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A Z ÁLTALÁNOS M Ű V E L Ő D É S I KÖZPONT, A Z ÁMK, M I N T ELNEVEZÉS 
É S INTÉZMÉNYI F O R M A KIALAKULÁSÁNAK T Ö R T É N E T E 

Kevés olyan intézményi torma létezik, amelynek viszonylag rövid 
története során annyi elnevezése lett volna, min t ennek a „többfunk
ciójú, komplex nevelési és művelődési intézménynek." Nevelési köz
pont, komplex nevelési létesítmény, összevont intézmény, komplex- . 
integrált intézmény, alta, általános művelődési központ, ÁMK. Ezek 
az időrendben egymás után következő, de egymás mellett is élő kifeje
zések, amelyek ugyanazt a fogalmat szeretnék tükrözni, ugyanazt a 
gondolkodásmódot, szemléletet, miszerint a nevelés-oktatás, művelés
művelődés egymástól térben és időben, legfőképpen tartalmukban 
elválaszthatatlanok. 

A z elválaszthatatlanság lényegét jól példázza Trencsényi László kí
sérlete, amelyet Kis kézikönyv az ÁMK-ról című könyvében javasol 
elvégezni. Egyéni és társas (közösségi) tevékenységeket sorol fel egy
más mellett (pl. szórakozunk, olvasnak, tanulnak, továbbképzik ma
gukat, új szakmát tanulnak stb). Ezen fogalmak mellé kellett az iskola, 
óvoda, művelődési intézmény, könyvtár „történelmileg kialakult" 
intézmény fajtát párosítani. A tevékenységek tipizálásánál gyakran 
jövünk zavarba, hiszen ide is, oda is il lenek. A tevékenységformák, a 
legtöbb esetben, nem köthetőek egy konkrét intézményi típushoz. 
Tanulás folyik a tanórán az iskolában, de k i vonná kétségbe, hogy 
tanulás folyik a művelődési házban, a szakkörben vagy a könyvtárban. 
A művelődés-oktatás fogalma természetes egységet alkot. N e m kell 
„integrálni" ahhoz, hogy egymást kölcsönösen kiegészítve egységet 
alkosson. 

Nézzük, hogy a valóság leképeződéseként jön-e létre az ÁMK, 
vagy kényszerű integrációként, a hetvenes évekbeli pártdirektívák 
hatására, vagy nyugati minta alapján. M o d e r n vagy ódivatú; hatásos, 
egymást erősítő vagy gyengítő belső erők együttélése; nagyobb szabad
ságot ad vagy centralizál érőt és hatalmat; gazdaságos vagy olcsó; jól 
kihasznált vagy agyonterhelt? Tar ta lmi megoldás vagy szükségképpen 
létrejött szervezeti torma? 

Hogy világosabban lássunk, nézzük a folyamat kialakulását idő
rendben. „Időben talán legkorábban három magyar építész: Jeney 
Lajos, Kiss István, Szrogh György tanulmányútja meghatározó. O k 
hárman, állami megbízásból az U N E S C O segítségével, mintegy „fel
osztva egymás között a világot" hordták haza az új nevelési létesítmé
nyek építésének nemzetközi tapasztalatait, és másokkal: építésztársa
ikkal , pedagógusokkal, könyvtárosokkal, és más népművelőkkel együt
tesen togtak hozzá a hazai nevelési központok, az új intézménytípus 
szorgalmazásához és megalkotásához." 1 

A z első elnevezés az Educational Center tükörfordításaként jele
nik meg, nevelési központként. 

Ez az elnevezés az országban egy helyen él még, Pécsett. A z Apá
czai Nevelési Központ ugyan jogilag Á M K , nem is lehet más, de az 
intézmény vezetői és dolgozói, valamint a használók annyira ragasz
kodtak ehhez a: elnevezéshez, hogy megtartották, és a mai napig 
szívesen használják. „1978-ban született döntés Pécs városában egy 
komplex pedagógiai és művelődési szolgáltatórendszer építéséről 
Kertvárosban, egy vadonatúj lakótelep közepén. 

1979. szeptember l - jén nyitotta meg kapuit az 1. sz. általános is
kola, majd 1983-ig folyamatos belépéssel kapcsolódott hozzá a többi 
egység. 1986-ban indulhatott meg a tanítás... A z intézmény bázisán 
1980-90 között az OP1 égisze alatt, dr. Mihály Ot tó kutatásvezető 
irányításával indult meg a magyar pedagógia egyik legnagyobb ívű 
kísérleti programja, melynek célja: „ az 1-19 éves gyermekek, fiatalok 
intézményes nevelésének és a felnőttek közművelődésének új mo
dellje a többfunkciós (komplex) intézmény keretei között" 1 

M i b e n különbözik egy magára sokat vállaló települési iskolától 
egy nevelési központ, egy ÁMK? A mai iskoláktól már egyre keve-

1 Vészi János: A l t a születik Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. 50 p. 
Részlet az Apáczai Csere János Nevelési Központ pedagógiai-művelődési 

programjából 

sebb dologban, a hagyományos iskolától főként abban, hogy a délelőtt 
pusztán tanításra szolgáló terek délután minden korosztály számára 
nyitott, közösségi térré alakíthatóak át: ahol a szervezett programok és 
a spontán létrejött formák egyaránt helyet kaphatnak. 

A vándorútra induló építészek i lyen többfunkcióra kialakított, új 
építésű épületeket tanulmányoztak Nyugat-Európában. 1968-ban a 
komplex kutatócsoport a következő alapelvet fogalmazta meg: „A 
fejlesztés lényegét nagyon leegyszerűsítve úgy lehetne megfogalmazni, 
hogy az eddig szétaprózottan telepített alapfokú közintézményeinket 
(bölcsőde, óvoda, általános iskola, művelődési ház, könyvtár, sport- és 
szabadidő-létesítmények), az ország településhálózatának fejlesztésével 
összhangban összevontan telepítjük.. N e m egyszerű összevonásról van 
tehát szó, hanem új típusú közintézmény születik, ami tartalmában 
jelentősen többet ad, mint ami az intézmények egyszerű összevonásá
val elérhető, itt tehát új funkcionális, tartalmi minőség jön létté." 1 

1972-ben jelenik meg alapelvként, a Művelődési Minisztérium ál
tal szervezett Művelődésotthon vezetők 111. Országos Konferenciájára 
kiadott „Irányelv a tanácsi művelődési otthonok fejlesztésére" című 
tetvezetben olvasható: "Népgazdasági szempontból kívánatos, hogy 
ahol az alapvető funkciók sérelme nélkül megoldható, a művelődési 
ot thonok épületében helyezzék el a könyvtárat, a filmszínházat és a 
helytörténeti gyűjteményt. Támogatni kel l - egyedi jóváhagyás alap
ján- azokat a kezdeményezéseket, amelyek a művelődési otthonok más 
kulturális, sport- vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó, egységekkel való 
közös létrehozására irányulnak."'1 

Megjelenik tehát a közművelődésen belüli integráció gondolata is, 
emellett azonnal az oktatásé is. „Alapfokú központokban különös 
jelentőséggel bit a művelődési otthonnak és az általános iskolának egy 
épületkomplexumban történő elhelyezése." 3 Hogy tartalmi egység 
létrehozása volt-e a cél, vagy a kellő elhelyezése két önálló tevékeny
ségnek, ma már nehezen dönthető el . 

A z M S Z M P K B 1974- március 20-i közművelődési határozata to
vább erősíti a közművelődés és a közoktatás integrációs irányát. „ A 
folyamatos művelődés feltételeinek jobb megteremtése érdekében 
nagyobb figyelmet kel l fordítani a közművelődési intézmények tartós 
és rendszeres pedagógiai célokat is szolgáló együttműködésének a 
kialakítására." 

A Magyar Építőművészek Szövetségének Elnöksége 1974-ben a 
„Nevelési létesítmények tervezése, építése, üzemeltetése" címmel 
rendezett ankétot. A tanácskozás résztvevői az építészeken túl közmű
velődési, közoktatási szakemberek voltak. Így ír erről Csorna Gyu la : 
„Sokan, sokáig úgy éreztük, hogy az építészek megelőzik a közművelő
dési és közoktatási szakembereket, hiszen ők már épületterveket mu
tatnak tel, építenek is, mi pedig azon vitatkozunk, hogy mit fejezzenek 
k i épületeik." 6 

V a n tehát egy párt-állami részről érkező koncepció, a közművelő
dés, művelődés folyamatosságáról, a művelődés, oktatás, sport együtt
működésének kialakításáról, van egy Nyugat-', Észak-Nyugat Európá
ból importált építészeti, formai megoldás, és a szakemberek próbálják 
megtalálni ehhez a tartalmi egységet. 

1974-ben Heves megyében, Füzesabony járásban Zay Béla irányí
tásával elindult egy kísérlet. A kísérlet célja többek között az volt , 
hogy felmérje, a járásban kik dolgoznak a közművelődésben, kik a 
szakma művelői. A vizsgálódás adatai azt mutatták, nincsenek igazán 
szakemberek. Ezért a munkacsoport (Vaikó Éva, Vészi János, Zay 
Béla) azt az elképzelést dolgozta k i , hogy 4 kiválasztott településen az 
iskolában, egy-egy fogékony, kiképezhető kollégát az iskolaigazgató-

! jeney Lajos: Integrált alapfokú közintézmények tervezési és megvalósítási 
alapelvei Műszaki tervezés 1981. május 
* Vészi János: A l f a születik u.o. 
5 Vészi János: A l f a születik u.o. 
° Vészi János : A l f a születik- Csorna G y u l a előszavával 
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nak alárendelve, közművelődési igazgatóhelyettessé nevezenek k i , 
hogy megindulhasson a két szaktetület együttműködése a gyakorlat
ban. 

A kiválasztott négy település: Sarud, Füzesabony, Besenyőtelek és 
Nagyút. A Népművelési Intézet Oktatási osztálya, a munkacsoport 
döntése alapján, Sarudra helyezte kísérleti bázisát. Sarud speciális 
helyzetben lévő település volt , a községben az iskolában tanuló gyere
kek 35 %-a , a: óvodások 42 %-a cigány volt. Váltott műszakú tanítás 
folyt, a könyvtár épülete szinte teljesen üresen, kihasználatlanul állt, 
közművelődési tevékenység szinte egyáltalán nem volt . Kézenfekvő
nek látszott a: egyesítés gondolata. 1974- ben kísérleti jelleggel bein
dul a; „a: egyesített művelődési intézmény" működése.' 

Evekig gyűjtötték az információkat, adatokat, amelyek hasznosít
ható alapul szolgálhatnak egy hatástanulmányhoz. „Az 1973-ban 
épült, jó állapotban lévő emeletes iskolaépület tőszomszédságában 
adták át 1975. április 4-én a Gork i j nevét viselő klubkönyvtárat. A 
község vezetőinek elképzelése szerint a két intézményt építészetileg, 
szervezetileg, igazgatásilag és funkcionálisan összekapcsolva, nevelési 
központként kívánják működtetni." 8 

A klubkönyvtár önmagában is integrált torma, ehhez a könyvtár-
közművelődés kettőség mellé kapcsolódik az oktatás. A sarudi pedagó
gusok rendszeres szakmai felkészítésben vettek részt, hogy az integrált 
formát felkészülten tudják fogadni. A továbbképzéseket a Népművelé
si Intézet végezte. 

1974. szeptember l-jén egy másik komplex is elkezdi a működését 
Besenyőtelken, a dátumból érezhető, tanévet kezdenek. 1979-ben 
avatják tel a: új, erre a célra átalakított épületet. 

A Minisztériumok lépéshátrányban vannak, ugyan a gyakorlatban 
már működnek komplexek, a szabályozó rendelkezés késik. A k k o r is 
külön működött a: oktatási és a kulturális tárca. Ez magával hozta a 
tárcaközi munkabizottság szükségszerű megjelenését. Igen sokáig adott 
munkát a: egyeztetés. 

1981-ben lép érvénybe a 119/1981. M M utasítás „A tanácsok által 
fenntartott óvodák, egyes alsófokú nevelési-oktatási és közművelődési 
intézmények, valamint sportintézmények szervezeti összevonásáról". 

Hogy a: új formáció, az alsótokú nevelési-oktatási és közművelő
dési intézmény létrejöttének logikáját megértsük, az 1977-es hányel-
vek a kis települések kulturális ellátásának javítására és a komplex művelő
dési intézmények létesítésére írást kel l fellapoznunk. 

A : Országos Településhálózat Fejlesztési Koncepció alapján kis 
településen a: alsó fokú központ három kategóriáját és az "egyéb" 
településeket értették. (Itt élt akkor a lakosság 53 %-a, közülük 1,5 
millió ember 1000 lélekszám alatti kisközségekben.) 

A nem fejlődő, "egyéb" településnek minősített mintegy 2000 kis
község közművelődését a: iskolára, mint általában meglévő intéz
ményre alapozva kívánták megoldani, ez volt a „részleges ellátás", ami 
azt jelentette, hogy az iskolában külön szobában könyvtárat és klub
helyiséget hoztak létre. A fejlődő, növekvő népességű „alsó fokú 
központ" kategóriába sorolt községek feladatellátására komplex közok
tatási-közművelődési intézmények létrehozását javasolja a koncepció. 
A komplex intézménynél három típust különböztet meg: 

1. A : egyes intézmények egy épületben helyezkednek el, de szerve
zeti különállásuk a tartalmi együttműködés, valamint a helyiségek és 
berendezések.közös használata mellett megmarad. 

2. A z egyes intézmények közös gondnoksággal, illetve költségve
téssel dolgoznak, de külön szakmai egységként. 

3. A z egy épületegységben elhelyezkedő komplex intézmény szer
vezetileg, tartalmilag és gazdaságilag is egy egységet képez. (Ezt a 
tormát újonnan épült intézményeknél javasolja.) 

Ezek a tormák a mai napig működnek, szabályosan vagy szabály
talanul. 

A : 1981 -es 1 19-es rendelet tő logikája szerint összevonási rende
letként értelmezhető. 

Összevonni a rendelet értelmében óvodát, általános iskolát, álta
lános iskolai diákotthont, állami zeneiskolát, úttörőházat, művelődési 
ot thont (klubkönyvtár, művelődési ház, ifjúsági ház, - kivéve a mű
velődési központokat-), D illetőleg C könyvtárakat valamint sportin
tézményt lehet.. 

' Vaikt ' i Pálné információi alapján 
Török L . Gáhor: Sarud adatbázis Népművelési intézet, Budapest, 1977. 

A rendelet az oktatási, a közművelődési és az egyéb intézmények 
esetében kimondja, hogy összevonás után az intézmény igazgatója 
csak tanító illetve tanár képesítésű lehet. 

A rendelet nem zárja k i egyéb intézményegységek integrációját, 
elvben két sport vagy két közművelődési egység integrációja is meg
valósulhat. H a a közös igazgatású intézményeket nézzük, az ilyen 
integrációknak se szeri se száma, de az világos, hogy a később Á M K -
nak titulált tormák mindegyike oktatással kombinált intézmény. 

1981-1984 között folyik a húsz kiemelt kísérleti intézmény megfi
gyelése. A megfigyelés tapasztalatait dr. Eszik Zoltán könyve foglalta 
össze. A húsz intézmény kijelölésénél elsődleges szempont volt, hogy 
az ország különböző régióinak megtelelő és a magyar településformák 
eltérő sajátosságait a lehetőségekhez képest tükröző lista alakuljon k i . 
A z írás a már meglévő, folyamatban lévő vizsgálati eredményeket 
szerkeszti egységbe. A z akkori magukról legtöbbet publikáló A M K - k 
így jelennek meg előttünk: 
1. Bakonyszombathely Komárom megye (1481 lakos) 
2. Csorvás Békés megye (5855 fő) 
3. Debrecen-Újkert Hajdú- Bihar megye (208449 fo) 
4. Dobsza Baranya megye Nagydobsza (658 fő) 
5. Esztergom Petőfi Sándor Á M K (28268 fő) 
6. Földes Hajdú- Bihar megye (4529 tő) 
7. Halásztelek Pest megye (6249 fő) 
S. Horvátzsidány Vas megye (854 fő) 
9. Kecel Bács- Kiskun megye (8833 tő) 
10. Kehidakustány Zala megye (1090 fő) 
11. Martonvásár Fejér megye (4895 fő) 
12. Mernye Somogy megye (1548 fő) 
13. Mezőlak Veszprém megye (1090 fő) 
14- Apáczai Nevelési Központ Pécs Baranya megye (161018 tő) 
15. Sarud Heves megye (1354 fő) 
16. Tengelic T o l n a megye (2454 tő) 
17. Vaja Szabolcs- Szatmár megye (3595 fő) 
IS. Mezőhegyes Békés megye (6519 tő) 
19. Kölesd T o l n a megye (1535 tő) 
20. Besenyőtelek Heves megye (2962 tő) 

A fenti felsorolásból jól látható, hogy a komplex inkább kis fal
vakban és nagyvárosok lakótelepi, új városrészeiben kezd el működni. 
Ilyen szempontból nem veszi figyelembe az 1977-es irányelveket. 

A nyolcvanas évekre tebető az ÁMK-nak, mint intézményi for
mának az elterjedése, több száz intézmény választja ezt a formát. A : 
elnevezés körül sok vi ta folyik. A Minisztériumok a komplexet szor
galmazzák, a szakma érthetően hátrál, a nevelési központ ellen megint 
csak érthető szakmai kifogások lépnek tel. Felnőtt emberek nem szere
tik, ha nevelik őket, sőt lehetőleg elkerülik azokat a helyeket, ahol 
ilyesmi fenyegeti őket. 

A szakma emlékezete szerint Vészi János az „ Általános Művelődé
si Központ" kifejezés keresztapja. Ez alakul át hamarosan, rövidített 
tormában ámk-vá. 

A hivatalos statisztikai adatok szerint: 

Év ÁMK-k száma 
1987. 311 
1989. 356 
1990. 364 
1994. 324 
1997. 364 1 0 

í987 előtt nincs adat az általános művelődési központokról, mert 
a statisztikai adatlapon nem szerepel ez a kategória. 

Igen gyorsan terjedő tormáról van tehát szó, ahhoz képest, hogy az 
első hivatalos összevonási lehetőség 1981 -es keltezésű, 1987-re már 
311 működik belőle. 

A z általános művelődési központok száma a mai napig nehezen 
állapítható meg pontosan. Bár a statisztika 350 feletti számot tart 
nyilván, ha a Megyei Művelődési Központoktól kérünk adatokat, 250-
nél többel nem számolhatunk. Itt még nem is érintjük, hogy mennyi-

" Dr . Eszik Zoltán Általános Művelődési Központok Magyarországon ( 1981-

1984) 
1 0 Gardovszky V i o l a adatai nyomán 



re problémás a tartalmi besorolás, itt csupán formális besorolásról van 
szó. 

A z általános nevelési központok, a nevelési létesítmények ügye, az 
építésből indult k i . Nézzük, hány épület épült meg e célra, tudatos 
tervezői munka eredményeként: 

Kece l (jelenleg már nem működik ÁMK-ként ) , Pécs, Debrecen 
(szintén szétválasztásra került), Mezőhegyes, Zalaegerszeg, 
Kunszentmiklós, Káposztásmegyer Budapest, Csepel Budapest, Duna
újváros, Kecskemét, Veszprém, Baja (a Magyarországi Németek Álta
lános Művelődési Központja tervezve bővítésként), Sarud, Halászte
lek, Besenyőtelek, Kőrösszegapáti, Horvátzsidány, Baja Újvárosi 
ÁMK. " 

18 egység a több mint 300-ból . 
A következő meghatározó rendelet a 30/ 1989-es M M rendelet 

volt , amely az összevont művelődési intézményekről szól. Eszerint az 
összevont művelődési intézmény többcélú vagy közös igazgatású lehet. 
Értelmezése szerint: a többcélú művelődési intézmény az, amelyben 
több különböző tevékenységet folytató művelődési intézmény egységes 
intézményként látja el feladatát (nevezetesen Á M K ) ; a közös igazgatá 

sú intézmény: a tevékenységek közül többet - szakmai tekintetben-
önállóan ellátó intézmény. Ezen az 1989-es rendeleten is észrevehető 
az 1977-es irányelv gondolkodásmódja. Már egészen más integrációról 
van szó ugyan, de érezhető az akkori csoportosítás logikája: teljesen 
integrált forma, költségvetésében közös, szakmailag önálló forma). 
Az t , hogy ezt milyen településtípusra kívánták alkalmazni, már fele
désbe merül. A z 1989-es rendelet is lehetővé teszi, hogy több közmű
velődési egység integrálódjon, de ezeket inkább a közös igazgatású 
intézmények között találjuk meg a gyakorlatban. A z 1989-es rendelet 
hatályát vesztette a 16/1998. M K M rendelet alapján. Ez azonban már 
csak azokról az intézményekről rendelkezik, amelyekben oktatási 
egység is van. 

A szabályozás itt is azt az alapelvet veszi figyelembe, hogy az ön
kormányzatokra bízza az intézmények működésének szervezeti rendjé
nek kialakítását, hogy mit tudnak és kívánnak fenntartani a kötelező
en előírt min imumon túl. 

A z országban működő 2-300 Á M K működése igen különböző. 
Jellemzésük bővebb vizsgálatot igényel. 1 2 

1 2 A z M M I Művelődésszervezeti és Felnőttnevelési Osztályának teljeskörű 
Jeney Lajos adatai alapján kérdőíves vizsgálata folyamatban van. 
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