
A közművelődéshez kapcsolódó jogszabályi környezet 
vizsgálata és hatása a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

közművelődési intézmények életére.

Egyéntől a közösségi művelődésig/tanulásig
Minden művelődési folyamatot egyfajta tanulásként is értelmezhetünk, és
minden tanulási folyamat szerepet játszik az egyén, illetve a közösség
művelődésében. Ezen fejlődés révén nem csak a saját műveltségünk
gyarapodik, hanem komoly társadalom fejlesztési szerepet is betöltenek
ezek a tevékenységek. Az egyéni művelődésnek is meg van a saját
szerepe a társadalomban, azonban ezzel a formával sajnos több a
szocializálódáshoz szükséges motívumot ki tudunk hagyni. Csoportban
tanulni/művelődni temérdek pozitív hatással jár, mivel egy közösség
tagjának érezhetjük magunkat és visszacsatolásokon keresztül új
ismeretekre tehetünk szert.

A közművelődés fogalma és gyakorlata a polgárosodás során jelent meg.

A különböző társadalmi csoportok elkezdtek a nemzeti kultúra irányába
egyre nagyobb érdeklődést mutatni, amelyet a nép oktatásával, a
köznyelvvel és az írni-olvasni tudás segítségével próbáltak elfogadottá
tenni. Megjelentek olyan intézmények, mint a múzeumok, színházak és
egyéb kultúra közvetítő intézmények is, amelyeknek köszönhetően a
kultúra nyilvánossá és közüggyé vált. Az emberek innentől kezdve
szabadon hozzájuthattak a jelenlegi és korábbi kulturális emlékekhez,
illetve fórumot kaptak ezek megvitatásához.

A változáshoz egyes országokban a polgárok öntevékenységére volt
szükség, míg más államokban, mint például Magyarországon a feladatot
az állam vette kezébe.

Az Interjúk során felmerült témák

A változások felismerése a közművelődési intézményekben:

A vizsgált intézmények szerencséseknek mondhatják el magukat, mivel a
változások miatt gyökeres átalakulásokra nem volt szükség, azonban kiemelték
mindegyik interjúmban, hogy bizony kisebb településeken, ahol a közművelődési
ellátottság alacsony szinten volt eddig is, ott komoly gondokat okozott az új
követelmény rendszer teljesítése. Azonban hangsúlyoztak, hogy a rendszer
„papír orientált” lett és nem biztos, hogy pozitív hatással van a szakmára a
folytonos névváltozás.

A törvényi/rendeleti változások hatása a mindennapokban:

Az interjúk során a szakembereknek a legnagyobb változás a többlet
adminisztráció volt. Úgy gondolják, hogy ezek néha feleslegesek és értékes időt
vehetnek el az érdemi munkától. Az Agora életében a szolgáltatási terv
elkészítése is komoly munkát igényel, mivel a megannyi szolgáltatásaik
besorolása során néha egy-egy szolgáltatás több kategóriába is eshet, azonban
csak egyet lehet választani.

A szakmai munkavégzésre tett érezhető hatások:

A szakemberek úgy értékelik, hogy a rendezvényeik egyre látogatottabbak és az
intézmények látogatottsága is növekedi. A művelődési központban megfigyelték,
hogy a lakosság egyre jobban igényli a közösségi élményt nyújtó programokat.

Javaslatok és fejlesztendő területek:

Javaslati szinten merült fel a túlzott adminisztráció csökkentése és a
finanszírozás. Nem egyértelmű, hogy az intézmények működésére honnan is jön
az összeg, illetve az intézmények adótámogatási rendszerén is szeretnének
fejleszteni.

Hipotézisek

Feltételeztem, hogy a kulturális szakemberek a folyamatos jogszabályi
változásokat nehezen tudják a mindennapokba integrálni: nem bizonyult
kétség kívül igaznak, mivel a két vizsgált intézmény működésében
nagyobb befolyásoló tényezőt nem jelentettek az újonnan kialakított
elvárások, de a kis településeken igen.

Következő feltételezésem az volt, hogy a törvényi és jogszabályi
változások megnehezítik egyes szakterületek munkáit: valósnak
bizonyultak, mivel a szakemberek az adminisztrációs terheket sorolták
fel a szakmai munkafolyamat kapcsán. A dolgozók terheltségénél
mindkét intézményben felvetődött a szolgáltatási- és a munkaterv.

A harmadik feltételezésem, hogy a szakmai munkára tett befolyás, a
módosítások révén hatással van a befogadó közönségre: ez is valósnak
bizonyult, mivel mindkét megvizsgált intézményben a nézői számok
évről évre növekednek és a különböző szolgáltatásaik egyre
népszerűbbek. A mindennapi munkában a szakemberek egy tendenciát
féltek felfedezni, miszerint a rendezvények célja manapság a közösség
építésre tevődött és ilyen típusú rendezvényeket is várnak el a
befogadók.

Az utolsó hipotézisem az volt, hogy a szakemberek nagyobb beleszólást
szeretnének a törvényi, jogszabályi változásokba: igaznak bizonyult
mivel az általam elkészített interjúkban a szakembereknek volt felmerülő
ötletük a szabályozások javítása érdekében. A kisvárosi művelődési
központnál egy felmerülő kardinális kérdés a finanszírozás megléte volt.
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A közművelődési intézmények kialakulása 
A közművelődési intézmények kialakulása egészen a felvilágosodásra
nyúlik vissza. A felvilágosult emberek ekkor ismerték fel a tudás erejét és
a tudás megszerzésének a lehetőségeit szerették volna növelni. A XIX.
század elején a polgárok már klubokba, társaságokba, kaszinókba jártak
és többen valamilyen céllal létrehozott körbe tartoztak.

A XIX. század vége felé Chicagóban már megjelentek a művelődési házak,
hogy a bevándorló tömegeknek először is használható tudást adjanak,
illetve később kulturált közösséget alakítsanak ki.

1884-ben nyílt meg a Toynbee-Hall, az első „settlement”, amelyet egy
központként hozták létre az ottlakó egyetemistákkal, ma pedig ezt
számítják az első művelődési háznak. Ebben a központban egyrészt
érvényesült a népművelés, a felnőttoktatás és a szociális munka is.

A közművelődés kialakulása Magyarországon
Magyarországon a művelődési hullám már a XIX. század végén útjára
indult, amelynek bizonyítéka az is, hogy az 1882-ben épült szegedi Móra
Ferenc múzeum épületét a közművelődésnek ajánlották fel.

A reformkor és a dualizmus művelt köznépet szeretett volna kinevelni. A
két világháború között a közművelődést, iskolán kívüli népművelés
kategóriájába sorolják. Ebben az időben jöttek létre a civil egyesületek. A
háború után, 1945–48 között a szabadművelődési korszaka bontakozott ki,
amely az iskolán kívüli népművelést próbálta meg népszerűsíteni, főleg az
önszerveződési tevékenységeket. 1948-tól a rendszerváltásig a
közművelődést és az intézményeket államilag centralizálták és bennük
politikai érdekek képviseltették magukat. Egészen az 1970-es
Népművelési Konferenciáig a közművelődés háttérbe szorult. Ezután a
közművelődési szakemberek egy új mozgalmat a közösségfejlesztést
karolnak fel és vállnak ennek a szakmának a népszerűsítőjükké.

A közösségi művelődésre tudatosan építő intézményrendszer a 2000-es
évekre kialakult

A közművelődési törvény -1997. évi CXL. törvény 
IV. Rész: A közművelődésről: A közművelődés feltételeinek biztosítása az
állam és a helyi önkormányzatok feladat. 2018-ban egy úgynevezett
végrehajtási rendeletként jelent meg a törvényhez kapcsolódóan az egyes
színterekhez és alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó követelményrendszer,
amelyben megtalálható a humán erőforrás területén elvárt minimumok is
(20/2018. EMMI rendelet). A rendelet szabályozza a 7 közművelődési
alapszolgáltatást is.

• A közművelődési alapszolgáltatások megszervezése: művelődő
közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása,

• a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

• az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

• a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása,

• az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása,

• a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

• a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
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