
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2020. november 23-i elnökségi 

üléséről. 

 

Helyszín: Online  

Jelen vannak: 

− Bordás István elnök 

− Gábor Ilona, Gábor Klára, Bak Lajos, Orbán Hédi elnökségi tagok, 

− Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin a felügyelő bizottság tagjai, 

− Kovács Lászlóné pénzügyi vezető. 

 

1. Beszámoló az NKA közművelődési kollégiumába delegálás folyamatáról 

Bordás István elnök beszámol arról, hogy az NKA újonnan felállítandó közművelődési 

kollégiumába az MNE is javasolhatott lehetséges kurátort. Miután a jelölési folyamatban a 

korábbinál jóval több szervezet vett rész, a folyamat koordinálására az NKA a Magyar 

Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületet kérte fel. Jelölést tehetett még a KKOSZ, a TEMI, 

a KÖFE, az NMI, a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság, Kárpát-medencei Művészeti 

Népfőiskolai Alapítvány. A MNE a KKOSZ-el egyeztetett javaslatot adott le. A több körös 

szavazás végeredményeként a következő közös javaslat született: 

Szakmai delegáltak: Rodics Eszter, Nagy Edina, miniszteri delegálásra javasoltak: Neveda 

Amália, Szűcs Ferenc, Kovács Balázs, Borsó Tibor. 

2. Tájékoztató az MNE őszi online programjairól 

Az elnök tájékoztatja az elnökséget arról, hogy a szeptember 23-i elnökségi ülés határozatának 

megfelelően az őszi kontakt programokat online programokká alakították át. November 25-én 

a közművelődési képesítési feltételekről és a munkakörökről szóló új jogaszályokról 

szerveznek online fórumot. December 8-én pedig az Európa Kulturális Főváros 2023 program 

bemutatására valósítanak meg egy hasonló online eseményt. 

3. A közművelődési szakmai dolgozóknak igért 6%-os béremelés kérdései 

Tovább folyik a vita szakma, az önkormányzatok és az ágazati iránytás között, hogy a korábban 

megígért ez évi 6%-s béremelés, illetve a jövő évi béremelés forrása milyen módon került vagy 

fog elkerülni az önkormányzatokhoz. Az egyesület is kéri a téma tisztázását. Ebben az ügyben 

levet küld majd Kulturális Államtitkárságnak. Kéri, hogy az ágazati iránytás hívja fel a 

figyelmét az önkormányzatoknak arra, hogy mely hozzájuk eljutott támogatás adja a beígért 

béremelés forrását. 

4. A közműve állás portál fejlesztésének lehetőségei  

Azzal, hogy a közművelődési dolgozók legnagyobb része kikerült a Kjt. hatálya alól, illetve, 

hogy az új munkaköri rendeletek nem teszik kötelezővé, illetve lehetővé az állások közigálláson 

való megjelenését, nehezen áttekinthetővé vált a közművelődési állások piaca. Ez egyaránt 

hátrányosan érinti mind a munkáltatókat mind pedig a munkavállalókat. Ebben e helyzetben az 

MNE, mit szolgáltató egyesület meg kell fontolja egy állásajánló portál kialakításának 

lehetőségét. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy készítsen tervet egy közművállás 



portál kialakítására és üzemeltetésére. Vizsgálja meg egy ilyen jellegű szolgáltatás anyagi és 

humánerőforrás igényét. A tényleges fejlesztésről az elnökség a tények ismeretében dönt. 

5. Egyebek 

Gábor Ilona elmondja, hogy Török József azzal a kéréssel kereste meg, hogy közművelődés 

jövőjéről szóló írását, mint vitairatot tekintse át az MNE elnökségen és alakítsa ki ez ezzel 

kapcsolatos véleményét. Az elnökség nem zárkózott el a téma elől. Meg kívánja ismerni a 

dokumentumot. 

Orbán Hédi javasolja, hogy a szakma támogatására újabb online akciót szervezzen az egyesület. 

Ezúttal a vírus járvány miatt elrendelt korlátozások lelki feldolgozásának lehetséges útjait 

javasolja áttekinteni. Gábor Ilona felajánlott e célra egy, már meglévő videóanyagot, melyet a 

BME készítettet el. Ez csupán ki kell egészíteni. Az elnökségé elfogadta a javaslatot, illetve a 

felajánlást. Az online programra január elején kerül majd sor. 


