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Művelődő közösségek 
létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, 

fejlődésük segítése

Közművelődési 
tevékenységek és a 

művelődő közösségek 
számára helyszín 

biztosítása

Közösségi és társadalmi 
részvétel fejlesztése

Egész életre kiterjedő 
tanulás feltételeinek 

biztosítása

Hagyományos közösségi 
kulturális értékek 

átörökítése feltételeinek 
biztosítása

Amatőr alkotó- és 
előadó-művészeti 

tevékenység 
feltételeinek biztosítása

Tehetséggondozás- és -
fejlesztés feltételeinek 

biztosítása

Kulturális alapú 
gazdaságfejlesztés

KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS 
1997. ÉVI CXL. 76 § ÉS A 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY 13 § 7. 



• Közösségeink várnak mindenkit… 

intézményeinkben / intézményeinkkel

„Az intézmény” várja az érdeklődőket… 

SZEMLÉLETVÁLTÁS



HOGYAN?  EGY KIRAGADOTT PÉLDA…



1. Kulturális események közösségi megvalósítása – ünnepkörök, 
hagyományok, települési identitást erősítő alkalmak: közösségi 
attitűd kialakítása, megerősítése

2. Együttműködések a tervezési szakasztól

3. Önállóság és felelősségérzet kialakítása

4. Önkéntesség (erőforrás)

5. Esélyegyenlőség biztosítása

6. Civil társadalom megerősítése – érdekeltté tétel

Feltételek: 

Nyitottság, bevonás – szerepvállalás biztosítása

Nyilvánosság biztosítása

- Tehet „érte” 

- Tud / képes tenni érte

- Legalább egy szakember állandó jelenléte a településen

„MIT – HOGYAN?”  KOMPLEX PROGRAMTARTALMAK: 

SZEREPVÁLLALÁS LEHETŐSÉGE



• Közművelődési megállapodás (kult.tv. 79 §)

– az önkormányzat megszervezi az alapszolgáltatásokat

– a megvalósításban bármely szervezet, vállalkozás, magánszemély részt 

vállalhat

• Közművelődési kerekasztal (kult tv. 82 §)

– részt vesz a rendeletalkotásban, a közművelődési megállapodás 

megalkotásában

– részt vesz az intézményátszervezés véleményezésében

• Közművelődési rendelet (kult tv. 83/A. §)

– „a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével”

– „az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint 

feladatellátásának formáját, módját és mértékét” szabályozza

RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK-

JOGSZABÁLYI KERETEK



HELYI ÉRTÉKTÁRAK – HELYI ÉRTÉKTÁRMOZGALMAK



MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, ALKOTÓKÖZÖSSÉGEK 



HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KÖZÖS 

ISMERETSZERZÉS, TUDÁSTRANSZFER



TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS



SZAKMAI FÓRUMOK -

KÉPZÉSEK



HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS – KÉPESSÉ TÉTEL



A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK…

• …segítik a közösségi tevékenységeket, a művelődő 
közösségek működését, ösztönzik a társadalmi 
összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben 
való aktív részvételét;

• működése a közösségek öntevékenységén alapul, 

tevékenységüket a közösségek érdeklődése, igényei és 

szükségletei alapján végzik, tevékenységeik tervezésébe, 

értékelésébe a helyi közösségeket bevonja;

• együttműködnek a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, 
kulturális- és más szakterületekhez tartozó intézményekkel.



NMI Művelődési Intézet
http://kozossegimuvelodes.hu

Kulturális intézmények 

társadalmiasított (közösségi alapú) 

működtetése
http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-

tarsadalmiasitasa

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

http://kozossegimuvelodes.hu/
http://cselekvokozossegek.hu/tudastar/intezmenyek-tarsadalmiasitasa


KÖSZÖNÖM 

MEGTISZTELŐ  

FIGYELMÜKET!

Dóri Éva
szakmai vezető

dori.eva@nminkft.hu



HELYI ÉRTÉKTÁRAK – HELYI ÉRTÉKTÁRMOZGALMAK



MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK, ALKOTÓKÖZÖSSÉGEK 



HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KÖZÖS 

ISMERETSZERZÉS, TUDÁSTRANSZFER



TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS



SZAKMAI FÓRUMOK



HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS – KÉPESSÉ TÉTEL


