
JEGYZŐKÖNYV  

Készült a Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége 2021. június 23-i elnökségi üléséről 

 

Helyszín: online és a KMO Művelődési Központ  

Jelen vannak: 

● Bordás István elnök 

● Gábor Klára, Orbán Hédi, Gábor Ilona, Bak Lajos, Juhász Zsófia (online) elnökségi 

tagok 

● Lángné Nagy Mária, Fróna Katalin (online), a felügyelő bizottság tagjai 

● Kovács Lászlóné pénzügyi vezető 

 

1. Döntések a Kultúrházak éjjel-nappal (KHÉN) 2021-es ügyeiről 

Az elnökség a KHÉN megszervezésére beérkezett ajánlatokat értékelve a következő döntést 

hozta:  

a) Br. 15 millió forint felhasználási keret megjelölésével megbízza a Pre Port Kft.-t a KHÉN 

teljes rendezvény- és reklámkampány portfoliójának összeállításával. 

b) A rendelkezésre álló további 5 milliós keret terhére a következő tevékenységeket valósítja 

meg: 

• A Cine Cetli Kft. megvalósításában: közösségimédia-kampány szervezése és 

közösségimédia-játék. Ennek anyagi vonzatát az MNE egyéb médiamegjelenéséinek 

elszámolása függvényében határozzák meg. 

• A további összegből a KHÉN MNE-re eső költségeit kívánják fedezni. 

Az elnökség megbízza az elnököt, hogy a Pre Port Kft.-vel tárgyalja újra a rájuk eső 

költségvetés szolgáltatási tartalmát. 

c) További döntések a KHÉN-nel kapcsolatban: 

• A kiemelt rendezvényekre pályázatot kell kiírni. A díjak: Budapest és környéke 

1.000.000 Ft, vidéki város 700.000 Ft, kis település 500.000 Ft. Az elnökség úgy 

döntött, hogy az idén a kistelepülési megvalósítást szombaton kéri a pályázóktól. 

• További pályázatok:  

o Élő bejelentkezés a KHÉN egy rendezvényéről, videópályázat. A díj sorsolás 

alapján. 

o A megvalósított programok pályázata. Összdíjazás: 1.000.000 Ft. 

o Hagyományos plakát- és fotópályázat. Díjak: 100.000, 80.000 és 50.000 Ft. 

• A KHÉN-hez való csatlakozás elősegítése okán egyetemi hallgatók és nyugdíjasok 

bevonását tervezi az elnökség. Szintén döntés született arról, hogy az olyan megyékben, 

ahol korábban kevés volt a KHÉN-hez csatlakozó művelődési intézmény, fizetett 

szervezőket alkalmaznak majd. 

• Döntés született arról is, hogy a határon túli táncházakat továbbra is megszervezzük a 

KHÉN keretei között. Az ehhez szükséges 800.000 Ft-ot az MNE saját forrásaiból 

biztosítja. 

 



2. Az MNE rövid távú stratégiájának értékelése 

Az elnök elmondja, hogy 2019–21 közötti stratégia megvalósítását alapvetően sikeresnek ítéli. 

Komoly lépések történtek a szolgáltatóegyesület irányába. Az elektronikus szolgáltatások terén 

több olyan fejlesztés történt, ami újdonság a közművelődési szakmában. Az élő jelenlétes 

rendezvények szervezése sajnos a vírusjárvány miatt megbicsaklott. Az egyesület szakmai 

érdekképviseleti tevékenysége azonban nem volt sikeres. A politikai szinten megvalósult 

tevékenységek szinte minden esetben sikertelenek voltak. Az egyesület által is kezdeményezett 

Kulturális Szakmai Szervezetek Egyeztető Fóruma nem érte el a célját.  

Gábor Ilona véleménye szerint a szakmai szinteken már nem volt ennyire rossz a helyzet, hiszen 

több olyan kérdés is volt, amelyben az MNE komoly segítséget tudott adni a szakma számára. 

Az elnökség megállapítja, hogy az MNE 2019 és 2021 közötti rövidtávú stratégiájában 

foglaltakat jórész sikeresen valósította meg. A szolgáltatóegyesület koncepciójában és a 

kommunikációban komoly előrelépés történt. Az érdekképviseleti munka csak szakmai 

szinteken tudott eredményeket felmutatni. 

A stratégiához kapcsolódóan az elnökség a következő döntéseket hozta: 

A szakmai érdekképviselet-javítás érdekében fel kell újítani a vezetői pályázatok szemlézése 

programot. 

Az MNE következő 2 évére vonatkozó stratégiai célok meghatározása okán az elnökség belső 

tréninget szervez augusztus 30-31-én. 

3. Egyéb őszi rendezvények 

a) A november 16–18. között megvalósítandó Népművelők Vándorgyűlése program esetében 

továbbra is a ceglédi megvalósítás mellett döntött az elnökség. Megbízza Gábor Ilona elnökségi 

tagot, hogy a részleteket illetően egyeztessen a ceglédi Kossuth Lajos Művelődési Ház 

igazgatójával. 

A szakmai program előzetes összeállításával megbízza Orbán Hédit, Fróna Katalint és 

Détári-Lukács Ágnest. 

A kitüntetések odaítélésének előkészítését Gábor Ilonára bízza az elnökség. 

Az elnökség úgy határozott, hogy a rendezés során a saját források erejéig a tagok részvételét 

nemcsak a programmal, hanem a szállás-étkezési költség egy részének átvállalásával is 

támogatja. 

b) A Nyugalmazott (Klasszikus) Népművelők találkozóját október 12-13-án valósítják meg 

Kecskeméten. Az előkészítést Bak Lajos elnökségi tagra bízza az elnökség. 

4. Egyebek 

Egy korábbi előterjesztésről szóló döntést az elnökség most hozott meg. Az elnökség, egyhangú 

szavazással, úgy határozott, hogy az évi működési keret terhére az elnök számára 2021-ben, 

havi 100 e Ft tiszteletdíjat biztosít. A kifizetés módjáról és ütemezéséről a gazdasági vezető a 

finanszírozás lehetőségeit figyelembe véve dönt. 

 


