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Mérföldkő 
a társadalomfejlesztésben

2016. július elsejétől megbízást kaptam a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatói feladatainak ellátá-
sára. A szakterület 2012-ben megkezdődött átalakítása újabb mérföldkövéhez érkezett, így a megbízás a 
közművelődési szakterület jövőjét meghatározó szervezeti átalakulás időszakára szól. A 2016. június 13-án 
a Magyar Közlönyben nyilvánosságra hozott kormányhatározat értelmében a Nemzeti Művelődési Intézet 
költségvetési szervezetként befejezi működését, tevékenységét 2017. január 1-től – kibővített szakmai tar-
talommal – a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány látja el az általa létrehozott NMI Művelődési Intézet Non-
profi t Kft-vel.

Komoly és felelősségteljes feladat a több köbméternyi irattár és a több ezer tételes leltári állomány precíz 
számbavétele, szabályok szerinti átadása, a feladatellátás dokumentálásának szakmai és gazdasági lezárása. 
Ám ennél is nagyobb felelősség mindazon kiemelkedő szellemi eredményeknek a továbbvitele, amelyek a 
Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak köszönhetőek, s melyek összességének nemzeti kultúránk 
szempontjából is felbecsülhetetlen értéke van.

Ugyanakkor a megbízás elvállalásakor nem a szakasz lezárásával járó feladatokra tekintettem elsődleges 
kihívásként, hanem a közösségi művelődés, mint szakterület megújítását, jelenlegi feladatait és jövőbe mu-
tató irányait tartottam szem előtt.

A Nemzeti Művelődési Intézet a hazai közművelődés megújításának koordinátoraként 2012-től olyan te-
vékenységet lát el, amely mind szemléletében, mind szervezetileg, mind pedig a szakmai területen eltér a ko-
rábbi évek tevékenységétől. A közösségi művelődést a társadalmi, gazdasági, humán fejlesztések egyik meg-
határozó eszközrendszereként értelmezi. A közösségeket teszi képessé arra, hogy ismerjék fel saját értékeiket, 
használják ki a számukra adódó lehetőségeket, és maguk legyenek képesek megoldani, kezelni az előttük álló 
esetleges feladatokat, kihívásokat. Ez az egyéni és társas kompetenciafejlesztés segíti a közösségek tagjait ab-
ban, hogy erős, öntudatos, és cselekvésre, értékteremtésre képes állampolgárokká váljanak. A pozitív értékek 
mentén szerveződő közösségekben rejlő erőforrások pedig a magyar nemzet jövőjének lehetnek a garanciái.

A mi szakmánk társadalmi folyamatokat fejlesztő szakma. Feladatunk, ahogy Beke Pál megfogalmazta: 
„Bekapcsolás a társadalmi folyamatokba.” Amely kezdeményez, közvetít, összeköt helyi erőforrásokat, tu-
dást, értékeket, vagyis helyzetbe hozza, és közösséggé formálja az embereket.

A Nemzeti Művelődési Intézet év végi szervezeti átalakulása ennek a több éves szakmai megújulásnak 
a része. Szakmai pályafutásom során mindig azt vallottam, hogy a küldetés és a tartalom határozza meg a 
folyamatokat, és ahhoz kell megtalálni a legmegfelelőbb szervezeti formát. Az előttünk álló átalakulás abból 
a szempontból „mérföldkő”, hogy a szakterület megújulása újabb lehetőségekkel bővül, Kárpát-medencei 
szintre emelkedik és céljai elérésében további együttműködő partnerekkel tevékenykedhet. Mindebben 
meghatározó szerepe van a szakemberek együttműködésének, tudásuk, szakmai tapasztalataik átadásában, 
a közösségi értékek továbbörökítésében.

Napjainkban olyan társadalmi kihívásokkal szembesülünk, amelyekre éppen a mi szakterületünk tud-
ja felkínálni a legjobb megoldási módokat. A  közösségi művelődés sajátos eszközeivel hozzá tud járulni 
a nemzeti összetartozás erősítéséhez, az értéktudatos, polgári szellemiség szélesebb körű elterjedéséhez, 
Magyarország értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához.

Mint minden változás, a minket érintő újdonságok is kérdéseket vetnek fel. Ez természetes. Ugyanakkor 
éppen a mi szakmánk az, amely segít válaszokat találni, amely csökkenti a bizonytalanságot, amely önbizal-
mat ad. A változásokra lehetőségként kell tekintenünk, amelyek során mindig rajtunk múlik, hogy tudunk 
helytállni egyénileg, aktív állampolgárként, munkavállalóként, vagy szakemberként, szakterületünkért, il-
letve közösségeinkért, nemzetünkért. Szakmai munkámat mindezek szellemében végzem és kívánom vé-
gezni a jövőben is.
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