
Szakmai összefoglaló a Magyar 
Népművelők Egyesülete tevékenységéről 
2019–2023.
Tisztújító közgyűlés 2023. február 16.



2019-ben kitűzött szakmai célok

• Online közösségépítés és 

szakmai támogatás

• Részvételi elven működő 

szakmai műhely

• Szakma népszerűsítése



2019-ben kitűzött szakmai célok

• Az online részvétel és támogatás maradék nélkül 
megvalósult

• A részvételen alapuló szakmai programok 
esetében közbeszólt a covid

• A szakma népszerűsítése a megszokott 
Kultúrházak éjjel-nappal programon túl az 
értékes magyar közművelődés akcióval, vagy az 
arcképcsarnokkal valósult meg (a hungarikummá 
nyilvánítás egyelőre várat magára)



A rendezvénystruktúra átalakítása

• Vándorgyűlés (2019. Zalaegerszeg, 2020. 
kimaradt, 2021. Cegléd, 2022. Tolna)

• Nyugalmazott (klasszikus) Népművelők 
Találkozója (2019. Szeged, 2020. kimaradt, 
2021. Kecskemét, 2022. Szolnok)

• 2019-ben volt utoljára Kárpát-medencei 
találkozó

• A fórumaink átköltöztek a netre



Kultúrházak éjjel-nappal
• 2022-ben tizenhatodik alkalommal

• Bejáratott menetrend szerint

• Ugyanolyan akciókkal

• A résztvevői kör stabilizálódott, de lassan változik 

• 400-600 szervezet, 500 körüli program és 
programcsoport 

• Még mindig ez a szakma legnagyobb akciója amely 
együttműködésen alapul

• Budapest és Pest Megye viszi a prímet

• Minisztériumi, NKA és más kisebb alap támogatása

• Látható határon túli jelenlét



A kialakított online 
szolgáltatásstruktúra
• Fb: 3.427 követő, 34.724 bejegyzéselérés, 3.663 

aktivitás

• YouTube: 430 feliratkozó, 13.200 összes 
megtekintés

• Klasszikus népművelők Fb-csoport: 344 tag

• Szakmai fórum: 612 tag

• A kozmuvallas.hu: 68 munkaadó szervezet, 296 
fő regisztrált álláskereső

• Arcképcsarnok: 108 bejegyzés

• Közművelődési intézményi adatbázis: 256 
szervezet



Online fórumok

• Kjt – munkatörvénykönyv, uniós pályázatok, EKF, 
béremelés elszámolása

• Kiegészülnek a vándorgyűlés anyagaival

• Összesen 23 videóanyag



Szakmai kapcsolatok
• Alapvetően a közművelődési 

szervezetekkel

• Ágazati minisztérium illetékes főosztálya

• NMI-vel fennálló visszafogott, de állandó 
kapcsolat

• Kulturális Szakmai Szövetségek Egyeztető 
Fóruma: együttműködés a béremelés 
ügyében; a kjt–mt átállás okafogyottá 
tette. Kihasználatlan együttműködési 
lehetőség.



Szakmai „érdekvédelem”

• Nem vagyunk szakszervezet, a munkavállalók 
érdekeit alapvetően ők védik

• Minden, a szakmát érintő ügyben elmondtuk a 
véleményünket

• A hatékonyabb megszólaláshoz apparátus 
szükséges



Pénzügyek

• Végig stabil gazdálkodás

• 2019: 18.912 e Ft bevétel, 19.160 e Ft kiadás

• 2020: 38.840 e Ft bevétel, 33.679 e Ft kiadás

• 2021:  29.545 e Ft bevétel, 27.837 e Ft kiadás

• Fő bevételi forrás: pályázat és központi 
támogatás

• A szervezet hatékonyabb és 
professzionálisabb működéséhez 
nagyságrendi ugrás lenne szükséges



A legfontosabb eredmények 

• A 2019-ben elhatározott szolgáltató 
egyesület koncepció a folyamatosan 
romló körülmények ellenére is 
megvalósult

• A szervezet megőrizte politikai 
függetlenségét

• Jó az együttműködés a társszervezetekkel 
és a művelődési intézményekkel

• Zökkenőmentesen tudtuk finanszírozni a 
szakmai tevékenységet



Problémákról őszintén

• A felkínált lehetőségeket nem használják az 
intézmények és a kollégák

• Nehézkes a kapcsolattartás

• Tagdíj

• Forrás híján nem haladunk a 
professzionalizálódás útján

• Vannak területek, ahol szükséges a megújulás 



Köszönet a munkáért

• Elnökség:
Bak Lajos, Gábor Ilona, Gábor Klára, Juhász Zsófia, Kovács Balázs, 
Orbán Hédi 

• Felügyelő Bizottság:
Fróna Katalin, Gazdik István, Lángné Nagy Mária

• Gazdasági Vezető:
Kovács Ildikó
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