
P O R D Á N Y S A R O L T A 

KÖZMŰVELŐDÉS-FEJLESZTÉSI IRÁNYOK - ÚJ STATISZTIKA 

Bevezető 
A közművelődés fejlesztésének egyik, tovább már elodáz

hatatlan alapfeladata: valósághű, és tárgyihgos képet adni a tevé
kenységről és a közművelődési szolgáltató hálózattól a statiszúlm 
segítségével. A korábbi statisztikai adatrendszer bővítésre, ki
egészítésre szorul, hiszen nagyon nagyot változott az elmúlt tíz 
évben a közművelődési tevékenység is és a mögötte lévő in
tézményhálózat is. 

A közművelődésre vonatkozó tárgyilagos tudást csak úgy 
lehet elérni, ha túllépünk a hétköznapi gondolkodásban na
ponta elkövetett hibáinkon, s megkísérelünk megfelelni egy 
tudományos és rendszerezett szakmai gondolkodás követelmé
nyeinek. 

A statisztika megújításának szükségességét igazolandó elő
ször sorba veszem a világ, így a hazai közművelődés megisme
résére és megértésére irányuló erőfeszítéseink szokásos csap
dán Earl Babbie nyomán 1. Az első a pontatlan megfigyelés: álta
lában nagyon felületesen, rendszerint öntudatlanul, tervezet
lenül figyeljük meg a dolgokat; a második a túláltalánosítás: 
összefüggéseket keresünk a környezetünkben megfigyelt dol
gok között, s gyakran már néhány hasonló eset előfordulását 
egy általános összefüggés bizonyítékának tekintjük, A harma
dik a szelektív észlelés: csak olyan eseményekre és helyzetekre 
figyelünk oda, amelyek az általunk korábban megállapított, 
túláltalánosításra épülő összefüggéseket igazolja. Igen gyakori 
hibák a hozzáköltések: amikor megfigyeléseink ellentmondáso
sak, a számunkra érthetetlen dolgok magyarázatára általunk 
felállított, lehetséges információkkal egészítjük ki. hiányzó is
mereteinket, valamint az illogikus okoskodások, amikor ellent
mondásos megfigyeléseink, tudáshiányunk ellensúlyozására 
ésszerűtlen, hétköznapi okoskodásba kezdünk. Jellegzetes csap
da még az elfogultság a megértésben, amikor személyes életün
kön szüljük át a megfigyeléseinket, illetve azok értelmezését. 
„Amit a világról gondolunk, írja Babbie, azt sokféle szállal 
összekapcsoljuk azzal a képpel, melyet másoknak magunkról 
mutatunk." A megismerés idő előtti lezárása is veszélyes: „A túl
általánosítás, a szelektív észlelés, a hozzáköltések; és az, hogy 
védekezésre használunk illogikus okoskodásokat, összeesküsz
nek azért, hogy a megismerés folyamata idő előtt lezáruljon." 
A misztifikáció során pedig az ember a számára érthetetlen je
lenségeknek természetfeletti, vagy misztikus okot tulajdonít. 

Hogy stílusosan zárjam le ezt a rövid bevezetőt, s máris be
mutassak néhány hibát a fent felsoroltak közül, kijelentem: a 
sors keze van abban, hogy ennyire nem tudjuk pontos számok
kal, statisztikai adatokicai bemutatni azt a tevékenységet, 
amelyet végzünk, s hivatalosan közművelődésnek, magunk 
között viszont még mindig népművelésnek hívunk. 

A statisztika megújításának szándéka 
A közművelődési intézményekre, a közművelődési szolgál

tatást végző non-profit szervezetekre és vállalkozásokra kiter
jedő statisztika törvényi hátterét az 1993. évi XLVI. törvény 
adja. A fenti törvény végrehajtásról szóló 170/1993. (XII.3) 

1 Babbie, E: Hibák a hétköznapi megismerésben. A társadalomtudo-
márvyi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 37-45.p. 

kormányrendelet (Vhr.), összhangban a személyes adatok vé
delméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 
évi LXI1I. törvénnyel, az adatok statisztikai módszerekkel tör
ténő felvételét, feldolgozását, tárolását, átadását, átvételét, 
elemzését, szolgáltatását, közlését, valamint közzétételét (a to
vábbiakban statisztikai tevékenység) szabályozza. 

A statisztika megújítását szolgáló tevékenységünket ezek
nek az újabb jogi szabályozásoknak a szellemében kezdtük el, s 
ez év decemberéig kell befejeznünk.2 A statisztikai törvény
ben leírtak szerint fogalmaztuk meg az adatgyűjtés megújítá
sának célját: valósághű és tárgyilagos adatokat kell szolgáltat
ni a közművelődésről. Az egyszerűen hangzó cél megvalósítása 
elég nehéz feladatnak tűnik. 

A közművelődési statisztika hiányosságait, és az adatszol
gáltató lap változtatásának szükségességét már mindenki fel
ismerte, aki dolgozott vele. A változtatás és a pontosabb adat
felvétel nehézségeit az okozza, hogy a hálózat mára szinte ér
telmezhetetlenné vált. A művelődési otthon jellegű intézmé
nyekben, amelyeket falulláznak, teleháznak, közösségi háznak, 
szabadművelődés házának, kulturális központnak hívnak, de 
hívnak még mindig kultúrháznak, kultúrotthonnak, művelő
dési háznak, olyan sokféle tevékenység zajlik, és ez olyan sok
féle fenntartói konstrukcióban valósul meg, hogy szinte lehe
tetlen kidolgozni egy egységes statisztikai jelentőlapot. 

Nehézséget okoz az is, hogy hasonló, vagy teljesen azonos 
szakmai tevékenységeket a legváltozatosabb elnevezésekkel 
jelölünk, s nincs egy szakmai fogalomtár, amely segítené a 
statisztikai adatszolgáltatókat, a helyi szakembereket az eliga
zodásban. 

Egy tevékenységcsoporton illusztrálom a fentieket. Szinte 
azonos tevékenységet rejtenek az alábbi elnevezésekkel mű
ködtetett művészeti, többnyire gyermekeknek szervezett cso
portok: (tánc) tanfolyam^ szakkör, klub, kör, csoport. 

A tervezett főbb változások 
Az új statisztikai adatlap tartalmi struktúrájára az alábbi 

terv született: 
ÍJ Az adatszolgáltató alapadatai: - fenntartója - a település 

nagysága - a vonzáskörzet nagysága - telephelyek, fiókintéz
mények- az adatszolgáltató székhelyén, telephelyein bejegy
zett civil szervezetek, vállalkozások - ingatlan vagyon - ingó 
vagyon - alkalmazottakra vonatkozó adatok - bevételek -
kiadások - vállalkozásban végzett szolgáltatások (büfé, takarí
tás stb.) - nyitva tartási idő. 

2/ Az adatszolgáltató közművelődési tevékenységére vonatkozó 
adatok: 

Alkotó művelődési közösségek: amatőr művészeti csoportok -
népművészeti alkotó csoportok 

Oktatás, ismeretterjesztés: iskolarendszeren kívüli szakképzés 
- tanfolyamok - speciális szakmai tanfolyamok - idegen "nyel
vek tanulása - ismeretterjesztő előadások. 

Műsorok, kiállítások, nagyrendezvények: falunapok - ünne
pélyek - fesztiválok. 

2 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési 
Főosztálya és Informatikai Főosztálya kezdte el ez év áprilisában a 
közművelődési statisztika megújítását célzó munkát. 
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Kötetlen formák, szolgáltatások: klubok - szabadidősport -
táborok. 

Nemzetközi tevékenység: nemzetközi tevékenység Magyaror
szágon - részvétel külföldi nemzetközi rendezvényeken - rész
vétel másik ország kulturális rendezvényén. 

Nyilvánosság: helyi T V , rádió üzemeltetése — újságok, szó
rólapok - Internet. 

A statisztikai adatgyűjtés módjában is változás várható. Az 
adatgyűjtést internetes, elektronikus adatgyűjtésre szeretnénk 
átállítani. Természetesen rnég hosszú ideig papíron is meg le
het majd küldeni a jelentést. A kettős rendszer működését 
mindaddig fenn kell tartani, amíg az intézmények informati
kai ellátottsága nem lesz fejlettebb. 

A civil szervezetek közművelődési statisztikai adatgyűjtése 
évek óta probléma, ugyanis ezek a szervezetek közvetlenül a 
KSH-nak küldenek jelentéseket a számukra kiküldött adatla
pokon. A tervek szerint elkezdődik egy önkéntes alapon meg
valósuló regisztráció. így létre lehetne hozni egy úgynevezett 
civil közművelődési regisztert, amely tartalmazná mindazon 
civil szervezeteket, amelyek közművelődési szolgáltatásokat 
végeznek. így a statisztikai adatgyűjtés csak a regisztrált szer
vezetekre terjed majd ki. 

A változás ütemezése 
Számos szakember javaslatainak figyelembe vételével elké

szült a statisztikai jelentés új adatlapjának tervezete. Július hó
napban véleményezésre és próbakitöltésre elküldtük a megyei 
szolgáltató intézményeknek, s azoknak a szakembereknek, 
akik eddig már javaslatokat küldtek, valamint minden érdek
lődőnek. 
Az Informatikai Főosztály és a K S H júliusban elkezdi a szak
mai, egyeztetést, a kérdőív javítását. Az O S A P (Országos Sta
tisztikai Adatgyűjtési Program) K S H fejezet-tervének, vala
mint a módosuló kérdőív-tervezetnek a megküldése a hivata
los statisztikai szolgáltató szervek számára július, augusztus hó
napban törteink. A kéidőívet az O S T (Országos Statisztikai 
Tanács) véleményezi, és szakmailag ellenőrzi. Novemberre a 
kormány-előterjesztésnek már a végleges kérdőívet kell tartal

maznia. A módosított, véglegesnek tekinthető kérdőív nyil
vános közzététele december 15-ig történik meg, hogy az adat
szolgáltatók időben megismerhessék a változásokat. 

Ez azért nagyon fontos, mert a statisztikai törvény végre
hajtási utasítása szerint az adatszolgáltatóknak úgy kell meg
szervezni a nyilvántartásukat, hogy képesek legyenek 2002-
ben már az új módosítások szerint adatokat szolgáltatni. 

Összegzés 
Nagy szükség van egy pontos, a változásokat is tartalmazó 

közművelődési statisztikára. A tervezéshez, a döntés-előkészí
téshez, a szakmapolitika főbb trendjeinek kialakításához kom
plex, részletes, az utóbbi évek változásait is tükröző statisztikai 
adatsor tud csak segítséget, alapot adni. 

Nem lehet illúziónk azzal kapcsolatban, hogy azonnal, „el
ső nekifutásból" el lehet készíteni egy új, tökéletes vagy hibát
lan statisztikai adatjelentő-lapot. Az angol kormány 1979 óta 
tizennyolcszor változtatta meg a munkanélküliekre vonatkozó 
statisztikai adatgyűjtés módszerét.3 Nos, itt az idő a hazai köz
művelődési statisztikai adatgyűjtés új rendszerének kialakítá
sára. Ez a szakértői munka mindenkit érint. A statisztika ki
alakításához, folyamatos karbantartásához, a szakmai szakkife
jezések szótárának elkészítéséhez minden közművelődésben 
dolgozó szakember szakértelmére szükség van. Már eddig is na
gyon sok segítséget kaptunk a Magyar Művelődési Intézetben, 
a megyei művelődési központokban, illetve a Közművelődési 
és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezetében, valamint a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban statisztikával fog
lalkozó szakemberektől. A továbbiakban is szívesen és nyitot
tan fogadunk minden jó szándékú, segítő javaslatot. Ennek a 
most elkezdett, nem túl látványos munkának két, három év 
múlva látjuk majd az eredményét, de addig is hozzájárulhat a 
szakmánkat érintő illogikus okoskodások és „hozzáköltések" 
leleplezéséhez, megváltoztatásához. 

3 Metcalfe, L. and Richards, S:The Revtew of the Government Sta-
ttstical Service: A Profession in Gownmient.(lndmproving Public Ma
nagement 1990. SAGE, 130.p.) 
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