
EMLÉKEZTETŐ 

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2021. január 21-i elnökségi üléséről. 

 

Helyszín: online  

Jelen vannak: 

− Bordás István elnök 

− Gábor Klára, Bak Lajos, Orbán Hédi, Kovács Balázs, Juhász Zsófia elnökségi tagok 

− Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin a felügyelő bizottság tagjai 

− Kovács Lászlóné pénzügyi vezető 

 

1. 1. A 2020. év értékelése 

Az MNE elnökségének tagjai annak ellenére sikeresnek érzik a 2020-as évet, hogy a 

vírusjárvány miatt az év elején tervezett programok jórésze nem valósulhatott meg a tervezett 

formában.  

A Kultúrházak éjjel-nappal program februárban még a hagyományos módon zajlott. A 

programok a megszokott módon szerveződtek, a közművelődési intézmények szép számmal 

csatlakoztak. A megvalósult események száma is hasonló volt az előző évihez képest. Ez 

maradt továbbra is a közművelődési szakma legnagyobb nyilvános rendezvénysorozata. 

A továbbiakban sajnos a kontakt rendezvényekről szinte teljesen le kellett mondani. Az ősz 

folyamára áttervezett programok már nagyrészt online zajlottak, ezek azonban sikeresnek 

mondhatóak. Az egyesület YouTube-csatornáján közel 1500 megtekintést regisztráltak a három 

megtartott esemény kapcsán. 

Az egyesület tovább haladt a korábban kidolgozott és elfogadott stratégia mentén. Tovább nőtt 

az információs hálózatunk a közösségi csatornákon. A szolgáltató egyesület koncepció mentén 

különösen nagy sikert hozott a Kjt-ből az Mt-re való áttérést segítő fórum üzemeltetése. 

Az elnökség megállapítja, hogy a körülmények ellenére jól szolgálta a magyar közművelődés 

érdekeit 2020-ban. 

2. A 2021. évi online és jelenléten alapuló programok tervezése 

Az elnökség megvitatta a 2021-re tervezhető programokat. E tárgyban az alábbi határozatok 

születtek: 

a) Az év első felében csak online programokat valósítanak meg. 3 ilyen program várható. 

Februárban egy szakmai program, amely az aktuális szakmai és költségvetés-tervezési 

kérdésekre reagál. E programba be kívánják vonni a KKOSZ-t illetve a Kulturális 

Államtitkárság Közművelődési Főosztályát is. A másik program elsősorban a járványhelyzet 

kezelésének pszichológiai tényezőit vizsgálja, meg, illetve jó gyakorlatokat kíván bemutatni. A 

harmadik program pedig közvetlenül a reménybeli nyitás előtt valósulna meg, kimondottan 

kommunikációs céllal.  

b) A Kultúrházak éjjel-nappal és a vándorgyűlés megrendezését őszre halasztja az egyesület. 

A Kultúrházak éjjel-nappalt várhatóan szeptember folyamán kívánják megrendezni. A 

vándorgyűlés időpontja várhatóan októbert vége, november eleje. 



c) A nyugalmazott népművelők találkozójának megrendezéséről a későbbiek során dönt az 

elnökség. 

3. Fejlesztések a szolgáltató egyesület koncepció mentén 2021-ben 

Az egyesület tovább kívánja folytatni a szolgáltató funkciók bővítését. Jól halad az 

intézményportfolió szoftveres felületének kialakítása. Elindult közművállás szolgáltatás 

fejlesztése. 

E tekintetben az elnökség úgy határozott, hagy a további fejlesztések egyértelműen a 

kulturhazak.hu portálon történjenek, annak érdekében, hogy az esetlegesen egy szakmai 

szolgáltató portállá fejleszthető legyen. 

2021-ben mindenképpen megszületik az intézményi portfolió funkció és a közművállás 

szolgáltatás. 

A további fejlesztésekről az források és a szakmai tapasztalatok függvényében dönt majd az 

elnökség. 

4. Beszámoló az Értékes magyar közművelődés projekt állásáról. 

Az elnökség beszámolót hallgatott meg az Értékes magyar közművelődés akcióról, illetve az 

egyesületi kommunikáció további fejlesztéséről. Az egy évvel ezelőtt elindított akció, illetve 

kommunikációs fejlesztés sikeres. A csatlakozók, valamint a követők száma 

megnégyszereződött. 

Ennek eredményeképpen tudják tartani azt az ütemezést, hogy 2021 év végére előterjesztés 

készüljön annak érdekében, hogy a közművelődés a hungarikumok közé kerüljön. 

Az MNE és a KKOSZ 2017 évi együttes elnökségi ülésén született az elhatározás, hogy a két 

szervezet közösen nyújtja be az előterjesztést. Az akció sikeressége okán az MNE elnöksége 

úgy határozott, hogy megkeresik a KKOSZ vezetőségét, hogy közösen készítsék el az 

előterjesztést. 

5. Egyebek 

Az egyebek között beszámoló hangzott el néhány közművelődési szakmai kérdéssel 

kapcsolatos információról.  

Az egyesülethez érkezett, a Kultúrházak éjjel-nappal akcióra vonatkozó kommunikációs 

árajánlatot az elnökség jelen helyzetben nem tárgyalta. Az arról való döntést az akcióról szóló 

végleges döntések idejére halasztotta. 

 


