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A Nemzeti Művelődési Intézet 
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KÜLDETÉS

Hitében szilárd

Kultúrájában gazdag

Önazonosságában megingathatatlan

NEMZET

a közművelődés eszközrendszerével.



Fő célok

A Nemzeti Művelődési Intézet országos hatókörű, hazai, Kárpát-medencei és nemzetközi

kapcsolatrendszerrel rendelkező, kötelező állami közművelődési feladatokat ellátó, 19 megyei

igazgatósággal működő területi szakmai szolgáltatásokat biztosító szervezet.

• A helyi közösségek megerősítése.

• A magyar emberek nemzeti és helyi identitásának erősítése.

• A magyar emberek önbecsülésének, értékrendjének megerősítése, érvényesülésük

elősegítése.

• A magyar emberek személyes felelősségvállalásának, aktív, cselekvő polgárokká válásának

támogatása

• A magyar nemzet értékeinek és erőforrásainak közösségben történő hasznosulása.

• Tudatos érték és közösségalapú társadalom és gazdaságfejlesztés.



Szerep a helyi és az országos közösségi művelődés 
rendszerében

• Kulturális alapellátás kiterjesztése

• Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, fejlődésük segítése, aktív, cselekvő
közösséggé válásuk megerősítése

• Társadalmi problémákra való reagálás, lokális társadalomfejlesztés

• A települések népességmegtartó képességének erősítése

• Kulturális identitás fejlesztése, helyi tudás, helyi értékek átadása, népszerűsítése

• Civil és intézményi együttműködés megerősítése

• Tudásmegosztó, jó gyakorlatokat elterjesztő alkalmak

• Egész életre kiterjedő tanuláshoz való hozzájárulás

• Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének segítése

• Amatőr alkotó-, és előadó-művészeti tevékenység fejlesztése

• Tehetséggondozás és -fejlesztés

• Kulturális alapú gazdaságfejlesztés, innovációk felkarolása



Módszerek, eszközök, feladatok a közművelődés 
országos szakmai programja mentén

Folyamatos jelenlét!

Legfontosabb erőforrás a bizalom!

Jól működő hálózat

(közművelődési szakemberek, intézmények, közösségek, döntéshozók)



Módszerek, eszközök, feladatok a közművelődés 
országos szakmai programja mentén

➢Szakmai tanácsadás

➢Minőségbiztosítás, szakfelügyelet, 

➢Mintaprogramok

➢Képzések

➢Látóutak

➢Felsőoktatási szerepvállalás – műhelyek, szaknépszerűsítés, oktatás

➢Agora-műhely

➢Kárpát-medencei szerepvállalás – műhelyek, mintaprogramok

➢Konferenciák, szakmai napok

➢Kiadványok, online felületek

➢Innovációk



MINTACÍM SZERKESZTÉSE

A közösségfejlesztők, közművelődési szakemberek 

helye és szerepe a településfejlesztésben

Magyarország Alaptörvénye

(2011. április 25.)

Szabadság felelősség XI. cikk

„(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a 

művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés 

kiterjesztésével és általánossá tételével, … biztosítja.”



1997. évi CXL. törvény
a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről

20/2018 (VII. 9.) EMMI rendelet 
A közművelődési alapszolgáltatások, 

valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről



A közművelődés általános szabályai

73. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, a közművelődési tevékenységek 
támogatása közcél.

(2) A közművelődés feltételeinek biztosítása 
alapvetően az állam és a helyi 
önkormányzatok feladata.



Mindenkinek joga, hogy

•megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában,

• a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a közművelődési
intézmények szolgáltatásait,

• műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,

• közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre,

• művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret, vagy intézményt vehessen igénybe,

• szervező tartalmi segítséget kapjon.



Önkormányzati feladatellátás

➢ Közösségi színtér fenntartásával

➢ Intézmény működtetésével

➢ Közművelődési megállapodás,
vagy közfeladat-ellátási szerződés alapján
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Települések megfelelő végzettségű 
közművelődési szakember nélkül

201 . június, az 1   . évi  XL. törvény módosításakor fennálló állapot



Települések megfelelő végzettségű 
közművelődési szakember nélkül

2020. június, a KFKP előtt fennálló állapot



Települések megfelelő végzettségű közművelődési 
szakember nélkül

2021. november, a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program után fennálló 
állapot

2022 májusában ez a szám már 186-ra csökkent. A még ellátatlan települések 80%-a 

100 fő alatti lélekszámú, de egyik lakosságszáma sem éri el az 1000 főt.



A Nemzeti Művelődési Intézet kutatási céljai

• A közösségi művelődés szervezetével, finanszírozásával,
tevékenységével és humán erőforrásaival kapcsolatos kutatási,
felmérési és elemzési feladatok

• Mindezekből fejlesztési javaslatok megfogalmazása

• Részvétel tudományos, illetve szakmai konferenciákon, valamint
tanulmányok, kiadványok és publikációk írása

• A közművelődési szakma akadémiai és felsőoktatási presztízsének,
beágyazottságának erősítése



A közművelődési statisztikai adatgyűjtés

• 2014-es év fordulópont az adatgyűjtésben

• A Nemzeti Művelődési Intézet tevékenysége ettől az évtől kezdődően
minőségi és mennyiségi változásokat eredményezett az adatgyűjtésben.

• Az adatszolgáltatók száma 2014-től is folyamatosan nő, melyhez az
alábbi tényezők járultak hozzá:

‒ közművelődési feladatot ellátó szervezetek számának növekedése

‒ a statisztikai adatszolgáltató szervezetek léphettek be a Kulturális
Közfoglalkoztatási Programba

‒ a közművelődési szervezetek fejlesztését segítő pályázatokhoz való
hozzáférés egyik feltétele lett a közművelődési adatszolgáltatás



A közművelődési 
statisztikai adatgyűjtés

• A 100%-os lefedettség 2014-től valósul 
meg.

• Összehasonlító megállapításokat igazán  
2014-től érdemes tenni.

• A statisztikai adatlapok változása is 
kihatással volt bizonyos esetekben az 
adatok módosulására.



A közművelődési statisztikai adatgyűjtés

Változások 2021-ben

• A Nemzeti Művelődési Intézet 
Szakmafejlesztési Igazgatóságának 
Kutatási Központja látja el a 
közművelődési statisztikai 
adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat.

• A pandémia nem várt hatásai nehezítették 
a statisztikai adatgyűjtést, melyekre 
reagálni kellett.



A közművelődési 
statisztikai adatgyűjtés

Milyen válaszok adhatók a nem várt 
hatásokra? 

• Az adatlap kiegészítésre, módosításra 
került.

•  ekerültek az online tevékenységekre 
vonatkozó adatok. 

• Az adatlap változásait követte az 
Útmutató módosítása. 

• Az adatszolgáltatás határideje kitolódott: 
2021. 03. 31.



A közművelődési statisztikai adatgyűjtés 
folyamata
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A közművelődési statisztikai adatgyűjtés

Az adatgyűjtés koordinációja

Nemzeti Művelődési Intézet 
Országos Feldolgozóközpont

Nemzeti Művelődési Intézet 
1  megyei feldolgozóközpontja és 
a  udapesti Művelődési Központ



Adatszolgáltató szervezetek száma

• 2020-ban az adatszolgáltatók száma   1  db

• 10 év alatt az adatszolgáltatók száma több, mint a duplájára emelkedett

• 2019-hez képest a pandémia ellenére is nőtt az adatszolgáltatók száma



Adatszolgáltatók száma a fővárosban és 
megyénként



Alkotó, művelődő közösségek



Alkotó művelődő közösségek jelenléti és 
online tevékenysége - megyei
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Klubok, körök, szakkörök



Klubok, körök, szakkörök  jelenléti és 
online foglalkozások - megyei
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Képzések



Képzések - megyei
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Ismeretterjesztés, konferencia, tanácskozás



Ismeretterjesztés, konferencia, tanácskozás 
jelenléti és online - megyei
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Kiállítások, műsorok, rendezvények



Kiállítások, műsorok, rendezvények - megyei
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Szolgáltatások



Szolgáltatások - megyei
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Összes látogató



Változások vonzásában

A Nemzeti Művelődési Intézet valamennyi szakmai területen
támogatta a pandémia miatt felmerült nehézségek leküzdését és a
változásokhoz való alkalmazkodást.

➢ folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás
➢ COVID-kutatás
➢ statisztikai adatgyűjtés változása
➢ új online felületek
➢ képzések, műhelyek áthelyezése online térbe
➢ forrásteremtés mentorálása
➢ innovációk gyűjtése és kidolgozása
➢ fejlesztések és változások generálása a szakfelügyelet és a
minőségbiztosítás terén

➢ stb.



A Nemzeti Művelődési Intézet Online Felületei és 
kiadványai



A gyorsan változó környezeti feltételek, igények 

folyamatos alkalmazkodást, újabb és újabb  

válaszokat kívánnak meg.

A stratégiai gondolkodás és tervezés a 

környezet jobb megértéséhez vezet. 

A stratégiaalkotás tanulási folyamat.

Stratégia nélkül nehéz a forrásteremtés.

Hálózatok nélkül nehezebb az eredményesség.



MINTACÍM SZERKESZTÉSE

Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőségek:
+3620/282-7994

www.nmi.hu

eles.krisztina@nmi.hu


