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Szakmai és pénzügyi beszámoló a Magyar Népművelők Egyesülete 

2021. évi tevékenységéről 

 

I. SZERVEZETI ÉLET 

1. Szervezeti események 

Az egyesület belső szervezeti tevékenységét 2021-ben is a 2019-ben elkezdett szervezetfejlesztési 

folyamatok jegyében végeztük. A szervezeti életet az év első felében még erősen korlátozta a 

pandémiás helyzet. Éppen ezért annak hangsúlyait továbbra is az online térbe helyeztük át.  

• Január 21-én a járványra való tekintettel újra online módon szervezte meg az MNE a 2021. év 

első elnökségi ülését. A virtuális összejövetelen a döntéshozó testület tárgyalt a 2020. év 

értékeléséről, a 2021-re várható egyesületi eseményekről, és a szervezet szolgáltatásainak 

fejlesztéséről. 

• Online elnökségi ülésen 2021. április 20-án az elnökség tárgyalt a szolgáltatásfejlesztés 

jelenlegi állapotáról, a 2021-re várható egyesületi eseményekről, és az Értékes Magyar 

Közművelődés akció állásáról. 

• Május 27-én tartott ismét online ülést a MNE elnöksége. Napirenden szerepet a 2020. évi 

szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, a Kultúrházak éjjel-nappal program 

szervezésének előkészületei és a tagdíjak rendezésének kérdése. 

• 2021. június 23-án a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házban tartotta az MNE elnöksége 

soron következő elnökségi ülését. Ez volt az első alkalom az éven, hogy mód nyílt a személyes 

jelenlétre. 

A szokásos tavaszi közgyűlést megtartani nem tudtuk, így az idevonatkozó ideiglenes szabályok 

szerint a 2020-es évi beszámolót és mérleget csupán az elnökség döntése alapján tudtuk benyújtani. 

A közgyűlés csak utólag, a novemberben megszervezett közgyűlésen tudta elfogadni.  

A tagok tájékoztatását igyekszünk továbbra is a közvetlen formák igénybevételével 

megtenni. Ennek elsődleges tájékoztató fóruma a mane.hu domain alatt működő internetes portál és 

az e-mail. Szintén a tagok tájékoztatását is szolgálta a korábban megújított Facebook-oldalunk. 

Ennek a kommunikációs formának a funkciója azonban jóval szélesebb, hiszen nemcsak a tagoknak 

szól, hanem a közművelődési szakma minden képviselőjének.  

Bár tagtoborzó akciókat nem folytatunk, a tagi létszám, nem túl nagy mértékben, de folyamatosan 

bővül. Az a tapasztalat, hogy egy-egy sikeres akció után többen jelentkeznek egyesületünk tagjai 

sorába. 

2021-ben az egyesület ellenőrző bizottsági tagja, Fróna Katalin megkapta a legrangosabb szakmai 

kitüntetést, a Bessenyei György-díjat.  
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2. Szervezetfejlesztés 

A 2019 tavaszán megválasztott elnökség úgy határozott, hogy az MNE szervezeti életében 

változtatásokat hajt végre. Ennek alapjait többlépcsős egyeztetéssorán raktuk le. Az egyeztetés 

jelentős részben az aktív tagok bevonásával zajlott. 

A stratégiát a 2019. évi rendes közgyűlés elfogadta. Ennek alapjai a következők: 

• Online közösségépítés és szakmai támogatás:  

Ennek tartalma elsősorban az egyesületi tagok és a tagságon túli online és szakmai közösségépítés. 

Segítségével gyorsan lehet eljuttatni érdemi szakmai információkat a kollégák felé. Ugyanakkor a 

visszafelé történő információáramlás is biztosított. 

• Részvételi elven működő szakmai műhely:  

Mindezek mellett nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a valódi jelenléten alapuló szakmai közösségek 

létrehozására és fenntartására is. Alapvetően olyan műhelyek, találkozók, konferenciák 

megszervezéséről van szó, amely a tagság (szakma) igényein alapul és elősegítik a közvetlen 

tudásátadás folyamatait. Ehhez az egyesület által szervezettszakmai rendezvénystruktúra 

átgondolása szükséges. 

• Szakma népszerűsítése:  

A közművelődési szakma további népszerűsítése és értékeinek hangsúlyozása továbbra is fontos 

feladatunk. Ennek legfontosabb eszköze a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. Ezzel 

egyenrangú új akció létrehozása is cél a következő vezetőségi ciklusban. Az Értékes Magyar 

Közművelődés akciónk elsődleges célja, hogy mind települési, mind országos szinten közismertté 

váljanak a magyar közművelődés egyedülálló értékei. Ennek érdekében középtávú célunk a 

közművelődés hungarikummá nyilvánítása. 

 

II. SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG 

A 2021-es évben nem kaptunk felkérést, törvényi vagy rendeleti előkészítő véleményező 

tevékenységre. 

 

III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK 

1. Új közművelődési szolgáltatásfejlesztéseink 2021-ben az: állásportál és arcképcsarnok  

Közművelődési állásportállal és arcképcsarnokkal fejlesztette szolgáltatásait a Magyar 

Népművelők Egyesülete. A díjmentes szolgáltatásokat 2021. május 31-étől élnek. 

Közművelődési állásajánló és kereső portál portálja kozmuvallas.hu 

A közművelődési állásportállal a Magyar Népművelők Egyesülete olyan díjmentes szolgáltatást 

hozott létre, amely segít a közművelődési szférában dolgozóknak és munkaadóknak megfelelő 

állást, illetve munkaerőt találni. A kozmuvallas.hu egy internetes portál, amely segít a 

közművelődési szakmában dolgozó álláskeresőknek és munkaadóknak egymásra találniuk. Aki a 

közművelődési szférában kíván elhelyezkedni szakalkalmazottként, vagy bármilyen típusú 

http://www.kozmuvallas.hu/
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állásban, az itt megtalálhatja a közművelődési szervezetek állásajánlatait. A regisztráló 

közművelődési szervezetek (függetlenül működési formájuktól, vagy fenntartójuktól) közzétehetik 

állásajánlataikat és a vezetői pályázataikat is hirdethetik itt. Azok az állás nélküli, vagy váltani 

akaró, közművelődésben dolgozni szándékozók is rögzíthetik keresési szándékukat, akik egyénként 

regisztrálnak a rendszerben. Az egyesület célja tehát az, hogy a közművelődési munkaadók és az 

ebben a szférában álláskeresők egymásra találjanak. Nem titkolt szándék az is, hogy ez a szolgáltató 

portál pótolja a kozigallas.hu funkcióját a kjt-ből való kikerülés után. Regisztrált álláskeresők 

száma évente: 340 Álláshelyet felajánlók évente: 35. 

Közművelődési arcképcsarnok – tabló a közművelődés jövőjéért 

www.mane.hu/arckepcsarnok 

A Magyar Népművelők Egyesülete a mane.hu portálon belül működő internetes szolgáltatásként 

hozta létre a közművelődési arcképcsarnokot egykori és mai kollégák bemutatása 

céljából:„Elérkezett az idő, hogy összegyűjtsük, kik is vagyunk mi népművelők, közművelődési 

szakemberek, közművelődési munkatársak, vezető közművelődési szakemberek, kulturális 

szervezők. Mutassuk meg, kikre vagyunk büszkék a múltban a jelenben és a jövőben!”. A 

szolgáltatás lényege, hogy a közművelődési szakmában korábban dolgozott, vagy ma is ott dolgozó 

egykori és mai kollégákat bemutassa a szakmai közvéleménynek és a nagyközönségnek. Az 

arcképcsarnok közösségi feltöltéssel működik. Egy internetes űrlap kitöltésével lehet javaslatot 

tenni arra, hogy ki jelenjen meg az arcképcsarnokban. Egy-egy kolléga akár saját anyagát is 

feltöltheti. Az arcképcsarnokban jelenleg 86 fő található. 

 

2. Nyugalmazott (klasszikus) Népművelők Találkozója 

A Magyar Népművelők Egyesülete 2021-ben is megrendezte a Nyugalmazott (klasszikus) 

Népművelők Találkozóját. A 12. találkozót ezúttal Kecskeméten rendeztük meg, október 12-13-án. 

Házigazda a Hírös Agóra volt. Támogatók: a Nemzeti Kulturális Alap, és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma. A kollégák megismerték a közművelődés aktuális helyzetét, megismerkedtek 

Kecskemét kulturális értékeivel és hasznos beszélgetéseket folytattak. A résztvevők száma 78 fő volt. 

 

3. Kultúrházak éjjel-nappal 

A Magyar Népművelők Egyesülete 2021-ben szeptember 24-től 26-ig rendezte meg 

országszerte az eseményt, immár 15. alkalommal. Ebben az évben is három kiemelt rendezvény várta 

az érdeklődőket. Ezeknek célja, hogy egy-egy intézménytípusra, az ott folyó munkára hívja fel a 

közönség figyelmét. A korábbi évekhez hasonlóan idén is pályázatokat hirdettünk a kiemelt 

rendezvények programjaira. A pályázatok a Kultúrházak oldalon voltak elérhetők, de az érdeklődők 

az esemény Facebook- oldalán és az Instragamon is tájékozódhattak. 

A koronavírus-járvány miatt idén tavaszról őszre halasztott esemény támogatói a Nemzeti 

Kulturális Alap és az Emberi erőforrások Minisztériuma voltak. 

http://www.mane.hu/arckepcsarnok
http://www.mane.hu/
http://www.kulturhazak.hu/
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Több mint 200 szervezet körülbelül 300 helyszínen mintegy 1000 programot szervezett 

országszerte, amin megközelítőleg 80 ezer ember vett részt szeptember 24. és 26. között a 15. 

Kultúrházak éjjel-nappal eseményen. 

Regisztrált szervezetek megyei megosztásban:  

Bács – Kiskun: 17, Baranya: 7, Borsod- Abaúj- Zemplén: 11, Budapest: 24, Csongrád: 18, 

Fejér: 10, Győr-Moson-Sopron: 6, Hajdú- Bihar: 13, Heves: 6, Jász-Nagykun- Szolnok: 10, 

Komárom: 15, Nógrád: 7, Pest: 24, Somogy: 7, Szabolcs-Szatmár- Bereg: 9, Tolna: 6, Vas: 9, 

Veszprém: 6, Zala: 13. 

217 szervezet 267 helyszínen valósított meg eseményeket, ennek oka, hogy a szervezetek több 

telephellyel rendelkeznek, főleg a nagyobb községekben és a városokban. 

Összesen 444 bejegyzés került fel az eseménysorozat honlapjára. Mivel ezek nagyrészt több 

rendezvényt, sőt több napot felölelő eseménysorozatok voltak, így a megvalósult rendezvények 

száma közel 1000-re tehető. 

A rendezvénysorozatban résztvevő szervezetek adataikat és programjaikat a kulturhazak.hu 

oldalra tölthették fel. Az alapadatok feltöltésével a weboldalon létrejött egy olyan adatbázis, amely 

év közben is elérhető, egybegyűjti a hazai közművelődési intézményeket, szervezeteket, 

közművelődési alapszolgáltatást ellátó önkormányzatokat. 

 

4. Népművelők 37. Országos Vándorgyűlése  

Cegléden, 2021. november 16-17-18-án a Kossuth Művelődési Központban, (Cegléd, Kossuth tér 

5/a.) rendeztük meg a Vándorgyűlést. Témaköreink voltak: a közművelődés érték – a kultúra és a 

közművelődés értékei, a költségvetési finanszírozás ma Magyarországon, kitekintéssel a 

kulturális ágazatra, a közművelődés fejlesztési irányai, a kultúra, mint társadalmi tőke és 

versenyképességi tényező, együttműködő probléma megoldási stratégiák, HOL-MI? – jó 

gyakorlatok bemutatása. Saját akciónk Az értékes magyar közművelődés és a magyar közművelődés 

Hungaricummá nyilvánítására benyújtott egyesületi felterjesztésünk az egyik legnépszerűbb téma 

volt. 

 

2. Új típusú „rendezvények” 

2.1. A programok lebonyolításának körülményei 

A 2021 tavaszára tervezett rendezvényeket a COVID-járvány miatt sajnos személyes találkozókkal 

nem tudtuk megtartani. Akkor, remélve a helyzet jobbra fordulását, a megvalósítást 2021 őszére 

toltuk át. A célunk továbbra is az maradt, hogy a közművelődésben dolgozó kollégák számára a napi 

munkában jól használható információkat és módszereket adjunk át. Ugyanakkor támogassuk 

azoknak a szakmai és szerevezési problémáknak a megoldását, amik a napi munka során felmerültek. 

A kialakult járványhelyzetet, az aktuális kérdéseket és a felmerülő problémákat figyelembe véve az 

alábbi, a programokkal kapcsolatos kritériumokat fogalmaztuk meg: 
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• élő online rendezvények is legyenek, amelyekben biztosítható a közönség interakciója; 

• folyamatos segítő szolgáltatás álljon rendelkezésre;  

• biztosítsuk a szakmai tartalmak állandó elérhetőségét. 

Ennek mentén a következő online „rendezvény”-struktúrát hoztuk létre és működtettünk: 

• Online konferencia az egyesület YouTube-csatornáján. 

• Szakmai fórum üzemeltetése a szakmát érintő legfontosabb jogi problémák kezelése érdekében.  

• Folyamatos tájékoztatás az egyesület Facebook-oldalán. 

• Közvetlen segítő szolgáltatás a speciális problémák kezelésére. 

 

2.2. A megvalósult tevékenységek 

2.2.1 Online konferencia az egyesület YouTube-csatornáján 

2021.02.15. Online fórum az egyesület YouTube csatornáján – „Kapcsolatok és operatív programok” 

A MANE online műhelynapján a nézők megismerkedhettek Kiss Szabolccsal, aki az EMMI 

Közművelődési és Alkotóművészeti Főosztályának új vezetője. Röviden képet kaptak a főosztály 

munkájáról, az ott dolgozó kollégákról és hogy milyen ügyek fordulnak meg náluk mostanában. A 

másik vendégünk Domokos Tamás, az Echo Nonprofit Network stratégiai vezérigazgatója volt. 

Előadásában az új Európai Uniós forrásból tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a lehetséges 

operatív programokról beszélt. 

Az élő közvetítés helyszíne székesfehérvári Titkok Háza Tudományos és Élményközpont volt. 

A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. 

 

2.2.2. Online szakmai segítség 

a) Online szakmai fórum üzemeltetése 

A közművelődési szakmát a legutóbbi időkben számtalan kihívás érte.  

2020-ban Kjt-Mt Fórum néven futott a fórum amely ma is él és alkalmas az újonnan felmerülő 

kérdések megvitatására, megválaszolására. A létrejött fejlesztést azóta is folyamatosan használjuk. 

A fórumnak 159 regisztrált felhasználója van.  

b) Az egyesület Facebook-oldalának működtetése a szakmai segítségnyújtás érdekében 

A www.facebook.com/magyarnepmuvelokegyesulete linken elérhető oldal iránti érdeklődés 

folyamatosan nő. Teljes követőszáma 2021 májusában már meghaladta a 3300 főt. Ez a folyamatos 

minőségi tartalomszolgáltatásnak köszönhető: az oldalon rendszeresen tájékoztattuk követőinket az 

aktuális jogszabályokról, a pandémiás helyzet közművelődési szakmát érintő változásairól, a 

mindenkori munkafolyamatainkról, eredményeinkről, terveinkről, különös tekintettel az „Értékes 

magyar közművelődés – Legyen a magyar közművelődés kiemelt nemzeti érték, hungarikum!” 

projektünkre, melyről a kezdetek óta már 140 posztot tettünk közzé. Az üzenetek, hozzászólások 

révén a követőinkkel való kapcsolattartás is gördülékenyebb, számítunk a visszacsatolásokra, 

https://www.titkokhaza.hu/
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követjük az esetlegesen felmerülő igényeket, megválaszoljuk a kapott kérdéseket. A fórumon, illetve 

a honlapon megjelenő témákat a Facebookon is népszerűsítettük. Bizonyos speciális, nem a fórum 

témájához illeszkedő kéréseket az egyesületi oldal üzenőfalára is megírhattak a bennünket követők.  

Szintén fontos szolgáltatása e médiafelületnek, hogy minden, a szakmát érintő hírről tájékoztatjuk 

követőinket. 2488. A projekt ideje alatt közel 12.000 aktivitást mértünk. 

A követők 73%-a nő, többségük a 35-55 éves, míg a férfiak (27%) nagyjából minden korosztályból 

egyenlő arányban vannak jelen az oldalon. A követők nagy része Magyarországon él, többségük 

(körülbelül 30%-uk) Budapesten. A főváros után Székesfehérvárról vannak jelen legtöbben az 

oldalon, a többi városból közel azonos arányú a követők száma. 

Az online felületeinken való tájékozódást az is segítheti, hogy a lehetőségek szerint igyekszünk 

mindenhol azonos, hasonló arculati elemeket használni, melyek bizonyos témák esetében a 

nyomtatott anyagainkban is visszaköszönnek. 

 

IV. GAZDÁLKODÁS  

Az Egyesület 2021. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

A mérlegtételek valódiságának alátámasztása leltárral megtörtént, - a leltár az egyeztetése, illetve 

tényleges felvétellel készült.  

A mérlegben a készpénzkészlet a fordulónapon a pénztárban ténylegesen meglévő összegben szerepel. 

Pénzeszközeink egyeztetése tényleges leltárfelvétellel megtörtént, a pénzkészlet leltározásánál eltérés 

nem volt. 

Az Egyesület nem rendelkezik épülettel, nincsenek tulajdonában immateriális javak.  

Ebben az évben tárgyieszköz, illetve kisértékű eszközbeszerzés nem történt. Az eszközök 

értékcsökkenését lineáris módszerrel számoljuk el. 

Az Egyesületnek befektetett pénzügyi eszközei nincsenek. 

Behajthatatlan követelésünk nincs.  

Követelésként tartjuk nyilván a kiszámlázott, de be nem fizetett intézményi tagdíjak és szolgáltatások 

összegét, 224.000,- Ft-ot és a NAV által visszautalandó 63 e Ft-ot. A beszámoló elkészültéig a NAV 

teljesítette a fenti összeg utalását. 

Aktív időbeli elhatárolásként a Szabolcs megyei szervezet befizetett tagdíját vettük nyilvántartásba, a 

számla kiállítására 2022.évben került sor. 

Hosszúlejáratú kötelezettségünk nincs. 

Rövidlejáratú kötelezettségként az NAV-hoz fizetendő SZJA összegét (41.000,- Ft) és a ki nem 

egyenlített szállítói tartozás (444.500,- Ft) összegét mutatjuk ki. 

Passzív időbeli elhatárolásként a beérkezett pályázati támogatások 2021. évben fel nem használt összege 

került nyilvántartásba 5.019.256,- Ft összegben. 

Az elhatárolt támogatások részletezése: 

- EMMI támogatásból 130.100,- 

- NMI-EMMI támogatásból 4.289.156,- 

                             - NKA támogatás 600.000,-.       
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2. Pénzügyi eredménykimutatás 

Bevételek e Ft-ban: 29.545 

  

  

  

Tagdíj:   878   

Egyéb bevétel:   1.286   

Pályázati pénzeszközök:    27.381   

Kiadások e Ft-ban 27.837 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anyagi jellegű ráfordítások:   26.575   

Irodaszer, nyomtatvány, anyag: 34     

szállítás: 30     

bérleti díj: 800     

reklám: 15.715     

utazási költség: 56     

postaköltség: 15     

honlap költsége: 12     

csoportos étkezés: 650     

nevezési díj: 12     

pályázati díj: 1970     

előadói díj: 1.480     

könyvelés: 270     

bank 202   

szállás és egyéb szolgáltatás 5.303   

Adók 26   

Bér és bérjellegű ráfordítások   980   

megbízási díj: 680     

szakértői díj: 436   

szgk. útiköltség-elszámolás: 405     

reprezentáció: 31     

bérjárulék:  39     

Értékcsökkenés: 103 103   

Kerekítés: 4 4   

  

  

  

  

Eredmény:     1.708 

Saját tőke változása:       

eredménytartalék     3.008 

2021. évi mérleg szerinti nyereség:      1.708 

Támogatás elszámolási kötelezettségünknek teljes mértékben és határidőben eleget tettünk. 

Az Egyesület munkavállalót nem alkalmaz.  
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IV. ÖSSZEFOGLALÓ 

A Magyar Népművelők Egyesülete a vírusjárvány ellenére is szakmailag sikeres évet zárt. A 

személyes jelenléten alapuló rendezvényeink jórészét őszre halasztottuk, hatékonyan 

alkalmazkodtunk az új körülményekhez. Olyan új szolgáltatásokat vezettünk be és működtettünk, 

amelyek segítették a kollégák mindennapi munkáját, illetve segítettek alkalmazkodni a változó 

körülményekhez. Összességében úgy érzékeljük, hogy a közművelődési szakma elérése javult az 

2021-ben is.  

Sajnos a szakmai érdekképviselet tekintetében nem voltunk ennyire eredményesek. Bár a 

körülményekhez képest mindent megtettünk a szakma érdekeinek megvédéséért, annak 

eredményessége nem volt kielégítő.  

Gazdálkodásunk elsődleges forrása a pályázati támogatás. A korábban megfogalmazott célt, hogy 

növeljük a tagdíjbevételek arányát, csak kis mértékben tudtuk elérni. 

 

Budapest, 2022. május.11. 

 

 

 

Bordás István 

elnök 


