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„Eger – Közösség – Együttműködés”
Kapcsolat a Heves Megyei Igazgatóság  

és az Andragógiai és Közművelődési Tanszék között

1 http://nevelestudomany.uni-eger.hu/hu/nevtud/andragogiai-es-kozmuv-tsz/bemutatkozas-101
2 https://nmi.hu/2018/03/28/egyetemi-szakmai-napon-kottetett-meg-egerben-az-uj-egyuttmukodesi-megallapodas/
3 http://nevelestudomany.uni-eger.hu/hu/nevtud/andragogiai-es-kozmuv-tsz/bemutatkozas-101

A kezdetek

„Egerben 1975-ben kezdődött 
el a kultúraközvetítő szakemberek 
képzése. A  népművelés szak, mint 
sok szempontból új és „más” szak, 
dr. Nagy Andornak, a Neveléstudo-
mányi Tanszék akkori vezetőjének 
kezdeményezésére „tört be” a  nagy 
múltú pedagógusképző intézmény 
falai közé… A  művelődésszervező 
szak nemcsak elnevezésben jelen-
tett változást a népművelés szak-
hoz képest, hanem sok és lényeges 
szempontot figyelembe véve, va-
lóban új képzési filozófiára épülő, 
más tartalmú és struktúrájú szak 
születését jelezte.”1

Az Eszterházy Károly Egyetem 
az Észak-Magyarországi régió ön-
álló, többkarú egyeteme, amely 
az évek során már több szakmai 
együttműködést kötött különbö-
ző partnerekkel. Az egyetem Ne-
veléstudományi Intézetén belül 
az Andragógia és Közművelődési 
Tanszék kiemelt feladata a közmű-
velődési szakterület szakember- 
utánpótlása.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
és az Eszterházy Károly Egyetem 
2018. március 27-én tette hiva-
talossá a már több éve fennálló 
szakmai kapcsolatot. A  II. Eger – 
Közösség – Együttműködés című 
közösségszervezés és a közösségi 
művelődés szakmai napon aláírt 
együttműködési megállapodás kö-
zéppontjában a szakember-után-
pótlás és a közösségszervezés alap-
szak továbbfejlesztése, a  szakmai 
gyakorlóhelyek biztosítása, az ok-
tatásba való bekapcsolódás, továb-
bá a kultúrakutatásban való szerep-
vállalás szerepel. Az együttműkö-
dést a Nemzeti Művelődési Intézet 
képviseletében Kárpáti Árpád, az 
akkori ügyvezető igazgató írta alá, 
aki az elhangzott köszöntőjében ki-
emelte, hogy erősödik a közösségi 
szakma társadalmi elismertsége és 
szükségessége. Fontos, hogy a köz-
művelődéssel foglalkozó új generá-
ció oktatása, nevelése során magas 
színvonalú elméleti képzést kapjon 
a gyakorlati ismeretekkel rendel-
kező szakemberektől, és felkészült 
gyakorlóhelyek és gyakorlatveze-
tők fogadják őket a településeken, 

így a gyakorlat során a hallgatók 
beleláthatnak valós közösségi és 
közművelődési folyamatokba is.2

Egerben, az Eszterházy Károly 
Egyetem 2015-ben indította el osz-
tatlan tanári szakját, a  közösségi 
művelődés tanár szakot. A szak cél-
ja, hogy felkészítse a leendő szak-
embereket az iskolai nevelés-ok-
tatás szakképesítés megszerzésére, 
a  közösségi művelődés elméleti és 
gyakorlati tárgyainak tanítására, 
a  közösségi művelődési pedagógi-
ai kutatási, tervezési és fejlesztési 
feladatainak ellátására, a  közmű-
velődésben, a  helyi társadalomfej-
lesztésben kultúraközvetítői, kö-
zösségfejlesztői munka végzésére. 3 
Az osztatlan szakos hallgatók 2018 
óta tanórák keretén belül látogat-
ják a Nemzeti Művelődési Intézet 
Heves Megyei Igazgatóságát, ahol 
gyakorlati ismereteket szereznek a 
szakmához kapcsolódóan.

Az andragógia BA szak meg-
szüntetését követően 2017-ben 
indította el az Eszterházy Károly 
Egyetem a közösségszervezés sza-
kot. Ennek a képzésnek az a célja, 
hogy olyan kulturális, humán, kö-
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zösségi alapú társadalom- és gaz-
daságszervező munkát végző szak-
embereket képezzen, akik el tudják 
látni a közösségi színterek, közmű-
velődési intézmények, egyházi, civil, 
vállalkozói és nonprofit szervezetek, 
integrált, többfunkciós szervezetek, 
intézmények működését. A  képzés 
célja továbbá, hogy a résztvevők 
képesek legyenek az 1997. évi CXL. 
törvény a muzeális intézményekről, 
a  nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló törvény-
ben meghatározott közművelődési 
alapszolgáltatások ellátására, azt – a 
meghatározott intézményszintek 
esetében – irányítani is jogosultak.4 
Az alapszakos hallgatók 2018 óta a 
projekteken, szakmai gyakorlato-
kon kerülnek folyamatos bevonásra 
a Nemzeti Művelődési Intézet He-
ves Megyei Igazgatóságának életébe.

Együttműködés a gya
korlatban
A  „Művelődő közösségek 

Észak-Magyarországon” elnevezé-
sű EFOP-3.7.3-16-2017-00148 azo-
nosítószámú projekt keretein belül 
a Nemzeti Művelődési Intézet He-
ves Megyei Igazgatósága 2018-tól 
bonyolítja le a Közművelődési 

4 http://nevelestudomany.uni-eger.hu/hu/nevtud/andragogiai-es-kozmuv-tsz/bemutatkozas-101

mentorok elnevezésű projekteket. 
A  tanfolyamok célja egyrészt a kö-
zösségszervezés szakos hallgatók 
gyakorlati ismereteinek bővítése, 
másrészt a közösségi művelődés 
intézményeiben folyó szakmai 
munka megismerése volt.

2018 óta az Eszterházy Károly 
Egyetem közösségszervezés alap-
szakos hallgatóinak 3 évfolyama 
került bevonásra. Egy-egy projekt 
12 alkalomból áll, amelyből az első 
6 alkalom során különböző me-
gyei intézményekbe látogatnak el a 
hallgatók, majd a következő 6 alka-
lommal gyakorlati értékfeltárás va-

lósult meg egy-két kiválasztott te-
lepülésen. A  projekt zárónapján a 
hallgatók szakmai prezentációkkal 
adnak számot éves munkájukról.

A 2018 októbere és 2019 márci-
usa között lebonyolított 1. Közmű-
velődési mentorok tanfolyamon a 
Nemzeti Művelődési Intézet Heves 
Megyei Igazgatósága és a Szakma-
fejlesztési Igazgatóság, valamint az 
Eszterházy Károly Egyetem által ki-
jelölt munkatársak együttműködő 
munkájának köszönhetően a He-
ves megyében kiemelkedő közös-
ségi munkát végző közművelődési 
szakemberekkel és intézményeik-
kel (Noszvaj, Bélapátfalva, Egersza-
lók, Eger települések), valamint az 
Nemzeti Művelődési Intézet, a  kö-
zösségi művelődés szakterületen 
egyedülálló kultúrstratégiai intéz-
mény tevékenységével, szakmai 
koncepciójával ismerkedhettek 
meg a résztvevő közösségszervezés 
alapszakos hallgatók.

A  márciusi találkozás alkalmá-
val a résztvevők szakmai előadáso-
kat hallhattak az értékfeltárás tör-
vényi szabályozásáról és módszer-
tanáról. A  résztvevő közösségszer-
vezés BA hallgatók a projekt ezen 
alkalma során megismerkedtek a 
Heves megyei értéktárak helyzeté-
vel, képet kaptak egy felvidéki gya-
korlati értékfeltárásról, valamint Szaknépszerűsítés az egri Dobó István Gimnáziumban

Pillanatkép a Közművelődési mentorok tanfolyamról
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hallhattak a tiszanánai, abasári és 
noszvaji jó példákról is. Betekintést 
nyertek a Nemzeti Művelődési In-
tézet országos településkutatási fel-
mérésébe, munkatársaink segítsé-
gével részt vettek fotó- és videóké-
szítési gyakorlaton is. A tanfolyam 
keretében 2019 áprilisában már a 
terepen folytatódott a munka, ahol 
a hallgatók két településen valósí-
tottak meg értékfeltárást: Verpelé-
ten a Petőfi Sándor Közösségi Ház 
és Könyvtár, Bélapátfalván a már 
korábban megismert KulTurDia 
Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai 
és Média Nonprofit Kft. vezetői se-
gítették a terepmunkát. A  résztve-
vők a települések polgármesterével, 
a  helyi vezetőkkel és a fontosabb 
civil szervezetek vezetőivel talál-
koztak, amelynek során összeál-
lították a települési „Értékleltárt”, 
és megállapodtak a kérdőívek, az 
interjúk tartalmában, felépítésé-
ben, elkészítésük ütemezésében. 
A  tanfolyam folytatásaként a hall-
gatók Bélapátfalván és Verpelé-
ten „Faluséták” keretén belül fo-
tódokumentumokat és kisfilmeket 
készítettek a fontosabb települési 
értékekről, valamint kitöltették a 
települési kérdőíveket, és interjú-

5 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/tanfolyam-a-kozossegi-muvelodes-leendo-szakembereinek/
6 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/elkezdodott-a-kozossegszervezes-szakos-hallgatok-telepulesi-ertekfeltaro-tevekenysege/
7 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/lezarult-a-kozmuvelodesi-mentorok-i-tanfolyam-heves-megyeben/
8 Simándi Szilvia és Kelemen Éva (2019)

kat vettek fel. Az elkészített inter-
júk és a kitöltött kérdőívek alapján 
a hallgatók értéktári előterjeszté-
seket írtak meg a munkatársaink 
segítségével. A  tanfolyam lezárása 
az Eszterházy Károly Egyetem Lí-
ceumában zajlott, ahol a hallgatók 
bemutatták a terepmunkáik által 
összegyűjtött értékeket, tapaszta-
latokat. A  hallgatók felterjesztései 
azóta felkerültek a Heves Megyei 
Értéktár Bizottság elé elbírálásra, 
mint például a bélapátfalvai ke-
ménycserép-gyártás, vagy a Bél-
apátfalvai Ciszterci Apátság temp-
loma, amelynek építése közel 800 
éves múltra tekint vissza.5 6 7 8

Hallgatók prezentációja az egyik képzésen

Közösségi feladatmegoldás a Közművelődési mentorok tanfolyam

Ismerkedés az elfeledett szakmákkal Egerszalókon
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A  „Művelődő közösségek 
Észak-Magyarországon” EFOP-
3.7.3-16-2017-00148 azonosító-
számú projekt keretén belül 2019 
szeptemberében a 2. Közművelődési 
mentorok tanfolyamba a másodéves, 
2020 januárjában a 3. Közművelő-
dési mentorok tanfolyamba az első-
éves alapszakos közösségszervezés 
BA hallgatók kerültek bevonásra.

A  hallgatók a tanfolyamok első 
hat alkalmával ismételten intéz-
ménylátogatáson vettek részt a 
Nemzeti Művelődési Intézet Heves 
Megyei Igazgatósága szervezésében. 
Bélapátfalva, Egerszalók, Noszvaj, 
Eger és Felsőtárkány településének 
közművelődési intézményeiben és 
a Nemzeti Művelődési Intézet He-
ves Megyei Igazgatóságán az ott 
dolgozó szakemberek fogadták a 
résztvevő hallgatókat, bemutatva a 
helyi közművelődési tevékenysége-
iket az 1997. évi CXL. törvény vál-
tozásainak mentén. A hallgatók az 
előadásokon túl falusétán is részt 
vettek, ahol a gyakorlatban is meg-
tekintették a települések közműve-
lődési helyszíneinek mindennapi 
munkáját. A  pandémiás vészhely-
zet kihirdetését követően a képzés 
sajnos több alkalommal online mó-
don valósult meg, amelyeknek so-
9 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/intezmenylatogatasokon-a-masodeves-egyetemi-hallgatok/

* Eger – Egri Kulturális és Művészeti Központ: Kiss Renáta és Berecz Klára; Hatvan – Grassalkovich Művelődési Ház: Valló 
Ede; Gyöngyössolymos – Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár: Rédéné Németh Mária; Noszvaj – IKSZT: Czinké-
né Szűcs Krisztina; Nagyréde – Molnár József Közösségi Színtér: Markó Anita

10 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/tereptanarok-muhelyfoglalkozasa-egerben/
11 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/karriernap-es-allasborze-az-eszterhazy-karoly-egyetemen/
12 https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/egyetemek-napja-az-egri-dobo-istvan-gimnaziumban/

rán az értékfeltárás jogszabályi kör-
nyezetéről, a közösségi értékgyűjtés 
módszertanáról kapott előadást 
egyénileg kellett feldolgozniuk a 
résztvevőknek. 9 A  vírushelyzetre 
való tekintettel mind a két csoport 
záróalkalma 2021 márciusában ke-
rül majd megrendezésre, ahol Os-
toros és Demjén településeinek ér-
tékeit mutatják be a hallgatók.

A  szakmai projektbe való be-
vonásán túl a Nemzeti Művelődési 
Intézet Heves Megyei Igazgatósága 
fontosnak tartja, hogy a megyé-
ben kiválasztásra kerülő gyakorló-
helyek azonos értékrend mentén 
adják át ismereteiket a közösség-
szervezés alapszakos hallgatók szá-
mára. 2019 márciusában az Eszter-
házy Károly Egyetem Andragógia 
és Közművelődési Tanszéke és a 
Heves Megyei Igazgatóság „Terep-
tanárok műhelyfoglalkozása Eger-
ben” címmel szakmai beszélgetést 
szervezett. A műhelybeszélgetésen 
a kijelölt gyakorlóhelyek képviselői 
(Eger, Hatvan, Gyöngyössolymos, 
Noszvaj, Nagyréde*) vettek részt, 
amely során a résztvevők megis-
merkedtek a közösségszervezés 
szakos hallgatók kötelező 80, illet-
ve 160 órás szakmai gyakorlatának 
dokumentációjával, valamint fej-

lesztési javaslatokat fogalmaztak 
meg a további találkozási alkal-
makra vonatkozóan. A  Heves Me-
gyei Igazgatóságon eddig 7 nappali 
és 3 levelező tagozatos hallgató vé-
gezte el kulturális közösségszerve-
zői és humánfejlesztő szakirányhoz 
kapcsolódó szakmai gyakorlatát. 
A  hallgatók részt vettek az igazga-
tóság projektnapjain is, valamint 
bekapcsolódtak a Közművelődési 
és közönségkapcsolati szakember 
középfokú OKJ képzés dokumen-
tációjának összeállításába.10

A  felsőoktatási szakok változá-
sai, megszűnései, illetve a pályael-
hagyás a közművelődési szakmá-
ban is szakemberhiányhoz veze-
tett. A  2019-es évben a Nemzeti 
Művelődési Intézet Heves Megyei 
Igazgatósága 11 Heves megyei 
középiskolában és az Eszterházy 
Károly Egyetem Karrier napjain 
is népszerűsítette a közművelődé-
si szakmát, illetve a felsőoktatási 
szakirányú képzéseket. A  diákok 
figyelmét bemutató órákon hívták 
fel a közösségszervező BA szakra. 
2020-ban a koronavírus világjár-
vány miatt ezek az alkalmak nem 
kerültek megvalósításra az orszá-
got érintő járványügyi szigorítások 
miatt. 11 12

Tereptanárok megbeszélése a szakmai gyakorlat menetéről
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Az igazgatóság által szervezett 
tavaszi és őszi, a  közművelődési 
szakma változásait érintő Szakmai 
napok alkalmai során az egyetem 
oktatói, illetve hallgatói is helyet 
kapnak az előadók és a délutáni 
workshopok résztvevői között.

A Megyei Igazgatóság nemcsak 
projektek bevonásával tartja az 
együttműködést az Egyetemmel, 
hanem az oktatásba is bekapcso-
lódik, például Dr. Kelemen Éva az 
értékfeltárásról tartott gyakorlati 
órákat az egyetemisták számára, 
Kun Zsófia pedig a humánfejlesztő 
szakot erősítette andragógiai alap-
ismeretek elméleti és gyakorlati 
kurzusok megtartásával.

Az egyetem közösségszervezés 
BA hallgatói közül eddig négyen 
készítettetek szakdolgozatot a He-
ves Megyei Igazgatóság közremű-
ködésével a települési értékfeltárás, 
a  kulturális alapú gazdaságfejlesz-
tés, a megyei amatőr művészeti te-
vékenység, illetve a közművelődési 
minőségfejlesztés területéről.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
Heves Megyei Igazgatósága és az 
Eszterházy Károly Egyetem Andra-
gógiai és Közművelődési Tanszéke 
között kialakult többéves, szakma-
ilag gyümölcsöző és szoros kapcso-

lat a jövőben is lehetőséget teremt 
a hallgatók számára a tanórák ke-
retein belül, valamint a szakmai 
gyakorlatok eltöltésére és a szak-
mai projektekben való részvételére.

Források:

− Egyetemi szakmai napon köt-
tetett meg Egerben az új együtt-
működési megállapodás (2018): 
h t tp s : / / n m i . hu / 2 0 1 8 / 0 3 / 2 8 /
egyetemi-szakmai-napon-kotte-
tett-meg-egerben-az-uj-egyutt-
mukodesi-megallapodas/ (Letöltés 
dátuma: 2020.10.12.)

− A  neveléstudományi inté-
zet bemutatása: http://nevelestu-
domany.uni-eger.hu/hu/nevtud/
andragogiai-es-kozmuv-tsz/be-
mutatkozas-101 (Letöltés dátuma: 
2020.10.26.)

− Csulák-Muliter Mariann 
(2019): Tanfolyam a közösségi mű-
velődés leendő szakembereinek: 
https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/
tanfolyam-a-kozossegi-muvelo-
des-leendo-szakembereinek/ (Le-
töltés dátuma: 2020.10.26.)

− Csathóné Sebők Erika (2019): 
Tereptanárok műhelyfoglalkozá-
sa Egerben: https://nmi.hu/me-
gyei-iroda-hir/tereptanarok-mu-
helyfoglalkozasa-egerben/ (Letöl-
tés dátuma: 2020.10.26.)

− Kelemen Éva (2019): Gya-
korlati értékfeltárás a közösségi 
művelődés leendő szakembe-
reivel Heves megyében: https://
nmi.hu/projekt-hir/gyakorlati-er-
tekfeltaras-a-kozossegi-muvelo-
des-leendo-szakembereivel-he-
ves-megyeben/ (Letöltés dátuma: 
2020.10.26.)

− Egyetemek napja az egri Dobó 
István Gimnáziumban (2019): 
https://nmi.hu/megyei-iroda-hir/
egyetemek-napja-az-egri-dobo-ist-
van-gimnaziumban/ (Letöltés dá-
tuma: 2020.10.26.)

− Hacsavecz Éva-Székely Ákos 
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KUN ZSÓFIA Az Eszterházy Károly Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Ka-
ron intézményi kommunikátor (FSZ) szakon végzett 2011-ben. Ezután az Eszterházy Ká-
roly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán andragógusként (BA) 2014-ben 
diplomázott művelődésszervező és felnőttképzési szervező szakirányon. 2019 júniusában 
fejezte be tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karán 
kulturális mediátor (MA) szak levelező tagozatán. 2017 szeptemberétől erősíti a Nem-
zeti Művelődési Intézet Heves Megyei Igazgatóságát módszertani referens munkakörben. 
Feladatai közé tartozik a települési szintű módszertani és szakmai feladatok elvégzése, 
módszertani tanácsadás és mentorálás.

Közösségi beszélgetés az értékfeltárás-
ról Verpeléten


