
 
 

Székhely: 2890 Tata, Tanoda tér 5/a.   Iroda: 2890 Tata, Bercsényi u. 1.  Tel.:+36-20-2902062 
Honlap: www.mznt.hu Email: info@mznt.hu  Felnőttképzési szám: E-1446/2016 Adószám: 18604166-2-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közművelődési beszámoló 
2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Tóth Balázs Gergelyné Hubik Mónika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Székhely: 2890 Tata, Tanoda tér 5/a.   Iroda: 2890 Tata, Bercsényi u. 1.  Tel.:+36-20-2902062 
Honlap: www.mznt.hu Email: info@mznt.hu  Felnőttképzési szám: E-1446/2016 Adószám: 18604166-2-11 

 
Tata Város Önkormányzata és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság között kötött közművelődési 
megállapodásban vállalt feladatok 2020. évi végrehajtásáról a Társaságunk az alábbi beszámolót 
kívánja benyújtani szíves elbírálásra. 
 
 
A közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelően Társaságunk az alábbi 
alapszolgáltatásoknak tett eleget: 
 

a) Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
b) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
c) Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása 
d) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
e) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

 
 

a) Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
- Esélyegyenlőségi képzés hazai szakértők részére  - EFOP-5.2.2 „Nemek közötti 

esélyteremtő stratégiák fejlesztése nemzetközi együttműködésben Tatán” program 
keretében 
 

- Esélyegyenlőségi képzés külföldi szakértők részére - EFOP-5.2.2 „Nemek közötti 
esélyteremtő stratégiák fejlesztése nemzetközi együttműködésben Tatán” program 
keretében 

 
- Esélyegyenlőségi kutatás zárókonferencia - EFOP-5.2.2 „Nemek közötti esélyteremtő 

stratégiák fejlesztése nemzetközi együttműködésben Tatán” program keretében 
A program keretében 2020. évben összesen 202 fő résztvevő tájékozódhatott a nemek 
közötti esélyteremtő stratégiákról. 
 

- Forrás Bevásárló közösség 
Heti rendszerességgel történik a tagok által megrendelt termékek átadása, rendszerint 
pénteki napokon emellett van lehetőség piac-szerűen is megvásárolni a helyi, közeli 
termelők portékáit. A járványidőszak alatt a termékek házhoz szállításával volt megoldva 
a termékek megrendelőhöz történő eljuttatása (március-július). A tagok heti hírlevél által 
tájékozódhatnak az aktualitásokról. 

 
b) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

- Egészségügyi előadás sorozat – 212 résztvevő 
 

- Irodalmi előadás sorozat – 114 résztvevő 
 

- Történelem előadás sorozat – 349 résztvevő 
 

- Magyary Konferencia – Idei évben magát a Konferenciát a kialakult járványhelyzet okán 
nem tudtuk megvalósítani, de a Magyary Zoltánra emlékező koszorúzás és megemlékezés 
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nem maradt el. A megemlékezést Magyary Zoltán szülőházánál, a Tatai Járási Hivatalnál és 
a tóparton lévő Magyary szobornál tartottuk meg Tata Város, Tatai Járási Hivatal, Megyei 
Kormányhivatal képviselőinek részvételével – összesen 20 fő. 
 

- NMI Népfőiskolai Műhely 
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit 
Közhasznú Kft-vel együttműködésben Népfőiskolai műhelysorozatot valósít meg klíma- 
környezetvédelem témakörben. A 2020-as évben 8 alkalommal került sor a 
műhelytalálkozókra, 2 alkalommal pedig látóút valósult meg (Tatabánya - Passzív ház, 
Lábatlan – Ökoturisztikai Látogatóközpont) 

 
- Felnőttképzés – nem formális 

Az EFOP-3.7.3 Tanuló Tata” elnevezésű program során 17 képzés valósul meg, különböző 
nem formális módon: tanfolyam, műhelymunka, workshop, előadások, e-learning. A 
képzések fő eleme az egyéni kompetenciafejlesztés, különböző területeken: hivatali 
ügyintézés, digitális kompetencia, kreativitás, önfejlesztés, szülői kompetencia, 
környezetvédelem, háztartási praktikák, pénzkezelés, … A programok nagy része március-
július között szüneteltek a covid-járvány miatt. 

 
- Felnőttképzés – 18-22 éves korú fiatalok  

Az EFOP-1.3.8 „Önkéntesség személyre szabva” elnevezésű programban 150 18-22 év 
közötti fiatal bevonására került sor, emellett számos együttműködési megállapodás 
született az év során a bevont fiatalok önkéntességének teljesítése kapcsán a megyében 
működő különböző civil szervezetekkel. A fiatalok nyelvi képzést (angol, német), OKJ 
képzéseket kaptak, továbbá jogosítványt szerezhettek a program során az önkéntes 
munka elvégzése mellett. 

 
- Népfőiskolai Hálózati Műhelymunka 

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat létrehozása kapcsán a Népfőiskola képviselői 
részt vesznek a Hálózati Műhelymunkában 10 népfőiskolai szervezettel 
együttműködésben.  

  
- IKSz Börze 

A program a járványügyi intézkedéseknek megfelelően a szokásos formában nem került 
megrendezésre, a résztvevői létszám nagysága miatt. A megyei középiskolákkal és a helyi 
civil  - fogadó – szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a program későbbi 
megrendezése érdekében. 

  
 

c) Tehetséggondozás és- fejlesztés feltételeinek biztosítása 
- MaTata Túra levelező verseny 
- MaTata Túra 1 hetes tábor 
- MaTata Túra környezetben zajló verseny 

A programok a covid-19 intézkedések következtében nem valósultak meg a szokásos 
formában, de a program fejlesztéséhez szükséges háttérmunkákat kollégáink elkezdték. 
Ennek formája: a versenyt kiegészítő háttérinformációk összegyűjtése, digitalizálása, 
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előkészítése online felületre. Az online felület kezelésének (feltöltések, regisztráció 
kezelése, … ) kollégáink által való tanulása történt meg ebben az időszakban. 
 

- Együttműködés a Világpolgár Egyesülettel – 2020. júliusában a Népfőiskola 
együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóiból 
alakult Világpolgár Egyesülettel. A megállapodás célja közös, tehetséggondozó programok 
megszervezése, pályázatok közös megírása, megvalósítása, tevékenységek 
összekapcsolása.  Az együttműködésből már közös pályázat is született a Nemzeti 
Tehetségprogramban, amelynek elbírálását várjuk. 

 
d) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

- Ismeretterjesztő anyagaink digitalizálása, e-learning tananyagfejlesztés 
Online képzéseink elérhetőek a www.mznt.hu/e-learning/ oldalon, regisztrációt követően.  

- Forrás Bevásárlóközösség 
- Állásbörze és munkaerőpiaci szakmai nap 

A KEM Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályával 
együttműködésben állásbörzén vettünk részt, továbbá szakmai napot szerveztünk az 
állományunkban dolgozó munkaerőpiaci tanácsadó és információnyújtó munkatársaink 
részére.  

 
e) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

- Népfőiskolai hagyományok – előadássorozat 
30 alkalmas előadássorozat megtartására került sor az év elején, mely a népfőiskolák 
kialakulásáról, a Tatai Népfőiskola és a Magyary Zoltán népfőiskolai Társaság 
tevékenységéről, hagyományairól szólt. 
 

- Emlékkonferencia 
Az idei évben a Magyary házaspár tragikus halálára emlékezve emlékkonferenciát 
terveztünk megvalósítani Héregen. Az emlékkonferencia előkészületeit megtettük, a 
felkérések, meghívások, a helyszín foglalása, busz megrendelése megtörténtek, azonban a 
járványügyi intézkedések nem tették lehetővé a program megtartását. Az 
emlékkonferencia megtartását későbbi időpontban tervezzük, amennyiben a körülmények 
azt lehetővé teszik. 
 

- Hírmondó hete programsorozat és ünnepi hírmondó kiadása 
Az immár 10. éve megjelenő Hírmondó kiadványunk jubileuma alkalmából ünnepi hetet 
terveztünk megvalósítani. A járvány sajnos ezirányú terveinket is meghiúsította, azonban 
megújult honlapunkon közzé tettük az eddigi megjelenéseket, a kiadvány elektronikusan 
elérhető.  

 
Programjainkon közel 8000 fő vett részt, munkaerőpiaci szolgáltatásban pedig 6700 fő részesült. 
 
 
 


