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PEST MEGYE KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ STATISZTIKAI ELEMZÉSE 

( 1 9 9 6 és 2001) 

Adatszolgáltatás 
Az 1996. évihez (108) viszonyítva, a 2001. évi tevé

kenységekről adatokat szolgáltatók száma (257) majdnem 
150%-os emelkedést mutat. Ez jórészt annak az intenzív 
személyes illetve telefonon történt kapcsolattartásnak az 
eredménye, amit a minél teljesebb körű adatszolgáltatás -
érdekében folytattunk. Az adatlapot nem küldő települések 
száma csökkent: 1997=29 db, míg 2002=14 db. Csökkent 
azoknak a településeknek a száma is, ahol - jelzésük sze
rint - nem folyt közművelődési tevélienység: 1996= 13 db, 
2001=3 db. Megjelent viszont a statisztikában azoknak a 
településeknek a száma, ahol maga az önkormányzat vég
zi - intézmény hiányában - a kötelező közművelődési 
alapfeladatokat (7 db). 

A szervezetekre vonatkozó információk 
Megyénkben 141 művelődési ház, 20 ifjúsági ház, 2 nép

főiskola, 84 könyvtár, 44 közoktatási intézmény, 8 mozi, 
28 helytörténeti múzeum, 15 sportlétesítmény, 81 nyug
díjas klub, 9 helyi televízió-rádió stúdió, 2 turisztikai szál
láshely, 7 információs iroda található. A közművelődési 
intézmény ad otthont székhelyként 68 civil szervezet iro
dájának, 2 telematikai szolgáltató részlegnek, 4 alkotó
háznak, 3 tábornak és 36 egyéb szervezetnek. 

Telephelyként 13 közösségi ház, 3 ifjúsági ház, 1 nép
főiskola, 9 könyvtár, 14 közoktatási intézmény, 2 mozi, 
17 helytörténeti gyűjtemény, 2 sportlétesítmény, 5 nyug
díjasklub, 3 civil szervezet, 4 alkotóház, 2 tábor és 15 egyéb 
intézmény van bejegyezve közművelődési intézménye
inkbe. 

A műemléki jegyzékben szereplő, a közművelődésben 
hasznosított műemléki épületek száma megyénkben 19 db 
volt a beküldött statisztika alapján. A helyi önkonnány
zat védelme alatt 52 épület állott az elmúlt esztendőben. 

A fenntartóknak szinte száz százaléka önkonnányzat. 
Ez alól kivétel Dunakeszi, itt az intézmény - azóta is -
szakszervezeti fenntartású (MÁV), illetve Tápiószecsőn 
BT, Ócsán K H T működteti a település művelődési házát. 

Az ÁMK-hoz tartozó intézmények számában jelentős 
csökkenés tapasztalható. Amíg 1996-ban ezeknek az in
tézményeknek a száma 23 db volt, addig 200l-re mind
össze négyre csökkent (az adatszolgáltatás tükrében). 

Az adatszolgáltató címén bejegyzett egyesületek száma 
jelentősen nőtt (49-ről 154-re). Az alapítványoké szintén, 
34-ról 98-ra emelkedett, amiből 61 folytat közművelődési 
tevékenységet. Megfigyelhető a közművelődési intézmé
nyekben székhelyként bejegyzett egyéb társadalmi szerve-

zetek (72) és a gazdálkodó szervezetek (107) magas száma 
is, amely az előző években nem volt jellemző. Közülük is 
többen, így az egyéb társadalmi szervezetekből 42, a gaz
dálkodó szervezetekből 21 foglalkozik közművelődéssel. 

Az öt évvel ezelőtti állapothoz viszonyítva is megálla
pítható, hogy az intézmények közül a legnagyobb számban 
könyvtárat működtetnek, és ezek száma is jelentősen nőtt 
(54-ről 97-re). Ezt követik a helytörténeti múzeum, kiál
lítóhely címszóval jelzett területek, ahol viszont enyhe 
csökkenés tapasztalható: 47-ről 43-ra. A többi adatsort 
nem lehet összehasonlítani, mert a statisztikai lap módo
sult. 1996-ban ezután a vendéglátó egységek (17), majd a 
rekreációs részlegek következtek (15), de ezek a mostani 
lapon nem szerepelnek. 

Az eszközök közül egyedül a gépjánnű van a mostani 
statisztikában nevesítve, de autóbuszra és személygépkocsira 
való bontás nélkül. Erről annyit tudunk, hogy 1996-ban 
2 db személygépkocsi és 3 db autóbusz volt a megye köz
művelődési statisztikát beküldő intézményeinek tulajdo
nában. Öt évvel később ez a szám - a kétfajta gépjánnű-
vet összevontan - mindössze eggyel nőtt. Megjelentek 
viszont a bérelt és a térítés nélkül használt gépjámiűvek, 
amelyek eddig nem voltak feltüntetve. A többi eszközt a 
régi statisztika nevesítve kérte, így van adatunk arról, 
hogy öt éve 114 videomagnót, 39 videokamerát, 16 video-
projektort és 79 személyi számítógépet használtak a köz
művelődési intézmények (akik a statisztikát beküldték). 
Ezekre az eszközökre vonatkozóan a tavalyi évről nincs 
adatunk, a lapok változása miatt, de reményeink szerint 
csak gyarapodtak ezek az eszközök is, mint minden egyéb. 
Érdekes adat a módszertani kiadványok száma, amely 
1996-ban 22 volt a megyében. Erre vonatkozóan sem 
tudunk összehasonlítást tenni, mivel a mostani statisztika 
ezt az adatot sem kérte. 

A közművelődési szakmai tevékenységek összegzésére 
vonatkozó adatok 

A rendszeres művelődési formák tábla is átalakult - ki
bővült - az öt év során. A nyelvtanfolyamok közül az 
angol nyelv iránt mutatkozik továbbra is a legnagyobb 
mértékű igény, ami valószínűleg az egyre inkább terjedő 
internet hatásának tudható. Az 1996-os évhez képest, 
amikor 37 csoport működött a megyében (a statisztika 
alapján) 336 résztvevővel, a tavalyi évben 47 csoportról 
kaptunk jelentést, 455 fővel. Megyénkben második he
lyen áll a német, ami 21 csoport 201 résztvevőjéről 26 
csoport, 251 résztvevőre emelkedett. A német tanulásá
nak intenzitása különösen a megye ún. „sváb" települé-
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sein jellemző, ahol a hagyományőrzés egyik eszköze a 
háromszáz éve betelepültek nyelvének ismerete. Amíg 
1996-ban nem volt francia nyelvtanfolyam, addig az el
múlt évben már egy csoportot regisztráltunk, hét fővel. 
Egyéb további nyelvet regisztráltunk még egyetlen cso
portban, melynek résztvevői száma 15 volt. A nyelvtan
folyamokon összesen 728 fő vett részt 75 csoportban ta
valy, ami az 1996-os év számához, az 581 főhöz képest 
jelentős emelkedést mutat. 

Harminchárom kategóriában kérdez rá az amatőr mű
vészeti csoportokra, a népművészeti alkotó csoportokra és 
az alkotó művelődési közösségekre a tavalyi adatlap. 
Amatőr művészeti csoportokban 9880-an vettek részt a 
megyében, 517 csoportban. Ebből 1019-en a színjátszás
ban (59 csoport), 227-en a vers és prózamondásban (13 
csoport), 2375-en a klasszikus és modem táncokban (115 
csoport), 1213-an társastáncban (62 csoportban.) 34 
fotóművészeti csoportban 66 fő, 6 video-film csoportban 
135 fő, 35 képzőművészeti csoportban 675 fő, 7 iparmű
vészeti csoportban 104 fő, 10 bábművészeti csoportban 
185 fő, 79 kórusban 2272 fő, 22 könnyűzenekarban 169 
fő, 18 komolyzenekarban 408 fő, és 87 egyéb amatőr mű
vészeti csoportban 1032 fő töltötte kedvét. A megyében 
87 egyéb alkotó művelődési közösség működött, 1032 fő
vel. Összesen 925 alkotó művelődési közösségben 19 253 fő 
vett részt cselekvő módon. 

A 408 népművészeti alkotó csoport összesen 9373 tag
gal rendelkezett a megyében. A 37 hangszeres népzenei 
csoportnak 336 tagja volt, míg 66 népdalkörben 1248-an 
daloltak. A néptánc együttesek száma 128 volt, 3627 fő
vel. A 8 népi együttesben 154-en hódoltak szenvedélyük
nek. 34 hagyományőrző együttesben 1014 fő, 11 egyéb 
előadó művészeti csoportban 169 fő vett részt. 12 fazekas 
csoport működött a megyében, 200 taggal. 5 faragó közös
ségben 70-en, 9 gyermekjáték készítő közösségben 282-en 
aktivizálták magukat. A megyében működött egy kovács 
közösség is, 12 taggal. 2 népi ékszerkészítő közösségben 
163-an, 1 szűcs-bőrműves csoportban 140-en, 17 szalma-
csuhé- és vesszőfonó csoportban 489-en, 25 textil hímző
szövő klubban 466-an működtek. Kaptunk adatokat a me
gyében 4 tojásfestő közösségről is, amely 201 tagot szám
lált. Népi hangszerek készítésével 2 csoportban, 36-an fog
lalkoztak. 19 egyéb alkotóművészeti közösségben 325 fő 
mellett, 27 egyéb tárgyalkotó kézműves csoport működött, 
441 taggal. 

Külön tábla az ismeretterjesztés és tanulás, ezen belül 
a tudományos ismeretterjesztő előadások, a tanfolyamok, a 
speciális szakmai tanfolyamok, szabadegyetemek, nyári 
egyetemek, idegen nyelvek tanulása, a konferencia, ta
nácskozás. Megint másik tábla az oktatás: az OKJ szakké
pesítést adó tanfolyamok, illetve az OKJ szakképesítést 
nem adó tanfolyamok. Az egyéb tanfolyamok meghatáro
zására, az új statisztikai adatlap sokkal részletesebben tér ki 
a réginél. A tudományos ismeretterjesztő előadások közül 
265 alkalommal foglalkoztak társadalomtudományokkal 

kapcsolatos kérdésekkel, melyeknek 10 330 fő résztvevője 
volt. A természettudományokkal kapcsolatos előadások 
alkalmainak száma 356 volt, 7494 fő résztvevővel. Alkal
mazott természet és műszaki tudományokkal foglalkozó 
előadásra 40 alkalommal került sor, 1183 fő részvételével. 
Közhasznú ismereteket 259 alkalommal adtak át 4389 fő
nek. 419-szer volt ismeretterjesztő filmvetítés 5935 részt
vevőnek. Tudományos ismeretterjesztő előadásokra össze
sen 1339 alkalommal került sor az elmúlt év során a me
gyében - a statisztikai adatlapok tükrében - , melyek részt
vevője 29 331 fő volt. 

Konferenciák, tanácskozások zajlottak a társadalomtu
dományok témakörében 17 alkalommal 891 résztvevő
vel, a természettudományok témakörében 10 alkalommal 
792 fő résztvevővel, míg az alkalmazott természet és mű
szaki tudományok területét érintő kérdésekben 5 alkalom
mal, 250 fő részvétele mellett került sor konferenciára. 
Egyéb - nem kategorizált témakörben - 75 alkalommal, 
2655 fővel tartottak tanácskozást az elmúlt évben megyénk
ben, a statisztikai adatlapok alapján. A konferenciák, ta
nácskozások száma ezek szerint összesen 107 alkalmat és 
4588 fő résztvevőt számlált. 

Gyűjtőnévvel, az OKJ liépesítést nem adó tanfolyamok 
résztvevőinek száma - idegen nyelv nélkül - tavaly 3712 
fő volt, 163 tanfolyamon. így felvételi előkészítő tanfo
lyamra 3 csoportban 55 fő, át- és továbbképző tanfolyam
ra 3 csoportban 129 fő, pedagógus továbbképzésre 3 cso
portban 280 fő jelentkezett. Közművelődési szakmai tan
folyam egyetlen csoportban indult a megyében, 32 fő 
részvételével. Az egészségvédelemmel, mentálhigiénével 
foglalkozó csoportok száma 15 volt, 379 fővel. Népi kéz
műves szakmákra két csoportban 26 főt oktattak. 52 mű
vészeti tanfolyamnak 1317 résztvevője volt. Közhasznú 
tanfolyamot 14 helyen indítottak, 148 fő érdeklődése mel
lett. 11 db sport, erőnléti tanfolyamon 281-en edzették 
magukat. 59 egyéb tanfolyam 1065 résztvevőjéről szól 
még az idei statisztikai összesítés. Ehhez jönnek az OKJ 
szakliépzésben résztvevő csoportok, akiknek résztvevőszáma 
1129 fő volt, 39 csoportban, akik közül 1061 fő végzett. 
Különböző oktatási formákban - nem OKJ-s - 281 csoport
ban, 7656 fő vett részt. (A speciális szakmai tanfolyamok
nál az összesítés valami fals számot hozott ki. E szerint 
840 csoportban, 441 fő vett részt, illetve 846 csoportban, 
703 főt regisztráltak.) Az összes tanfolyami résztvevő szá
ma 5279 fő volt, 1284 csoportban. Ez az 1996. évi 459 cso
portos, 8130-as résztvevőszámú tanfolyamokhoz képest, 
mintegy háromszoros emelkedést mutat a csoportok szá
mát illetően, míg a résztvevőknél drasztikus a csökkenés. 

A tanfolyamok mellett 1996-ban 334 klub működött, 
15 597 fővel. Ez a szám öt év alatt majdnem megduplázó
dott: 1125 klubban, 30 277-en vettek részt a közösségi 
életben. Ezen belül a gyermek és ifjúsági körök (236) 
4699 tagot számláltak. A felnőtt (nyugdíjas, családi és 
vegyes) klubokban 25 578-an töltötték idejüket, 889 
klub tagjaként. 
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Műsoros rendezvények címszó alatt jelölték az előző sta

tisztikai adatlapon a hagyományos műsoros rendezvénye
ket (1246) és a filmvetítéseket (643). Ezeket a tevékeny
ségi formákat az új adadap szórakoztató rendezvényekként 
tartja számon, amin a könnyűzenei koncerteket, bálokat, 
táncos rendezvényeket és műsoros esteket érti. SzórakoZ' 
tató rendezvény összesen 1335 alkalommal volt az elmúlt 
esztendőben 237 215 fő részvételével. Ebből könnyűzenei 
koncert 233 alkalommal 62 236 fő résztvevővel, bál, 
illetve táncos rendezvény 813 alkalommal, 116 270 fő 
részvételével zajlott. A műsoros estek száma 289 volt, 
58 709 fő résztvevővel. Ehhez jönnek a népművészeti 
rendezvények: 288 alkalommal, 102 342 fővel. 105 al
kalommal volt ebből népzenei hangverseny 21 701 fő 
résztvevővel, 74 kézműves vásáron 57 089 fő vett részt, 
illetve egyéb népművészeti rendezvényt 109 alkalommal 
tartottak, 23 552 fő részvételével. 

A nem nemzetközi fesztiválokra külön rákérdez az adat
lap, különböző bontásokban. Több művészeti ágban rende
zett fesztivál 19 alkalommal volt Pest megyében, 86 084 fő 
résztvevővel. Egy művészeti ágban rendezett fesztivál 45 
alkalommal volt, és 29 327-en látogatták meg. 26 alkalom
mal rendeztek gasztro-kulturális fesztivált, 18 718 fő részvé
tele mellett. A z egyéb fesztivál alkalmak száma az elmúlt 
évben 28 volt, amelyen 4872-en vettek részt. Az összes 
fesztiválok száma ezekkel együtt 118 alkalmat tett ki, ame
lyek résztvevő száma meghaladta a 139 ezret (139 001). 

A nemzetközi programok Magyarországon szintén több
féle bontásban szerepelnek a tavalyi adatlapon. Ezek sze
rint összesen 97 alkalommal fogadtak 6271 fő külföldi 
résztvevőt tavaly Pest megyében. 34 alkalommal rendez
tek művészeti fesztivált, versenyt 3 027 fő külföldi részvé
telével. 18 alkalommal konferenciát, előadást 1547 ide
gen résztvevővel, míg tanulmányútra két alkalommal 31 
fő külföldi részvételével került sor. 34 alkalommal fogad
tak 602 külföldi résztvevőt szakértő delegátusként. A 9 
alkalommal rendezett táborban, 964 külföldi fordult meg. 

Ismeretterjesztő filmvetítést a megyében 354 alka
lommal regisztrálhattunk a statisztikai adatlapok alapján, 
9263 résztvevővel, ami szintén csökkenést mutat az öt 
évvel ezelőtti adatokhoz képest. Az ismeretterjesztés cím
szó alatt jelölt tevékenységek is tovább bomlottak, bővül
tek az adatlap változása miatt. Míg 1996-ban a hagyomá
nyos előadásos formák csökkenéséről számolhattunk be az 
előző évekhez képest (1003 alkalomra 36 812 fő jutott), 
addig az elmúlt évben 107 alkalomra 4588 fő jutott, ami 
további drasztikus csökkenést jelent. 

Az intézményi tevékenységek közül a kötetlen formák 
és egyéb tevékenységek címszó alatt jelölt programok is 
változtak, az adatlap változása miatt. Összehasonlítást 
csak azokban a kategóriákban tudunk tenni, amelyek 
mindkét adatlapon szerepelnek. így a táncos rendezvények 
számában, amely 1996-ban 867 volt 119 227 fő résztve
vővel, 2001-ben pedig 813 alkalom 116 270 fő részvéte
lével, némi csökkenést mutat. 

A közösségi rendezvények közül falunap, népünnepély 
235 alkalommal, 261 071 főrésztvevővel zajlott. 76 alka
lommal rendeztek búcsút, 101 098 fő résztvevővel. A társa
dalmi rendezvények, ünnepek száma az elmúlt esztendő
ben 517 re emelkedett, és résztvevőik száma 135 747 fő 
volt. 519 alkalommal rendeztek játszóházat a kicsinyek
nek, 22 143 fő résztvevővel. A családi rendezvények 
száma az elmúlt esztendőben 294 alkalmat számlált, és 
44 371 résztvevőt. 229 politikai rendezvényen 23 860-an 
voltak jelen. Az egyéb vásárok, bemutatók száma 1781 
alkalmat tett ki, a résztvevők száma pedig a kétszázezret 
közelítette (199 859). A fenti adatok tükrében az összes 
közösségi rendezvény 3651 alkalmat és 788 149 főt jelen
tett. 

Az új adatlap különböző bontásban regisztráltatta a 
vetélkedőket, versenyeket. Művészeti versenyt 106 alka
lommal tartottak a megyében, 10 523 fő részvételével. 
343 alkalommal került sor sportvetélkedőkre, amelyek 
résztvevőszáma 32 216 fő volt. 10 alkalommal volt ter
mészettudományos vetélkedő, 1260 fő részvételével. Az 
egyéb - külön nem kategorizált - vetélkedők, versenyek 
83 alkalommal, 6414 fő közreműködése meglett zajlottak. 
Ezek tükrében az elmúlt évben összesen 542 alkalommal 
rendeztek vetélkedőt, 50 413 fő részvételével. 

A táborok számát igen nagy részletességgel kéri az új 
adatlap. Egyhetes gyermektábor 127, kéthetes 55, több 
hetes 74, összesen 256 gyermektábor szervezésére került 
sor a megyében tavaly. 17 egyhetes ifjúsági tábor mellett 
21 kéthetes volt, 13 több hetes, összesen 51 ifjúsági tá
bort szerveztek. A felnőtt egyhetes táborok száma 12, a 
kédieteseké 13, összesen 25 volt a felnőtt táborok száma. 
9 egyhetes vegyes tábor, és 2 kéthetes vegyes tábor volt az 
elmúlt időszakban. 

A tárgyi alkotóművészet a következőképpen alakult: 
az alkotó művelődési közösségek közül az előadó művé
szet (298-ról 124-re) változott. A résztvevők többnyire 
változatlanul a gyermekek köréből kerülnek ki (2001-ben 
2171 gyerek). A bemutatók száma 1756 és 248 volt, ami 
drámai csökkenés az öt évvel ezelőttihez képest. A z egyéb 
alkotó művészeti közösségek száma 58-ról 54-re csökkent. 
25 textiles, 12 fazekas, 17 szalmafonó közösséget regiszt
rálhattunk. 

A közművelődési szakmai tevékenység - a belső arányok 
változásától függetlenül - , az intézményekben és közössé
geikben végzett művelődési és szórakoztatási tevékenység 
olyan nagyságrendű, és ezáltal olyan jelentőségű a tele
pülések és a helyi közösségek életében, hogy ez a terület 
más módon nem lenne pótolható, és nélkülözhetetlen 
része az ott élők életének. 

A szakmai adatok összegzésében külön helyet kaptak 
(1996 és 2001 között) a népfőiskolák (7). Az ő adataik
ban nincs érdemi változás, csupán az óraszámokat és a 
résztvevők körét illetően tükröz a statisztika némi csök
kenést. 
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A közművelődési tevékenység személyi feltételei: 
A kulturális területen szakképesítéssel dolgozók eseté

ben drámai romlást tapasztalhatunk. Az 1996-os 567-ről 
240-re csökkent a szakalkalmazottak létszáma. 1996-ban 
a közreműködők közel fele felsőfokú végzettséggel, 30% 
középfokú, 10% alapfokú képzettséggel rendelkezett, míg 
a maradék 83 főnek nem volt szakképesítése. Ez az arány 
a 2001. évben a következőképpen néz ki : szakirányú fel
sőfokú végzettséggel 45% (104 fő), nem szakirányú fel
sőfokú végzettséggel 5% (11 fő), egyéb felsőfokú végzett
séggel 12% (28 fő), középfokú végzettséggel 24% (53 fő) 
rendelkezett, míg a maradék 36 főnek nem volt szakképe
sítése. A közművelődésben főfoglalkozásúként foglalkoz
tatott felsőfokú végzettséggel bíró szakalkalmazottak szá
ma (67-ról 143-ra emelkedett.) A nem szakirányú vég
zettséggel és felsőfokú munkaköri szakvizsgával rendelke
zők (9 - 11), az egyéb felsőfokú végzettségű munkatársak 
száma (26 - 28) enyhén emelkedik. A középfokon vég
zettek száma (64-53) csökkent, míg az egyéb végzetteké 
(13-37) emelkedett. Összességében a csökkenés elég 
jelentős a főfoglalkozásúaknái, de arányaiban a részfog-
lalkozásúaknál még jelentősebb (48 - 14). Az összes szak
mai foglalkoztatott 227 főről 73 főre csökkent, az öt év
vel ezelőttihez viszonyítva. A szakalkalmazottak mellett 
lényeges a technikaiak csökkenése (78-65), valamint a 
gazdasági (45 - 76) és a kisegítő munkakörben (67 -
120) az emelkedés a foglalkoztatottak számát illetően, 
amely összesen 190-ről 50l-re emelkedett főfoglalkozású, 
és 51-ről 133-ra emelkedett részfoglalkozású munkatársat 
jelent a megyében a beküldött adatlapok szerint. Szakirá
nyú felsőfokú végzettséggel igazgató a fentiekből 59 fő, 
nem szakirányú felsőfokú végzettséggel 7 fő, egyéb felső
fokú végzettséggel 12 fő. Középfokú szakirányú végzett
séggel igazgató 6 fő a megyében. 

A z idei adatlap a közművelődésben önkéntesen mun
kát vállalókra is rákérdez. Pest megyében 648 foglalkozta
tottból 49 fő igazgató vagy elnök. 

A tevékenység és működés pénzügyi feltételei 
Minden intézményi működés egyik kulcskérdése a bevé
telek nagysága, az egész költségvetéshez viszonyított ará
nya. Az összesítés azt mutatja, hogy a működési bevételek 
megközelítik az előző évek szintjét (1996-ban), ami ko
moly teljesítményt takar. (2001-ben: 374 023 eFt a saját 
bevételek összege megyei szinten.) A gazdálkodással kap
csolatban elmondható, hogy az önkormányzati támogatás 
az elmúlt évben 1 176 632 eFt volt, az. 1996-os év közel 
200 milliós támogatásához képest. A megye közművelő
dési intézményei a saját forrásból származó bevételeikhez 
1 386 410 eFt-t kaptak támogatásként. Alapvető jellemző 
volt 1996-ban, hogy a kiadások jelentősen meghaladták a 
bevételeket (35 mFt). A személyi kiadások (266 350-ről 
771 105-ra) emelkedtek. Ezeken túl a legnagyobb tételt a 
dologi kiadások teszik ki (178 330 és 1 011 392 eFt). A 
legkevesebb a felújításokra jutott már 1996-ban is, ami 

Összehasonlító statisztika 

Pest megye közművelődési 
tevékenységének alakulása 1996 2001 

t Adatszolgáltatók száma 108 257 
4 Adatlapot nem küldő települések 29 14 

i 
Nem folytat közművelődési 
tevékenységet 13 3 

i A M K - k száma 23 4 

t 
Az adatszolgáltató címén bejegyzett 
egyesületek 49 154 

t 
Az adatszolgáltató címén bejegyzett 
alapítványok 34 98 

t 
Az intézményekben működő könyv
tárak száma 54 97 

4 Az intézményben működtetett hely
történeti múzeum, kiállítóhely 47 43 

f 
Az intézmények tulajdonában levő 
gépjárművek 5 6 

t 
Angol nyelvtanfolyami csoportok 
száma 37 47 

t A csoport résztvevőinek száma 336 455 

t 
Német nyelvtanfolyami csoportok 
száma 21 26 

t A csoport résztvevőinek száma 201 251 

t 
Francia nyelvtanfolyami csoportok 

1 t 
száma 1 

t A csoport résztvevőinek száma - 7 
t A nyelvtanfolyamok összes résztvevője 581 728 

t 
Az intézményben működő klubok 
száma 334 1 125 

t A klubok tagjainak száma 15 597 30 277 
i Szórakoztató rendezvények 1 889 1 678 
l Ismeretterjesztő filmvetítés 643 354 
i Ismeretterjesztő előadások száma 1 003 107 

i 
Ismeretterjesztő előadások részt
vevőinek száma 36 812 4 588 

l Táncos rendezvények száma 867 813 
i Táncos rendezvények résztvevői 119 227 116 270 
4 Alkotó művelődési közösségek száma 298 124 
l Bemutatók száma 1 756 248 
i Szakalkalmazottak 567 240 
i Felsőfokú végzettséggel 50% 45% 
i Középfokú végzettséggel 30% 24% 

t 
Főfoglalkozású, felsőfokú végzett
séggel bírók száma 67 143 

t 
Nem szakirányú felsőfokú végzett
ségű + felsőfokú szakvizsgás 9 11 

t Egyéb felsőfokú végzettségűek 26 28 
i Középfokú végzettségűek 64 53 
f Egyéb végzettségűek 13 37 
4 Részfoglalkozásúak száma 48 14 
i Összes szakmai foglalkoztatott 227 73 

Technikai munkatársak 78 65 
t Gazdasági munkatársak 45 76 
t Kisegítő munkatársak 67 120 
t Összes főfoglalkozású 190 501 
t Összes részfoglalkozású 51 133 
t Fenntartói támogatás (eFt) 200 000 1 176 632 
t Saját bevételek (eFt) 162 364 374 023 
t Személyi kiadások (eFt) 266 350 771 105 
t Dologi kiadások (eFt) 178 330 1 011 392 
t Összes kiadás (eFt) 806 665 1 782 497 
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tendenciájában megmaradt. Ez azt jelenti, hogy az intéz
mények elöregszenek, amortizálódnak, és hiába szolgáltat
nak igényesen, a helyszín lepusztultsága rányomja a bélyegét 
a szolgáltatás minőségére. A z összes íúadás (806 665 eFt 
volt 1996-ban, ami 2001-re 1 782 497 eFt-ra változott) 
relatív emelkedést mutat. 

Pest megye 200l-es statisztikai adatai 

A közművelődési szolgáltató részlegek száma székhelyen, 
típus szerint 

Az adatszolgáltató címén, székhelyként bejegyzett társa
dalmi (gazdasági) szervezetek 

Művelődési ház, közösségi ház 141 

Ifjúsági klub 20 

Népfőiskola 2 

Könyvtár 84 

Közoktatási intézmény 44 

Mozi 8 
Helytörténeti múzeum, kiállító terem 28 

Sportlétesítmény 15 

Nyugdíjas klub 81 

Helyi televízió, rádió stúdió 9 

Turisztikai létesítmény, szálláshely 2 

Információs iroda 7 

Civ i l szervezet irodája, tevékenységének helye 68 

Telematikai szolgáltató részleg 2 

Alkotóház 4 

Tábor 3 

Egyéb 36 

A közművelődési szolgáltató részlegek száma telephelyen, 
típus szerint 

Művelődési ház, közösségi ház 13 

Ifjúsági klub 3 

Népfőiskola 1 

Könyvtár 9 

Közoktatási intézmény 14 

Mozi 2 

Helytörténeti múzeum, kiállító terem 17 

Sportlétesítmény 2 

Nyugdíjas klub 5 

Helyi televízió, rádió stúdió 0 

Turisztikai létesítmény, szálláshely: 0 

Információs iroda 0 

Civi l szervezet irodája, tevékenységének helye 3 

Telematikai szolgáltató részleg 0 

Alkotóház 4 

Tábor 2 

Egyéb 15 

Táborok száma 

1 hetes 2 hetes Több Együtt 

Gyermek 127 55 74 256 

Ifjúsági 17 21 13 51 

Felnőtt 12 13 0 25 

Vegyes 9 2 0 11 

Összesen 165 91 87 343 

Foglalkozik 
közművelődéssel 

Nem foglalkozik 
közművelődéssel 

Alapítvány 61 37 

Egyesület 96 58 

Egyéb 42 30 

Gazdasági szervezet 21 86 

Alkotó művelődési közösségek, amatőr művészeti csopor
tok 

Közösségek Tagok 
száma száma 

Amatőr művészeti csoportok összesen 517 9 880 

Színjátszás 59 1019 

Vers-prózamondás 13 227 

Klasszikus és modern tánc 115 2 375 

Társastánc 62 1 213 

Fotóművészet 4 66 

Video-film 6 135 

Képzőművészet 35 675 

Iparművészet 7 104 

Bábművészet 10 185 

Kórusművészet' 79 2 272 

Könnyűzenekarok 22 169 

Komolyzenekarok 18 408 

Egyéb amatőr művészeti csoportok 87 1032 
Alkotó művelődési közösségek 

925 19 253 mhviösszesen: 925 19 253 

Alkotó művelődési közösségek, népművészeti alkotó 
csoportok 

Közösségek 
száma 

Tagok 
száma 

Népművészeti alkotó csoportok összesen 408 9 373 

Hangszeres népzenei csoport 37 * 226 

Népdalkör 66 1 248 

Néptánc együttes 128 3 627 

Népi együttes 8 154 

Hagyományőrző együttes 34 1014 

Egyéb előadó művészet 11 169 

Fazekas 12 200 

Faragó 5 70 

Gyermekjáték készítő 9 282 

Kovács 1 12 

Népi bútorműves 0 0 

Népi ékszerkészítő 2 163 

Szűcs, bőrműves 1 140 

Rézöntő 0 0 

Szalma, gyékény, csuhé és vesszőfonó 17 489 

Textil hímző, szövő 25 466 

Tojásfestő 4 201 

Népi hangszer 2 36 

Egyéb tárgyi alkotóművészet 19 325 
Egyéb tárgyalkotó kézműves 27 441 
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Tárgyi alkotóművészet 

Összes közösségek száma 124 
Összes tagok száma 2 825 

Ebből gyermek 2 171 
Bemutatkozások száma 248 
Ebből egyes Imzösségek 

Textiles 25 

Fazekas 12 
Szalma 17 

Tudományos ismeretterjesztő előadások 

Alkalom Résztvevő 

Társadalomtudományok 265 10 330 
Természettudományok 356 7 494 
Alkalmazott természet és műszaki 40 1 183 
Közhasznú ismeretek 259 4389 
Ismeretterjesztő filmvetítés 419 5 935 
Összesen 1 339 29 331 

Tudományos ismeretterjesztő előadások 

Csoport Résztvevő 

Társadalomtudományok 137 137 12 025 
Természettudományok 61 9 616 
Alkalmazott természet és műszaki 8 1 183 
Közhasznú ismeretek 234 4 465 
Ismeretterjesztő filmvetítés 354 9 263 
Összesen 794 36 552 

Tanfolyamok 

Csoport Résztvevő 

Társadalomtudományok 1 158 
Természettudományok 3 39 
Alkalmazott természet és műszaki 33 172 
Egyéb tanfolyam 134 2 551 
Összesen 170 2 920 

Szórakoztató rendezvények 

Alkalom Résztvevő 

Könnyűzenei koncert 233 62 236 
Bál, táncos rendezvény 813 116 270 
Műsoros est 289 58 709 
Szórakoztató rendezvények összesen 1 335 237 215 

Népművészeti rendezvények 

Alkalom Résztvevő 

Népzenei hangverseny 105 21 701 
Kézműves vásár 74 57 089 
Egyéb 109 23 552 
Összesen 288 102 342 

Nem nemzetközi fesztiválok 

Alkalom Résztvevő 

Több művészeti ágban 19 86 084 
Egy művészeti ágban 45 29 327 
Gasztrokulturális 26 18 718 
Egyéb fesztivál 28 4 872 
Fesztiválok összesen 118 13 9001 

Nemzetközi programok Magyarországon 

Alkalom Résztvevő 

Művészeti fesztivál, verseny 34 3 027 
Konferencia, előadás 18 1 647 
Tanulmányút 2 31 
Szakértők és delegációk fogadása 34 602 
Tábor 9 964 
összesen 97 6 271 

Tanfolyamok 

Csoport Résztvevő 

Társadalomtudományok 1 158 
Természettudományok 3 39 
Alkalmazott term. és műszaki tud. 33 172 
Egyéb tanfolyam 127 2 446 
Összesen 163 2 815 

O K J szakképesítést nem adó tanfolyamok (idegen nyelv 

nélkül) 

Csoport Résztvevő 

Felvételi előkészítő 3 55 
Á t - és továbbképző 3 129 
Pedagógus továbbképzés 3 280 
Közm. szakmai továbbképzés 1 32 
Egészségvédelem, mentálhigiéné 15 379 
Népi kézműves 2 26 
Művészeti tanfolyamok 52 1317 
Vállalkozási ismeretek 0 0 
Közhasznú tanfolyamok 14 148 
Sport, erőnlét 11 281 
Egyéb tanfolyam 59 1065 
Összesen 163 3 712 

Idegen nyelvek 

Csoport Résztvevő 

Angol 47 455 
Német 26 251 
Francia 1 7 
További nyelvek 1 15 
Összesen 75 728 

Oktatás, tanfolyamok összesen 

Csoportok 
száma 

Tanulók 
száma 

Oktatás, tanfolyamok összesen 281 7 656 
Ebből OKJ szakképzés 39 1 129 

(Végzett) 1 061 

Speciális szakmai tanfolyamok 

Csoport Résztvevő 

Közhasznú ismeretek 1 150 
Művészeti ismeretek 1 23 
Közösségfejlesztés-falufejlesztés 840 441 
Magyar nyelv ápolása 3 73 
Hazai kisebbségek tanfolyamai 1 16 

Összesen 846 703 
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Klubok, körök, szakkörök 

Csoport T a g 

Gye rmek , ifjúsági 236 4 699 

Felnőtt , nyugdíjas, családi, vegyes 889 25 578 

Összesen 1 125 30 277 

Közösségi rendezvények 

A l k a l o m Résztvevő 

Népünnepély, falunap 235 261 071 

Búcsú 76 101 098 

Társadalmi rendezvények, ünnepek 517 135 747 

játszóház 519 22 143 

Családi rendezvények 294 4 4 3 7 1 

P o l i t i k a i rendezvények 229 23 860 

Egyéb vásárok, bemutatók 1 781 199 859 

Közösségi rendezvények összesen 3 651 788 149 

Vetélkedők, versenyek 

A l k a l o m Résztvevők 

Művészeti 106 10 523 

Spor t 343 32 216 

Természettudomány 10 1 260 

Egyéb 83 6 414 
Összesen 542 50 413 

Konferencia, tanácskozás 

Csoport Résztvevő 

Társadalomtudományok 17 891 

Természettudományok 10 792 

A l k a l m a z o t t természet és műszaki 5 250 

Egyéb 75 2 655 

Összesen 107 4 588 

A közművelődésben gazdasági, műszaki foglalkoztatottak 
és vállalkozók 

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 
Gazdasági, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat ellátók 76 

Műszaki, t echnika i feladatokat ellátók 64 

F i z i k a i kisegítő feladatokat ellátók 119 

Egyéb foglalkoztatott 77 

Vállalkozói, megbízási szerződéssel foglalkoztatottak 258 

Részmunkaidőben foglalkoztatottak 
Gazdasági, ügyviteli, adminisztratív feladatokat ellátók 13 

Műszaki, t echn ika i feladatokat ellátók 18 

F i z i k a i kisegítő feladatokat ellátók 23 

Előzőekből igazgató, elnök 
Gazdasági, ügyviteli, adminisztratív feladatokat ellátók 1 

Műszaki, t echnika i feladatokat ellátók 0^ 

F i z i k a i kisegítő feladatokat ellátók 0 

Egyéb foglalkoztatott 1_ 

Vállalkozói, megbízási szerződéssel foglalkoztatott 2 

A közművelődésben önkéntes munkát vállalók 

Foglalkoztatottak összesen 648 

Ebből igazgató 49 

A közművelődésben foglalkoztatott szakalkalmazottak 
száma 

Teljes munkaidőben foglalkoztatott 
Szakirányú felsőfokú végzettséggel 104 
N e m szakirányú felsőfokú végz., felsőfokú szakvizsgával 11 

Egyéb felsőfokú végzettséggel 28 

Középfokú szakirányú végzettséggel 53 

Egyéb végzettséggel 37 
Részmunkaidőben foglalkoztatott 

Szakirányú felsőfokú végzettséggel 14 
N e m szakirányú felsőfokú végz., felsőfokú szakvizs iával 3 

Egyéb felsőfokú végzettséggel 13 

Középfokú szakirányú végzettséggel 12 
Egyéb végzettséggel 31 

Fentiekből igazgató 
Szakirányú felsőfokú végzettséggel 59 

N e m szakirányú felsőfokú végz., felsőfokú szakvizs; ?ával 7 

Egyéb felsőfokú végzettséggel 12 

Középfokú szakirányú végzettséggel 6 

A közművelődési intézmények pénzforgalma 

Bevételek (eFt) 
Saját forrás 358 969 

Támogatás 1 386 410 

A támogatásból önkormányzati 1 176 632 

Kiadások (eFt) 
Személyi 771 105 
Dolog i 1 0 1 1 3 9 2 

Műemléki épületek hasznosítása a közművelődésben 

Műemléki jegyzékben szereplő épület 19 

H e l y i önkormányzat védelme alatt álló épület 52 
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