
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete 2019. szeptember 3-i elnökségi üléséről. 

 

Helyszín: KMO Művelődési Ház, Budapest, Teleki út 50. 

Jelen vannak: 

− Bordás István elnök 

− Gábor Ilona, Bak Lajos, Gábor Klára, Juhász Zsófia, Orbán Hédi elnökségi tagok. 

− Nagyné Láng Mária a felügyelőbizottság elnöke 

− Fróna Katalin, Gazdik István a felügyelő bizottság tagjai 

− Kovács Lászlóné pénzügyi vezető. 

 

1. Az egyesület stratégiai fejlesztésére kidolgozott munkaprogram végrehajtása áttekintése. A 

végrehajtásának őszi feladatai. 

A nyári elnökségi tréning alkalmával, megfogalmazott célok elérése érdekében az ott meghatározz 

munkafeladatokat kell végrehajtani. Mindenki 2-3 külső önkéntes szakember bevonást vállalta 

magára. Az igy létrejött csapat alkotja majd a MNE szakmai megújítását kidolgozó csoportot. A témák 

az alábbiak: 

a) Online közösségépítés és szakmai támogatás 

Cél: A szervezet nélkülözhetetlenné váljon a szakma számára, továbbá működő kapcsolatokat, 

információt és segítséget biztosító hálózattá váljon 

Kihívások, lehetőségek Tevékenységek Eredmények, indikátorok 

Elérhetőség 

Juhász Zsófi 

Hálózatépítés (közösségi, 

karbantartott hagyományos 

eszközök) 

Szakmai lefedettség (1500-

2000 elérhetőség) 

Települések fele 

Tagság elérhetősége 

Releváns és időbeli információ 

és kapcsolati lehetőség 

Juhász Zsófi 

Humán erőforrás-szervezés, 

hozzárendelés 

Szakember kapacitás, 

rendszergazda, moderátor, jogi 

Ismertté válás 

Bordás István 

Reklám, marketing, 

márkaépítés 

Felmérés alapján a szakma 

tudja, hogy mi a MNE 

Anyagi erőforrások Forrásteremtés Forrás hozzárendelés 

 

b) szakmai események 

Cél: Személyes kapcsolatok erősítése és hálózat kiépítése a valós igényeken alapuló szakmai 

események szervezésével 

 

 

 



Kihívások, lehetőségek Tevékenységek Eredmények, indikátorok 

Alulról jövő kezdeményezés 

Bordás István 

Online igényfelmérés (e-mailes 

igényfelmérés, személyes 

igényfelmérés)  

Válaszadók száma: 100 

Javasolt témák száma: 10 

Témák súlyozása 

Jó szakemberek kerülnek a 

látókörbe 

Kérdőív (mit tanulnál, mit 

tanítanál, kitől tanulnál) 

Válaszadók száma: 100 

Javasolt témák száma: 10 

Témák súlyozása 

Jó szakemberek kerülnek a 

látókörbe 

Választott témák 

szakembereinek számba vétele, 

bevonásuk a műhelyek 

előkészítésébe, lebonyolításába 

Tematikus műhelyek 

megvalósítása több régióban 

(témák: szervezetfejlesztés 

eredményei, 

2019-2021 között minimum 6 

tematikus műhely 

lebonyolítása, 180-200 

résztvevővel 

Összegyűjteni a fiatalokat A műhelyekben a fiatalok 

számának növelése ingyenes 

részvétel biztosításával 

A pályázó fiatalok száma: 50 

Kidolgozott projektek szárma: 

10 

Személyes résztvevők száma: 

100 

Fiatal előadók száma: 10 

Konkurencia és együttműködés Kapcsolatrendszer erősítése, 

folyamatos egyeztetések 

Sikeresen egyeztetett saját 

programok száma: 3 

Sikeresen megvalósult közös 

programok száma 

Hazai és nemzetközi kitekintés Tanulmányutak szervezése, 

szerzett tapasztalatok 

megosztása 

Megvalósuló hazai és 

nemzetközi utak száma: 2 

Módszertani megújulás Bordás 

István 

Fejlesztés  

 

c) Szakma népszerűsítése 

Cél: A 2019-2021közti időszakban a szakmai népszerűsítő programok által a közművelődésben 

dolgozó kollégák munkáját ismerjék, tiszteljék és becsüljék 

Kihívások, lehetőségek Tevékenységek Eredmények, indikátorok 



Passzivitás 

Kovács Balázs 

Inspiráló posztok, vírusvideók Láthatóság növelése (1/3 / 

1100-ról eljutni a 2/3 / 1100 

szintre) 

Érintettség 

Kovács Balázs 

Influencerek  Láthatóság növelése (1/3 / 

1100-ról eljutni a 2/3 / 1100 

szintre) 

MLM + Önkéntesség  

Gábor Ilona 

Adjunk feladatot az aktív 

nyugdíjasoknak, egyetemi 

hallgatóknak, megyei 

szervezeteknek 

Élő hálózat 

Érdeklődés felkeltése 

Gábor Ilona 

Kutatás, helyzetfelmérés Megalapozó tanulmány a 2023 

utáni időszakra 

Láthatóvá válás  

Juhász Zsófi 

„Magyarország értékes” 

projekt 

KMÉN 2020 Gábor Klári 

KMÉN 2021 Gábor Klári 

Értéktárak feltöltése 

 Önbecsülés erősítése Rendezvénysorozat 

 

A felkért munkatársak nevét az elnökségi tagok 2019. szeptember 13-ig adják le az elnöknek. 

A kiválasztott munkatársakkal az elnökségi tagok előkészítő anyagokat hoznak létre. Az adott 

témában. 

2. Az őszi szervezetfejlesztő műhely ideje, tartalma. 

Az őszi műhelymunka ideje 2019. november 18., helye KMO művelődési Ház.  

A műhelymunka során a résztvevő felkért önkéntesek számára egy tréning jellegű foglakozás során 

áttekintik a fejlesztés egészét. Biztosítjuk az célokkal való azonosulást. Erre Pontyos Tamást kérik fel.  

A munkacsoportok bemutatják az eddig elvégzett munkát. Majd kijelölik a soron következő 

feladatokat és határidőket. 

A munkaprogramot teljes egészében a jövő évi vándorgyűlésen mutatják be a tagságnak.  

3. A gödöllői Művészetek Házával közösen rendezett szakmai konferencia előkészítése 

A konferenciát a 2019. november 14-15én rendezik meg Gödöllőn a Művészetek Házában. A program 

a Művészetek Háza és a MNE közös rendezvénye. 

A konferencia címe: Szemüveg – más nézőpontból a köz művelődéséről 

A cél, hogy más nézőpontokból mutassák be a közművelődés, kultúraközvetítés rendszerét a 

részvevőknek. 

A programon előadóként részt vesznek a V4-ek kulturális szakemberi, továbbá magyarországi reklám 

és marketing szakemberek. Felkérések: legyen, cseh és szlovák kulturális intézetek felé. Továbbá 

részvevők Novák Péter és Geszti Péter.  

A program felelős szervezője: Kovács Balázs, Bordás István. 



4. A Nyugalmazott Népművelők találkozója szervezésnek utolsó simításai. 

A szeptember 24-25én, Szegeden megrendezendő program előkészítése rendben folyik. A program 

véglegessé vált. A jelentkezések ütemesen jönnek. 

Szükséges még egyeztetni a Lehel László díj átadásának részleteit. 

Felelős: Orbán Hédi 

5. Külön napirendként: megbeszélés Novák Péter előadóművésszel, az egyesület tiszteletbeli 

tagjával. 

Az elnökség megbeszélését folytatott Novák Péterrel. Felkérte a művészt, hogy a továbbiakban segítse 

az egyesület új kommunikációs stratégiájának kidolgozását és végrehajtását. Továbbá, hogy újfent 

vegyen részt a Kultúrházak éjjel-nappal akcióban. 

Megállapodás született arról, hogy Novák Péter egy ajánlatot készít az egyesület számára, amelyben 

leírja, hogy mi módon képzeli el az egyesület és a közművelődési szakma kommunikációjának 

megújításában való részvételt. 

Megállapodtak továbbá gödöllői konferencián való részvételről is. 

5. Egyebek. 

Az őszi NKA pályázatra a vándorgyűlés és a tavaszi kulturális szervezetek konferenciája témájában 

nyújtanak be pályázatot. 

Orbán Hédi javaslatára egy olyan szakmai napot szervez az egyesület, amelynek során a Budapesten 

működő külföldi kulturális intézetek mutatnák, hogy milyen programokat kínálnak a közművelődési 

intézményeknek. 

 

A következő elnökségi ülés ideje: október 3. 


