásának legfontosabb 

fóruma 

A program fő gerince a jó gyakorlatok 

bemutatása 

Alkalmanként 30-40 részvevő 



KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL 

A szakma legnagyobb összefogása 

Pozitív üzenet – de nagy a médiazaj 

Stabilan 350-400 intézmény 

Kb. 500 helyszín 

1000-1200 program 

Ennyi erőforrással ez a határ 

Mint minden ilyen akciónak, nagy 

problémája a bizonytalan finanszírozás 

 



EGYÉB RENDEZVÉNYEK 

 2017. KKOSZ-szel közös tájékoztató fórum 

 



KOMMUNIKÁCIÓ 

 Szükséges a szakmáról és külön az 

egyesületről – ez most nem válik szét igazán 

 Belső – levelezéssel, de probléma a címlisták 

frissítése 

 Honlap – stabil hírforrás az egyesületről, 

ezen kívül igyekszik háttérinformációkat is 

közölni 

 Statikus közösségioldal-jelenlét 

 A KHÉN-en kívül nincs általános 

márkaépítés 

 



GAZDÁLKODÁS 

Stabil gazdálkodás 

Az arány a programtámogatások felé 

tolódik el 

Folyamatosan gond a működési 

finanszírozás 

Aktív pályázati tevékenység (30 

pályázat az időszakban) 

A tagdíjbevételek kis aránya a teljes 

évi költségvetésekben 



GAZDÁLKODÁS – SZÁMOK 

 Támogatások és felhasznált források 2014–18. 

EMMI       31 800 000     

NKA       55 850 000     

NEA         3 120 000     

Csoóri Sándor Alap            500 000     

Összesen:       91 270 000     



 Köszönöm az elnökség és a tagság munkáját! 

 Előző elnök:  
 Sajó Attila 

 Elnökség: 
 Angyal László 

 Bak Lajos 

 Csatlósné Komáromi Katalin 

 Gábor Ilona 

 Gábor Klára 

 Tapodi Katalin 

 Felügyelő bizottság: 
 Asztalos Árpádné – elnök 

 Hermann Attila 

 Nagyné Láng Mária 

 Választmányi elnök: 
 Orbán Hédi 

 Gazdasági Vezető: 
 Kovács Lászlóné 

 


