
4

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kutatás

Dudás Katalin –

A közművelődés helyzete 
a 2015. évi statisztikák tükrében

2016. március 1-jével zárult a 

közművelődési szervezetek 2015. 

évi tevékenységről számot adó or-

szágos közművelődési statisztikai 

adatszolgáltatás folyamata. A  köz-

művelődési statisztika feladata és 

célja, hogy a statisztikáról szóló 

törvény alapján valósághű, tár-

gyilagos képet adjon a társadalom 

– benne a közművelődés – álla-

potáról és változásairól az állami, 

közigazgatási szervek, valamint a 

társadalom szervezetei és polgárai 

számára. A  2015. évi adatokat ele-

mezve tendenciák állapíthatók meg 

mind a magyar közösségi művelő-

dés állapotára, mind az adatszol-

gáltatás fejlődésére nézve.

1. Bevezetés

A közművelődési statisztika fel-

adata és célja – a statisztikáról szó-

ló törvény (1993. évi XLVI. törvény 

a statisztikáról) szerint –, hogy 

valósághű, tárgyilagos képet adjon 

a társadalom – benne a közműve-

lődés – állapotáról és változásairól 

az államhatalmi és a közigazga-

tási szervek, valamint a társada-

lom szervezetei és tagjai számára. 

A  Nemzeti Művelődési Intézet az 

Alapító Okiratában szereplő alap-

tevékenységi körében részt vesz a 

közművelődést érintő ágazati sta-

tisztikai adatszolgáltatás adatainak 

összegyűjtésében, rögzítésében és 

értékelésében. A  feladatot a Nem-

zeti Művelődési Intézet Országos 

Minőségfejlesztési Központja, mint 

országos feldolgozó központ és a 

Nemzeti Művelődési Intézet megyei 

irodáiban működő megyei feldolgo-

zó központok látják el. A  Művelő-

dési Intézet az adatok elemzésével 

segíti az alaptevékenységek ered-

ményes ellátását, megalapozza a 

szakmafejlesztési programokat, tá-

mogatja a stratégiai és vezetőségi 

döntéseket. Jelen elemzés egyrészt 

a közművelődési statisztika adata-

in (Elérhető: http://kultstat.emmi.

gov.hu), másrészt a megyei feldol-

gozó központok által készített rész-

anyagokon alapul.

Anyagunkban bemutatjuk a 

közművelődésnek a statisztika 

tükrében kirajzolódó 2015. évi 

helyzetét, illetve az adatok értéke-

lése során tapasztalt főbb tenden-

ciákat. A  statisztika pontossága 

2014-hez képest tovább javult az-

zal, hogy a Nemzeti Művelődési 

Intézet Országos Minőségfejlesz-

tési Központja az adatszolgáltatók 

számának növeléséről áthelyezte 

a hangsúlyt az adatok tisztítására, 

megbízhatóságuk javítására.

2. Az adatszolgáltatók 
számának alakulása

A 2015-ben végzett közművelő-

dési tevékenységről 5 599 közmű-

velődési szervezet küldött be sta-

tisztikai jelentést. Az előző évhez 

képest ez a szám 2,6%-os, a  bázis-

évül szolgáló 2006-os évhez képest 

pedig 57,5%-os emelkedést jelent. 
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Az ország minden településéről ér-

kezett be jelentés.

A  statisztikát beküldő szerve-

zetek számának alakulása egyfelől 

mutatja a jogszabálykövetés mérté-

két, másfelől leírja a tényleges moz-

gásokat. Abból indulunk ki, hogy a 

2014. évi adatbázis a közművelő-

dési intézmények tekintetében a 

statisztikai hibahatáron belül teljes 

körű, így a 2015. évi adatgyűjtéssel 

összehasonlítás az intézményi kör-

ben a tényleges mozgásokat írja le.

2014-hez képest három me-

gyében – Pest (-8%), Zala (-3%) és 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 

(-1%) – volt kevesebb az adatlapok 

száma az adatok tisztítása, az adat-

lap törlés után. Győr-Moson-Sop-

ron, Fejér, Heves, Nógrád és Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg megyében az 

adatlapok száma megegyezett az 

előző évivel; a  többi 12 megyében 

pedig meghaladta azok számát. 

A  legnagyobb emelkedést Békés 

(+11%) és Budapest (+15%) eseté-

ben tapasztalhattuk.

3. Intézményi ellátottság

Az adatlapot beküldő, közmű-

velődési tevékenységet ellátó szer-

vezetek 12%-a volt közművelődési 

intézmény, 49%-a közművelődési 

közösségi színtér, és 39%-a egyéb 

szervezet (pl. közösségi színteret 

nem fenntartó, de kulturális vagy 

közművelődési tevékenységet vég-

ző civil szervezet).

A  települések 17%-án van in-

tézmény (is), 82%-án pedig csak 

közművelődési közösségi színtér. 

A települések 1%-án nem volt sem 

közművelődési közösségi színtér, 

sem közművelődési intézmény. Az 

adatbázis a városok, megyei jogú 

városok 9%-ában nem tartalmaz 

közművelődési intézményt, csak 

közművelődési közösségi színteret 

vagy egyéb szervezetet.

Az egyes megyékben igen eltérő 

volt a közművelődési intézmény-

nyel rendelkező települések aránya 

a településstruktúra függvényében. 

Míg Pest megyében a települé-

sek 49%-a, Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében pedig 46%-a rendel-

kezik közművelődési intézmény-

nyel, addig a kistelepüléses Zala és 

Győr-Moson-Sopron megyében ez 

az arány csupán 5%, Baranyában 

pedig 6%.

4. Működési forma

2015-ben az adatszolgáltatók 

szűk fele (49%) települési önkor-

mányzat volt. Az önkormányzatok 

mellett az adatszolgáltatók legna-

gyobb hányadát a civil szervezetek 

tették ki (36%). A többfunkciójú in-

tézmények az összes jelentő 9%-át, 

az önállóan működő intézmények 

pedig 3%-át tették ki. A  gazdasági 

szervezetek aránya 3%-ot ért el.

Összességében véve folytatód-

tak az eddigi tendenciák: növeke-

dett a civil szervezetek, és kisebb 

mértékben a többfunkciós intéz-

mények száma; csökkent az önál-

lóan gazdálkodó és működő, illetve 

az önállóan működő közművelődé-

si szervezetek száma és aránya.

Az intézményeknek nemcsak az 

arányuk, hanem a számuk is csök-

kent, az összevonások, többfunk-

ciós intézménnyé vagy színtérré 

alakítások miatt. Az intézmények 

egy kisebb része nonprofi t gazda-

sági társasággá alakult. Ez a jelen-

ség a nagyobb városokra, megyei 

jogú városokra jellemző. Törvényi 

változás is hozzájárult az önálló-

an gazdálkodó és működő intéz-

mények számának csökkenéséhez. 

A Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének megalapozásá-

ról szóló 2014. évi XCIX. tv. 2015. 

január 1. hatállyal módosította az 

államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV törvény (továbbiakban: 

Áht.) egyes pontjait. Az Áht. 10. 

§-a új (4/a) bekezdéssel egészült ki, 

amely szerint a gazdasági szervezet 

feladatait, ha a költségvetési szerv 

éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a 100 főt nem éri el, az 

irányító szerv, az államháztartás 

önkormányzati alrendszerében az 

önkormányzati hivatal vagy – az 

irányító szerv döntése alapján – az 

irányító szerv irányítása alá tartozó 

más költségvetési szerv látja el. Az 

önkormányzati intézményháló-

zatban elindult egy átrendeződés, 

amelynek következtében megszűnt 

a korábban önállóan gazdálkodó 

költségvetési intézmények gazda-

sági önállósága, mérsékelten nö-

vekedett a nonprofi t vállalkozási 

formában működő szervezetek 

száma; nagyobb, települési/kerüle-

ti közgyűjteményi, közművelődési 

és többfunkciós intézmény szer-

vezeti egységévé vált a művelődési 

központ.

A  többfunkciós intézmé-

nyek szervezeti egysége típusnál 

nagymértékű növekedés látha-

tó. A  köznevelési feladatot ellátó 

egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXX-

VIII. törvény hatályba lépése miatt 

sok helyen megszűntek, illetve át-

alakultak az általános művelődési 

központok (ÁMK), elvesztve in-

tézményi státuszukat. Másrészt az 

intézményi összevonások is e típus 

terjedését eredményezték.

A  gazdasági szervezeteknél az 

előző évhez képest sikerült néhány 

nagy rendezvényszervező céget be-

vonni a statisztika kitöltésébe, de 

a teljességtől ezen a területen még 

messze állunk.

5. Munkaügyi 
létszámadatok

A  munkavégzésre irányuló jog-

viszonyban állók száma 2015-ben 

5 758 fő volt, mellettük 1 474 vál-

lalkozó és 25 142 önkéntes, kultu-

rális közfoglalkoztatott vagy egyéb 

foglalkoztatott dolgozott közmű-

velődési szakmai munkakörben. 

A  számok a munkavégzésre irá-

nyuló jogviszonyban állók, illetve a 



6

w
w

w
.n

m
i.
h
u

Kutatás

Dudás Katalin – dr. Juhász Erika

vállalkozók esetében a csúcspontot 

jelentő 2014-es évhez képest visz-

szaesést mutatnak.

A  munkavégzésre irányuló jog-

viszonyban állók 80%-a dolgozott 

2015-ben teljes munkaidőben; az 

előző évben ez az arány még 4%-

kal alacsonyabb volt. A tendenciát 

erősítette, hogy a TÁMOP-os pro-

jektek kifutásával az addig nagyobb 

számban foglalkoztatott, és ebben 

a kategóriában feltüntetett szak-

körvezetők száma csökkent. A köz-

alkalmazottak aránya 50%-ról 41%-

ra csökkent a vizsgált időszakban.

2015-ben a települések 35%-án 

dolgozott szakmai munkakörben 

teljes munkaidős, 15%-án rész-

munkaidős szakember. A  csak 

vállalkozót szerződtető telepü-

lések aránya elenyésző volt (1%). 

A  települések 13%-án dolgozott 

csak közfoglalkoztatott, további 

12%-án pedig kizárólag önkéntes. 

A  szakember nélküli települések 

aránya 24%.

Az ezer fő alatti települések 

63%-án dolgozik szakember, az 

ezer és háromezer fő közöttiek 

88%-án, a három- és ötezer fő kö-

zöttiek pedig 97%-án. Az ötezer 

fő feletti települések szinte mind-

egyikén dolgozik legalább egy 

szakember.

Az egyes megyék szakember-el-

látottsága szorosan összefügg a te-

lepülésszerkezettel: az aprófalvas 

megyék általában rosszabb ellá-

tottságot mutatatnak. A  szakem-

ber-ellátottságot tekintve a legrosz-

szabb helyzetben Baranya megye 

van: itt a települések majdnem 

felén (46%) nincs senki szakmai 

munkakörben, még önkéntes vagy 

A települések szakember-ellátottsága megyei bontásban (%)

Megye van teljes 
munkaidős 
szakember

csak rész-
munkaidős 

van

csak 
vállalkozó 

van

csak közfog-
lalkoztatott 

van

csak önkén-
tes/ egyéb 

van

nincs szak-
mai munka-

körben senki

összesen

Budapest 100 0 0 0 0 0 100

Baranya 21 13 0 14 6 46 100

Bács-Kiskun 52 18 1 13 4 12 100

Békés 56 9 0 23 7 5 100

Borsod-Abaúj-Zemplén 28 4 0 14 17 37 100

Csongrád 65 17 0 7 10 2 100

Fejér 50 12 1 13 17 7 100

Győr-Moson-Sopron 25 16 1 9 11 37 100

Hajdú-Bihar 56 12 0 10 15 7 100

Heves 32 21 2 21 12 12 100

Komárom-Esztergom 47 17 3 9 13 11 100

Nógrád 23 8 3 30 8 27 100

Pest 65 15 2 7 4 7 100

Somogy 29 27 1 11 12 21 100

Szabolcs-Szatmár-Bereg 41 9 0 17 12 21 100

Jász-Nagykun-Szolnok 50 24 0 14 6 5 100

Tolna 39 12 0 28 8 12 100

Vas 22 25 0 10 29 14 100

Veszprém 28 22 2 5 12 32 100

Zala 25 12 0 10 13 40 100

Összesen 35 15 1 13 12 24 100
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közfoglalkoztatott sem. Szintén 

igen kedvezőtlen képet mutat Zala 

(40%), Borsod-Abaúj-Zemplén 

(37%), Győr-Moson-Sopron (37%), 

valamint Veszprém megye (32%) 

szakember-ellátottsága. A  felso-

roltak közül kissé kilóg Győr-Mo-

son-Sopron megye kedvezőbb gaz-

dasági helyzete miatt.

Azoknak a településeknek az 

aránya, ahol csak közfoglalkoz-

tatott (vagy önkéntes) dolgozott 

szakmai munkakörben, Nógrád 

(30%) és Tolna megyében (28%) 

volt a legmagasabb.

A  csak önkéntes munkaerőre 

támaszkodó települések aránya 

Vas megyében volt kiemelkedő 

(29%).

6. Szakmai tevékenységek

6.1. Alkotó művelődési 
közösségek

2015-ben 16 ezer művészeti 

csoport működött, összesen 361 

ezer taggal. A  legnépesebbek az 

alkotó művészeti csoportok: 9 ezer 

csoport, 229 ezer taggal, őket a 

népi előadó-művészeti közösségek 

követik (5 ezer közösség, 110 ezer 

tag). A  1,5 ezer népi tárgyalkotó 

csoport 22 ezer tagot számlált.

2006-hoz képest a művészeti 

csoportok tagjainak száma 20%-

kal nőtt; a  legnagyobb növekedést 

(34%) a népi előadóművészeknél 

láthattuk.

2014-hez képest a tagok szá-

ma minimális, 2%-os csökkenést 

mutat – ezen belül a népi előadó-

művészetnél -11 százalékpontos, 

a népi tárgyalkotó művészet +10%-

os változás következett be. A népi 

tárgyalkotó művészeti csoportok 

taglétszámának növekedéséhez a 

Nemzeti Művelődési Intézet „Újra 

öltünk, örökítünk” programja is 

hozzájárult.

Mind abszolút értékben, mind 

az ezer lakosra jutó értéket te-

kintve Budapest áll az első helyen 

az amatőr művészeti csoportok 

tagjainak számát tekintve. Mivel 

azonban több budapesti szék-

helyű ernyőszervezet feltünteti 

tagszervezeteinek tagjait is nyil-

vántartásában, ezért – a főváros 

nélkül – abszolút értékben Pest 

megye (23 897 tag), lakosságará-

nyosan pedig Tolna megye (43 

tag/ezer lakos) kerül az alkotó 

közösségek tagjainak számát te-

kintve az első helyre.

6.2. Klubok, körök, 
szakkörök

Az adatszolgáltatásban szereplő 

14 ezer klub, kör, szakkör összesen 

557 ezer tagot számlált 2015-ben. 

A  nyugdíjasklubok tagjainak szá-

ma 204 ezer fő, az ifj úságiaké 57 

ezer fő, a gyermekkluboké 61 ezer 

fő, a  családiaké 47 ezer fő volt; az 

érdeklődési kör szerintieké pedig 

184 ezer fő.

A  tagok száma 2006-hoz, illet-

ve 2014-hez képest összességében 

változatlan maradt, de az időszak 

során jelentős ingadozásokat, át-

rendeződéseket mutatott. 2006-hoz 

képest 22%-kal csökkent az érdek-

lődési kör szerinti klubok taglétszá-

ma, míg a családi kluboké 89%-kal, 

a  gyermekkluboké pedig 39%-kal 

emelkedett. A  gyermek- és családi 

klubok taglétszámának növekedése 

valószínűleg a Baba-Mama, Kere-

kítő/Ringató/Tücsökzene, illetve a 

különböző játékos fejlesztő klubok 

növekvő népszerűségének köszön-

hető. A  nyugdíjasklubok és az ér-

deklődési kör szerinti klubok, kö-

rök taglétszáma erősen ingadozik 

az időszak folyamán az adatszolgál-

tató önbesorolásától függően.

A  klubtagok abszolút számát 

tekintve – Budapestet nélkül – 

Bács-Kiskun megye áll az élen 55 

611 taggal, lakosságarányosan pe-

dig Nógrád megye (158 tag/ezer 

lakos).
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6.3. Képzések

2015-ben 595 ezer fő vett részt 

képzésben a közművelődési szer-

vezetek szervezésében, illetve az 

általuk biztosított helyszíneken. 

Ezen belül a külső szervezésű kép-

zéseken résztvevők száma 498 ezer 

fő volt, a  saját szervezésűeken 68 

ezer, az együttműködő partnerrel 

szervezett képzéseken pedig 30 

ezer fő vett részt.

A  résztvevők száma a 2010-es 

adatokhoz képest 17%-os növeke-

dést mutat, az érték emelkedése a 

jelentők számának emelkedésére 

vezethető vissza.

Az előző évhez, 2014-hez vi-

szonyítva 8%-os csökkenés mu-

tatkozik, a  legnagyobb visszaesést 

az együttműködésben szervezett 

képzéseknél látjuk (-32%). A  csök-

kenés hátterében a TÁMOP prog-

ramok kifutása is áll.

A  saját és együttműködésben 

szervezett képzéseknél Tolna 

megye került az első helyre, ha a 

résztvevők számát a lakosságéhoz 

viszonyítjuk (20 résztvevő/ezer 

lakos), a  külső képzéseknél pedig 

Békés megye (323 résztvevő/ezer 

lakos).

6.4. Ismeretterjesztés

2015-ben 1,5 millió fő vett részt 

valamilyen ismeretterjesztő ren-

dezvényen; ezen belül 400 ezer fő 

volt a konferenciák, tanácskozá-

sok, és 1,1 millió fő a tudományos 

ismeretterjesztő előadások láto-

gatóinak száma. 2006-hoz képest 

a látogatók száma 22%-os csökke-

nést mutat; ezen belül az ismeret-

terjesztésnél 32%-os csökkenést, 

míg a konferenciáknál hasonló 

mértékű növekedést tapasztaltunk. 

Az ismeretterjesztésnél a látoga-

tószám csökkenése sokéves trend 

eredménye.

2014-hez képest összesen mint-

egy 10%-os, részben az adatlapok 

emelkedő számából következő lá-

togatószám növekedést lehetett 

látni.

Az ismeretterjesztési alkalmakon 

résztvevők száma a lakosság arányá-

ban Bács-Kiskun (263 fő/ezer lakos) 

és Baranya megyében volt a legma-

gasabb (261 fő/ezer lakos).

6.5. Kiállítások, 
műsorok, rendezvények

Kiállításokon, rendezvényeken 

2015-ben összesen 39,5 millió fő 

vett részt. A  legnagyobb közön-

séget a közösségi rendezvények 

(társadalmi rendezvény, ünnep, 

játszóház, kézműves foglalkozás, 

kulturális célú kirándulás, kéz-

műves és egyéb vásár, bemutató) 

vonzották 12,3 millió fővel. A  má-

sodik helyre a művészeti rendez-

vények kerültek (előadó-művészeti 

és egyéb művészeti rendezvények, 

fi lm- és videofi lmvetítés, népmű-

vészeti rendezvények) 8,2 millió fő 

látogatóval, ezeket a szórakozta-

tó (előadó-művészeti és műsoros 

rendezvények, táncos rendezvény, 

mint bál, diszkó) rendezvények 

követték 7,5 millió fővel, majd a 

kiállítások 7,1 millió fővel. A külső 

szervezésű rendezvényeken (ahol a 

közművelődési szervezet csak bér-

be adja a helyiséget) 4,4 millióan 

vettek részt.

A  vizsgált időszak kezdeté-

hez, 2008-hoz képest a rendezvé-

nyek látogatószáma 23%-kal nőtt. 

A  legnagyobb növekedést a mű-

vészeti (+50%) és a közösségi ren-

dezvényeknél (+48%) tapasztaltuk. 

A művészeti rendezvényeken belül 

a legerősebb emelkedés a fi lmve-

títések és a népművészeti rendez-

vények látogatóinál tapasztalható; 

létszámuk majdnem a duplájára 

emelkedett. A  közösségi rendez-
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vényeken belül a legnagyobb ará-

nyú növekedést a játszóházaknál, 

kézműves foglalkozásoknál láttuk, 

ezek közönsége több mint három-

szorosára nőtt.

A  kiállítások (+29%) és a szó-

rakoztató rendezvények közönség-

száma is emelkedett (+27%), a kül-

ső szervezésűeké viszont csökkent 

(-36%).

2014-hez képest nem mutatko-

zik jelentős változás az összes lá-

togató számában, a művészeti és a 

közösségi rendezvényeknél kisebb 

emelkedést (10-11%), a  kiállítások-

nál pedig csökkenést tapasztaltunk 

(-14%).

A  lakosság számához képest 

Komárom-Esztergom megyében 

vettek részt a legtöbben valami-

lyen saját szervezésű kiállításon, 

rendezvényen (6343 fő/ezer lakos); 

a külső szervezetek által rendezett 

rendezvényeknél pedig Békés me-

gyében (811 fő/ezer lakos).

6.6. Szolgáltatások

A  közművelődési szerveze-

tek által nyújtott szolgáltatáso-

kat 2015-ben 5,1 millióan vették 

igénybe; a  legtöbben tanácsadást 

(2,5 millió fő), illetve rendezvény-

szervezést (1,2 millió fő) igényel-

tek. Magas volt az egyéb szolgál-

tatásokat választóak száma is (933 

ezer fő). A szakmai szolgáltatások, 

mint a közös programok, pro-

jektek előkészítése (342 ezer fő) 

és a tanulmányutak, szakértők, 

delegációk fogadása (50 ezer fő) 

kisebb létszámot vonzottak, mi-

vel ez elsősorban a szakmai kö-

zönségnek szól, nem széles a cél-

csoportja.

2006-hoz képest a szolgáltatá-

sokat igénybe vevők száma 12%-

kal emelkedett, ezen belül a leg-

jelentősebb növekedést az egyéb 

szolgáltatásoknál találjuk (+50%). 

A  rendezvényszervezésnél 10%-os 

csökkenést tapasztaltunk, a  többi 

szolgáltatás közönsége 10-20%-kal 

növekedett.

Az előző évhez képest összessé-

gében véve 22%-os csökkenés mu-

tatkozik; a  legnagyobb csökkenést 

a rendezvényszervezésnél látjuk 

(-49%), míg a tanulmányutaknál 

növekedés következett be (+29%).

6.7. Összes látogató 
száma

Az összes látogató száma 73,3 

millió volt, ami megfelel a 2006-os 

értéknek. A  2014-es évhez képest 

enyhe csökkenést (-4%) látunk az 

adatlapok számának 3%-os növe-

kedése ellenére.
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2006 és 2015 között az adatok 

tanúsága szerint leginkább Komá-

rom-Esztergom (+60%), Nógrád 

(+67%) és Csongrád megyében 

(+72%) nőtt a látogatók száma. 

A  megyék felében azonban csök-

kenés következett be: a legerősebb 

visszaesést (24-29% közöttit) Pest, 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-

nok, Zala és Tolna megyék eseté-

ben észleltük.

Az ezer lakosra jutó látogatók 

száma Veszprém (12 770 fő/ezer 

lakos) és Nógrád megyében (12 

028 fő/ezer lakos) volt a legmaga-

sabb, Pest (4 436 fő/ezer lakos) és 

Fejér megyében (5 089) pedig a 

legalacsonyabb. Figyelemre méltó, 

hogy ha a gazdasági helyzetet jel-

lemző mérőszámként az egy főre 

eső bruttó hazai termék (GDP) 

nagyságát és az ezer lakosra jutó 

látogatószámot összevetjük, csak 

igen gyenge, ráadásul negatív irá-

nyú összefüggést tapasztalhatunk 

(korrelációs együttható: -0,0551). 

Budapestet kivéve a számítás-

ból, az összefüggés erőssége nő 

(-0,2303). Ez azt jelenti, hogy mi-

nél hátrányosabb helyzetben van 

gazdaságilag egy megye, annál 

nagyobb a közművelődési prog-

ramokon részt vevők aránya és 

fordítva. Hasonló összefüggéseket 

találtunk a rendszeres művelődési 

formák résztvevőinek számát ele-

mezve. A  gazdasági fejlettség és a 

kulturális aktivitás közötti össze-

függések feltárására, magyarázatá-

ra több kutatás is indult az elmúlt 

években mind a Nemzeti Művelő-

dési Intézetben, mind felsőokta-

tási intézményekben. A  kutatások 

adatbázisainak összekapcsolásával 

részletesebb összefüggések is fel-

tárhatóak lesznek. Az azonban már 

most egyértelműen kirajzolódik az 

egyes kutatások összefüggésében, 

hogy a közművelődésnek hátrány-

kompenzáló funkciója van: a  kö-

zösségek és a közösségi tevékeny-

ségek segítik a hátrányos helyzetű 

települések lakóit a mindennapi 

problémák kezelésében, az össze-

fogással csökkennek a hátrányok 

negatív pszichológiai vetületei.

7. Összefoglaló

2015-ben 5 599 közművelődé-

si szervezet küldött be statisztikai 

jelentést. Az előző évhez képest 

ez a szám 2,6%-os, a  bázisévül 

szolgáló 2006-os évhez képest pe-

dig 57,5%-os emelkedést jelentett. 

Valamennyi településről érkezett 

legalább egy adatlap. Az adatlapot 

beküldő, közművelődési tevékeny-

séget ellátó szervezetek 12%-a volt 

közművelődési intézmény, 49%-a 

közösségi színtér, és 39%-a egyéb 

szervezet (pl. színteret nem fenn-

tartó civil szervezet). A települések 

17%-án van intézmény (is), 82%-án 

pedig csak közművelődési közös-

ségi színtér. A  települések 1%-án 

nem volt sem intézmény, sem szín-

tér a statisztikát beküldők önbeval-

lása alapján.

Az adatszolgáltatók szűk fele 

(49%) települési önkormányzat. Az 

önkormányzatok mellett a legna-

gyobb hányadot a civil szervezetek 

tették ki (36%). A  többfunkciójú 

intézmények az összes jelentő 9%-

át, az önállóan működő és gazdál-

kodók 0,3%-át, az önállóan műkö-

dő intézmények pedig 3%-át tették 

ki. A gazdasági szervezetek aránya 
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A szakmai tevékenységek néhány összegző adata:

• 2015-ben 16 ezer művészeti csoport működött, 

összesen 361 ezer taggal. 2006-hoz képest a művésze-

ti csoportok tagjainak száma 20%-kal nőtt; a  legna-

gyobb növekedést (34%-ot) a népi előadóművészeknél 

láthattuk.

• A 14,5 ezer klub, kör, szakkör összesen 554 ezer 

tagot számlált. A  tagok száma 2006-hoz képest ösz-

szességében változatlan maradt, de az időszak során 

jelentős ingadozásokat, átrendeződéseket mutatott. 

2006-hoz képest 22%-kal csökkent az érdeklődési kör 

szerinti klubok taglétszáma, míg a családi kluboké 

89%-kal, a gyermekkluboké pedig 39%-kal emelkedett.

• 595 ezer fő vett részt képzésben a közművelő-

dési szervezetek szervezésében, illetve az általuk biz-

tosított helyszíneken. Ezen belül a külső szervezésű 

képzéseken részt vevők száma 498 ezer fő volt, a saját 

szervezésűeken 68 ezer, az együttműködő partner-

rel szervezett képzéseken pedig 30 ezer fő vett részt. 

A  résztvevők száma 2010-hez képest 17%-os növeke-

dést mutat.

• 1,5 millió fő vett részt valamilyen ismeretterjesz-

tő rendezvényen. 2006-hoz képest a látogatók száma 

22%-os csökkenést mutat; ezen belül az ismeretter-

jesztésnél 32%-os csökkenést, míg a konferenciáknál 

32%-os növekedést tapasztaltunk.

• Kiállításokon, rendezvényeken 2015-ben össze-

sen 39,5 millió fő vett részt. 2008-hoz képest a ren-

dezvények látogatószáma 23%-kal nőtt, ezen belül a 

legnagyobb emelkedést a művészeti (+50%) és a kö-

zösségi rendezvényeknél (+48%) láttuk. A  kiállítások 

(+29%) és a szórakoztató rendezvények közönsége is 

nőtt (+27%), a  külső szervezésűeké viszont csökkent 

(-36%).

• A  közművelődési szervezetek által nyújtott szol-

gáltatásokat 2015-ben 5,1 millióan vették igénybe; 

a legtöbben tanácsadást (2,5 millió fő), illetve rendez-

vényszervezést (1,2 millió fő) igényeltek. 2006-hoz ké-

pest a szolgáltatásokat igénybe vevők száma 12%-kal 

emelkedett, ezen belül a legjelentősebb növekedést az 

egyéb szolgáltatásoknál találjuk (+50%).

• Az összes látogató száma 73,3 millió volt, ami 

megfelel a 2006-os értéknek. A 2014-es évhez képest 

viszont enyhe csökkenést (-4%) látunk az adatlapok 

számának 3%-os növekedése ellenére. Az ezer lakosra 

jutó látogatók száma Veszprém (12770 fő/ezer lakos) 

és Nógrád megyében (12028 fő/ezer lakos) volt a leg-

magasabb, Pest (4436 fő/ezer lakos) és Fejér megyé-

ben (5089) pedig a legalacsonyabb.

• Az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) nagy-

ságát és az ezer lakosra jutó látogatószámot összevetve 

(Budapestet kivéve a számításból), az az összefüggés 

tapasztalható, hogy minél hátrányosabb helyzetben 

van gazdaságilag egy megye, annál nagyobb a közmű-

velődési programokon részt vevők aránya és fordítva. 

Ez az összefüggés a közművelődés hátránykompenzá-

ló funkciójának koncepcióját támasztja alá.

DR. JUHÁSZ ERIKA a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógiai Tan-
székének tanszékvezető docense, a Kulturális Szemle főszerkesztője. 2015 februárjától a 
Nemzeti Művelődési Intézet Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központjá-
nak a szakmai vezetője, főosztályvezetője. Tudományos doktori (Ph.D.) fokozatát a neve-
lés és művelődéstudomány területén szerezte 2005-ben a hazai felnőttoktatás intézmény-
rendszerének vizsgálata a művelődéspolitikai tendenciák tükrében témájában. A közmű-
velődés és a felnőttképzés területén országos és nemzetközi tudományos konferenciák 
elnöke, számos publikáció és konferencia előadás szerzője, előadója. Fő kutatási témái: 
a nonformális és informális tanulás megjelenési formái és színterei, a közművelődési és 
andragógiai szakma átalakulása.

DUDÁS KATALIN (Budapest,1969.) szociológus, kutató, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Országos Tudományos és Felsőoktatási Szakmai Központ munkatársa, több önálló pub-
likáció szerzője. Eddigi fontosabb kutatási témái között szerepel a kultúrafi nanszírozás, 
a közművelődési statisztika, az építészeti trendek művelődési házaknál és színtereknél, az 
amatőr művészet, a kulturális közfoglalkoztatás egyes adatfelvételi moduljai, valamint az 
integrált közösségi szolgáltató terek működése

3%-ot ért el. Folytatódtak az ed-

digi tendenciák, miszerint a civil 

szervezetek, és kisebb mértékben 

a többfunkciós intézmények teret 

nyernek, az önállóan gazdálkodó 

és működő, illetve az önállóan mű-

ködő közművelődési szervezetek 

súlya pedig csökken.

A  munkavégzésre irányuló jog-

viszonyban állók száma 2015-ben 5 

758 fő volt, mellettük 1 474 vállal-

kozó és 25 142 önkéntes, kulturális 

közfoglalkoztatott vagy egyéb fog-

lalkoztatott dolgozott közművelő-

dési szakmai munkakörben. A szá-

mok a csúcspontot jelentő 2014-es 

évhez képest visszaesést mutatnak, 

ennek oka a megyei feldolgozó-

központok munkatársai szerint az 

adatok növekvő megbízhatósága. 

A  települések 35%-án dolgozott 

szakmai munkakörben teljes mun-

kaidős, 14%-án részmunkaidős 

szakember. A csak vállalkozót szer-

ződtető települések aránya elenyé-

sző volt (1%). A települések 13%-án 

dolgozott csak közfoglalkoztatott, 

további 12%-án pedig kizárólag 

önkéntes (tehát közfoglalkoztatott 

sem). A  szakember nélküli telepü-

lések aránya 24%.


