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Kulturális közfoglalkoztatás

Máté Lászlóné –
Bocsi Gábor

Kulturális rendezvényszervező 
pályára léptek 

a közösségi munkások
– a kulturális közfoglalkozástól 

a közművelődési szakmai munkakörig

„Akár azt hiszed, képes 

vagy rá, akár azt, hogy nem, 

igazad lesz.” (Henry Ford)

A  kulturális közfoglalkoztatás 

elindítása a Nemzeti Művelődési 

Intézet részéről nemcsak hiány-

pótlás volt a települések számára 

kulturális területen dolgozó mun-

katársak foglalkoztatására, hanem 

sok ember számára jelentette az 

élethosszig tartó tanulásban való 

részvétel lehetőségét is. A  prog-

ramok képzéseket is tartalmaztak 

már az első alkalomtól kezdődően.

Az első programban 48 órás 

kompetenciafejlesztő képzésben 

vettek részt a kulturális munkások, 

ahol egy professzionális önélet-

rajz és egy kiváló motivációs levél 

elkészítésén túl rálátást kaptak a 

közművelődési terület szakmai 

hátterére is. A  120 órás képzés 

a következő programban tovább 

gazdagította a településeken vég-

zett munkájukhoz kötődő szak-

mai kompetenciákat, ismereteket. 

Megismerkedtek a jogszabályi 

háttérrel, a  rendezvények szerve-

zésének aprólékos követelménye-

ivel és a közösségfejlesztés alapja-

ival. Az V. programtól kézműves 

képzésben vehettek részt a megyei 

népművészeti egyesületek oktatói 

segítségével, a népi kismesterségek 

iránti érzékenyítés céljából. Kosa-

rat fontak, agyagoztak, hímeztek, 

a  tájegységek gazdag motívumkin-

csével ismerkedtek munkatársaink. 

Közösségépítő belső képzések La-

kiteleken is zajlottak a programok 

alatt, ahol a koordinátorok mellett 

a szakmai és személyügyi asszisz-

tensek is részesültek a munkavég-

zéshez szükséges ismeretek elsajá-

tításában.

A  Nógrád megyében dolgo-

zó közösségi munkások abban a 

szerencsés helyzetben voltak az V. 

programban, hogy a Kormányhi-

vatal Foglalkoztatási Osztálya kul-

turális rendezvényszervező képzést 

indított két helyszínen a megyében 

részükre. A  képzés elindításában 

nagy szerepe volt Bocsi Gábornak, 

a NMKH Foglalkoztatási Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztálya köz-

foglalkoztatási szakügyintézőjének.

Máté Lászlóné: Kedves Gábor! 

Több éven át volt a Művelődési 

Intézet megyei irodájának partne-

re a kulturális közfoglalkoztatási 

programokhoz kapcsolódó képzések 

szervezésében, lebonyolításában. 

Közös munkánk nagy fejlődési ívet 

járt be. Mielőtt belevágnánk ennek 

ismertetésébe, kérem, mondjon pár 

gondolatot a közfoglalkoztatásról, 

mint a foglalkoztatás egy – átme-

neti – formájáról.

Bocsi Gábor: A  közfoglalkoz-

tatás sokat vitatott, esetenként 

bírált foglalkoztatási formájának 

célja egyrészt munkát biztosítani 

azoknak az álláskeresőknek, akik 

valamilyen okból kiszorultak az el-

sődleges munkaerőpiacról, ezáltal 

jövedelmet, megélhetést, biztosíta-

ni számukra. Másrészt felkészíteni 

a foglalkoztatottakat az elsődleges 

munkaerőpiac munkáltatóihoz 

való visszatérésre, egyes esetekben 

az első piaci munkahely elérésé-
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re. Ezt a folyamatot több eszköz 

igénybevételével segíti elő az álla-

mot megjelenítő, a kormányhivatal 

szervezeti részét képező foglalkoz-

tatási főosztály, és az álláskeresők-

kel közvetlen kapcsolatot tartó já-

rási foglalkoztatási osztály.

A  segítségnyújtás alapjai jog-

szabályi keretekben szabályozottak, 

ehhez társul az Európai Unió által 

nyújtott támogatási felhasználás 

szabályaiból alkotott keretrendszer. 

Az eszközrendszer legfontosabb 

elemei: munkaerő-piaci szolgáltatá-

sok nyújtása, foglalkoztatást bővítő 

támogatások, álláskeresők vállalko-

zóvá válásának elősegítése, atipikus 

foglalkoztatási formák (atipikusnak 

nevezzük azon foglalkoztatási for-

mákat, amelyek eltérnek a határo-

zatlan idejű, hagyományosan alkal-

mazott munkaviszonyban történő 

teljes munkaidős foglalkoztatástól) 

támogatása, munkahelyteremtő tá-

mogatások működtetése, képzések 

támogatása, munkaerő-piaci prog-

ramok támogatása.

A  kérdéskörben szereplő ál-

láskeresők mindannyian közfog-

lalkoztatottak. A  képzésük, a  kép-

zéshez nyújtott szolgáltatások a 

 GINOP 6.1.1-15 besorolású, Euró-

pai Unió biztosította forrásból ke-

rül fi nanszírozásra.

A  foglalkoztatási főosztály min-

den évben meghatározza azon kép-

zések listáját, amelyeket a kínálatá-

ban szerepeltetni kíván. Összeál-

lítja azon képzőintézmények jegy-

zékét, amelyek közreműködésével 

megvalósítja a képzéseit.

M. L.-né: Mi alapján döntenek 

arról, hogy milyen képzéseket indít-

sanak?

B. G.: A képzési lista több szem-

pontból is determinált:

– A  közfoglalkoztató igényei a 

szakszerű, hatékony, egyes esetek-

ben a jogszabályi keretekben meg-

határozott (Pl. motorfűrész hasz-

nálat igénybevételével történő) 

munkavégzés érdekében.

– Az elsődleges munkaerő-piac 

indukálta kereslet igényei.

Nagyon fontos jellemzője min-

den képzésnek, hogy három részre 

tagozódóan kell megvalósítani:

– Képzés hatékonyságának nö-

velése modul.

– A konkrét igény szakmai meg-

valósítása.

– Munkavállalás elősegítése 

modul.

Az első és harmadik modul az 

egyén általános ismereti fejleszté-

sét hivatott szolgálni, elősegítendő 

az intézményesített tanulási fo-

lyam hatékonyságát. Bár a részt-

vevők mindannyian dolgoztak ál-

láskeresővé, közfoglalkoztatottá 

válásuk előtt, a  felgyorsult világ 

munkavállaláshoz szükséges isme-

reteit is szükséges elsajátítaniuk az 

elsődleges munkaerő-piaci vissza-

térésük elősegítése érdekében.

A  „szakmai” részben szakma-

szerzésre („A” körös), egyéb szak-

mai („B” körös), egyéb („D” körös) 

tartalmú képzések kerülhetnek 

megvalósításra.

Az említett GINOP program e 

képzési ágába elsősorban alacsony 

iskolai végzettségű (ISCED 1-2) 

besorolású célszemélyek vonhatók 

be. Ők a program 95 százalékát 

kell, hogy kitegyék. A  fennmara-

A balassagyarmati csoport



14

w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Kulturális közfoglalkoztatás

Máté Lászlóné – Bocsi Gábor

dó 5 százalék ad arra lehetőséget, 

hogy magasabb végzettséggel is 

képzésbe kerüljenek ebben a prog-

ramban.

A  kérdéses időszakaszban igen 

sokszínű volt a képzési lista, az 

alapkompetencia, digitális írástu-

dás fejlesztés, a  7-8 osztályos fel-

zárkóztató, a  legkülönfélébb beta-

nító (pl. kiskerti növénytermesztő, 

település karbantartó, zöldterületi 

kisgép-üzemeltető, kézműves tér-

kő-gyártó stb.) képzések elsősor-

ban a közfoglalkoztatói igények 

kielégítésére vannak. Az OKJ-s 

képzések (pl. Hegesztő, Bolti hen-

tes, Építményzsaluzat szerelő, Épí-

tő és anyagmozgató gép kezelője, 

Kőműves, Textiltermék-összeállító 

stb.) inkább az elsődleges munka-

erő-piaci foglalkoztatók igényei-

nek kielégítését szolgálják. Az éves 

listán 80-85 képzési irány szerepel, 

ez multiplikálódik azzal, hogy egy-

egy képzési irány több helyszínen 

is megvalósul.

A már említett magasabb  ISCED 

besorolású programrésztvevők szá-

mára társadalombiztosítási ügyin-

téző, pénzügyi ügyintéző, kulturális 

rendezvényszervező, valamint köz-

foglalkoztatás szervező képzések 

szerepeltek listánkon. Ezek a kép-

zések olyan ismereteket nyújtottak, 

hogy a közfoglalkoztatók és az el-

sődleges munkaerőpiac munkálta-

tói is „vevők” voltak rá.

M. L.-né: Kérem, beszéljen a 

„Kulturális rendezvényszervező” 

képzés általános tapasztalatairól 

megyénkben.

B. G.: Amikor felmerült annak 

lehetősége, hogy a szűk (középfokú 

végzettségűek bevonásával megva-

lósítható) képzési keresztmetszet-

ben a magasabb iskolai végzettségű 

célszemélyek is bevonhatók (az 5 

százalék terhére), a  fent említett 

képzési szakirányokra igen rövid 

idő alatt összejött az egyes beisko-

lázandó csoportokhoz szükséges 

létszám. A  Nemzeti Művelődési 

Intézet és együttműködő part-

nereivel már korábban is együtt 

dolgozva valósítottunk meg egyéb 

szakmai OKJ-s képzettséget nem 

nyújtó kisebb képzéseket. Már 

akkor felmerült, hogy magasabb 

szintű képzettséget is kellene biz-

tosítani a résztvevők számára an-

nak érdekében, hogy az elsődleges 

munkaerőpiacon jobban eladható 

tudáshoz jussanak, vagy akár ön-

álló piaci szereplőként, vállalkozást 

is indíthassanak.

A  szervezést nagyban elősegí-

tette, hogy a képzés megvalósítá-

sához gyakorlatilag minden ren-

delkezésre állt. A  képzés alanyai 

valamennyien az NMI alkalma-

zásában álltak mint közfoglalkoz-

tatottak, és kulturális területen 

dolgoztak. Rendelkeztek a felnőtt-

képzések hatékonyságát nagyban 

elősegítő kompetenciákkal. Két 

csoport szerveződött megyénk 

a két képzés szempontjából jól 

megközelíthető helyszínén, Ba-

lassagyarmaton és Salgótarjánban. 

Mindkét képzés megvalósítója 

ugyanaz a képző intézmény volt, 

persze az eltérő helyszíneken más-

más oktatókkal.

A salgótarjáni csoport
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A  résztvevők sok ismerettel 

rendelkeztek, igen motiváltak vol-

tak. Motiváltságuk kitartott a kép-

zés teljes időtartama alatt. Egyet-

len lemorzsolódás történt, sajnos 

egy baleset miatt ki kellett lépnie 

a támogatottnak. A hallgatókat na-

gyon felvillanyozta a megszerzen-

dő OKJ-s képesítéssel betölthető 

munkakörök (Kiállítás szervező, 

Kongresszusszervező, Kulturális 

rendezvényszervező, Programszer-

vező, Rendezvényszervező, Sza-

badidő-szervező, Közösségi-civil 

szervező, Civil szervezeti kapcso-

lattartó) sokszínűsége, száma.

A  beiskolázottak napi mun-

kájuk során már bizonyos szintig 

megismerkedtek a közösségi prog-

ramok, rendezvények szervezésé-

vel, klubfoglalkozások, szabadidős 

körök működtetésével. Az isme-

reteik bővítése, a  meglévőkkel tör-

ténő szintetizálása, a  szervezeti és 

intézményműködési, -működtetési 

ismeretek elsajátítása, a  vizsgára 

bocsátás feltételeinek elérése ko-

moly kihívás elé állította a résztve-

vőket.

A  képzés a szakmai és vizsga-

követelményeknek megfelelően 

alkalmassá tette őket az „önkor-

mányzati közművelődési intézmé-

nyek, művelődési civilszervezetek, 

kulturális vállalkozások szakszerű 

és színvonalas működtetésben való 

közreműködés és kulturális szerve-

zőmunka ellátására” (szakmai vizs-

gakövetelmények).

Az oktatói tevékenységet elvég-

ző szakemberek (tanárok, műve-

lődési intézmények munkatársai) 

munkájának és a hallgatók moti-

váltságának köszönhetően minden 

résztvevő igen szép eredménnyel 

vizsgázott.

Különösen jót tett a tanulási 

kedvnek, hogy egy hallgató (a  sal-

gótarjáni csoport résztvevője) már 

a képzés harmadik harmadában 

állásajánlatot kapott egy kisvárosi 

civilszervezettől, egy uniós forrás-

ból lebonyolítandó projektben való 

részvételre. Ahol a frissen szerzett 

ismeretein kívül, a  meglévő kép-

zettség igazolására is szükség volt. 

Ez a program egy többéves munka-

lehetőséget hozott számára.

M. L.-né: Hogyan látja a kor-

mányhivatal, milyen hozadéka volt 

a képzésnek – mind a résztvevők, 

mind a képző számára?

B. G.: A  képzés a résztvevők 

számára ingyenes volt, ami azt je-

lenti, hogy a teljes képzési költséget 

és az utazási költséget is a GINOP 

forrás biztosította. A  képzés idejé-

re megkapták a munkabérüket, így 

jövedelemkiesés sem érte őket.

Hozadéka a képzésnek az is, 

hogy az ebben a munkakörben fog-

lalkoztatott közmunkás is jogosult 

lett a „garantált közfoglalkoztatási 

bérre” ami huszonötezer forintos 

jövedelememelkedéssel is jár, illet-

ve a munkabérre rakódó járulékok 

miatt munkaviszonyként számít be 

a szolgálati időbe. Ami a nők kép-

zésben történt többségi reprezen-

tativitása miatt a 40 éves munka-

viszony esetén igénybe vehető ked-

vezményes nyugdíjazás része lesz.

A Nógrád megyei foglalkoztatá-

si osztályok és a főosztály – az idei 

évben is a nevezett forrás biztosí-

totta lehetőségen belül – további 

képzés támogatását tervezi, ezúttal 

„Közművelődési és közönségkap-

csolati szakember (közművelődési 

szakmairány)” képzési irányban.

M. L.-né: A  kulturális közfog-

lalkoztatás elérte célját: a  szaktör-

vény (1997. évi CLX.) tavaly nyá-

ron történt, idén januártól hatá-

lyos módosításába bekerült, hogy 

a településeken minimum egy főt 

minimum középfokú végzettség-

gel közművelődési szakmai mun-

kakörben kell alkalmazni. Az idén 

nyári kormányrendelet pedig már 

határidőt is szab: 2021. január else-

jéig kell a településeknek a felada-

tot teljesíteni.

A  leendő kollégák szakmai vég-

zettségének megszerzéséhez az 

Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma támogatást ad a Művelődési In-

tézetnek, képzések szervezéséhez. 

Ezek a támogatott OKJ-s képzések 

elindultak 2018 júliusában több 

helyszínen az országban – ebből 

itt, Salgótarjánban is zajlik képzés, 

26 hallgatóval. A  képzésben részt 

vevők a megyéből a közösségi szín-

terek munkatársai, valamint a volt 

kulturális közfoglalkoztatottak, le-

endő szakmai munkakört betöltő 

kollégák.

Az öt év alatt a képzések hatá-

sára, egyre több közösségi munkás 

lesz településén szakmai munka-

körben alkalmazott kolléga. A  48 

órás kompetenciafejlesztő képzé-

sektől a 960 órás közművelődési 

és közönségkapcsolati szakember 

képzésig alig pár év telt el. Nóg-

rád megye közművelődési életé-

ben, a  településeken lévő, szakmai 

munkakörben dolgozó kollégák 

számában, a  helyi közösségi kez-

deményezések gyarapodásában a 

képzések jótékony hatása már ér-

zékelhető, a szakmai hálózat szöve-

te erősödik, gazdagodik.

BOCSI GÁBOR matematika- technika szakos tanár, személyügyi szakértő-emberi erő-
forrás menedzser. Tizenhárom évig dolgozott általános iskolai tanárként, a sikeres taná-
ri évek után pályamódosításra szánta el magát. Huszonkét éve a foglalkoztatási osztály, 
főosztály és annak jogelődei munkatársaként dolgozik a közigazgatásban. Jelenleg a fog-
lalkoztatási főosztály szakügyintézőjeként végzi munkáját. A szervezethez az akkor még 
gyerekcipőben járó álláskeresők képzéseinek elősegítése céljából érkezett, s  azóta folya-
matosan ezen a területen tevékenykedik. Az EU-s források megnyílása, a programszerű 
elvárásoknak való folyamatos megfelelés érdekében maga is azt élethosszig tanulást gya-
korolja.

MÁTÉ LÁSZLÓNÉ tanár, népművelő, informatikus könyvtáros, könyvtárostanár. 
A Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Irodájának vezetője 2013-tól. A Magyar 
Népművelők Egyesülete emlékplakettjének birtokosa, a  Nógrád Megyei Népművelők 
Egyesülete Kerekes László-díjasa.




