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Alaptörvény
2011. április 25. 

XI. cikk
(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a 
művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés
kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes
és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján
mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással,
továbbá az oktatásban részesülők törvényben
meghatározottak szerinti anyagi támogatásával
biztosítja.
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2011. évi CLXXXIX. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól

•Az Alaptörvényben meghatározott önkormányzati 
jogok kiteljesítése, 
•a helyi önkormányzáshoz szükséges feltételek 

megteremtése, 
•a nemzeti együttműködés erősítése, 
•a települések önfenntartási képességének 

elősegítése, 
•a helyi közösség öngondoskodásra való 

képességének erősítése.



13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen:

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a 
kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 



1. § E törvény célja:
d) mindenki számára biztosítani a közművelődési 

tevékenységekben való részvétel lehetőségét, 
szabályozni a közművelődési tevékenységek 
folytatásának, a közművelődési alapszolgáltatások 
nyújtásának és igénybevételének 
feltételrendszerét;

e)   meghatározni az állam, az önkormányzatok és 
egyéb fenntartók feladatait, a szakmai és 
finanszírozási alapelveket,

A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény



76. § (1) A települési önkormányzat 
kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység 
támogatása.



A Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési 
Program létrehozója és megvalósítója



A Program célja

• 5500 fő alatti településeken a közösségi színtérben a 
közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása 
érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési 
szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakember 
foglalkoztatásának biztosítása.

• A programba való bekapcsolódással a települési 
önkormányzatok teljesíteni tudják a jogszabályok által 
meghatározott képzettségi minimumot. 

• A településen mindenki segítséget kapjon az 
önművelődéshez, az értékek megismeréséhez, a művelődő 
közösségek munkájához.



A programhoz csatlakozás feltételei

•A foglalkoztatásra és/vagy a képzésre vonatkozó 
együttműködési megállapodás aláírása.

•Az önkormányzat nyilatkozik a programba 
bevont személy továbbfoglalkoztatásáról.

• Legfeljebb három település köt együttműködési 
megállapodást a közös foglalkoztatásra.



A KFKP adatairól – 19 megyében

A Magyar Kormány támogatása: 

5,5 milliárd Ft

Több, mint 1700 bevont település

A program teljes időszaka:

2020. november 1-étől

2021. november 30-ig.



A Nemzeti Művelődési Intézet
feladata

Foglalkoztatás: havi minimálbér a 2011. évi munka 
törvénykönyve szerint

Képzés: 
➢ Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 

(Közművelődési szakember II.) OKJ képzés tanúsítvánnyal
➢ Közművelődési szakember I. OKJ képzési tanúsítvány

Módszertani segítség a településen végzett 
közművelődési feladatellátáshoz.

Kutatási támogatás.



Az önkormányzat feladata

Biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket:

• infrastrukturális és tárgyi feltételekhez való hozzáférés

• Irodaszerek

Gondoskodik a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások 
betartásáról.

Biztosítja a képzési, módszertani és kutatási feladatok 
teljesítését.

Hozzájárul a képzésre történő utazás költségeihez.



Együttműködik a Nemzeti Művelődési Intézettel:

• kérésére adatokat szolgáltat,

• segíti a Programhoz kapcsolódó tevékenységet.

2021. december 1. napjától kezdődően legalább 6 hónap 
időtartamban munkáltatóként tovább foglalkoztatja a 
Programban résztvevőt. 

Amennyiben a foglalkoztatott kezdeményezésére közös 
megegyezéssel vagy felmondása miatt a munkaviszonya 
megszűnik, azt követően helyette másik, a jogszabályban 
előírt feltételeknek megfelelő személy foglalkoztatható.

Az önkormányzat feladata



A közművelődési asszisztens feladatai

A településen működő közösségi színtér szakmai 
feladatainak ellátása, a közművelődési alapszolgáltatás 

megszervezése



A közművelődési asszisztens feladatai 

• közösségépítő munka a működő közösségek 
fejlesztéséhez, céljaik megvalósításához

• a közösségi művelődés népszerűsítését szolgáló, 
lehetőségeket helybe vivő közösségi programok 
szervezése



A közművelődési asszisztens feladatai

a művelődő közösségek 
rendezvényeinek, 

bemutatkozási 
lehetőségeinek segítése, a 

helyi és a kapcsolódó 
térségi fesztiválok, 
nagyrendezvények 

szervezésének támogatása



A közművelődési asszisztens feladatai

települési fórum szervezése 
a művelődő közösségek bevonásával



A közművelődési asszisztens feladatai

legalább egy közösség 
létrehozása a településen 

a foglalkoztatás ideje 
alatt, és a csoport szakmai 

segítésének biztosítása



A közművelődési asszisztens feladatai

•kapcsolattartás a helyi kulturális civil szervezetekkel, 
kulturális intézményekkel, más szakterületekhez 
tartozó intézményekkel

•közművelődési statisztikai adatgyűjtés, feldolgozás

•közreműködés a Programhoz kapcsolódó országos 
kutatásokban



A közművelődési asszisztens feladatai

•a helyi értéktárral kapcsolatos feladatvégzés
•értékteremtő, értékmegőrző helyi 

és térségi tradícióval rendelkező 
közösségi, közművelődési 
kezdeményezések támogatása



•közreműködés a közösségi 
hálózatok kiépítésében, 
erősítésében

•koordinációs, szervezési és 
adminisztrációs 
feladatokat lát el a 
közösségi színtérben

A közművelődési asszisztens feladatai



Képzések célja

• Szakképzettség megszerzése, ezáltal az 1997. évi CXL. törvény és
végrehajtási rendeleteinek való megfelelés

• Szakmai kompetenciák kialakítása, illetve fejlesztése a közösségi
színterek és közművelődési intézmények hatékony működtetéséhez

• Szakmai hálózat építése az egymáshoz közeli térségben tevékenykedő
kollégák között









Kutatások célja

• Helyzetkép alkotása a közművelődés különböző aspektusairól – a
saját településre vonatkozóan és országosan

• A helyzetképre alapozott helyi fejlesztések elindítása a közművelődési
asszisztensek által

• A helyzetképre alapozott országos szakmafejlesztési programok
elindítása (pl. filmklub felmérés – filmklub támogatási projekt alapja)

• A helyzetkép eredményeinek beépítése az oktatásba



Néhány kiemelt kutatási terület a Program keretében

1. Módszertani gyűjtések, összeírások készítése – módszertani
feladatok havonta

2. Közművelődési statisztika változásának mérése – statisztikai
jelentés készítése sablon szerint a program elején és végén

3. Jogszabályi feltételrendszer teljesülésének mérése – kérdőív
kitöltése a települési vezető (pl. polgármester vagy jegyző)
közreműködésével a program 2. felében

4. Közművelődés hatása a térség társadalmi-gazdasági helyzetére
kutatás – kérdőív kitöltetése döntéshozók, véleményformálók
körében a program 2. félében

5. Levéltári kutatás – a közművelődés helyi történetének, közösségi
múltjának feltárása
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