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URBÁN GYULA 

1944 - 2006 
 

 
 
 
 

Hatvankét éves korában meghalt Urbán Gyula, a Fővárosi 
Művelődési Ház igazgatója, a Területi Művelődési Intézmények 
Egyesületének elnöke. 36 évet dolgozott népművelőként a kul-
túraterjesztés, a közművelődés szakterületén. Munkássága alatt 
nagy szorgalommal, odaadással, az új iránti nyitottsággal és fo-
lyamatos megújulással, posztgraduális- és önképzés keretében 
sikeres szakmai karriert futott be. Szakmaiságát, kultúraszerve-
ző, -közvetítő, -terjesztő munkásságát és munkája eredményes-
ségét, szakmai hitelességét bizonyítja, hogy tevékenységének 
elismeréseként a legmagasabb szakmai, társadalmi és kormány-
kitüntetésekben részesítették. 

 
1971-ben a BKV Szabó Pál Művelődési Ház igazgatójaként 

kezdte népművelői, művelődésszervezői, kultúraközvetítői pá-
lyafutását. Tevékenységéhez fűződik – az akkor korszerűnek 
számító – vállalati közművelődési struktúra elméleti és gyakor-
lati modelljének megteremtése, a munkahelyi művelődés struk-
túrájának kialakítása. 

 
Külföldi, főleg nyugat-európai kapcsolatait felhasználva a 

kisközösségeket, az amatőr művészeti együtteseket gyakran ve-
zette Európába, terjesztve a Kárpát-medence és a magyarság eu-
rópaiságának gondolatát, a magyar kultúrát. 

 
A Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat reklám-propaganda 

osztályának vezetőjeként – nemcsak a könyvvásárlás szépségét 
reklámozva – 1977-ben alakította meg az első „könyvesházat” –
azóta „polgárjogot” nyert a kifejezés és a rendszer –, amelyben 
egy fedél alá kerültek az antikváriusi, a könyvtárosi, a könyv-
terjesztői és a könyvkereskedői tevékenységek, más-más érde-
keltségük ellenére is. 

 
A nemzetközi kapcsolatok erősítésével a Folklór Centrum-

nak, a Folklór Theater-nek aktív idegenforgalomba történő in-
tegrálásával egy új szakágazat, a kulturális turizmus megterem-
tését patronálta. 

A folklór centrumban a magyar népzene, néptánc és a 
népművészeti kiállítások, vásárok ma is az intézmény tevékeny-
ségének középpontjában állnak (Muzsikás Klub, Muzsikás 
Gyermek Táncház, Délszláv Táncház, népi mesterség bemuta-
tók, népművészek kiállításai stb.) 

 
Befogadó színházként segítette ki a színházi szakmát (pl. a 

Nemzeti, a József Attila, a Déryné Színházakat átépítésük so-
rán, vagy a Soproni Petőfi Színházat, budapesti telephelye-
ként), de egyéb színházakkal is kapcsolatot tartott, akciók so-
rán, így a Karinthy Színpaddal, a Strucc Színházzal, a Kör Szín-
házzal stb. – helyet adva működésüknek. Mindemellett működ-
tette saját Pódium- és Kör Színházát. 

A klub és az amatőr művészeti mozgalom támogatása évtizedek 

óta fontos és igen eredményes részfeladata az általa vezetett in-
tézménynek. (A több mint 36 éve folyamatosan működő Mo-
dern Táncklub, a Hobby Klub, a Repülés Baráti Kör, a Nyugdí-
jas Klub, vagy a 20 éve működő Újítók és Feltalálók Klubja). 

Az intézmény népművészeti, népi iparművészeti vásárok 
szervezésével színesíti a húsvéti, karácsonyi, nőnapi stb. ünne-
pek és kereskedelmi akciók kínálatát. 

1978. óta fő szervezője a központi, városligeti majálisok, ju-
niálisok kulturális programjainak. (1990-ben a római pápa bu-
dapesti látogatása idején az SzFMH versenytárgyaláson nyerte 
el – a Fővárosi Önkormányzat pályázati kiírásán – a rendezvé-
nyek kizárólagos kereskedelmi ellátásának jogát (vendéglátás, 
kegytárgy, souvenir). 

Országos és fővárosi szintű versenyek, vetélkedők szervező-
jeként is bizonyította sokoldalúságát (Körösi Csoma Sándor 
Vetélkedő, Munkavédelmi Ki-mit Tud? stb.) 

 
Urbán Gyula, miközben folyamatosan jó eredménnyel tanult 

és képezte magát, maga is átadta tudását, tapasztalatait kollégái-
nak, pályatársainak, vagy a népművelői, a kulturális szervezői pá-
lyára készülőknek. A Ho-Si-Min – majd jogutódja – az Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskola kihelyezett budapesti tagozatán – óra-
adóként – művelődés-, vezetéselméletet és vezetés módszertant 
tanított könyvtárosok, népművelők részére. 

Gyakran vett részt – mint a NKÖM közművelődési szakér-
tője – szakértőként pályázatok, pályadíjak elbírálásában, vagy 
új közművelődési projektek megalkotásában. 

 
Sikeres, 36 évet meghaladó művelődésotthon igazgatói, 

közművelődési szakértői, tanári tevékenységén túl társadalmi, 
szakmai és civil szerveződések tagja, vagy alapítója, vezetője 
volt. Aktív tevékenysége során országszerte ismert és elismert 
szaktekintély, hiteles művelődéselméleti és gyakorlatvezető. 

 
1979-ben alapító tagja a Magyar Népművelők Egyesületé-

nek, azóta, 27 éve megszakítás nélkül, folyamatosan, egyedüli 
választott tisztségviselője, az Elnökség tagja.  

Elnöke volt – alakulásától megszűnéséig – az MNE Munka-
helyi Művelődési Szekciójának. Alapító tagja és titkára volt 
mindvégig a Kulturális Turizmus Egyesületnek, valamint ügy-
vezetője az Art-Tour’ Kulturális Kft-nek.  

Tagja volt még a Szőnyi István Baráti Körnek, a Fővárosi 
Idősek Otthona Szülői Munkaközösségének, a Budapesti Nép-
művelők Egyesületének és a Kultúraközvetítők Társaságának.  

 
Alapítója és haláláig titkára a Művelődési Intézmények 
Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos 

Szövetségének és az Igényes Televíziót Igénylők Társaságának. 
Tagja volt az MSZP Közművelődési Tagozata Választmá-

nyának, a Csekovszky Árpád Művészeti Alapítvány Felügyelő 
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Bizottságának, 1998-tól 2005. áprilisáig a Budapest XVII. kerü-
leti Önkormányzat Tájékoztatási és Kulturális Bizottságának, 
valamint megszűnéséig a Rádió 17. felügyelő bizottságának 

 
1990-től egyik alapítója, folyamatosan vezetője, elnöke a 

Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesü-
letének, majd jogutódjának, a Területi Művelődési Intézmé-
nyek Egyesületének.  

A napjainkban mintegy nyolcvan intézmény szakmai ér-
dekvédelmét, -képviseletét ellátó Egyesület története – meg-
alakulása óta – szakadatlan küzdelem a megmaradásért, az ér-
tékmentésért, a közművelődési folyamatok financiális hátteré-
nek megteremtéséért. 

Az elmúlt több mint három évtized alatt szerzett szakmai 
tapasztalatait, kiépített széleskörű kapcsolatrendszerét mozgó-
sítva Urbán Gyula vezetésével az Egyesület számos feszültség, a 
fennálló alulfinanszírozottság ellenére, a tradíciók megtartása 
mellett megújulva él, meg tud felelni az új elvárásoknak és ki-
hívásoknak. Az intézmények 2005-ben közel 39 ezer közműve-
lődési esemény és – mintegy fél-országnyi lakosságot meghala-
dó – közel ötmillió látogató házigazdái voltak.  

Ez az egyesület, mely nevesítve szerepel az 1997. évi CXL 
törvényben és a módosítási javaslatban is, tagintézményeivel 
együtt több mint kétmilliárd forinttal gazdálkodik. 

Urbán Gyula személyiségének, empatikus készségének,  

képességeinek, aktivitásának, szakmai hitelességének is kö-
szönhető, hogy a rendszerváltás után is fennmaradt a nemzeti 
kulturális örökség részét képező művelődési intézményrendszer, 
az ország „legolcsóbban” működtetett, kulturális alapfeladato-
kat ellátó és szolgáltató intézményhálózata.  

 
Szerény, de aktív, céltudatos közösségi ember, aki pályafu-

tása során mindig alárendelte személyiségét a közösségi érde-
keknek.  

Tevékenységét, nevét országszerte ismerik, elismerik a 
szakmában dinamikus magatartása, szakmai múltja, teljesítmé-
nye, és nem utolsó sorban sajtópublikációi miatt is. Ezt prezen-
tálják eddigi szakmai, társadalmi, állami kitüntetései. Azon ke-
vés művelődéspolitikai szakember közé tartozik, akik 27 éve fo-
lyamatosan maradandót alkottak. 

  
1979-től a Fővárosi Művelődési Ház – mint módszertani 

központ – igazgatója lett. 29 éves FMH-béli igazgatói tevé-
kenysége során tovább erősítette a nagy múltú intézmény 
szakmai rangját, tekintélyét. 

 
Urbán Gyula 36 éves kiemelkedő szakmai, művelődéspoli-

tikai, oktatói és gyakorlati munka múltat hagyott hagyatékul, s 
benne a 16 éve alapított, működő Területi Művelődési Intéz-
mények Egyesületét.

 
 
 

Szakmai iskolai végzettségei: 
 

KLTE Bölcsészettudományi Kar Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék, 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Vállalkozás és Marketing 

Szaküzemgazdász Szak. 
 

Szakmai munkakörei: 
 

1971-77-ig BKV Szabó Pál Művelődési Ház igazgató, 
1977-78-ig Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat 

Reklám Propaganda Osztály osztályvezető, 
1978-tól jelenleg is a Fővárosi Művelődési Ház igazgatója és 

1991-től az SZMMIE, majd jogutódjának, a TEMI-nek az elnöke 
 

Kitüntetései: 
 

1984. Szocialista Kultúráért, 
1986. Szocialista Kultúráért, 

1988. Magyar Népművelők Egyesületi Plakettje, 
1993. Szakszervezeti Művészeti és Kulturális Díj, 

1993. Bessenyei György Díj, 
1996. A Magyar Köztársaság Érdemrend Kiskeresztje, 

1999. Magyar Népművelők Egyesülete Plakettje, 
2000. Közösségi Művelődésért Díj – TEMI 

2001. Ezüst Gyűrű Díj – a Művelődési Intézmények 

Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége 

 

A TEMI elnöksége


