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A főváros lakónépessége

- A fővárosban él Magyarország lakosságának 

közel egyötöde

- 2021-es KSH adatok szerint 1.644. 146 fő 

- Az elmúlt 15 évben folyamatosan csökkent a 

főváros lakónépessége

- A covid alatt a fővárosból az agglomerációba 

kiköltözők száma erőteljesen megnőtt



A demográfiai átrendeződés okai  

- A kormány családpolitikája kifejezetten 

támogatja a vidéki életet, a vidéki 

családalapítást

- A fővárosi lakások ára soha nem látott 

magasságig nőtt

- Zöldtudatosság, az öko szemlélet 

felértékelődése

- Bizonytalanság/biztonság 



A főváros gazdasági pozícióját, hatását illetően

- Meghatározó gazdasági központ

- Itt realizálódik a GDP 38 %-a

- Jelentős turizmus az év 365 napján

- A foglalkoztatási lehetőség dömpingje



Az oktatási - kulturális feltételrendszert, a kultúra- fogyasztást illetően

- Egyetemi város

- Meghatározó kulturális, tudományos, oktatási központ

- Információs és tudásközpont

- Kreatív régió

- A lakosság iskolai végzettsége és kultúrafogyasztása magas 



Budapest kulturális és művészeti arculatának jellemzői

- Multikulturális hagyományok

- Különböző nemzeti kultúrák folyamatos jelenléte

- Attraktív, pezsgő kortárs művészeti élet az alkotás és a 

befogadói oldalról

- Sokszínű zenei és irodalmi élet

- Fesztiválváros (nemzetközi, országos, fővárosi, kerületi 

fesztiválok)

- A magaskultúra és a nagyvárosi tömegkultúra egyidejű 

jelenléte 



Cirkusz –

Cirkuszok 

éjszakája



Sziget 
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Könyvfesztivál



TEFESZT!

ONLINE –

Pozsonyi Piknik



Kultúraközvetítő és művészeti intézmények

(a teljesség igénye nélkül)

 Közgyűjtemények

Könyvtárak (Fővárosi Szabó Ervin  
Könyvtár beágyazott fiókhálózattal) 
levéltárak, múzeumok

 Művészeti intézmények

 Galériák, kiállítóhelyek (állami és 
magánfenntartásban)

 Színházak (állami, 
önkormányzati, független 
színházak)

 Egyéb kultúraközvetítő 
intézmények (pl. mozik,)

Közművelődési intézményrendszer



Művészeti és kulturális 

civilszervezetek

- Modern és népi művészeti együttesek

- Művészeti, kulturális szakmai 

szervezetek

- Nemzetiségi és etnikai szervezetek

- Kulturális célú civilszerveztek



A fővárosi közművelődési intézmények eltérő feltételek között működnek

A főváros, mint kicsiny Magyarország (belső kerületek, budai régiók, peremkerületek)

- Régiónként, kerületenként nagyok a 

működési feltételekben a különbségek

• az intézmények nagyságát, korszerűségét 

tekintve

• funkcionális feltételrendszerét tekintve

• korszerű technikai, tárgyi feltételeket 

illetően

• a fenntartói támogatás nagyságrendje szerint

• a tevékenység sokszínűsége tekintetében

• gazdálkodási formáját illetően 

(önkormányzati, nonprofit kft)



Néhány adat a Közművelődési statisztika alapján (2019–2020). 

 Statisztikai adatszolgáltatók:

- Költségvetési szervek

- Társadalmi szervek

- Civil szervezetek

- Alapítványok

- Gazdasági társaságok

- Vállalkozások, a 388/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján



Budapesti adatszolgáltatók száma 2010 2019 2020

Adatszolgáltatók száma összesen 145 247 247

Ebből közművelődési intézmény 68 92 92

Fenntartó típusa/ év 2010 2019 2020

Állami, 

önkormányzati 

intézmény, szervezet

53 98 98

Gazdasági társaság 15 21 21

Társadalmi 

szervezetek 

(alapítvány, 

egyesület)

87 128 128



Rendszeres művelődési 

formák 2010 2019 2020

Alkotó művelődő

közösségek száma
1 660 1231 1199

résztvevők száma 63 908 29717 27133

Klubok

csoportok száma
1 280 1336 1146

résztvevők száma 87 438 34747 23012

Képzések

(saját)

(külső)

42 412

81 055

16283

4139

9510

1752

résztvevők száma 123 469 20422 11262

Rendszeres műv. formák 

összesen
274 813 90888 61468



Év Összes látogató Adatszolgáltató

2010 13,5 millió 145

2019 8,46 millió! 247

2020 5,33 millió! 247

Gazdálkodás (mrd) 2010 2019 2020

Összes bevétel 17,2 20,2 21,5

-ebből fenntartói 

támogatás
9,1 9,5 8,3

-ebből pályázati 

támogatás
1,4 24,8 3,4

-ebből működési 

bevétel
4,7 5,1 4,8

Kiadások 

összesen
16,6 17, 2 19 ,2



A fővárosi Közművelődési intézmények működésére,        

tevékenységére jellemző

 A sokszínűség

 Alacsony küszöbű hozzáférés

 Értékmegőrzés, Új értékek teremtése hagyományápolás

 Prevenciós tevékenység

 Pro-aktivitás, a problémákra való gyors reagálás /Covid járvány – az

online térben történő szolgáltatás/

 Inkubátor funkciós /befogadó és támogató intézményei helyi

közösségeknek, amatőr művészeti csoportoknak, civil szervezeteknek

 A tehetségkutatás, a tehetséggondozás



A szolgáltatásokat igénybe vevők számának a látható csökkenése

szempontjából elengedhetetlen

 Az intézményeink újra pozícionálása a

kulturális piacon

 Helyi szinten nélkülözhetetlenné kell

tennünk magunkat

 Az innovációs tevékenységünk erősítése

 A fővárosi kulturális túlkínálatban meg

kell találnunk a piaci réseket

 Az új kihívásokra új válaszokat kell

tudnunk adni

 A Hálózatfejlesztő, közösség támogató

társadalmi integrációt elősegítő szerep

erősítése

Piackutatás! Piackutatás! Piackutatás! 



Budapesti Népművelők Egyesülete - BNE /1979/1991/

- A Budapesti Népművelők Egyesülete /BNE/ a

közművelődési szakemberek egyéni tagságán alapuló

civil szakmai szerveződés

- Tevékenységét önálló jogi személyiséggel és

országos hatókörrel szervezi.

- Segíti, támogatja a közművelődésben dolgozó

szakemberek, főhivatásúak és önkéntesek,

intézmények, szervezetek tevékenységét.

- Tevékenysége fókuszában a közösségi és szakmai

partnerkapcsolatok erősítése, az együttműködések

elősegítése áll.



A BNE 9 fős elnöksége 2020-2024 közötti időszakra szóló  

munkaprogramjának fő tevékenységi területei 

 Szakmai érdekképviseleti feladatok (kapcsolattartás az Emberi Erőforrások

Minisztériuma Közművelődési Főosztályával, Budapest Főváros Önkormányzatával, a

KKDSZ fővárosi szervezetével, kerületi intézmények fenntartó önkormányzataival)

 Közösségi feladatok (szakmai fórumok, képzések, továbbképzések,

kerületlátogatások, szakmabörzék, BNE Közösségi Klub)

 Tájékoztatási-információs feladatok (aktuális szakmai, egyesületi hírek, egyesületi

programok- BNE honlap, facebook oldal, KULT-PIAC – zárt facebook csoport)

 Kapcsolattartó és kapcsolatépítő feladatok (BNE tagságának folyamatos bővítése,

kapcsolatok kiépítése a rokonszakmákkal, rokon szervezetekkel, kulturális

civilszervezetekkel /művészeti és egyéb kulturális területen/).



Szakmai Műhelyek

- Szakmai Etikai Kódex

- Fővárosi Közösségi Közművelődési Stratégia

Partneri Együttműködések

- Fővárosi Önkormányzat Budapest 150’

- Budapesti Művelődési Központ



Köszönöm a figyelmet!


