
Bevezetés
Az MMIKL vállalása szerint minden év őszén2 el-
végzi a közművelődési statisztika aktuális adatainak 
elemzését; jelen munka a harmadik a sorban. Sajnos, 
mivel az adatok túl későn váltak elérhetővé (a NEF-
MI tájékoztatása szerint internetes közzétételük a 
mozik adatszolgáltatásának késése miatt csúszott), 
szakítanunk kellett a már jól bevált, az MMIKL és 
a megyei intézmények, intézetek együttműködésén 
alapuló módszerrel. Így az idei elemzésben csak a 
számadatokra és az előző évek tapasztalataira tud-
tunk támaszkodni, s le kellett mondanunk az egyes 
megyék közti eltérések ismertetéséről is. Bár az 
anyag így kevésbé átfogó lett, mégis úgy gondoljuk, 
a szakma számára létfontosságú, hogy lássa, az egy-
re nehezedő külső feltételekre hogyan reagálnak a 
fenntartók, az intézmények és a látogatók.

Adatszolgáltatás
2011-ben az előző évi mélyponthoz képest 5%-kal nőtt a 
visszaküldött adatlapok száma, de még így is az elmúlt 
tíz év második legalacsonyabb értékét jelentette (1. sz. 

1  OSAP Jelentés a közművelődési tevékenységet 
folytató szervezetek működéséről, nyilvántartási száma: 
1438. 
2  A 2008-as anyag itt elérhető: http://www.mmikl.hu/
mmi.hu/szin/szin14_5/szin14_5.pdf, a 2009-es pedig 
itt: http://epa.oszk.hu/01300/01306/00107/pdf/

grafi kon). Az időszak elejéhez képest az elmaradás 9%-
ot, a 2006-os csúcsponthoz képest 14%-ot tett ki. Ahogy 
előző évi elemzésünkben jeleztük, a 2009-es nagy-
mértékű csökkenés elsősorban a papíralapúról az 
online adatszolgáltatásra való áttérés következmé-
nye volt, és elsősorban az erre fel nem készült ki-
sebb településeket érintette.3

Az adatlapok számának alakulását megyénként 
vizsgálva igen különböző tendenciákat tapaszta-
lunk. Az előző évhez képest Baranya, Fejér és kü-
lönösen Tolna megye tudott nagymértékű növe-
kedést elérni (1. sz. tábla). Baranya megyében ez 
valószínűleg a – sajnos azóta jogutód nélkül meg-
szűnt – Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgal-
mi Központ által az önkormányzatok munkatársai 
számára szervezett képzéseknek volt köszönhető. 
Sajnos négy megyében még a 2009-es mélyponthoz 
képest is jelentősen csökkent a visszaküldött adat-
lapok száma: Hajdú-Bihar (−26%), Győr-Moson−
Sopron (−18%) Szabolcs−Szatmár-Bereg (−16%) és 
Komárom-Esztergom megyében (−15%)

Az adatszolgáltatók száma a 2006-os szinthez képest 
csak Budapesten mutatott jelentős növekedést, s a ha-
gyományosan jó adatszolgáltató nyugat-dunántúli 
régióban tudott szinten maradni, az összes többi me-

3  Talata-Dudás Katalin: A közművelődés helyzete a 
2006–2009-es közművelődési statisztika adatai alapján, SZÍN 
2010. október, 15/5.
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1. sz. tábla: Visszaérkezett adatlapok száma megyénként, 2006−2010

db %
 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 2010/2009
Budapest 116 117 131 152 145 125 95
Baranya 270 259 275 183 254 94 139
Bács–Kiskun 181 162 153 145 151 83 104
Békés 143 129 99 114 111 78 97
Borsod–Abaúj–Zemplén 229 200 267 134 134 59 100
Csongrád 76 56 64 67 66 87 99
Fejér 113 101 94 59 84 74 142
Győr–Moson–Sopron 182 166 164 110 90 49 82
Hajdú-Bihar 105 97 107 90 67 64 74
Heves 172 128 151 142 131 76 92
Komárom–Esztergom 97 112 101 100 85 88 85
Nógrád 113 101 103 92 95 84 103
Pest 229 207 234 225 215 94 96
Somogy 166 174 199 133 144 87 108
Szabolcs–Szatmár–Bereg 154 165 162 131 110 71 84
Jász–Nagykun–Szolnok 126 127 122 115 110 87 96
Tolna 267 246 236 72 194 73 269
Vas 234 238 230 234 241 103 103
Veszprém 271 268 278 268 274 101 102
Zala 311 314 318 335 346 111 103
Mindösszesen 3 555 3 367 3 488 2 901 3 047 86 105
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1. sz. grafikon: A közművelődési statisztikát beküldő szervezetek számának alakulása (db), 2001–2010
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gyében csökkenést tapasztalhattunk. A legnagyobb visz-
szaesés Győr–Moson–Sopron (–51%), BAZ (–41%) és 
Hajdú–Bihar megyében (–36%) volt látható. Fontos, 
de sajnos a rendelkezésre álló információk alapján 
nem megválaszolható kérdés, hogy a fenti csökke-
nésből vajon mennyi vezethető vissza az adatszol-
gáltatók számának csökkenésére (összevonások, 
megszűnések), s mennyi a megyei intézeteknél-in-
tézményeknél tapasztalható változásokra (átszer-
vezés-összevonás, leépítés).

Az adatszolgáltatók számának változása elté-
rően alakult a különböző nagyságú településeken. 
Az előző évhez képest ugyan kissé javult a hely-
zet a kisebb településeken (a 10 ezer fős kategóri-
áig több adatlap jött vissza), de 2006-hoz képest a 
fővárost és a 3–5 ezer fős településeket kivéve minden 
településkategóriánál jelentős csökkenés volt tapasztal-
ható (2. sz. tábla).

2010-ben a települések 67,1%-áról jött vissza leg-
alább egy adatlap, 2006-ban ez az érték még 78,2% volt. 
A legnagyobb mértékű csökkenést a háromezer fő alatti 
településeknél tapasztalhattuk; az ezer fő alattiaknál 

mindössze 58,9%, az 1–3 ezer főseknél 68,4% volt a 
visszaküldési arány (3. sz. tábla).

Talán a fenti számoknál többet mond az az adat, 
amely azt mutatja, hogy a települések mekkora há-
nyadán folyt olyan tevékenység, amelyről az adat-
szolgáltatási kormányrendelet4 alapján jelentést 
kellett volna beküldeni. Erre az összehasonlításra 
az NKA által fi nanszírozott, az MMIKL által 2010-
ben végzett „A települések közkulturális ellátottsága” 
c. kutatás ad lehetőséget5 az ötezer fő alatti tele-
pülések esetén (továbbiakban „MMIKL kutatás”).

4  288/2009.(XII. 15.) kormányrendelet az Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről 
és adatátvételeiről. Ennek 5. sz. melléklete alapján 
adatszolgáltatásra kötelezett: „valamennyi, 
alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató 
önkormányzati, állami intézmény, társadalmi szervezet, 
gazdasági társaság, vállalkozás”. 
5  A telefonos megkérdezésen alapuló kutatásban 
504 településen – több más kérdéskör mellett – azt 
mértük fel, hogy az elmúlt 12 hónapban milyen 
alkotó művészeti, sport, játék és egyéb klubok–körök 
működtek a településen, milyen (és hány) képzés–

2. sz. tábla: A beérkezett adatlapok megoszlása településnagyság szerint

2006 2007 2008 2009 2010 2010/2006 2010/2009

ezer főig 1 261 1 257 1 291 978 1 080 85,6 110,4

1–3 ezer fő 926 885 877 700 739 79,8 105,6

3–5 ezer fő 221 209 239 207 224 101,4 108,2

5–10 ezer fő 216 189 204 190 197 91,2 103,7

10–50 ezer fő 500 441 449 385 382 76,4 99,2

50 ezer fő felett 315 269 296 289 279 88,6 96,5

Budapest 116 117 132 152 145 125,0 95,4

Összesen 3 555 3 367 3 488 2 901 3 046 85,7 105,0

3. sz. tábla: A települések hány %-áról küldtek vissza legalább egy adatlapot?

 2006 2007 2008 2009 2010

ezer főig 69,8 69,4 72,0 54,5 58,9

1–3 ezer fő 85,0 82,8 80,7 66,8 68,4

3–5 ezer fő 90,4 85,6 92,3 84,7 88,5

5–10 ezer fő 95,9 95,9 92,4 92,4 95,7

10–50 ezer fő 96,7 97,6 98,4 98,4 99,2

50 ezer fő felett 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Budapest 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Összesen 78,2 77,0 78,1 64,0 67,1
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A két adatsor összevetése alapján az ötezer fős 
települések 97%-áról kellett volna (legalább egy) adat-
lapnak érkeznie, ezzel szemben csak 63%-áról jött (2. sz. 
grafi kon).

A településnagyság szerinti részletes adatokat 
nézve a mulasztók aránya a településnagyság csökke-
nésével nőtt (4. sz. tábla). Még a legkisebb, ezer fő 
alatti településeknek is szinte mindegyikén (96%) 
folyt valamilyen közművelődési tevékenység, ez-
zel szemben csak 57%-uk küldött be adatlapot. 

tanfolyam, ismeretterjesztő előadás, kiállítás, művészeti, 
szórakoztató, illetve társadalmi rendezvény, vetélkedő 
és verseny volt. A közművelődési tevékenységek körét a 
közművelődési statisztika adatlapja alapján határoztuk 
meg; idevettük az alkotóművészeti csoportokat, a nem 
sport jellegű és nem iskolai klubokat, köröket, a (nem 
iskolai) képzéseket, tanfolyamokat, ismeretterjesztő 
előadásokat, kiállításokat, művészeti, szórakoztató, 
illetve társadalmi rendezvényeket, valamint a nem sport 
jellegű vetélkedőket, versenyeket. 

Nem volt sokkal jobb a helyzet az 1–3 ezer lakosú 
településeken sem (99% vs. 66%).

Az, hogy egy településről legalább egy szerve-
zet szolgáltatott adatot, még közel sem jelenti azt, 
hogy minden megfelelő tevékenységről van infor-
mációnk; erre a kérdésre a szervezetek tartalmi te-
vékenységének vizsgálatánál fogunk kitérni.

Működési forma
2010-ben a törvényi szabályozás változása6 miatt 
módosultak az adatlap által használt kategóriák: 
megszűnt az önállóan / részben önállóan működő 
6  2010-től a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény szerint 
megszűnt az önállóan/részben önállóan működő 
költségvetési szervi megkülönböztetés. Megjelent 
viszont (ugyanebben a paragrafusban) két új kategória, 
az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan 
működő költségvetési szerv, melyek a korábbi 
kategóriáknak nem feleltethetők meg egyértelműen.

1,6

1,2

35,9

61,3

nem volt statisztika és
tevékenység sem

statisztika volt, de
tevékenység nem

tevékenység volt, de nem
küldtek be statisztikát

mindkettő volt

2. sz. grafikon: A települések hány %-a adott be közművelődési statisztikát és hánynak kellett volna*

* A 2010-es közművelődési statisztika és az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c.
kutatásának összevetése alapján

4. sz. tábla: A települések hány %-áról küldtek vissza közművelődési statisztikát és hány %-án folyt köz-
művelődési tevékenység

 
Küldtek vissza 2010-ben 

közművelődési statisztikát
Volt közművelődési tevé-

kenység a településen
Az arra kötelezettek hány 
%-a küldött be statisztikát

ezer főig 57,3  95,7 59,9

1–3 ezer fő 65,7  99,4 66,1

3–5 ezer fő 91,7 100,0 91,7

Együtt 62,5  97,2 64,3

* Az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c. kutatása alapján
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költségvetési szervi megkülönböztetés7, megjelent 
viszont két új kategória: az önállóan működő és 
gazdálkodó, illetve az önállóan működő költség-
vetési szerv – ezek a korábbi kategóriáknak nem 
feleltethetők meg egyértelműen. Fennmaradt az 
adatlapban az előző elemzésben jelzett probléma, 
hogy nem egyértelműek a használt kategóriák, ke-
verednek a különböző csoportosítási szempontok, 
a gazdálkodás–igazgatás önállósága és az egy-/
többfunkciósság, hiszen egy többfunkciójú intéz-
mény is lehet önállóan működő és gazdálkodó.8

Mindezekkel a változásokkal és értelmezési 
problémákkal együtt az adatokból jól látszik (3. sz. 
grafi kon), hogy a települési önkormányzatok egyre 
nagyobb arányban látják el közvetlenül ezt a feladatot 
(arányuk az összes feladatellátón belül 49%-ról 
54%-ra emelkedett). E változás mögött – a régebbi 
megyei elemzésekre alapozva – az áll, hogy több 
művelődési ház mint intézmény megszűnt, s az 
önkormányzat látja el a feladatot a polgármesteri 
hivatal vagy esetleg az iskola dolgozóival, kisebb 

7  Sajnos a változások átvezetése az adatlapon 
részleges volt: a fedlapon továbbra is a régi kategóriák 
szerepelnek a gazdálkodás módjánál. 
8  Pl. számos, neve alapján feltehetően többfunkciójú 
intézmény (pl. ÁMK, művelődési ház és könyvtár stb.) a 
„többfunkciójú intézmény szervezeti egysége” kategória 
helyett az önállóan működő, illetve az önállóan működő 
és gazdálkodó intézményeknél szerepel. 

településeken esetenként maga a polgármester. 
A szabályozás változása (és az adatlap nem egy-
értelmű kategóriahasználata) miatt nehezen értel-
mezhetőek az egyéb intézményi formáknál látható 
változások, de a költségvetési intézményi forma és az 
ezzel (legalábbis jogilag) járó működési és gazdálko-
dási önállóság visszaszorulása közvetve kiolvasható az 
adatokból (az összes intézményi forma együttes sú-
lya 28%-ról 19%-ra csökkent. Így például nagyon 
fontos lenne látni a többfunkciós szervezetek szá-
mának alakulását, ez azonban a fent leírt problé-
mák miatt nem lehetséges. A civil és a gazdasági 
szervezetek súlya enyhén növekedett az időszak 
elejéhez képest, ami részben a közszolgáltatási fel-
adatok kiszervezése következménye lehet; ki kell 
azonban emelnünk esetükben mind a működés, 
mind a jelentési gyakorlat hektikusságát.9

Ha csak azokat a településeket nézzük, ahon-
nan mind az öt évben érkezett adatlap, akkor még 
markánsabban mutatkozik meg a települési ön-
kormányzatok szerepének növekedése (2006-ról 
2010-re: 41%-ról 49%-ra), s ezzel párhuzamosan az 
intézményi működés (és önállóság) csökkenése: az 
összes intézményi forma együttes súlya 31%-ról 
20%-ra esett vissza.
9  Ide sorolnánk azt a jelenséget is, hogy a társadalmi 
és a gazdasági szervezetek egy része az önálló 
gazdálkodású és igazgatású intézmény kategóriát jelölte 
be, holott ez csak a költségvetési szervekre vonatkozna. 

3. sz. grafikon: Az adatszolgáltatók megoszlása típus szerint
Bázis: azok a szervezetek, amelyek adtak erre a kérdésre választ
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Személyi ellátottság – szakmai munkakört betöltők
A foglalkoztatottak számának alakulását csak 
2008-tól tudtuk vizsgálni, az adatlap átalakítása 
miatt. 2010-ben az előző évhez képest (amikor pedig 
jóval kevesebben jelentettek) a szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak száma nem változott, 2008-hoz viszo-
nyítva pedig 10%-os emelkedés mutatkozott. A növe-
kedés egyértelműen a vállalkozók számának gyarapo-
dásából adódott (66%), a közalkalmazottaknál10 enyhe, 
1–2%-os csökkenés látszott (5. sz. tábla és 4. sz. gra-
fi kon).

Az adatlap 2010-ben rákérdezett az összes fog-
lalkoztatotton belül a művészeti csoport-, szakkör- 
és klubvezetők számára.11 Számuk eszerint igen 
jelentős volt, majdnem kétezer fő,12 feltételezésünk 

10  A közalkalmazottak legjelentősebb szegmensének, 
az önkormányzat által foglalkoztatottaknak számát 
egy külső adatforrásból, az önkormányzatok 
mérlegbeszámoló adataiból is kontrollálni tudjuk. 2010-
ben a szakfeladat rendjének változása miatt az idősoros 
összehasonlítás problematikus, mindazonáltal a két 
adatforrás hasonló nagyságrendű, 1.800–1.900 fő körüli 
közalkalmazottat jelez az önkormányzatoknál. 
11  Sajnos, a Statisztikai Munkacsoport által kért másik 
kategória, az oktatók száma továbbra sem került be az 
adatlapba.
12  Mivel a művészeti csoportok és a klubok, szakkörök 
száma ennél jóval magasabb, mintegy húszezer volt, 
vélhetően egy vezető több csoportot is vihet, illetve a 

szerint ők tehetik ki a vállalkozók jelentős részét (a 
külön fel nem mért oktatókkal együtt).

A vezetők száma a 2008-as adatnak megfelelő 
szintet mutat, ami az adatszolgáltató szervezetek 
és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban fog-
lalkoztatottak számának csökkenése, s az összevo-
násokra vonatkozó hírek ismeretében nehezen hi-
hető, a jelenség mögött (az előző évhez hasonlóan) 
a kategória változó értelmezése húzódhat meg: 
egyik évben csak az intézményvezetőket sorolták 
ide, míg a másikban a tagintézmény-vezetőket is. 
Az útmutató erre a kérdésre továbbra sem tér ki, 
ezért újra jeleznénk, hogy célszerű lenne egyértel-
művé tenni.

Azt vizsgálva, hogy a települések hány %-án volt 
legalább egy fi zetett, szakmai munkakörben dolgozó, azt 
tapasztaljuk, hogy 2008-ban ez az arány 50,2% volt, 
2009-ben ez az arány jelentősen csökkent, s 2010-ben is 
ezen az alacsonyabb szinten (38,7%) maradt (6. sz. táb-
la). A csökkenés mértéke a kisebb településeken nagyobb 
arányú volt: 2010-ben az ezer fő alattiak csupán ötö-
dén foglalkoztattak legalább részmunkaidős szak-
embert, míg 2008-ban még az egyharmadukon.

A fenti adatokat a korábban már említett 
MMIKL kutatás eredményeivel összevetve azt kapjuk, 
hogy a fenti alacsony értékek sajnos reálisak: eszerint 

vezetők egy másik része nem a vállalkozók, hanem az 
önkéntesek között jelenik meg.

5. sz. tábla: Szakmai munkakört betöltők száma

 2008 2009 2010 2009/2008 (%) 2010/2008 (%)

Munkavég-
zésre irányuló 
jogviszonyban 
állók

teljes munka-
időben

3 210 3 174 3 145 98,9 98,0

részmunkaidőben 1 026 865 998 84,3 97,3

részmunkaidős 
átszámítva

464 391 462 84,4 99,5

teljes+részmun-
kaidős

4 236 4 038 4 143 95,3 97,8

vezető 805 874 822 108,5 102,1

vállalkozó 855 1 567 1 420 182,9 166,1

Összesen, önkéntesek, közhasznú fogl. 
nélkül

5 091 5 603 5 562 110,0 109,3

összesből közalkalmazott 2 122 2 111 2 050 99,5 96,6

összesből művészeti csoport-, szak-
kör-, klubvezető*

na na 1 849 na na

önkéntes, közhasznú fogl. 7 808 7 260 7 737 93,0 99,1

*2010-től



10

S
T
A

T
IS

Z
T
IK

A
 –

 T
al

at
a-

D
u
d
ás

 K
at

al
in

: 
 A

 k
ö
zm

ű
ve

lő
d
és

 h
el

yz
et

e 
a 

2
0
0
6
-2

0
1
0
-e

s 
kö

zm
ű
ve

lő
d
és

i 
st

at
is

zt
ik

a 
ad

at
ai

 a
la

p
já

n

6. sz. tábla: A települések hány %-án volt közművelődési területen legalább egy (akár teljes, akár rész-
munkaidős) fi zetett dolgozó? Bázis: összes település

 
Nem küldtek 

egy jelentést sem
Küldtek jelentést, 
nincs szakember Van szakember

 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
ezer fő alatt 28,1 45,4 41,0 38,3 35,8 40,1 33,6 18,8 19,0
1–3 ezer fő 19,0 33,3 31,9 20,5 16,8 18,7 60,5 49,9 49,4
3–5 ezer fő 6,7 14,4 13,4 13,5 9,6 12,9 79,8 76,0 73,7
5–10 ezer fő 8,0 6,5 4,1 0,7 3,6 2,8 91,3 89,9 93,1
10–50 ezer fő 1,6 1,6 0,8 0,0 0,0 2,4 98,4 98,4 96,7
50 ezer fő felett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Budapest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Átlag 21,9 36,0 32,9 28,0 25,3 28,4 50,2 38,6 38,7

7. sz. tábla: A települések hány %-án volt közművelődési szakember* Bázis: ötezer fő alatti települések

Teljes munkaidős Részmunkaidős
Akár teljes-, 

akár részmunkaidős
ezer fő alatti települések  9  8 17
1–3 ezer fős települések 38 16 52
3–5 ezer fős települések 72 22 83
Összesen 23 12 33

* Az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c. kutatása alapján

2008 2009 2010

4. sz. grafikon: Szakmai munkakört betöltők száma (fő), 2008–2010
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az ezer fő alatti települések 17%-án, az ezer–háromezer 
fő közöttiek 52%-án, s a három–ötezer fősek 83%-án 
dolgozik közművelődési szakember (7. sz. tábla).

A hivatkozott kutatásból az is kiderül, hogy a 
települések 8%-át tették ki azok, ahol volt népmű-
velő, ennek ellenére mégsem szolgáltattak adatot; 
a mulasztók aránya a háromezer fő alatti telepü-
léseken jóval nagyobb volt, mint a három–ötezer 
fősek esetén.

Gazdálkodási mutatók
A gazdálkodási adatok országos szinten sajnos ismét 
használhatatlannak bizonyultak. Ha az adatoknak 
hinnénk, a közművelődési szervezetek gyakor-
latilag három éve jóval többet költenének bevéte-
leiknél (5. sz. grafi kon). Az eltérés különösen két 
megyében volt nagymértékű, BAZ-ban a kiadások 
mintegy 50%-kal haladták meg a bevételeket, míg 
Tolna megyében hasonló mértékű, de ellenkező 
előjelű különbséget tapasztalhattunk.13

Míg a korábbi években legalább az önkormányzati 
fenntartású intézmények, színterek esetén lehetőségünk 
volt az adatok külső forrásból való ellenőrzésére, erre 
idén nem volt mód, az államháztartási körbe tartozó 

13  A problémák okairól lásd az előző két elemzést. 

szervezetek bevételeinek és kiadásainak besorolá-
sát meghatározó szakfeladat-rend változása miatt.14

Bár a változások ismertetése meghaladja e dol-
gozat kereteit, meg kell jegyeznünk, hogy az új sza-
bályozás jóval nagyobb mértékben érinti a közmű-
velődést, mint a kultúra egyéb, jobban körülírható 
területeit, mint a könyvtárak, színházak, levéltárak 
stb. Pozitívnak mondható a közművelődés szemszögé-
ből, hogy számos olyan, korábban leginkább az egyéb 
vagy máshová nem sorolható szórakoztatási és kulturá-
lis tevékenység rubrikáiban megjelenő, de véleményünk 
szerint a közművelődéshez sorolható tevékenységhez 
tartozó kiadásokat–bevételeket (mint pl. a 84119 Nem-
zeti ünnepek programjai, kiemelt állami és önkor-
mányzati rendezvények, 9004 Kulturális műsorok, 
rendezvények, kiállítások szervezése) külön mutat-
nak ki.15

2010-től a közművelődési tevékenységen belül (már-
mint amit a szabályozás annak vesz) külön szak-
feladat lett a 910501 Közművelődési tevékenységek és 

14  8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási 
szakfeladatok rendjéről
15  Viszont továbbra sem lehet tudni, milyen 
szakfeladatra kell pl. a teleházakra fordított 
önkormányzati kiadásokat írni.
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5. sz. grafikon: A közművelődési szervezetek bevételei és kiadásai (eFt), 2002–2010



12

támogatásuk16, valamint a 910502 Közművelődési in-
tézmények, közösségi színterek működtetése17. Ameny-

16  A fenti útmutató szerint: 910501 Közművelődési 
tevékenységek és támogatásuk
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a közművelődési tevékenységekkel (a polgárok 
iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, 
kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú 
cselekvései, amelyek jellemzően együttműködésben, 
közösségekben valósulnak meg, s melyeknek célja 
különösen az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, 
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, a település környezeti, 
szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, 
a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az 
ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretszerző, az 
amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének, 
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák 
közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a 
feltételek és egyéb művelődést segítő lehetőségek 
biztosítása) és ezek támogatásával kapcsolatos 
bevételeket és kiadásokat, jellemzően a közművelődési 
formákhoz (alkotó művelődési közösségek, művészeti 
csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek, 
rendezvények, kiállítások, műsorok, táborok, 
vetélkedők, fesztiválok, népünnepélyek stb.) közvetlenül 
kapcsolódó bevételeket (részvételi, tagsági díjak, 
jegybevételek stb.) és kiadásokat (a megvalósításban 
közvetlenül közreműködő művészek, szakemberek 
személyi juttatásait, járulékait, a tevékenységhez 
kapcsolódó dologi kiadásokat, ráfordításokat), 
függetlenül attól, hogy közművelődési intézmény vagy 
közművelődési közösségi színtér keretében valósulnak-e 
meg e tevékenységek.
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyek 
meghatározása más helyen szerepel e szakfeladat-
rendben, így tervezésük, elszámolásuk ott történik.
17  910502 Közművelődési intézmények, közösségi 
színterek működtetése
Itt kell megtervezni és elszámolni:
– a közművelődési intézmények (a lakosság közösségi 
közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, 
fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, 
személyi, infrastrukturális feltételekkel és alapító 
okirattal rendelkező költségvetési szervek vagy egyéb 
fenntartású intézmények), valamint a közművelődési 
közösségi színterek (a helyi lakosság rendszeres vagy 
alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság 
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok 
társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján 
működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, 
adott helyen rendszeresen működő intézmények 

nyiben csak az utóbbi szakfeladatba sorolt kiadásokat 
vesszük, akkor jelentős, 32%-os csökkenés mutatkozik az 
előző évhez képest, míg ha mind a kettőt, akkor hasonló 
mértékű (29%-os) növekedés (8. sz. tábla). Nem vilá-
gos, hogy az önkormányzatok milyen kiadásokat 
soroltak az előbbi szakfeladathoz, ezért a változás 
irányáról és mértékéről leghamarabb jövő májusra 
lesz információnk, a következő évi adatok ismere-
tében.

A szakfeladat-rend nagymértékű átalakulása, a 
mutatkozó bizonytalanságok miatt érdemes lehet 
újra feltérképezni, mit is könyvelnek az önkor-
mányzatok pontosan az egyes szakfeladatokra, ho-
gyan értelmezik ezeket.18

Az önkormányzati kulturális kiadások egyik 
fontos stabil forrását jelentette 2010-ig a közmű-
velődési és közgyűjteményi normatíva19; a 2002–
2009-es időszakban számításaink szerint a nevé-
ben megjelölt feladatokra fordított önkormányzati 
kiadások mintegy 8–10%-át fedezte. A fenti idő-
szakot nézve reálértéke 2003 és 2005 között volt a 
legmagasabb, utána csökkent, s 2009-ben a 2002-es 
értéknek már csupán 86%-át tette ki.

A 2010-es évre a korábban önálló közműve-
lődési és közgyűjteményi normatíva beolvadt az 
önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- 

vagy egyéb jogállású létesítmények) működtetésével 
kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, jellemzően a 
közművelődési intézmények, színterek kialakítására, 
működtetésére elnyert támogatásokat, azok 
felhasználását, az épületek működtetéséhez kapcsolódó 
állagmegőrzések, felújítások, fejlesztések bevételeit és 
kiadásait (amennyiben az intézmény más szakfeladaton 
elszámolandó tevékenységet is végez, az állagmegőrzési, 
felújítási és fejlesztési tevékenységek bevételeit és 
kiadásait a szakmai alaptevékenység megfelelő tételei 
arányában meg kell osztani).
Nem itt kell megtervezni és elszámolni:
– a nem közművelődési intézményben, közművelődési 
közösségi színtérben megvalósuló közművelődési 
tevékenységekkel kapcsolatos, említett kiadásokat, 
bevételeket;
– a közgyűjtemények (könyvtár, levéltár, muzeális 
intézmény), a művészeti és oktatási intézmények, egyéb 
költségvetési szervek közművelődési tevékenységéhez 
és az egyéb közösségi színterek tevékenységéhez 
kapcsolódó kiadásokat és bevételeket.
18  Ld. az MMI korábbi kutatását, Kísérlet a helyi 
önkormányzatok közművelődési és kulturális 
kiadásainak meghatározására, mérlegbeszámolójuk 
alapján Dudás Katalin; 2005. SZÍN 10/1
19  Értékét az adott évi költségvetési törvény 
mellékletében határozza meg az országgyűlés. Mivel 
a települési és a megyei normatíva nagysága együtt 
mozgott, ezért nem tartottuk szükségesnek utóbbit 
külön elemezni.
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és kulturális feladatainak ellátásához hozzájáruló 
normatív támogatásba. Összehasonlítva a 2010-es 
összevont normatíva értékét a korábbi külön nor-
matívák összegével, az összevonás nagymértékű 
csökkenést jelentett: a törvényben meghatározott 
feladatok megvalósításához a központi költség-
vetés a korábbi támogatás alig több mint a felével 
(folyóáron 62%-ával, reálértéken 59%-ával) járult 
hozzá e módon. Az összevont normatíva értéke 2010-
ben ugyan jelentősen nőtt az előző évhez képest, de a 
2009-esnek folyóáron is csupán 88%-át tette ki (6. sz. 
grafi kon).

A tartalmi tevékenység vizsgálata
A tartalmi tevékenység vizsgálata során – legalább-
is az ötezer fő alatti települések esetén – módunk 

nyílt rá, hogy az MMIKL kutatásával összevetve 
képet kapjunk arról, hogy a felmért programtípu-
sok, közösségi művelődési formák a települések 
hány százalékán vannak jelen, s a közművelődési 
statisztika mennyire „fedi le” ezeket.20

20  Mivel a két adatforrás eltérő módszerrel (a 
közművelődési statisztika a közművelődéssel 
alaptevékenységként foglalkozó szervezetek írásos, 
elvileg rendszeresen vezetett önbevallásán, az MMIKL 
kutatása pedig egy, a teljes település összes ilyen 
jellegű tevékenységére utólag rákérdező önkéntes 
telefonos interjún), eltérő időtartamra (előbbi a 2010-
es évre, utóbbi pedig a legutóbbi 12 hónapra, kb. a 
2010. májusától 2011. májusáig terjedő időszakra) 
vonatkozóan gyűjtött információkon a alapszik, az adott 
művelődési forma meglétén kívül más jellegű adatok 

8. sz. tábla: Egy lehetséges, de biztosan nem hibátlan összehasonlítás – az önkormányzatok kulturális 
kiadásairól, 2009–2010 (Mrd Ft)

Millió Ft 2010 / 
2009 (%) 2009 2010

Könyvtári tevékenység 21 025 21 540 102

Múzeumok 13 515 14 248 105

Levéltárak 4 762 3 529  74

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk * 17 352 *
129

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése** 28 221 19 138 68

Színházak 28 328 31 602 112

Zene- és táncművészet 4 069 4 338 107

Egyéb művészeti tevékenységek 868 690  79

Állat- és növénykertek, nemz. parkok 3 272 4 328 132

Könyv-, zenemű- és lapkiadás 1 089 1 809 166

Rádió–televízió és műsorszolgáltatás 2 050 2 820 138

Egyéb szórakoztatási és kult. tev. 14 286 3 765  26
Nemzeti ünnepek programjai, kiemelt állami és önkormányzati 
rendezvények

* 1 949 *

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése * 5 707 *

Kultúra területi igazgatása és szabályozása * 515 *

Nemzetközi kulturális együttműködés * 20 *

Kulturális képzés * 226 *

Jóléti, sport- és kultúratámogatások * 437 *
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, 
megóvása

* 1 874 *

Összesen 121 484 135 889 112

* nincs adat
** 2010 előtt: 92181-5 Művelődési központok, házak és 92182-6 Közösségi színterek tevékenysége együttesen
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6. sz. grafikon: Települési önkormányzatok normatív támogatásai –
településüzemeltetési, igazgatási, közösségi közlekedési, sport- és kulturális

feladatok (Ft/lakos) 2009–2011, folyó és összehasonlító áron (2009=100%)
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Alkotó művelődési közösségek
Az alkotó művelődési közösségek esetén az adat-
lap kisebb változásai – mint például a különböző 
művészeti ágak összevonása – ellenére is lehetőség 
volt az adatok hosszabb távú vizsgálatára. 2001-től 
2005-ig a taglétszám kismértékben nőtt, 2006-ban 
viszont nagymértékű, de átmenetinek bizonyuló 
kiugrás jelentkezett21, majd 2009-re visszaállt a ko-

esetében (pl. csoportok száma, taglétszám/résztvevők 
száma) nem vállalkozhatunk összehasonlításra.
21  A 2006-os kiugró érték a fővárosi adatszolgáltatók 
körének változására vezethető vissza: a BMK 
elemzése szerint ebben az évben több olyan nagy 
amatőr művészeti ernyőszervezet került be nagy 
seregszemléinek adataival a rendszerbe, amelyek az 

rábbi enyhe növekedés (7. sz. grafi kon). Összessé-
gében véve a tagok száma az időszak elejéhez képest bő 
harmadával (37%-kal) emelkedett, s 2010-ben mintegy 
240 ezer főt tett ki.

A legnagyobb mértékű növekedést a művészeti cso-
portoknál22 láttuk (63%), majd a népi előadó-művésze-
ti csoportoknál23 (25%), míg a tárgyalkotó népművésze-

előző, illetve a későbbi időszakban nem küldtek be 
jelentést.
22  Színjátszás, vers- és prózamondás, bábozás, 
klasszikus és moderntánc, képző- és iparművészet, fotó, 
fi lm, videó, kórus, énekkar, könnyű- és komolyzenei 
együttes és egyéb
23  Hangszeres népzene, népdalkör, pávakör, néptánc, 
hagyományőrzés és egyéb 

9. sz. tábla: Taglétszám a különböző művészeti ágak esetén, 2001 és 2010

 2001 (fő) 2010 (fő)
2010/2001 

(%)

Színjátszó-, drámacsoport, vers- és prózamondó csoport 14 301 25 459 178

Bábcsoport 1 723 1 397  81

Klasszikus- és moderntánc-csoport, társastánc 39 571 68 805 174

Képző- és iparművészeti csoport 7 242 7 212 100

Fotó-, fi lm-, videó-csoport 3 518 10 055 286

Kórus, énekkar 13 930 22 034 158

Könnyűzenei együttes 2 283 3 930 172

Komolyzenei együttes (szimfonikus, fúvós, kamara, egyéb) 4 860 6 972 143

Egyéb amatőr művészeti csoport 10 063 13 118 130

Művészeti csoportok összesen 97 491 158 982 163
    
Hangszeres népzenei csoport 3 165 3 278 104

Népdalkör, pávakör 12 519 18 034 144

Néptáncegyüttes 29 415 29 462 100

Hagyományőrző együttes 7 513 13 903 185

Egyéb népi előadó-művészet 2 305 4 097 178

Népi előadó-művészet összesen 54 917 68 774 125
    
Fazekas 2 288 1 553  68

Faragó (kéreg, fa, szaru, csont, népibútor-készítés, egyéb) 590 599 102

Bőrműves 257 285 111

Fonható szálas anyagmegmunkálók (vessző, csuhé, gyékény, szalma) 1 978 1 069  54

Textil (szövés, nemezelés, csipkeverő, hímző) 5 445 5 704 105

Egyéb komplex népi tárgyalkotó csoportok 13 264 4 497  34

Népi tárgyalkotó összesen 23 822 13 707  58
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ti csoportoknál24 erős csökkenés következett be (–42%). 
Egy másfajta bontásban nézve az adatokat, az elő-
adó-művészeti ágaknál általában növekedést vagy leg-
alábbis szinten maradást láthatunk (kivéve a bábozást), 
míg a tárgyalkotó ágaknál inkább szinten maradást vagy 
csökkenést. A legnagyobb növekedést viszont éppen a 
vizuális művészeti fotó-, fi lm- és videó-csoportoknál 
tapasztalhattuk (+168%) (9. sz. tábla). Érdekes el-
méleti kérdés, hogy a fenti tendenciák mennyiben 
tekinthetők az önreprezentáció felértékelődésének, 
illetve milyen más tényezők játszhatnak a változá-
sokban közre.

Klubok, körök, szakkörök
E rendszeres művelődési formánál meglehetősen 
furcsa kép rajzolódik ki az adatokból: a taglétszám 
2005-ig lassan, de egyenletesen nő, 2006-ban, majd 
2008-ban ugrásszerű növekedés következik be25, 
2010-ben pedig visszaáll a 2006–2007-es szintre (8. 
sz. grafi kon). Összességében véve a tagok száma az 
időszak végén 570 ezer főt tett ki, ami több mint kétsze-
rese volt a 2002-es értéknek.

Az egy csoportra jutó tagok száma nagymérté-
kű ingadozást mutatott: 2006-ban az előző évi 38 
főről 80 főre nőtt, 2009-ben érte el a maximumát 
89 fővel, majd 2010-ben visszaesett egy még min-
dig magasnak mondható értékre, 68 főre. Kérdé-
ses, hogy a fent leírt tendenciákat mennyire tekint-
hetjük valósnak, s mennyiben az adatszolgáltatási 
gyakorlat, az adatszolgáltatók körének ingadozá-
sából következőnek.

Az összes klubon, szakkörön belül az egyes tí-
pusokat csak 2006-tól érdemes összehasonlítani, 
az adatlap változásai miatt. A vizsgált időszakban az 
egyes klubtípusok súlya kissé ingadozott, összességében 

24  Fazekas, faragó, bőrműves, fonható szálas 
anyagmegmunkálók, textil és egyéb
25  A 2009. évi megyei elemzések egy része reálisnak 
tételezte a taglétszám nagymértékű növekedését, míg 
egy másik nézet szerint ehhez az is hozzájárulhatott, 
hogy a közművelődési szervezetek egy jelentős része 
klubformában működtette korábbi képzéseit.

2006-hoz képest 2010-re a nyugdíjasklubok és az érdek-
lődési körök aránya kissé csökkent az összesen belül, de 
így is ezek maradtak a legnagyobb létszámúak, a legki-
sebbek pedig a családiak (9. sz. grafi kon).

Azt vizsgálva, hogy a települések hány százalékán 
működött alkotó művelődési közösség és/vagy klub, kör, 
szakkör, a közművelődési statisztikából és az ötezer 
fő alatti települések szociokulturális ellátottságát 
felmérő MMIKL kutatásból eléggé eltérő képet ka-
punk.26 Ha az utóbbi kutatás mintájába bekerült te-
lepüléseket nézzük, a közművelődési statisztika jóval 
kevesebb helyen jelez ilyen közösséget (51% vs. 75%), az 
eltérés különösen a kisebb településeken jelentős (ezer fő 
alatt: 32% vs. 63%) (10. sz. tábla). A két adatbázist 
összehasonlítva számos, elsősorban a kisebb települé-
seken működő közösség kiesik a közművelődési statiszti-
ka hatóköréből, mert a településről egyáltalán nem adtak 
be jelentést. Elmondható viszont az is, hogy ahonnan 
küldtek vissza statisztikát, ott nem felejtették el „beval-
lani” ezt a tevékenységi formát.

Tanfolyamok, képzések
2010-ben a tanfolyamok, képzések esetében az adatlap 
(újra) változott: az előbbi forma eltűnt, s már csak az 
utóbbira kérdez rá.

2010-ben a saját szervezésű képzésben résztve-
vők száma 2006-hoz képest több mint a hétszere-
sére (9 ezer főről 69 ezer főre) emelkedett. Ez egy-
részt következhet az e formát támogató pályázatok 
hatásából, másrészt pedig abból, hogy a korábbi 
tanfolyamok egy része itt jelenik meg. Az együtt-
működő partnerrel együtt szervezett képzésben 
résztvevők száma 2006-hoz képest a háromnegye-
dére csökkent (22 ezer fő vs. 30 ezer fő).

A külső szervezésű képzésekben résztvevők 
száma 2006-hoz képest drasztikusan csökkent (956 

26  A két művelődési formát jelen összehasonlítás 
során azért kezeltük együtt, mert tapasztalataink 
szerint a felmérés esetében a megkérdezettek számára 
problematikus volt az alkotó művészeti csoportok és a 
művészeti tevékenységgel foglalkozó klubok, körök (pl. 
társastáncklub) elkülönítése.

10. sz. tábla: A települések hány %-án működött alkotó művelődési közösség vagy klub, kör, szakkör?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen

Közművelődési statisztika, összes település 32 58  83 51

Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést 54 89  91 76

MMIKL kutatás 63 93 100 75
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11. sz. tábla: A települések hány %-án volt képzés, tanfolyam, tréning?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen
Közművelődési statisztika, összes település  3 23 41 18
Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést

 6 36 45 27

MMIKL kutatás 27 53 73 39

12. sz. tábla: A települések hány %-án volt…
(Az MMIKL 2011-es „A települések szociokulturális kínálatának felmérése” c. kutatása alapján)

Képzések, tanfolyamok, tréningek 39

Oktatást pótló képzések  2

Mindennapi élethez szükséges képzések 34

      Számítógépes képzések 16

      Autóvezetés, KRESZ 19

      Nyelvi képzések 10

      Egyéb, élethez szükséges  2

Szakmai, munkaerő-piaci helyzetet javító képzések  8

Egyéb képzések  3



19

ezer főről kevesebb, mint a felére, 419 ezer főre) 
(10. sz. grafi kon).

Mivel szerettünk volna képet kapni arról, hogy 
a teljes felnőttképzésből a közművelődési szer-
vezetek mekkora részt jelentenek, megpróbáltuk 
összehasonlítani a közművelődési és a felnőttkép-
zési statisztika27 számait. A Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési Intézet 2011-es elemzése28 alap-
ján a felnőttképzésbe beiratkozottak száma 2007 
és 2010 között több mint a kétszeresére, 287 ezer 
főről 651 ezer főre nőtt. Elvileg így a közművelő-
dési szervezetek 2010-ben szinte teljesen lefedték 
volna a felnőttképzésben résztvevőket (509 ezer fő 
vs. 651 ezer fő). A felnőttképzésben résztvevők szá-
ma azonban – ahogy ezt a hivatkozott tanulmány 
meg is jegyzi – a felnőttképzési statisztikában ki-
mutatottnál jóval magasabb lehet, hiszen az adatot 
szolgáltató felnőttképzési szervezetek a nyilván-
tartottak csupán 16%-át tették ki.

Ha összehasonlítjuk azt, hogy a közművelődési 
statisztika, illetve az MMIKL kutatása szerint az öt-
ezer fő alatti települések hány százalékán volt va-
lamilyen tanfolyam, képzés, tréning, akkor láthat-
juk, hogy a közművelődési statisztika feleannyi helyen 
jelzi ezt a művelődési formát (18% vs. 39%), az eltérés 
az ezer fő alatti településeken kilencszeres volt (3% vs. 
27%) (11. sz. tábla). Az alkotó művelődési közössé-
gektől és a kluboktól–köröktől eltérően itt nemcsak 
az a probléma, hogy számos kisebb település nem küld 
be statisztikát, hanem az is, hogy a közművelődést alap-
tevékenységként folytató szervezetek mellett számos más 
szereplő (óvoda–iskola, civilek, vállalkozók, képző 
központok stb.) is foglalkozik ezzel, ők viszont több-
nyire nem küldenek be közművelődési statisztikát. El-
méletileg, ha ezeket a tevékenységeket a közművelődés 
részének tekintjük, akkor nekik is jelenteniük kellene – 
kérdés, hogy mennyire reális ez az elvárás.

Az adatlap továbbfejlesztésére gondolva még 
azt jegyeznénk meg, hogy – legalábbis az ötezer 
fő alatti településeken – a legelterjedtebb képzé-
sek (autóvezetés/kresz, számítógép-kezelés) nem 
is szerepelnek külön sorként a közművelődési sta-
tisztika adatlapján, a különféle, igen részletesen 
kért szakmai képzések viszont jóval kisebb súllyal 
szerepelnek.

27  OSAP 1665 Adatlap a felnőttképzésről
28  Összeállítás az OSAP 1665 felnőttképzési 
nyilvántartás és az állam által elismert szakképesítések 
vizsganyilvántartása adataiból (2007–2010). Szakmai 
és nem szakmai képzések I: Országos adatok. Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2011. 
március

Ismeretterjesztés
A tudományos ismeretterjesztő előadásokat láto-
gatók száma 2006-ig nőtt (a legnagyobb érték egy-
millió hatszázezer fő volt29), utána erősen visszaesett, 
majd az utóbbi három évben a helyzet egy alacsonyabb 
szinten stabilizálódott. A résztvevők száma 2010-ben 
820 ezer fő körüli volt, ami a 2002-es értéknek mintegy 
háromnegyedét tette ki (11. sz. grafi kon).

A konferenciáknál, tanácskozásoknál30 eltérő dina-
mikát láthatunk: az ingadozás jóval kisebb mértékű 
volt. Bár 2002-höz képest a résztvevők száma a har-
madával emelkedett (189 ezer főről 258 ezer főre), 
az időszak átlagának alatta maradt.

Az ismeretterjesztő előadások és a konferenci-
ák, tanácskozások résztvevőinek együttes száma 
2010-ben bő egymillió fő volt, ami a 2002-es érték 
83%-át tette ki (Melléklet 19. sz. tábla).

A közművelődési statisztika szerint az ötezer fő alatti 
települések 23%-án, míg az MMIKL kutatása alapján 
éppen a kétszer annyi helyen (46%) volt ismeretterjesztő 
előadás (13. sz. tábla). A képzésekhez, tanfolyamok-
hoz hasonlóan itt is sok, más közművelődési tevékeny-
séggel nem foglalkozó szereplő van (önkormányzat/
polgármesteri hivatal, civilek, orvos–védőnő). Az 
MMIKL kutatása alapján a témák közt a minden-
napi élethez kapcsolódóak voltak elterjedtebbek 
(pl. a drog-prevencióval, egyes betegségekkel, gaz-
dálkodással foglalkozóak), a más témájúak jóval 
ritkábban fordultak elő (pl. kultúrával, távoli tájak-
kal, történelemmel foglalkozók).

Kiállítások, műsorok, rendezvények
A kiállítások-rendezvények adatait csak 2006-tól 
tudtuk elemezni, az adatlap változásai miatt. Az 
éves ingadozások országos szinten viszonylag 
csekélyek, 2006-hoz képest mintegy 3%-os növekedés 
látszik a látogatók számában, az adatszolgáltatók szá-
mának csökkenése ellenére. Az egy alkalomra jutó 
résztvevők száma viszont csökkent, 222 főről 196 
főre, ami azt jelenti, hogy ugyanannyi látogatót az 
intézményrendszer több rendezvénnyel, azaz több 
munkával tud csak behozni, feltehetően a közön-
ség életében jelentkező napi gondok, bizonytalan-
ság miatt csökkenő érdeklődés miatt.

Az egyes rendezvénytípusok közül (12. sz. gra-
fi kon) a kiállításoknál 15%-os csökkenés mutatkozik 

29  A 2006-os kiugrás elsősorban Budapestnek volt 
köszönhető, ezen belül is jórészt egy adatszolgáltatónak, 
mely ekkor látogatói csúcsot, több mint félmillió 
látogatót jelentett, míg a következő években jóval 
kevesebbet.
30 Az adatlap változásai miatt ideszámoltuk a nyári- és 
szabadegyetemeket is.
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a látogatószámban – azonban tisztában vagyunk 
azzal, hogy e műfajnál a számokat kellő kritiká-
val kell szemlélni. A művészeti eseményeknél ösz-
szességében enyhe növekedés látszik (2006-hoz képest 
+11%); a szórakoztató rendezvényekre pedig a szinten 
maradás volt jellemző. A közösségi rendezvényeknél, 
bár a 2008-as csúcshoz képest elmaradt a látoga-
tók száma, az időszak elejéhez képest 19%-os plusz 
 mutatkozott.

A külső szervezetek által szervezett rendezvények, il-
letve az azokon résztvevők száma 2004 óta visszaesést 
mutat, s a csökkenés különösen nagy volt 2007 és 2008 
között (13. sz. grafi kon). Bár általában véve a csök-
kenés tényét elfogadjuk (a bérbevevő szervezetek 
helyzetének romlása, a közművelődés infrastruk-
túrájának leépülése miatt), véleményünk szerint a 

2007 és 2008 közti zuhanásban az adatlap változása 
is közrejátszhatott: a korábbi részletes lista helyett 
csak egy összesítő soron kérdeztek rá erre a tevé-
kenységre.

A csökkenés azonban az adatlap változatlanul hagyá-
sa óta is folytatódott, a külső rendezvények látogatóinak 
száma a 2008-as érték bő háromnegyedét (78%-át) tette 
ki 2010-ben.

A közművelődési statisztika szerint az ötezer fő 
alatti települések 62%-án, míg az MMIKL kutatá-
sa alapján szinte mindenhol (a települések 96%-án) 
volt valamilyen (akár saját, akár külső szervezésű) 
rendezvény (14. sz. tábla). Az eltérés az adatlapot 
vissza nem küldő települések miatt jelentkezett; 
ahonnan küldtek, ott az esetek nagy részében je-
lentettek rendezvényt is. Mindezzel együtt, az elvi-

13. sz. tábla: A települések hány %-án volt ismeretterjesztő előadás?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen

Közművelődési statisztika, összes település 10 28 45 23

Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést 16 43 49 34

MMIKL kutatás 36 58 70 46
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13. sz. grafikon: Külső szervezet által szervezett rendezvényeken résztvevők száma (fő), 2002–2010
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leg ide tartozó rendezvények jelentős része nem jelenik 
meg a közművelődési statisztikában, a sok egyéb szereplő 
miatt (civilek, vállalkozók, iskola–óvoda stb.).

Szolgáltatások
A szolgáltatások súlya mind az alkalmak, mind 
pedig az igénybevevők számát nézve igen jelen-
tős. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a korábbi 
évek legtöbb megyei elemzése – bár eltérő okokból 
és előjellel – problematikusnak érezte a szolgál-
tatásokra vonatkozó adatokat.31 Mindehhez még 

31  Egyes megyei intézetek-intézmények szerint a 
szolgáltatások száma a valóságban még magasabb 
lehet, mivel az adatszolgáltatók sok esetben hiányosan 

annyit tennénk hozzá, hogy 2010-ben az adatlap – a 
korábbiaktól eltérően – két rovatra bontotta a tanács-
adás, információs szolgáltatás kategóriát (felnőtt-
képzéshez kapcsolódó szolgáltatás, illetve egyéb 
tanácsadás, információs szolgáltatás). Sajnos, ezzel 
az összehasonlítás problematikussá válik: hiába kérde-
zi ugyanazt az adatlap, csak eltérő bontásban, ta-

töltik ki ezt a táblát. Mások viszont úgy látják, számos 
adatszolgáltató teljesen félreértelmezi a táblát és a 
saját rendes (tehát nem külső fél részére szervezett) 
programjait is itt tünteti fel. Jellemző a zűrzavarra, 
hogy az sem egyértelmű, hogy az önkormányzatot e 
szempontból külső (tehát szolgáltatást igénybe vevő) 
szervezetnek kell-e tekinteni.

14. sz. tábla: A települések hány %-án volt ismeretterjesztő előadás?
Bázis: az MMIKL kutatásba bekerült települések

Ezer fő alatt 1–3 ezer fő 3–5 ezer fő Összesen

Közművelődési statisztika, összes település 51 61  86 62

Közművelődési statisztika, ahonnan 
küldtek jelentést

87 95  95 92

MMIKL kutatás 94 99 100 96

14. sz. grafikon: Az egyes szolgáltatásokat igénybevevők számának alakulása, 2006–2010 (fő)
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szerinti bontásban kéri az adatlap
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pasztalataink szerint a részletesebb lista általában 
az adatok növekedését, az összevonás pedig csök-
kenését szokta magával hozni.

A vizsgált időszakban a szolgáltatásokat igénybeve-
vők száma 9%-kal emelkedett (4,5 millióról 4,9 millió 
főre), az alkalmaké viszont majdnem a háromszorosára 
nőtt (685 ezer db-ról 1,9 millió db-ra). A részletes ada-
tokat nézve látszik, hogy a tanácsadást, információs 
szolgáltatást (amelynél változott az adatlap) és az 
elég megfoghatatlan egyéb szolgáltatásokat kivé-
ve minden más kategóriában jelentősen, mintegy 
24–30%-kal visszaesett az igénybevevők száma (14. 
sz. grafi kon). Az alkalmak számánál még nagyobb 
eltéréseket találtunk az egyes szolgáltatástípusok 
között: míg a tanácsadás – információs szolgáltatás 
esetén ez az adat a háromszorosára, az egyébnél majd-
nem a kétszeresére nőtt, addig a tanulmányutak, szak-
értők, delegációk fogadása esetén a 15%-ára esett visz-
sza. Az információszolgáltatás, illetve a tanácsadás 
esetben az alkalmak és az igénybevevők számának 
egymáshoz viszonyított aránya ellentmondani lát-
szik a napi gyakorlatnak (mármint hogy ezeket a 
szolgáltatásokat – akár személyesen, akár telefo-
non történik – egyszerre általában egy fő szokta 
igénybe venni). E probléma és általában a szolgál-
tatások jelentős súlya miatt érdemes lenne egy cél-
zott kutatást végezni a témában.

Összes látogatás száma
2010-ben a korábban már jelzett módszertani prob-
lémák32 mellett egy újabb jelentkezett az összes lá-
togatás számításánál. A Statisztikai Munkacsoport 
korábban jelezte a NEFMI-nek, hogy az adatfeldol-
gozó programban hibás a külső képzéseknél a résztve-
vőszám kiszámításának módja; azt a többi rendszeres 
művelődési formával megegyező módon kelle-
ne megállapítani (a foglalkozások számát osztva 
a csoportok számával, szorozva az egy csoportra 
jutó átlagos résztvevői létszámmal), nem pedig 
csak a résztvevők számát fi gyelembe venni. Sajnos 
félreértésből adódóan a fenti korrekciót a NEFMI 
a külső rendezvények esetén is alkalmazta, s így 
egy teljesen irreális, 110 milliós látogatószámot kaptunk 
2010-re (15. sz. grafi kon). A látogatások számát az 
előző évek gyakorlatával megegyező módon szá-
mítva (bár ez a módszer sem hibátlan, de legalább 
összehasonlítható adatot ad) 65,7 millió látogató 
lett az eredmény.

A fenti (az évek közti összehasonlítást lehetővé 
tevő) módon számolva a látogatások száma 2006-hoz 

32  A székhely településen kívül végzett tevékenység 
esetleg a fogadó település statisztikájában is 
megjelenhet, a különböző közművelődési szervezetek 
együttműködése (pl. közös képzések, rendezvények) 
duplázódva jelenhet meg a statisztikában.
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15. sz. grafikon: Összes látogatás száma (fő), 2006–2010
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16. sz. grafikon: Az ezer lakosra jutó látogatások száma, 2006–2010
Bázis: azok a települések, ahonnan mind az öt évben legalább egy adatlapot küldtek
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17. sz. grafikon: A látogatások/résztvevők számának változása 2006 és 2010 között (bázisév 2006)
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képest 10%-kal csökkent. Azokat a településeket véve, 
ahonnan mind az öt évben érkezett vissza adatlap, a 
csökkenés mértéke azonos volt.

Arra kérdésre, hogy a településkategóriák kö-
zötti egyenlőtlenségek hogyan alakultak, a jelen-
tők körének ingadozása miatt még a mind az öt 
évben adatlapot beküldő települések esetében sem 
könnyű válaszolni. A 2010-es évet az előző négy 
év átlagához viszonyítva mindegyik kategóriánál 
csökkenést tapasztaltunk. A relatíve legnagyobb 
csökkenés a 3–5 ezer fő (–15%), a legkisebb a 10–50 
ezer fős kategóriában (–9%) következett be (16. sz. 
grafi kon).

Az egyes művelődési formákban résztvevők 
számának alakulását áttekintve (17. sz. grafi kon) 
azt láthatjuk, hogy 2006-hoz képest csak a szol-
gáltatások igénybevevőinek száma nőtt, s a ren-
dezvények, klubok látogatóinak száma maradt 
változatlan, minden más csökkenést mutatott. 
Véleményünk szerint az egyes formák mérésénél 
jelentkező módszertani és egyéb problémákat is 
fi gyelembe véve kissé módosul a kép: az alkotó 
művészeti csoportoknál enyhe növekedés látható 
(itt az összehasonlítás alapjául szolgáló 2006-os év 
„lógott ki” a sorból), a szolgáltatásoknál pedig in-
kább szinten maradás valószínűsíthető, az adatlap 
változásait fi gyelembe véve. Összességében véve a 
rendezvények, a szolgáltatások, a klubok–körök tudtak 
szinten maradni, a művészeti csoportok iránti érdeklő-
dés kissé még nőtt is, az ismeretátadás kötöttebb formái 
(oktatás/képzés, ismeretterjesztő előadások) irán-
ti viszont csökkent. A közművelődési szervezetek egyre 
kevésbé adnak helyet külső rendezvényeknek, képzések-
nek, ami az infrastruktúra terén mutatkozó lemaradás, 
az egyre növekvő konkurencia, s a csökkenő vásárlóerő 
következménye lehet.

Főbb eredmények

1. Ad atszolgáltatás
 – 2011-ben az előző évi mélyponthoz képest 5%-

kal nőtt a visszaküldött adatlapok száma, de még 
így is az elmúlt tíz év második legalacsonyabb érté-
két jelentette. Az időszak elejéhez képest az elma-
radás 9%-ot, a 2006-os csúcsponthoz képest 14%-ot 
tett ki. A nagymértékű csökkenés mögött részben 
az adatszolgáltatók megszűnése-átalakulása áll-
hat, részben pedig – főleg a kisebb településeken – 
az online adatszolgáltatásra való áttérés.
 – Az adatszolgáltatók száma a 2006-os szinthez 

képest csak Budapesten mutatott jelentős növeke-
dést, s a hagyományosan jó adatszolgáltató nyu-
gat-dunántúli régióban tudott szinten maradni, az 

összes többi megyében csökkenést tapasztalhat-
tunk. A legnagyobb visszaesés Győr–Moson–Sop-
ron (–51%), BAZ (–41%) és Hajdú–Bihar megyében 
(–36%) volt látható. Kérdés, hogy a fenti csökke-
nésből vajon mennyi vezethető vissza az adatszol-
gáltatók számának csökkenésére (összevonások, 
megszűnések), s mennyi a megyei intézeteknél-in-
tézményeknél tapasztalható változásokra (átszer-
vezés–összevonás, leépítés).
 – 2010-ben a települések 67%-áról jött vissza leg-

alább egy adatlap, 2006-ban ez az érték még 78% 
volt. A legnagyobb mértékű csökkenés a három-
ezer fő alatti településeknél mutatkozott; az ezer 
fő alattiaknál mindössze 59%, az 1–3 ezer főseknél 
68% volt a visszaküldési arány. Az MMIKL által 
2010-ben végzett „A települések közkulturális el-
látottsága” c. kutatása az ötezer fő alatti települé-
sek esetén azt mutatta, hogy 97%-áról kellett volna 
(legalább egy) adatlapnak érkeznie, ezzel szemben 
csak 63%-áról jött. A mulasztók aránya a telepü-
lésnagyság csökkenésével nőtt. Még a legkisebb, 
ezer fő alatti településeknek is szinte mindegyikén 
(96%) folyt valamilyen közművelődési tevékeny-
ség, ezzel szemben csak 57%-uk küldött be adatla-
pot. A hivatkozott kutatásból az is kiderül, hogy a 
települések 8%-át tették ki azok, ahol volt népmű-
velő, ennek ellenére mégsem szolgáltattak adatot.

2. Működési forma
 – A feladatellátók működési forma szerinti össze-

tételének vizsgálata a települési önkormányzatok 
mint közvetlen feladatellátók szerepének további 
növekedését mutatja, arányuk az összes feladatel-
látón belül 49%-ról 54%-ra emelkedett. A szabályo-
zás változása (és az adatlap nem egyértelmű ka-
tegóriahasználata) miatt nehezen értelmezhetőek 
az egyéb intézményi formáknál látható változások, 
összességében azonban a költségvetési intézményi 
forma és az ezzel (legalábbis jogilag) járó működési 
és gazdálkodási önállóság visszaszorulása olvas-
ható ki az adatokból (az összes intézményi forma 
együttes súlya 28%-ról 19%-ra csökkent. A civil és a 
gazdasági szervezetek súlya enyhén növekedett az 
időszak elejéhez képest, ami részben a közszolgál-
tatási feladatok kiszervezése következménye lehet; 
ki kell azonban emelnünk esetükben mind a műkö-
dés, mind a jelentési gyakorlat hektikusságát.

3. Személyi ellátottság – szakmai munkakört betöltők
 – 2010-ben az előző évhez képest (amikor pedig 

jóval kevesebben jelentettek) a szakmai munkakör-
ben foglalkoztatottak száma nem változott, 2008-
hoz viszonyítva pedig 10%-os emelkedés mutat-
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kozott. A növekedés egyértelműen a vállalkozók 
számának gyarapodásából adódott (66%), a közal-
kalmazottaknál enyhe, 1–2%-os csökkenés látszott. 
Az adatlap 2010-ben rákérdezett a művészeti cso-
port-, szakkör- és klubvezetők számára; számuk 
majdnem kétezer fő volt, feltételezésünk szerint ők 
tehetik ki a vállalkozók jelentős részét (a külön fel 
nem mért oktatókkal együtt).
 – A vezetők száma a 2008-as adatnak megfelelő 

szintet mutat, ami az adatszolgáltató szervezetek 
és a munkavégzésre irányuló jogviszonyban fog-
lalkoztatottak számának csökkenése, s az összevo-
násokra vonatkozó hírek ismeretében nehezen hi-
hető, a jelenség mögött (az előző évhez hasonlóan) 
a kategória változó értelmezése húzódhat meg: 
egyik évben csak az intézményvezetőket sorolták 
ide, míg a másikban a tagintézmény-vezetőket is.
 – 2008 óta 51%-ról 39%-ra csökkent azoknak a 

településeknek az aránya, ahol legalább egy fi ze-
tett, szakmai munkakörben dolgozót foglalkoztat-
nak. A csökkenés leginkább a kisebb településeket 
érintette: 2010-ben az ezer fő alattiak csupán ötö-
dén foglalkoztattak legalább részmunkaidős szak-
embert, míg 2008-ban még az egyharmadukon. 
A fenti adatokat az MMIKL kutatás eredményeivel 
összevetve azt kapjuk, hogy ezek az alacsony érté-
kek reálisak: eszerint az ezer fő alatti települések 
17%-án, az ezer–háromezer fő közöttiek 52%-án, s 
a három–ötezer fősek 83%-án dolgozik közműve-
lődési szakember.

4. Gazdálkodási mutatók
 – A gazdálkodási adatok országos szinten sajnos 

ismét használhatatlannak bizonyultak. Míg a ko-
rábbi években legalább az önkormányzati fenntar-
tású intézmények, színterek esetén lehetőségünk 
volt az adatok külső forrásból való ellenőrzésére, 
erre idén nem volt mód, az államháztartási körbe 
tartozó szervezetek bevételeinek és kiadásainak 
besorolását meghatározó szakfeladat-rend válto-
zása miatt. 2010-től külön szakfeladat lett a 910501 
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, 
valamint a 910502 Közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése. Amennyiben 
csak az utóbbi szakfeladatba sorolt kiadásokat 
vesszük, akkor jelentős, 32%-os csökkenés mutat-
kozik az előző évhez képest, míg ha mind a kettőt, 
akkor hasonló mértékű (29%-os) növekedés. Mivel 
nem tudni, hogy az önkormányzatok milyen ki-
adásokat soroltak az előbbi szakfeladathoz, ezért a 
változás irányáról és mértékéről leghamarabb jövő 
májusra lesz információnk, a következő évi adatok 
ismeretében.

 – Az összevont normatíva értéke 2010-ben ugyan 
jelentősen nőtt az előző évhez képest, de a 2009-es-
nek folyóáron is csupán 88%-át tette ki.

5. Tartalmi tevékenység
 – Az alkotó művészeti csoportok taglétszáma 2001-

hez képest bő harmadával (37%-kal) emelkedett, 
s 2010-ben mintegy 240 ezer főt tett ki. A legna-
gyobb mértékű növekedést a művészeti csopor-
toknál láttuk (63%), majd a népi előadó-művészeti 
csoportoknál (25%), míg a tárgyalkotó népművé-
szeti csoportoknál erős csökkenés következett be 
(–42%). Egy másfajta bontásban nézve az adatokat, 
az előadó-művészeti ágaknál általában növekedést 
vagy legalábbis szinten maradást láthatunk (kivé-
ve a bábozást), míg a tárgyalkotó ágaknál inkább 
szinten maradást vagy csökkenést. A legnagyobb 
növekedést a vizuális művészeti fotó-, fi lm- és vi-
deó-csoportoknál tapasztalhattuk (+168%).
 – A klubok, körök, szakkörök esetében 2002 óta nagy-

mértékű és nehezen magyarázható ingadozások 
voltak tapasztalhatók a taglétszámban. Összességé-
ben véve a tagok száma az időszak végén 570 ezer 
főt tett ki, ami több mint kétszerese volt a 2002-es 
értéknek. Az egy csoportra jutó tagok száma szin-
tén nagy, nehezen elfogadható mértékű ingadozást 
mutatott 32 főtől 89 főig. A vizsgált időszakban az 
egyes klubtípusok súlya kissé ingadozott, összessé-
gében 2006-hoz képest 2010-re a nyugdíjasklubok 
és az érdeklődési körök aránya kissé csökkent az 
összesen belül, de így is ezek maradtak a legna-
gyobb létszámúak, a legkisebbek pedig a családiak.
 – Az MMIKL kutatása szerint az ötezer fő alatti te-

lepülések 75%-án működött alkotó művelődési kö-
zösség vagy klub, kör, szakkör. A közművelődési 
statisztika e településkategóriában jóval kevesebb 
helyen jelez ilyen közösséget (51%). A kiesés oka 
döntően az, hogy az adott településről egyáltalán 
nem érkezett jelentés; ahonnan küldtek vissza sta-
tisztikát, ott nem felejtették el „bevallani” ezt a te-
vékenységi formát.
 – A tanfolyamok, képzések esetében az adatlap 2010-

ben újra átalakult: az előbbi forma eltűnt, s már 
csak az utóbbira kérdeztek rá. A saját szervezésű 
képzésben résztvevők száma 2006-hoz képest több 
mint a hétszeresére (9 ezer főről 69 ezer főre) emel-
kedett. Ez egyrészt következhet az e formát támo-
gató pályázatok hatásából, másrészt pedig abból, 
hogy a korábbi tanfolyamok egy része itt jelenik 
meg. Az együttműködő partnerrel együtt szerve-
zett képzésben résztvevők száma a 2006-os adat 
mintegy háromnegyedét tette ki (22 ezer fő vs. 30 
ezer fő). A külső szervezésű képzésekben résztve-
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vők száma 2006-hoz képest drasztikusan csökkent 
(956 ezer főről kevesebb, mint a felére, 419 ezer 
főre). Az MMIKL kutatásához képest a közműve-
lődési statisztika feleannyi helyen jelzi ezt a műve-
lődési formát (18% vs. 39%). Itt nemcsak az a prob-
léma, hogy számos kisebb település nem küld be 
statisztikát, hanem az is, hogy ahonnan küldenek, 
ott sem mindig jelentik ezeket a tevékenységeket. 
Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a köz-
művelődést alaptevékenységként folytató szerve-
zetek mellett számos más szereplő is foglalkozik 
ezzel. Elméletileg, ha ezeket a tevékenységeket a 
közművelődés részének tekintjük, akkor az ösz-
szes velük foglalkozó szervezetnek közművelődési 
statisztikát (is) kellene beküldenie – kérdés, hogy 
mennyire reális ez az elvárás.
 – A tudományos ismeretterjesztő előadásokat látogatók 

száma 2006-ig nőtt, utána erősen visszaesett, majd az 
utóbbi három évben a helyzet egy alacsonyabb szin-
ten stabilizálódott. A résztvevők száma 2010-ben 820 
ezer fő körüli volt, ami a 2002-es értéknek mintegy 
háromnegyedét tette ki. A konferenciáknál, tanácsko-
zásoknál az ingadozás jóval kisebb mértékű volt. Bár 
2002-höz képest a résztvevők száma a harmadával 
emelkedett (189 ezer főről 258 ezer főre), az időszak 
átlagától elmaradt ez az érték. A közművelődési sta-
tisztika szerint az ötezer fő alatti települések 23%-án, 
míg az MMIKL kutatása alapján éppen a kétszer 
annyi helyen (46%) volt ismeretterjesztő előadás. 
A képzésekhez, tanfolyamokhoz hasonlóan itt is 
sok, más közművelődési tevékenységgel nem foglal-
kozó szereplő van, akik nem küldenek be jelentést.
 – A kiállítások-rendezvények látogatónak számában 

2006-hoz képest mintegy 3%-os növekedés látszik, 
az adatszolgáltatók számának csökkenése ellené-
re. Az egy alkalomra jutó résztvevők száma vi-
szont csökkent, 222 főről 196 főre, ami azt jelenti, 
hogy ugyanannyi látogatót az intézményrendszer 
több rendezvénnyel, azaz több munkával tud csak 
behozni. Az egyes rendezvénytípusok közül a ki-
állításoknál 15%-os csökkenés mutatkozott, míg a 
művészeti eseményeknél enyhe növekedés (2006-
hoz képest +11%); a szórakoztató rendezvényekre 
pedig a szinten maradás volt jellemző. A közösségi 
rendezvényeknél, bár a 2008-as csúcshoz képest el-
maradt a látogatók száma, az időszak elejéhez ké-
pest 19%-os plusz mutatkozott.
 – A külső szervezetek által szervezett rendezvények, 

illetve az azokon résztvevők száma 2004 óta visz-
szaesést mutat, s a csökkenés különösen nagy volt 
2007 és 2008 között. A 2007 és 2008 közti zuha-
násban az adatlap változása is közrejátszhatott: a 
korábbi részletes lista helyett csak egy összesítő 

soron kérdeztek rá erre a tevékenységre. A csökke-
nés azonban az adatlap változatlanul hagyása óta 
is folytatódott, a külső rendezvények látogatóinak 
száma a 2008-as érték bő háromnegyedét (78%-át) 
tette ki 2010-ben.
 – A szolgáltatásokat igénybevevők száma 2006 óta 

9%-kal emelkedett (4,5 millióról 4,9 millió főre), az 
alkalmaké majdnem a háromszorosára nőtt (685 
ezer db-ról 1,9 millió db-ra). Ez a nagymértékű nö-
vekedés azonban véleményünk szerint legalább 
részben annak köszönhető, hogy a tanácsadási, in-
formációszolgáltatási tevékenységről részletesebb 
adatokat kért az adatlap. A tanácsadást, informá-
ciós szolgáltatást és az elég megfoghatatlan egyéb 
szolgáltatásokat kivéve minden más kategóriá-
ban jelentősen, mintegy 24–30%-kal visszaesett az 
igénybevevők száma. Az alkalmak számánál még 
nagyobb eltéréseket találtunk az egyes szolgálta-
tástípusok között: míg a tanácsadás-információs 
szolgáltatás esetén ez az adat a háromszorosára, az 
egyébnél majdnem a kétszeresére nőtt, addig a ta-
nulmányutak, szakértők, delegációk fogadása ese-
tén a 15%-ára esett vissza. Az információszolgálta-
tás, illetve a tanácsadás esetben az alkalmak és az 
igénybevevők számának egymáshoz viszonyított 
aránya ellentmondani látszik a napi gyakorlatnak 
(mármint hogy ezeket a szolgáltatásokat – akár 
személyesen, akár telefonon – egyszerre általában 
egy fő szokta igénybe venni). E probléma és álta-
lában a szolgáltatások jelentős súlya miatt érde-
mes lenne egy célzott kutatást végezni a témában.

6. Összes látogatás száma, látogatóstruktúra
 – 2010-ben az adatfeldolgozó program hibás mó-

dosítása miatt egy teljesen irreális, 110 milliós láto-
gatószám szerepel a NEFMI online adatbázisában. 
A látogatások számát az előző évek gyakorlatához 
megegyezően számítva (bár ez a módszer sem hi-
bátlan, de legalább összehasonlítható adatot ad) 
65,7 millió látogató lett az eredmény, ami 2006-hoz 
képest 10%-os csökkenést jelentett.
 – Az egyes művelődési formák mérésénél jelent-

kező módszertani és egyéb problémákat is fi gye-
lembe véve a rendezvények, a szolgáltatások, a 
klubok–körök tudtak szinten maradni, a művé-
szeti csoportok iránti érdeklődés kissé még nőtt is, 
az ismeretátadás kötöttebb formái (oktatásképzés, 
ismeretterjesztő előadások) iránti viszont csökkent. 
A közművelődési szervezetek egyre kevésbé ad-
nak helyet külső rendezvényeknek, képzéseknek, 
ami az infrastruktúra terén mutatkozó lemaradás, 
az egyre növekvő konkurencia, s a csökkenő vásár-
lóerő következménye lehet.
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Javaslatok az adatlap és az adatfeldolgozás-közlés módo-
sítására
 – A gazdálkodás módjánál még a régi kategóriák 

(önálló / részben önálló / nem önálló szerepelnek 
az újak helyett (önállóan működő és gazdálkodó / 
önállóan működő / nem önállóan működő).

 – Az adatlap 1. sz. táblázatánál (a tevékenységet el-
látó szervezet működési formája) nem egyértelmű-
ek a használt kategóriák, keverednek a különböző 
csoportosítási szempontok, a gazdálkodás-igazga-
tás önállósága és az egy- és többfunkciósság. Előb-
bire úgyis rákérdez korábban az adatlap, célszerű 
lenne itt csak az utóbbi megkülönböztetésre kon-
centrálni.

 – A munkaügyi létszámadatoknál (7. táblázat) 
célszerű lenne az összes foglalkoztatotton belül 
a művészeti csoport-, szakkör- és klubvezetők 
mellett az oktatók számára is rákérdezni. A ve-

zetők esetében tisztázni kellene, hogy csak az 
intézményvezetők tartoznak ide, vagy a tagintéz-
mény-vezetők is.

 – A képzéseknél (27. és 14. táblázat) egyértelműen 
jelezni kellene, hogy a korábban a tanfolyamok-
hoz sorolt csoportok szerepeljenek-e itt, vagy sem.
 – A szakma számára létfontosságú, hogy korrigál-

ni vagy legalábbis letiltatni, töröltetni lehessen a 
NEFMI rendszeréből és a KSH-nál azokat az adato-
kat, amelyek hibásnak bizonyultak. Itt elsősorban a 
pénzügyi adatokra és az összes látogatás számára 
gondolunk – igen veszélyes lehet, ha a döntésho-
zók a hibás adatok alapján vonnak le következteté-
seket a közművelődés helyzetéről. Jelenleg a NEF-
MI honlapján szereplő, tehát hivatalos adatokból 
az látszik, hogy a nehézségek ellenére minden a 
legnagyobb rendben, a területre dől a pénz és a lá-
togatók száma egyre csak nő…


