
A kötetben olvashatóak mindazon kutatások múzeumi 
területre vonatkozó eredményei, amelyek a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás európai 
uniós projekt keretein belül születtek. A kutatásokról 
készült összefoglaló tanulmány rávilágít arra, hogy mit 
takar valójában a muzeális intézmények közösségi alapú 
működése. Ezen kívül betekintést nyer az olvasó egy, 
a Cselekvő közösségek projekttel egyidőben zajló 
nemzetközi kutatásba is, amely öt ország – közöttük 
hazánk – muzeális intézményeinek társadalmi szerepvál-
lalását vizsgálta. „A múzeumi terület kutatói szemmel” 
című kiadványt a „Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt 
projekt keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ adta ki.
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A múzeumi terület kutatói szemmel Szerkesztői előszó

Bevezető

A Múzeumi terület kutatói szemmel kiadvány izgalmas feladatra vállalkozott: egy 
kötetebe gyűjti mindazon kutatások múzeumi területre vonatkozó eredményeit, amelyek a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című, EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú 
európai uniós projekt keretein belül születtek1 a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nkft. és az Országos Széchényi Könyvtár együtt-
működésével. Sőt, ennél többet is tesz: egy összefoglaló tanulmány segítségével az olvasó elé 
tárja azt a képet, amely a különböző kutatások alapján a muzeális intézmények közösségi alapú 
működéséről kirajzolódik. A kötet mindezen felül egy különlegességet is tartalmaz: betekintést 
enged egy nemzetközi kutatásba, amely bár nem a Cselekvő közösségek projektben, de azzal egy 
időben zajlott, és amely többek között a muzeális intézmények társadalmi szerepvállalására is kitér 
öt ország – köztük hazánk – viszonylatában.

A kötet tanulmányainak alapjául szolgáló kutatások legfőbb jellemzőit az 1. számú ábra mutatja.

A kiadvány első tanulmányának kutatása ugyan nem a Cselekvő közösségek projekt keretében 
készült, de a kötet szerkesztői fontosnak tartották, hogy egy olyan nemzetközi kutatás tapasz-
talatait is megosszák, amely többek között a hazai muzeális intézmények közösségi szerepét is 
vizsgálja, összehasonlítva azt más országok múzeumainak gyakorlatával. A Cselekvő közösségek 
projekt megvalósításával egybeeső időszakban, 2016 és 2019 között életre hívott ALMPUB projekt 
(The ALM Field Digitalisation and the Public Sphere) a könyvtárakat, levéltárakat és múzeumokat 
mint a nyilvános szféra intézményeit vizsgálta a digitális korszak kihívásainak tükrében, nemzet-
közi összehasonlításban. Magyarországot a projektben az Országos Széchényi Könyvtár képvi-
selte, amely kérésére a múzeumi területre vonatkozó felmérés lefolytatásához a Múzeumi Okta-
tási és Módszertani Központ is segítséget nyújtott. Bódog András A nemzetközi ALMPUB projekt 
kutatásának Magyarországi múzeumi szakterületi eredményeinek bemutatása című tanulmánya öt 
ország (Magyarország, Dánia, Németország, Norvégia, Svédország) múzeumi területre vonatkozó 
adatai alapján készült. 

A kötet további tanulmányai már a Cselekvő közösségek projekt kutatásai alapján készültek. Ezek 
sorát Arapovics Mária A magyarországi muzeális intézmények közösségi tevékenysége és társa-
dalmi szerepvállalása reprezentatív felmérés alapján című tanulmánya nyitja. Ez az írás a 2017-
ben végzett, A magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív 
felmérése2 című kutatás múzeumi vonatkozásait mutatja be. A kutatás múzeumi területre irányuló 
vizsgálata is reprezentatívnak tekinthető, mert a válaszadó muzeális intézmények aránya csaknem 
megegyezett a 2015. évi kulturális statisztikában (OSAP) szereplő muzeális intézmények regio-
nális és megyei eloszlásának arányával. A kutatásban 261 muzeális intézményvezetőt (illetve az 
általuk válaszadásra delegált munkatársat) kérdeztek meg a kérdezőbiztosok. A kutatás valójában 
egy állapotfelmérés arra vonatkozóan, hogy 2017-ben, a Cselekvő közösségek projekt indulásakor 
milyen szinten volt a kulturális intézmények társadalmi beágyazottsága, működésükben miként 

1 A Cselekvő közösségek projektben készült hét kutatásból a jelen kötetben szereplő négy kutatásnak van a 
múzeumi terület közösségi szerepvállalásával kapcsolatos jelen helyzetére relevanciája.

2 PONYI László – ARAPOVICS Mária – BÓDOG András 2019



jelenik meg a közösségi szemlélet. 

Erre a kutatásra (és ennek az adatbázisára) épül a 2019-ben, online kérdőíves lekérdezéssel vég-
zett, A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal3 című kutatás, amely azt 
térképezte fel, hogy két év elteltével, a Cselekvő közösségek projekt hatására milyen elmozdulás 
tapasztalható a kulturális intézmények körében a közösségi alapú működés irányába. A kutatás 
múzeumi területre vonatkozó tapasztalatait Polonyi Gábor foglalta össze A kulturális közösségszer-
vezés gyakorlata (hatásmérés, hatásvizsgálat) kontrollcsoport-vizsgálattal a múzeumi intézmények 
körében című kutatási jelentésében. Bár a válaszadási hajlandóság a múzeumi területen a felére 
csökkent (a 261 muzeális intézményből csak 129 töltötte ki a kérdőívet), a válaszadók területi meg-
oszlása nagyon hasonló képet mutat a 2017-es kutatáséhoz, így ez is reprezentatívnak tekinthető. 
A tanulmány arra is rávilágít, hogy bár a Cselekvő közösségek projekt területi hatálya nem terjed ki 
Budapestre és Pest megyére, így a projektben foglalkoztatott kulturális közösségfejlesztő mento-
rok4 is csak a Közép-Magyarország régión kívül tevékenykedhetnek, ennek ellenére a nem mento-
rált települések muzeális intézményeiben is nagy többségben hallottak a Cselekvő közösségek pro-
jektről, köszönhetően elsősorban a tudományos konferenciáknak, a módszertani fejlesztéseknek, 
kiadványoknak, a Közösségek Hete országos rendezvényének és a szakmai napoknak.

Talán elsőre szokatlannak tűnik, hogy egy hároméves projektnél már annak megvalósítási idősza-
kában háromféle hatásmérés is készüljön, de az eredmények a projekt tervezőit igazolták: mind a 
kulturális intézmények, mind a lakossági, mind a települési véleményformálók vizsgálata kimutatta, 
hogy látszódik a Cselekvő közösségek projekt pozitív hatása.

A Cselekvő közösségek projekt szorosan kapcsolódik a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) két pályázatához (ezek címe: A helyi identitás és kohézió erősítése TOP 5.3.1-16 
és TOP 6.9.2-16), amelyek az ország kevésbé fejlett régióiban (azaz Budapesten és Pest megyén 
kívül) található települések közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését 
célozzák. A TOP nyertes pályázatok megvalósításához a Cselekvő közösségek projekt módszertani 
támogatást nyújt szakmai útmutatókkal, kiadványokkal, képzésekkel, szakmai rendezvényekkel és 
a kulturális közösségfejlesztő mentorhálózata segítségével. A kulturális közösségfejlesztés telepü-
lési hatásmérése kutatás a helyi közösségi aktivitás erősítését szolgáló TOP pályázatokon nyertes 
településeken valósult meg, több lépésben, két kutatás – egy lakossági felmérés és egy kutatás 
a települések véleményformálóinak megkérdezésével – keretében (vagyis ezek a kutatások nem 
országos lefedettségűek, mert nem terjedtek ki Budapestre és Pest megyére). A projekt keretében 
foglalkoztatott kulturális közösségfejlesztő mentorok elsősorban ezeken a településeken végeztek 
mentorálást a közösségfejlesztő folyamatok beindítására, ezért irányult a hatásmérés is kizárólag 
a TOP nyertes településekre. Sólyom Barbara A Lakossági megkérdezés eredményei a helyi közös-
ségfejlesztés vonatkozásában című írásában a 423 TOP pályázatot nyert település lakossága köré-
ben végzett lakossági megkérdezés tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. A kétlépcsős kutatás 
első, a település közösségeinek szerepvállalási szintjének állapotfelmérését szolgáló adatfelvétele 
2018-ban, a második lekérdezés, a településen a Cselekvő közösségek projekt hatására meginduló 
közösségfejlesztési folyamat hatékonyságának vizsgálata 2019-ben történt. 

3 SÓLYOM Barbara – PONYI László 2019
4 Azokon a településeken, amelyeken a mentorok dolgoznak, nagyobb a projekt ismertsége mind a kulturális 

szakemberek, mind a lakosság körében, hiszen feladatuk a Cselekvő közösségek projekt módszertani 
fejlesztéseinek átadása, és szakmai segítségnyújtás a helyi közösségek fejlesztéséhez. Mindehhez hozzá-
tartozik a kulturális intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal való aktív kapcsolat 
kiépítése, lakossági fórumok szervezése.



Sor-
szám

Kutatás címe Módszertan Válaszadó Mintaszám Muzeális 
intézmény a 
mintából

Kutatás területi 
hatálya

Kutatás célja

1. Könyvtári, levéltári 
és múzeumi 
szektor, mint a 
nyilvános szféra 
intézményei 
a digitális 
korszakban5 

online 
lekérdezés 

kulturális 
intézmények 
munkatársai

5 ország 5390 
kulturális 
szakembere, 
ebből 910 
múzeumi 
szakember

141 magyar 
múzeumi 
szakember

Németország, 
Svédország, 
Norvégia, 
Dánia, 
Magyarország

Európai 
összehasonlításban 
vizsgálja a 
könyvtárak, 
levéltárak és 
múzeumok 
mint közösségi 
terek szerepét a 
társadalomban.

2. A magyarországi 
múzeumok, 
könyvtárak és 
közművelődési 
intézmények 
reprezentatív 
felmérése6 

kérdezőbiztosok 
személyes 
adatfelvétele

intézmény 
vezetője, vagy 
általa delegált 
válaszadó

1316 kulturális 
intézmény

261 országos Állapotfelmérés 
az intézmények 
társadalmi, 
közösségi 
működéséről és 
beágyazottságáról

3. A kulturális 
közösségszervezés 
gyakorlata 
kontrollcsoport-
vizsgálattal7 

online 
lekérdezés

intézmény 
vezetője, vagy 
általa delegált 
válaszadó

578 kulturális 
intézmény

129 országos, a 
2. kutatás 
válaszadói 
köre

A Cselekvő 
közösségek projekt 
hatása a kulturális 
intézményekre, 
ahogy az 
intézmények vezetői 
és a válaszadásra 
delegáltak látják

4. Lakossági 
megkérdezés8 
- Települési 
közösségfejlesztési 
folyamatok 
vizsgálata 
Magyarországon

online 
lekérdezés és 
kérdezőbiztosok 
személyes 
adatfelvétele

a települések 
18 év feletti 
lakossága

423 
településen két 
alkalommal 
15.000-15.000 
fős adatfelvétel

nem 
releváns

A TOP-
5.3.1-16 és 
TOP-6.9.2-16 
felhívásokon 
pályázati 
támogatásban 
részesült 
települések

A Cselekvő 
közösségek projekt 
hatásvizsgálata 
a TOP nyertes 
településeken - 
ahogy a lakosság 
látja

5. Kutatási jelentés 
kvalitatív kutatás 
eredményeiről9 
- Települési 
közösségfejlesztési 
folyamatok 
vizsgálata 
Magyarországon

kérdezőbiztosok 
személyes 
adatfelvétele

a települések 
véleményformálói 
(polgármesterek, 
kulturális 
intézményvezetők, 
önkormányzati 
munkatársak, stb.)

358 
településen 
három 
alkalommal 
adatfelvétel 
(2476, 2159,  
2219 fő)

nem 
releváns

A TOP-
5.3.1-16 és 
TOP-6.9.2-16 
felhívásokon 
pályázati 
támogatásban 
részesült 
települések

A Cselekvő 
közösségek projekt 
hatásvizsgálata 
a TOP nyertes 
településeken- 
ahogy a települések 
véleményvezérei 
látják

[1] A jelen kötetben szereplő tanulmányok alapját képező kutatások jellemzői. For-
rás: a szerző saját szerkesztése 

Rab Árpád tanulmánya a 358 TOP-pályázat nyertes településen végzett Kutatási jelentés kvalitatív 
kutatás eredményeiről című felmérés múzeumi aspektusait elemzi Múzeumi helyzetkép – kuta-
tási jelentés egy országos kvalitatív kutatás eredményeiről című tanulmányában. A 2018 és 2019 
években három alkalommal végzett, összesen 6854 adatfelvétel során a települések vélemény-
formálóit (polgármestereket, kulturális intézményvezetőket, önkormányzati munkatársakat, helyi 

5 A kutatás a nemzetközi ALMPUB projekt keretében valósult meg 2016-2019 között.
6 PONYI László – ARAPOVICS Mária – BÓDOG András 2019
7 SÓLYOM Barbara – PONYI László 2019
8 PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019
9 PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019



véleményvezéreket) kérdezték meg strukturált interjúkon a művelődési intézmények, a könyvtá-
rakat és a múzeumok közösség életében játszott szerepéről. Fontos megjegyezni, hogy a 2015-
ös kulturális statisztika10 szerint 3371 könyvtár, 3431 közművelődési intézmény és 713 muzeális 
intézmény van hazánkban, ráadásul a muzeális intézmények 21,5%-a Budapesten és Pest megyé-
ben11 található. A könyvtárakhoz és a művelődési házakhoz képest tehát a Közép-Magyarország 
régión kívüli településeken a muzeális intézmények jelentősen alulreprezentáltak, ezért a TOP-os 
településeken végzett kutatások múzeumi területre vonatkozó megállapításait a kulturális statiszti-
kai adatok tükrében kell értelmezni. 

Ahhoz, hogy az olvasó számára érthetők legyenek a különböző kutatásokban olvasottak néhol 
látszólag egymásnak ellentmondó adatai, Szu Annamária készített egy összefoglaló tanul-
mányt, amely a kötetben megjelenő tanulmányok múzeumi területre vonatkozó következtetéseit 
szintetizálja.

A Múzeumi iránytű Múzeumi terület kutatói szemmel című kötetét nem csak múzeumi szakemberek 
számára szánjuk hasznos olvasmánynak, de egyetemi hallgatók, kutatók figyelmébe is ajánljuk. 

Nagy Magdolna
mb. igazgató
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ – Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre

10 PONYI László – ARAPOVICS Mária – BÓDOG András 2019, 8.
11 ARAPOVICS Mária – SZU Annamária – NÉMETH Lilla 2019, 112.
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A nemzetközi ALMPUB 
projekt kutatása 
magyarországi múzeumi 
szakterületi eredményei

Az ALMPUB projekt (The ALM Field Digitalisation and the Public Sphere) 
egy 2016 és 2019 között lezajlott nagyszabású nemzetközi összehasonlító kutatás 
volt, amely a könyvtárakat, levéltárakat és múzeumokat, mint a közszféra intézményeit 
vizsgálta a digitális korszak kihívásainak tükrében.1  

Az ALMPUB projekt Magyarországon kívül Dániában, Svájcban, Németországban, 
Norvégiában és Svédországban zajlott. A közgyűjteményekben dolgozó szakembe-
reket megkérdező kérdőíves felmérés rendkívüli adatmennyiséget bocsájtott az érdek-
lődő kutatók rendelkezésére, amely ez lehetőséget kínált az egyes országok és a közgyűj-
teményi szakterületek összehasonlító elemzésére. A kutatás nemzetközi színterén 
a kitöltők száma a következőképp alakult: Dániában 229 múzeumi szakember töltötte 
ki a kérdőívet, Svédországban 193, Norvégiában 138, míg Németországban 209, így 
nagyjából a magyaréhoz hasonló népességű mintákról beszélhetünk.2 

A kutatás előzménye volt a PLACE projekt Norvégiában, amely (akkor még csak) 
a közkönyvtárak mint közösségi terek létjogosultságát vizsgálta multikulturális környe-
zetben arra a kérdésre keresve a választ, hogy miként lehetne ezeket az intézményeket 
olyan helyszínekké formálni, amelyeket valamennyi csoport relevánsnak ítél, találkozóhe-
lyek is egyben, valamint támogatják a társadalmi tőke erősítését.3  

Svájcból sajnos nem sikerült a kutatócsoportnak kiértékelhető adatmennyiséget össze-
gyűjtenie a kérdőívezés során, így ki kellett hagyni őket a tanulmányból.4 A nemzetközi 
kutatás kérdéssorának összeállítása során külön hangsúlyt kapott a résztvevő országok 
intézményeinek relevanciája, így például szakmai besorolás helyett a múzeumok főbb 
tematikai irányait jelölhették be a válaszadók. Jelen tanulmány a múzeumi szakterület 
válaszait vizsgálja felhasználva a múzeumi területről beérkezett adatokat, valamint 
a projekt eredményeit publikáló legfrissebb szakirodalmat. 

1 TÓTH Máté 2019, 68.
2 AUDUNSON, Ragnar – HOBOHM, Hans-Christoph – TÓTH Máté 2019
3 TÓTH MÁTÉ 2009, 6.
4 AUDUNSON, Ragnar – AABØ, Svanhild – BLOMGREN, Roger 2019
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Módszer

A felmérés folyamán mindhárom szakterület eltérő kérdéseket kapott, 
reflektálva ezzel az egyes közgyűjteményi szektorok sajátosságaira, ugyanakkor 
a kérdések kialakítása során a válaszok összevethetősége is kardinális szempont volt. 
A hazai adatok gyűjtését Tóth Máté, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Kutatás és Szervezetfejlesztési Osztály vezetője végezte mindhárom alkalommal, 
a Google kérdőívszerkesztő szolgáltatását felhasználva. A levéltárosoknak szánt 
kérdőív 2019. március 8. és 22., a könyvtárosoké 2019. április 26. és május 22. között 
volt kitölthető, míg a múzeumi szakembereké  2019. március 6. és 22. között volt aktív. 
Mindhárom esetben a kutatásban való részvételt az intézményvezetőknek címezték, 
tőlük kérték a munkatársak szerepvállalását a felmérésben. Múzeumi területen a Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület hírlevelén is terjesztésre került a kérdőív, valamint 
a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 
is szerepet vállalt annak terjesztésében. A kitöltők körét a közgyűjteményekben szakmai 
feladatellátásban résztvevőkre korlátozták.5 

Válaszadók köre

Magyarországról összesen 141 darab válasz érkezett a múzeumi szakte-
rületről.  A kitöltők szignifikáns többsége (65%) helyi vagy megyei önkormányzat által 
fenntartott intézményeknél dolgozik. Őket harminchárom százalékos arányban az állami 
fenntartású múzeumok képviselői követték, majd egy-egy százalékos arányban az alapít-
ványi, illetve magántulajdonban lévő muzeális intézmények zárták a kitöltők sorát.

[1] A kutatásban részt vevő hazai muzeális intézmények megosz-
lása fenntartó szerint (saját szerkesztés)

A válaszadó intézmények jelentős többsége (70%) elsősorban kultúrtörténeti és történeti 

5 TÓTH Máté 2019, 69.
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múzeum, ezen felül 19 százalékos arányban képviseltették magukat a kulturális és 
természettudományi, valamint kilenc százalékos arányban a művészeti múzeumok, illetve 
három százalékos arányban az elsősorban természettudományos múzeumok. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás6 című  kiemelt projekt keretében 
végzett reprezentatív kutatás is megerősítette azt az általános véleményt, miszerint 
a közszférában szignifikánsan magasabb a nők aránya.7 Ennek tükrében nem meglepő, 
hogy a múzeumokban is felülreprezentáltak a nők, a válaszok 67 százalékát köszönhetjük 
nekik. Múzeumtípusonként vizsgálva, az elsősorban kulturális és természettudományi 
múzeumokban kiegyenlített a két nem aránya (44-48% a nők javára), de a kis létszámú 
minta miatt ez a jelenség nem jelenthető ki a teljes szakterületre vonatkoztatva.

A válaszadók 91 százalékának mindkét szülője Magyarországon született, átlag életkoruk 
47 év. Jelentős átlag feletti életkort egyedül a természettudományi múzeumokban figyel-
hetünk meg, azonban a rendkívül alacsony számú kitöltő (csupán négy fő) miatt torzul-
hatott a számítás. Az átlagtól eltérő életkort figyelhetünk meg a művészeti múzeumok 
esetében, az ott dolgozók némileg fiatalabbak a válaszadók átlagos életkoránál.

[2] A válaszadók átlagos életkora múzeumtípusonként (saját szerkesztés)

A kérdőívet kitöltők 67 százaléka rendelkezik muzeológusi területen szerzett szakkép-
zettséggel, amelyben jelentősen a magas (a szakképzettségre igenlő válaszok 67%-a) 
az egyetemi szintű/mesterszakos vagy magasabb szintű végzettség a mintában. Csupán 
négy fő vallotta, hogy nem felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik. A nem muzeológus 
végzettségűek is diplomások, közel fele-fele arányban (21 illetve 22 fő) rendelkeznek 
főiskolai/BA, illetve egyetemi/MA végzettséggel. Pedagógus, történész és könyvtáros 
a leggyakoribb szakképzettség köztük. A válaszadók közel fele nyilatkozta, hogy egyéb 
végzettséggel is rendelkezik a szakmája mellett. E hatvanhét kolléga közel háromne-
gyede (48 fő) másoddiplomával, a többiek OKJ vagy egyéb jellegű szakvégzettséggel 

6 Azonosító szám: EFOP-1.3.1-15-2016-00001
7 PONYI László – ARAPOVICS Mária – BÓDOG András 2019

58

41
46 47

0

10

20

30

40

50

60

70

Természettudományi Művészeti Kulturális és
természettudományi

Kultúrtörténeti, történeti

év



Bódog András A nemzetközi ALMPUB projekt kutatása magyarországi múzeumi...

21

rendelkeznek. A válaszadók szignifikáns többsége (79%) múzeumi területen kívül szerzett 
komolyabb munkatapasztalattal is rendelkezik. A válaszokban a leggyakoribb területek 
e téren az oktatás, a közigazgatás, a piaci szféra, a könyvtárak és a művészeti élet. 
A kérdőívet kitöltő múzeumi szakemberek 40 százaléka legalább csoportvezetői szintű 
vezető beosztásban végzi feladatait, amely tekintve, hogy elsősorban intézményveze-
tőknek küldték ki a kérdőívet, nem meglepő. A vizsgálatban résztvevő múzeumi szakem-
berek 66 százaléka elsősorban helyi vagy regionális hatókörű intézményben dolgozik.

Eredmények  

A közgyűjtemények esetében az elmúlt egy-két évtizedben paradigma-
váltást figyelhettünk meg. A tradicionális gyűjtő-megőrző-dokumentáló alapfeladatok  
mellé megjelentek nem hagyományosnak tekinthető tevékenységek is. Ezek az új trendek 
a közgyűjtemények szélesebb társadalmi réteget megszólító, közösségépítő 
jellegű funkcióit és digitális szolgáltatásait helyezik előtérbe. Előbbiek a társadalom 
különböző rétegei közötti interakció elősegítését, valamint a korábban többnyire 
passzív szerepet játszó gyűjtemények nyújtotta tudás közösségi visszajelzések alapján 
történő fejlesztését támogatják. A közgyűjtemények megjelenése a digitális térben 
magától értetődő korunk – a számítástechnikai ipar vívmányai keltette – változásainak 
tükrében.8  

A múzeumi alapfeladatok jelentősége

A múzeumi szakembereket tízes Likert skálán kérdeztük meg az alábbi 
alapfeladatok  relevanciáját illetően a mindennapi munka során. A tízes érték a nagyon 
fontos terület indikátora, míg a nulla azt jelenti, hogy az adott funkció nem része 
a munkának.

 

[3] Múzeumi alapfeladatok  fontossága a mindennapi munkában (saját 
szerkesztés) 

8 TÓTH Máté 2019
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A kutatásban nyert adatok tanúbizonysága szerint minden megkérdezett múzeumi 
alaptevékenység nagy fontossággal bír a kollégák számára. A legkevésbé fontosnak ítélt 
feladatkör az adminisztráció és a menedzsment, míg a legfontosabb a kutatás. Szabad-
szavas válaszként többen még a kiadványszerkesztést és a marketing-kommunikáció 
területét említették, mint fontos mindennapi tevékenységet.

A digitalizáció szerepe a múzeumi feladatkörökben

A következő blokkban megkérdeztük, hogy a múzeumi szakemberek 
szerint az alábbi fontos feladatokban munkájuk részét képezi-e valamilyen formában 
a digitalizáció. Egy válaszadó több területet is megjelölhetett, az adatok feladatkör 
szerinti rendezését követően az alábbi grafikont készítettem. 

 

[4] A digitalizáció szerepe múzeumi feladatkörökben a válaszadók 
tükrében (saját szerkesztés)

A megkérdezett múzeumi szakemberek közül a gyűjteményszervezést nevezték meg 
a legtöbben a digitalizáció színterének. Második legmagasabb értéket kapta a más/
egyéb feladatok kapcsán elvégzett digitális feladatok köre, amely valószínűleg arról 
árulkodik, hogy a kérdőív összeállításakor ekkor még nem volt a hazai múzeumi 
szférának a nemzetközi trendeket követő egységes digitális stratégiája, amely illesz-
kedhet a nemzetközi szakmai sajátosságokat mérő kérdőívhez. Ugyan a 2017-ben indult 
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia egyre inkább jelen van a kulturális szférában,9 
elképzelhető, hogy még nem terjedt el széleskörűen az intézményekben, a válaszadók 
nem tudtak a meglétéről. Szintén elképzelhető az intézményenként eltérő ad hoc haszná-
lata a digitális eszközöknek. A válaszadók 17 százaléka jelezte vissza egyértelműen, 
hogy munkakörének egyáltalán nem része a digitális eszközök használata.

 

9 Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-2025
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A digitális és közösségi tevékenységek

A következő kérdéssorban a digitális és közösségi jellegű tevékeny-
ségek fontosságát vizsgáltuk a múzeumokban. Az egyes tevékenységeket tanulmá-
nyozva arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezett intézmény kínál-e ilyen szolgáltatást, 
és amennyiben igen, az fontos vagy csekély szerepet játszik-e a múzeum életében.

 

 

[5] A hazai múzeumok digitális és közösségi tevékenységeinek fontossági 
rangsora (saját szerkesztés)

A múzeumi szakemberek önértékelése szerint a nyilvánosság bevonása egy-egy kiállítás 
rendezésébe és megvalósításába a legkevésbé fontos szereppel bír az intézmény 
tevékenységében. A legfontosabb szerepet az előadások és nyitott találkozók játsszák 
a múzeumokban a múzeumi szakemberek 72 százaléka szerint. Szintén kiemelt fontos-
ságú a digitális hozzáférés biztosítása a műkincsekhez, a múzeum gyűjteményeihez. 
Hasonló arányszámú (33%) jelentőségű a kisebbségek és közösségek számára helyszín 
és szakmai támogatás biztosítása annak érdekében, hogy bemutassák saját történelmi 
és kulturális örökségeiket. Viszonylag újkeletű közösségfejlesztési eszköznek számítanak 
idehaza az alkotóműhelyek, az úgynevezett makerspace-ek,10 ennek ellenére a megkérde-
zett múzeumi szakemberek 23 százaléka nagyon fontosnak tartja ezeket. Meglepő, hogy 
a digitális kiállításokat és a műkincsekkel digitális interakciót kínáló hibrid kiállításokat 
milyen kevéssé tartják fontosnak. 

Svédországból és Németországból rendelkezünk egyelőre a fontosságot vizsgáló 
adatokkal. E két országban is az előadásokat és nyitott találkozókat tartották legfonto-
sabbnak a múzeumi szakemberek.

10 Makerspace: Önálló tevékenységre és önálló tanulásra ösztönző, mentorok által vezetett, labor, 
műhely stb. formában kialakított tanulási környezet. A tervezési gondolkodás és a projektalapú 
tanulás révén támogatja a kísérletezést, a feltalálást, az alkotást, a létrehozást és a felfedezést. 
SZU Annamária 2019, 84.
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[6] Fontossági rangsor szerint rendezett múzeumi tevékenységek 
a magyar, német és svéd adatok tükrében. (Adatok forrása: AUDUNSON, Ragnar – 
HOBOHM, Hans-Christoph – TÓTH, Máté 2019, saját szerkesztés)

A trendek hasonlítanak a hazaihoz, két területen figyelhető meg jelentős eltérés. Svédor-
szágban a múzeumi állományhoz való digitális hozzáférésnek szignifikánsan magas 
jelentőséget (68%) tulajdonítanak, míg Németországban a múzeumi szakemberek 
részéről jelentősen alacsonyabb az alkotóműhelyek és a kisebbségek/közösségek 
számára a helyszín és a szakmai támogatás biztosítása iránt megfogalmazott relevancia. 
Mindezekből pontos következtetéseket ugyan nem lehet levonni a kutatás nem repre-
zentatív voltából kifolyólag, de pillanatképet kaphatunk a nyugat-európai közgyűjteményi 
trendekről.11 

 

[7] A kérdezett múzeumi tevékenységek rangsora csekélynek ítélt 
szerepkör szerint (saját szerkesztés) 

11 AUDUNSON, Ragnar – HOBOHM, Hans-Christoph – TÓTH, Máté 2019
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Érdeklődésünk a létező szolgáltatások csekély szerepköre iránt megerősíti, hogy 
a vizsgált közösségi és digitális feladatkörök ugyan megtalálhatók a hazai muzeális intéz-
mények tevékenységeiben, ám a kutatásban résztvevők szerint csekély jelentőségűek. 
Az egymáshoz közeli értékek közül szignifikánsan alacsony az előadások és nyitott talál-
kozók arányszáma, összehangban annak kiemelten fontos szerepével. Megfigyelhető, 
hogy a gyűjteményhez való digitális hozzáférés a legcsekélyebb jelentőségű a múzeumi 
szakemberek szerint, ugyanakkor egyben a második legfontosabb is. Ez a jelenség is 
jelzi a digitális gyűjtemények terjedését a múzeumi szakterületen, azonban sokan még 
nem észlelik a digitalizálási programok kézzelfogható előnyeit. A kapott arányszámok 
közötti csekély eltérés is jelzi, hogy ugyan léteznek ezek a korszerű megoldások a hazai 
múzeumi szférában, ám a munkatársak csekély jelentőséget tulajdonítanak nekik. Ennek 
többféle oka is lehet: minden bizonnyal eltérő minőségben, megvalósításban vannak  
jelen a különböző múzeumokban, ugyanakkor a válaszolók viszonylag magas átlagos 
életkora is magyarázatot adhat a digitális technológia iránti bizalmatlanság, annak 
ismeretlensége folytán.

[8] A kérdezett múzeumi tevékenységek  jelentéktelenségének 
rangsora (saját szerkesztés)

A kérdezett tevékenységek meg nem létét, illetve jelentéktelenségét vizsgáló kérdéssor 
válaszai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a hazai múzeumok felében 
nincsenek digitális kiállítások, illetve a nyilvánosságot sem vonják be a kiállítások rende-
zésébe és megvalósításába. Az alkotóműhelyek fontosságát vizsgáló előző kérdések 
válaszait csak megerősíti a makerspace-ek relatív nagyszámú (38%) hiánya a felmérés 
múzeumi mintájából. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy ezen tevékenység népszerű-
sége minden bizonnyal még növekedni fog a jövőben, amint egyre több intézményben 
megjelenik ilyen részvételi lehetőség. A nyilvánosság bevonásának elősegítését és e 
funkció népszerűsítését a múzeumi szférában pedig a Cselekvő közösségek projekt 
közösségfejlesztési módszertani támogatása hívatott támogatni. A múzeumok és 
mellette a könyvtárak és közművelődési intézmények közösségi alapon történő működé-
sének – társadalmiasításának népszerűsítési programja ígéretes kezdőlépése ennek 
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a munkának.12 Ha a hibrid jellegű interaktív kiállításokat vizsgáló adatokat megvizsgáljuk, 
több észrevételt is megfogalmazhatunk. Egyrészt viszonylag magas az aránya (35%) 
azoknak az intézményeknek, ahol ilyen kiállítás nem fellelhető, vagy jelentéktelen szerepet 
játszik tevékenységükben, másrészt a megkérdezett múzeumok csaknem fele (46%) 
csekélynek ítélte ezen funkciók, szolgáltatások hasznosságát. A múzeumi minta közel 18 
százaléka hangsúlyozta csupán a hibrid kiállítások kiemelt fontosságát. Ezek az adatok 
rámutatnak arra a tényre, hogy mennyire nehéz a látogatók figyelmét felkelteni újszerű 
kiállításokkal, valamint arra is, hogy mennyire embert próbáló egy ilyet úgy megvalósítani, 
hogy valóban sikeres legyen az információ-túlcsordulásban szenvedő modern világban is 
állandóan újdonságokat kereső emberek számára.

[9] A kutatásban részt vevő múzeumok digitális és közösségi tevékeny-
sége meglétének nemzetközi összehasonlítása (Adatok forrása: AUDUNSON, Ragnar – 
HOBOHM, Hans-Christoph – TÓTH, Máté 2019) (saját szerkesztés)

A kutatás nemzetközi partnereivel összehasonlítva kijelenthető, hogy a hazai múzeumi 
közösségi és digitális szolgáltatások igazodnak a nyugat-európai trendekhez. 
Meglepő módon a németországi kutatási minta esetében figyelhető meg a legtöbb 
eltérés, a múzeumok közösségi és digitális funkciói ott a legkevésbé jellemzőek. 
A magyarországi múzeumi tevékenységek megléte az ALMPUB kutatások tükrében 
valójában kifejezetten jó arányt tudnak felmutatni, igazodva az etalonnak tekinthető svéd 
adatokhoz. Svédország a nyilvánosság bevonásában és a digitális kiállítások szervezé-
sében kimagaslóan átlag felett teljesít, viszont némileg ellentmondásos módon a gyűjte-
ményekhez való digitális hozzáférés tekintetében jóval átlag alatti mértékű szolgáltatá-
sokról nyilatkoztak.

12 ARAPOVICS Mária – BEKE Márton – DÓRI Éva – TÓTH Máté 2019

18%

0%

40%
51%

24%

43%

65%
74% 70%

0%

72%
66%

90% 92%

36%
28%

50% 54%
43%

83%
88%

45%

18%

39% 35%
45%

31%
22%

50% 52%

65% 62%

79%
87%

97%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

A
nyilvánosság
bevonása a

kiállítás
szervezésébe

Digitális
kiállítások

Hibrid
kiállítások

Makerspace Közösségek
támogatása

Digitális
hozzáférés

Előadások,
nyitott

találkozók

Dánia Svédország Norvégia Németország Magyarország



Bódog András A nemzetközi ALMPUB projekt kutatása magyarországi múzeumi...

27

Érvek a múzeumok fenntartására

A következő kérdéskörben tízes Likert skálán kértük értékelni azon érveket, 
amelyek indokolhatják egy múzeum fenntartását. A kutatásban résztvevők az alábbi 
átlagértékeket szolgáltatták.

[10] A rangsorolt érvek a múzeumok fenntartására a hazai múzeumi 
szakemberek válaszainak tükrében (saját szerkesztés)

A kutatás magyarországi múzeumi mintájának válaszadói szerint a hazai múzeumok 
fenntartásának két legfontosabb indoka a kulturális és természettudományi örökség 
gyűjtése, dokumentálása és megőrzése, valamint mindezen tudás közvetítése a látogatók 
felé, teljes összhangban a muzeális intézmények törvényben meghatározott alapfelada-
taival.  Az adatokat megvizsgálva látható, hogy csekély eltérés mutatkozik a múzeumi 
szakterületekből eredő kutató, oktató, szabadidős és egyéb kulturális jellegű funkciók 
közt, mindegyiket egyaránt fontosnak gondolták a kollégák a múzeumok fenntartásának 
indoklásában. Ami leginkább szembeötlő, az a szignifikánsan alacsony értéket kapott 
indoklás, amely szerint a múzeum a kiállításokon keresztül támogatja a demokráciát 
azzal, hogy fórumot biztosít nyilvános vitáknak. A múzeumok tevékenységének rendkívül 
fontos alapelve, hogy nem folyhat politikai tevékenység bennük. Nem túl meglepő, hogy 
sem a munkatársak, sem a látogatók nem tekintik a múzeumokat és hasonló közgyűjte-
ményeket a politika és a közélet színterének. Viszonylag alacsonyabb átlagértéket kapott 
az alkotóműhelyek és találkozási színterek biztosítása a múzeumok által. Előbbi esetében 
már a korábbi kérdések alapján láttuk, hogy egy jelenleg kibontakozó új szolgáltatási 
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funkció várható a makerspace-ek képében, míg a találkozási színtér viszonylag új funkció 
a hazai múzeumok életében, így még kevésbé tudatosulhatott a passzív kiállításokhoz 
szokott közönség számára, így a múzeumi szakemberek is talán kevésbé tartják megala-
pozottnak ezek fontosságát az intézmények fenntartásának indokaként, összehason-
lítva a múzeumok hagyományos funkciójával, a kulturális örökség megőrzésével és 
különböző szintű átadásával. 

 

[11] A múzeumfenntartás indoklásainak nemzetközi összehasonlí-
tása a kutatás adatainak tükrében (Adatok forrása: AUDUNSON, Ragnar – HOBOHM, 
Hans-Christoph – TÓTH, Máté 2019, saját szerkesztés)

A kutatás nemzetközi viszonylatában a múzeumfenntartás indoklásának vizsgálatában is 
elmondható, hogy a hazai múzeumok válaszai igazodnak a nyugat-európai és skandináv 
trendekhez. Ami szembetűnő, hogy a kutatás nemzetközi mintájának tükrében Magyar-
országon szignifikánsan kevésbé tartják a múzeumokat nyilvános viták színterének, 
viszont annál inkább látják benne a kulturális kánon bemutatásának, ismertetésének 
eszközét. Norvégiában a gyűjteményfejlesztés-megőrzés-dokumentálás hármasának 
szentelnek alacsonyabb relevanciát, ők a kutatási partnerek trendjeivel szembe menve, 
inkább találkozóhelyként tekintenek a múzeumokra. Svédországban a szakterületi 
kutatómunka szorul némileg a háttérbe. Nyilvános társadalmi viták színterének leginkább 
Németországban és Norvégiában tekintik a muzeális intézményeket.

A közéleti aktivitást segítő múzeumi tevékenységek

A következő kérdéssorban azt vizsgáltuk, hogy a múzeumok milyen eszkö-
zökkel segítik elő látogatóik közéleti aktivitását. Tízes Likert skálán lehetett osztályozni 
a munkatársaknak a válaszlehetőségeket azok relevanciája szerint, a saját intézményükre 
vonatkoztatva.
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[12] A közéleti aktivitást elősegítő múzeumi tevékenységek a válaszok 
átlagértékeinek tükrében (saját szerkesztés)

A válaszadók szerint a hazai múzeumok leginkább kiállításaik és szakmai tevékenységük 
során támogatják a hazai közéletet. Egyrészt érzelmi kötődést alakítanak ki, támogatják 
az elköteleződést a múzeum tematikájába eső téma iránt, másrészt pedig olyan tudást 
és információt közvetítenek, amelyek elősegíthetik az emberek független döntéshoza-
talát, háttértudást kínálva a lehetőségek közti választáshoz. A nyilvános találkozók és 
viták színterének csekélyebb mértékben gondolják a múzeumokat az ott dolgozók, mind 
a fizikai, mind a digitális térben, azonban mivel egyik funkció sem kapott jelentősen 
alacsony átlagértéket, így nem elhanyagolható a múzeumok ezen szerepe, a válaszok 
csupán megerősítik a muzeális intézmények hagyományos, a gyűjteményét felhasználó 
tudásközvetítésen alapuló társadalmi funkcióját.

[13] A közéleti aktivitás múzeum általi elősegítésének nemzetközi össze-
hasonlítása a kutatási adatok tükrében (Adatok forrása: AUDUNSON, Ragnar – HOBOHM, 
Hans-Christoph – TÓTH, Máté 2019, saját szerkesztés) 
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A kutatási partnerországok eredményeit megvizsgálva kijelenthető, hogy bár Magyar-
ország valóban le van maradva a közéleti aktivitás múzeumi szakterület általi serken-
tésében, ennek mértéke nem nevezhető jelentősnek a többiekéhez viszonyítva. Kiemel-
kedő Norvégia múzeumi szakembereinek intézményeik magas közéleti szerepéről 
alkotott véleménye. Mind a fizikai, mind a digitális térben átlag feletti az ilyen jellegű 
tevékenységük.

A következő kérdésblokkok során két megállapítás közül kellett kiválasztani azt, 
amelyikkel a válaszadó leginkább egyetértett.

Az első kérdéspár az alábbi volt: 

„A múzeum mutassa be a saját területén a történelmet és a kulturális örökséget úgy, 
hogy a támogassa a nemzeti/regionális/helyi történelemre és identitásra való kritikus 
reflektálást.” 

„A múzeum segítse a közös nemzeti/regionális/helyi történelem és kulturális örökség 
megismertetését a saját területén, ezzel hozzájárulva a nemzeti/regionális/helyi identitás 
erősítéséhez.”

Az első kérdéspárnál a két lehetőség között nem volt szignifikáns eltérés, a felmérésben 
részt vevő múzeumi szakemberek 56%-a értett egyet inkább azzal a kijelentéssel, hogy 
a múzeum mutassa be a saját területén a történelmet és a kulturális örökséget úgy, 
hogy az támogassa a nemzeti/regionális/helyi történelemre és identitásra való kritikus 
reflektálást. A fennmaradó 44% azt az opciót választotta, amely szerint a múzeum segítse 
a közös nemzeti/regionális/helyi történelmi és kulturális örökség megismertetését a saját 
területén, ezzel hozzájárulva a nemzeti/regionális/helyi identitás erősítéséhez. A kutatás 
nemzetközi szintjén Dánia nyilatkozott hasonló eredményarányban (47-54%), míg Svédor-
szág, Norvégia és Németország múzeumi szakemberei szignifikáns többségben (84%, 
67%, 79% a három ország említési sorrendjében) afelől nyilatkozott, hogy a múzeumnak 
kell bemutatnia saját területén a történelmet és a kulturális örökséget.

Második kérdéspár: 

„A múzeum törekedjen a függetlenségre. A dolgokat több oldalról is világítsa meg, hogy 
a használónak/látogatónak lehetősége legyen kialakítani a saját véleményét.” 

„A múzeum ne törekedjen a függetlenségre, segítse az elköteleződést és a részvételt, 
ha szükséges, akkor állásfoglalással vagy provokatív megközelítésekkel.”

A következő kérdéspárnál már jelentős eltérés figyelhető meg a két lehetőségre érkezett 
válaszok között. A válaszadók 89 százaléka értett azzal egyet, hogy a múzeum törekedjen 
a függetlenségre, a dolgokat több oldalról is világítsa meg, a használóinak lehetőséget 
kínálva a saját vélemény kialakításának lehetőségére. A kisebbség véleménye szerint 
a múzeum ne törekedjen a véleményfüggetlenségre, segítse az elköteleződést és 
a részvételt, adott esetben állásfoglalással vagy provokatív megközelítéssel. A kutatás 
nemzetközi mintájában nem ennyire egyértelmű az egyetértés ebben a kérdésben. 
Norvégiában pont ellenkező a tendencia, a múzeumi szakemberek hetven százaléka nem 
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ragaszkodott intézményük függetlenségéhez. A másik három országban egymáshoz 
közeli a két tábor véleménye közötti különbség: Dániában (53%) és Németországban 
(54%) is minimális többséggel a norvégokkal értenek egyet, míg Svédországban 
a többség (61%) az intézményi véleményfüggetlenséggel szimpatizál.

Harmadik kérdéspár: 

„A múzeumok szakmai felelősségébe beletartozik, hogy olyan kiállításokat rendezzen, 
amelyek bemutatják a kisebbségek, perifériára került csoportok, etnikai, nemzeti vagy 
vallási kisebbségek kultúráját és történelmét.” 

„A múzeumok közösségi felelősségvállalásának része, hogy a kisebbségeknek és perifé-
riára került csoportoknak platformot kínáljanak és szakmai segítséget nyújtsanak, hogy 
bemutathassák a saját történelmüket és kultúrájukat.”

Az utolsó ilyen jellegű kérdésblokknál a válaszadók fele értett azzal egyet, hogy 
a múzeumok közösségi felelősségvállalásának része, hogy a kisebbségeknek és perifé-
riára került csoportoknak platformot kínáljanak és szakmai segítséget nyújtsanak annak 
érdekében, hogy bemutathassák a saját történelmüket és kultúrájukat. A felmérésben 
részt vevő múzeumi szakemberek másik fele azt a megállapítást preferálta, amely szerint 
a múzeumok szakmai felelősségébe tartozik, hogy olyan kiállításokat rendezzenek, 
amelyek bemutatják a kisebbségek, a periféria szorult csoportok, etnikai, nemzeti vagy 
vallási kisebbségek kultúráját és történelmét. A kutatási partnerek eredményeinél is 
többnyire középértékeket tapasztaltunk e téren. Dániában a megkérdezett szakemberek 
69 százaléka inkább a kiállításszervezést helyezte előtérbe a kisebbségeknek biztosított 
platform ellenében. Svédországban (57%) és Norvégiában (56%) a kislétszámú többség 
emellett érvelt, míg Németország többnyire (59%) a kisebbségeknek nyújtott színtérben 
látja inkább a múzeumok szerepét e feladatkörben.

Szakmai szerepkörök és rokonszakmák

Egy múzeumi szakember munkája rendkívül összetett tevékenység. Kíván-
csian tettük fel a kérdést, hogy a kollégák mely hasonló szakmák képviselőinek szerepét 
látják meg saját munkakörükben. Ötös Likert skálán lehetett értékelni, hogy az adott 
szakma jellemzői mennyire jelenik meg saját munkakörükben.
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[14] Szakmai szerepkörök és rokonszakmák jelenléte a hazai múzeumi 
szakemberek munkájában (saját szerkesztés)
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gyakori az információcsere az intézmények között.
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A közösségi alapú működtetés elemei

A következő kérdésblokk témája a használók bevonása a múzeumi munka-
folyamatokba. A résztvevők tízes Likert skálán fejezhették ki véleményüket a megállapítá-
sokkal kapcsolatban.

[15] Megállapítások a hazai múzeumok közösségi alapú működtetéséről 
a válaszadók tükrében (saját szerkesztés)
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A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében a könyvtárak, 
múzeumok és közművelődési intézmények közösségfejlesztő módszertani fejleszté-
sének fontos iránya, témája a kulturális intézmények közösségi alapú működtetése, 
azaz társadalmiasítása volt.13 Ez a szemlélet tulajdonképpen az intézmények látoga-
tóinak, használóinak, tevékenységei résztvevőinek, azaz a lakosságnak a bevonását, 
alkalmazását jelenti a szakmai munkába. Ezen módszertan mentén a társadalmiasítás 
részvételi szintjét fokozva a közönségnek egyre több mozgásteret kínálhat az intézmény. 
Ennek tükrében érdemes megvizsgálni a múzeumi szakemberek véleményét a múzeumlá-
togatók szakmai munkába való bevonásáról. 

A válaszadó múzeumi szakemberek leginkább azzal az állítással értettek egyet, hogy 
a közönség gazdagíthatja a múzeum gyűjteményét azáltal, hogy kiegészítő információkat 
szolgáltat a tartalmakról. A kollégák fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy a közönség 
által szolgáltatott kiegészítő információkat maguknak kell felülvizsgálni. A harmadik 
legfontosabb állítás volt ebben a témában a válaszadók részéről, hogy a közönség 
önkéntesként való bevonása segíti a múzeumokat abban, hogy magas színvonalú 
szolgáltatásokat kínáljanak kevesebb anyagi ráfordítással. A rangsorban negyedik 
legfontosabb állítás szerint az, hogy a közönség tagjait hagyjuk közreműködni, ez 
egyúttal a rájuk való odafigyelés egyik formája és egyben lehetőség is arra, hogy megta-
pasztalják a múzeumok számukra kínált előnyeit. Szintén a múzeumi szakemberek által 
legfontosabbnak tartott állítások között szerepelt az, hogy a felhasználói közreműködés 
egyik jó lehetősége, hogy a saját érdeklődési területük vagy élethelyzetük szempontjából 
releváns területek mentén vonják be a közönség tagjait. Meglepően magas értékeket 
(7,08) kapott az állítás, amely szerint a közönség tagjainak közreműködőként való 
bevonása támogatja a nyilvános társadalmi párbeszédet. Hetes feletti átlagértéket 
kapott még az állítás, miszerint nagyon fontos, hogy a múzeumokban a közönséget is 
bevonják a szakmai munkába, együttműködésben a múzeumi szakemberekkel. Közös 
nevező a legmagasabbra értékelt válaszokban, hogy a közösség bevonása a múzeumi 
munkába, szabályozott keretek között hasznos lehet a múzeumok számára.

A középmezőnyben (4-7 átlagérték között) a legmagasabbra értékelt állítás továbbra is 
a közösség bevonásának szabályozását tartja szem előtt azáltal, hogy a közönség 
múzeumi munkába való bevonását a múzeumi szakembereknek kell levezényelni. 6,62-es 
átlagértéket kapott az állítás, amely szerint az új digitális technológiák is lehetőséget 
adnak a múzeumoknak arra, hogy bevonják a használókat a gyűjteményük menedzselé-
sébe. Hasonló fontosságot (6,54) tulajdonítottak azon állításnak, miszerint a közönség 
bevonása a múzeumok demokratikus felelősségvállalásának része. Manapság 
a múzeumoknak a közönség bevonásával kellene működni, ezen kijelentés fontosságát 
a múzeumban dolgozó munkatársak 6,52-es értékre osztályozták. A hatos átlagértéken 
belülre esik még a kijelentés, miszerint a múzeumok legfontosabb bevonandó közremű-
ködői a gyűjtemény darabjainak korábbi tulajdonosai vagy érintettjei legyenek.

Az abszolút középmezőnybe eső ötös átlagértek között a legtöbbre értékelt kijelentés 
szerint a jövőben a múzeumi gyűjtemények menedzselése nem lehetséges a közönség 
közreműködése nélkül. Hasonló értéket kapott az az állítás, amely szerint a közönség 

13 ARAPOVICS Mária – BEKE Márton – DÓRI Éva – TÓTH Máté 2019
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közreműködő tagjait a szakmabeliekkel egyenlően kell kezelni. Mindkét állítás megle-
hetősen nagy hangsúlyt helyez a közösségi múzeum életképességére, az intézmények 
szorosabb társadalmi integrációjára, különösen, ha összevetjük a társadalmiasítás 
múzeumi szférára gyakorolt előnyeit soroló megállapításokkal. Azt a kijelentést, miszerint 
sok használó van, aki a tématerület szakértőjeként, vagy az állomány felhasználójaként 
több ismerettel rendelkezik, mint a múzeumi szakemberek, 5,01-es átlaggal osztályozták 
a kollégák. A kérdésblokk válaszainak alsó középmezőnyébe eső megállapítások közül 
a közönség múzeumi munkákba való bevonásának fő oka a látogatók és a használók 
számának növelése kapta a legmagasabb értékelést (4,61). 

A legkevésbé fontosnak értékelt állítások közé tartozik, hogy a közönség bevonásának 
a múzeumi munkákba egy saját maguk által vezérelt tevékenységnek kell lennie (3,33), 
illetve, hogy a közönség bevonása nyomán kevesebb szakmabeli munkatárs szükséges 
a múzeumokban. Utóbbinak kimagaslóan alacsony (1,79) átlagértéke egyértelműen 
fejezi ki a múzeumi szféra azon véleményét, miszerint külsős „amatőrök” nem vehetik át 
teljes egészében a feladataikat. Összességében megállapítható a válaszok alapján, hogy 
a múzeumok közösségi alapon történő működtetése népszerű filozófiának mondható 
a múzeumi szakemberek körében, viszont kiemelten teljes szakmai kontroll mellett 
végezve.

A crowdsourcing megoldása

A közösség bevonásának egyik eszköze lehet a crowdsourcing, amely 
során külső használók működnek közre a gyűjtemény vagy a katalógus kiegészítő infor-
mációkkal gazdagításában és/vagy a meglévő adatok, tartalmak javításában.   

[16] Crowdsourcing jelenléte a felmérés hazai múzeumi szakemberei által 
adott válaszainak tükrében (saját szerkesztés) 
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A válaszokból kapott adatokból egyértelműen megmutatkozik, hogy a crowdsourcing 
egyáltalán nem elterjedt módszer a hazai múzeumokban, legalábbis a kutatás szakterü-
leti mintáján belül biztosan nem. Csupán a válaszadók nyolc százaléka nyilatkozott arról, 
hogy egy vagy több crowdsourcing megoldást alkalmaznak. 14 százalékuk próbálta már 
valamilyen formában, de alkalmazásra nem került. 16 százalék azoknak a munkatár-
saknak az aránya, akiknek múzeuma már fontolóra vette a crowdsourcing alkalmazását. 
Szignifikánsan magas a nem tudom válaszok aránya, jelezve a módszer vagy annak 
saját intézményben történő alkalmazásának ismeretlenségét a múzeumi szakemberek 
számára. Legmagasabb arányban a múzeumi szakemberek azt jelezték vissza, hogy nem 
alkalmazzák a közösségi adatfeldolgozást. 

A kapott adatok tükrében rendkívül alacsony lett a crowdsourcing megoldásokat alkal-
mazó múzeumi minta (31 darab), ezért részletes elemzés helyett a főbb megállapításokat 
közlöm. A crowdsourcingot alkalmazó intézményekben a szignifikáns többség (61%) 
a dokumentumokban megjelenő személyekről, családokról, szervezetekről vagy helyekről 
szóló információk hozzáadására használta fel a közösséget. A közösségi munkában 
résztvevők közel fele (42%) közös érdeklődésű felhasználó volt. A 31 releváns válaszadó 
nyújtotta mintában 65 százalékos arányban egy erre felhatalmazott személy jogosult 
az ily módon keletkezett információ szerkesztésére. A crowdsourcing ad hoc jellegét 
jól mutatja, hogy 32–32 százalékos arányban az intézmények nem tudják, vagy nincs 
döntés afelől, hogy milyen hosszú időn keresztül őrzi meg a szervezet az így létrehozott 
tartalmakat. 29 százalékuk dönt a hosszú távú megőrzés mellett, hat százalékuknál 
a számítógépes rendszer bizonyos időn belül automatikusan törli az új metaadatokat, 
ha az adminisztrátor nem véglegesíti azokat. 39 százalékuk az új tartalmat szervezeti 
értékelést követően teszi közzé nyilvános felületén. A crowdsourcing tapasztalatainak 
értékelésének csupán az alkalmazók 16 százalékénál, öt esetben volt példa. A legna-
gyobb arányban (35%) nem tudják, hogy történt-e értékelés.

Összefoglalás

A 2016 és 2019 között lezajlott ALMPUB projekt egy nagyszabású 
kutatás volt magyarországi, dániai, norvég, német és svéd közkönyvtárak, levéltárak 
és múzeumok közreműködésével, azzal a céllal, hogy ezen közgyűjtemények új típusú 
szolgáltatásait, a közösségi és a digitális funkciókat górcső alá vegye modern korunk 
kihívásainak tükrében. Magyarországon az adatok gyűjtését és értékelését az Országos 
Széchényi Könyvtár falai közt működő Könyvtári Intézet Kutatás és Szervezetfejlesztési 
Osztálya végezte 2019 tavaszán és nyarán. A kérdőívet a közgyűjteményekben szakmai 
feladatellátást végzőkre korlátozták. Múzeumi területen 141 főt tett ki a magyarországi 
minta. A kitöltők magasan kvalifikált szakemberek, csaknem háromnegyedük rendelkezik 
MA/egyetemi szintű végzettséggel, sokuk másoddiplomás, negyven százalékuk legalább 
csoportvezetői szintű beosztásban dolgozik.

A kutatás fő témájaként megjelölt közösségi és digitális múzeumi feladatkörök az elmúlt 
két évtized paradigmaváltásának eredményeként változtak meg a közgyűjteményi 
szférában, kiegészítendő a hagyományos gyűjtő-megőrző-dokumentáló szerepkört 
és a passzívabb jellegű információközvetítést. A múzeumi szakterületek relevanciáját 
vizsgáló kérdéskörben a múzeumi szakemberek a kutatást értékelték a legmagasabbra, 
míg az adminisztráció és menedzsment a végére szorult, de nem szignifikáns eltéréssel. 
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Egyik terület sem kapott hetesnél rosszabb átlagértéket a tízes Likert skálán a munka-
társak részéről. A digitalizáció hazai múzeumi színterének leginkább a gyűjteményszer-
vezés bizonyult a válaszok szerint. A múzeumok tevékenységében az önértékelő válaszok 
szerint szignifikánsan a legfontosabb szerepet az előadások és a nyitott találkozók 
jelentik, míg a nyilvánosság bevonása egy-egy kiállítás rendezésébe és megvalósítá-
sába marginális jelentőséggel bír. A beérkezett adatok alapján nyilvánvaló, hogy a kérde-
zett múzeumi szolgáltatások jelen vannak a hazai kutatási mintában, ám többségük 
csekély szerepet játszik a múzeum mindennapi tevékenységében a válaszadók szerint. 
A hiányosságok terén megemlíthető, hogy a hazai múzeumok felében nem szerveznek 
digitális kiállításokat, és hasonló arányban nem kerül bevonásra a közönség semmilyen 
formában a kiállítások szervezésébe. Nincsenek alkotóműhelyek a hazai múzeumok 
közel negyven százalékában, ám a nemzetközi trendeknek megfelelően, ezen szolgál-
tatások népszerűsége folytán ezek számának növekedése minden bizonnyal várható 
a jövőben.

A válaszok tükrében kijelenthető, hogy a hazai múzeumok fenntartásának két legfonto-
sabb indoklása a kulturális és természettudományi örökség gyűjtése, dokumentálása és 
megőrzése, valamint ezen tudás közvetítése a közönség irányába, továbbá a szakterületi 
kutatás. A demokrácia intézményi támogatása nyilvános viták lehetővé tételét biztosító 
fórumokkal a legkevésbé hivatkozott indoklása egy magyar múzeum fenntartásának. 
A közéleti aktivitás elősegítését a hazai múzeumi szakemberek leginkább érzelmi 
kötődés kialakításával, a múzeum tematikája iránti elköteleződés támogatásával, 
valamint a független döntéshozást elősegítő tudás és információ közvetítésével képzelik 
el, semmint fizikai és online térben kialakított fórumok biztosításával. A kisebbségek, 
perifériára szorult társadalmi csoportok esetében a hazai múzeumok többsége független-
ségük megőrzésével inkább saját kezdeményezésben támogatná őket az ezen csopor-
tokat is érintő történelmi és kulturális örökségek prezentálásával.

A beérkezett válaszok alapján jó együttműködés rajzolódik ki a magyar közgyűjtemények 
között, a válaszadó múzeumi szakemberek közel háromnegyede szerint mind a könyv-
tárakkal, mind a levéltárakkal aktív kooperáció létezik a múzeumok részéről. A közönség 
múzeumi munkába történő bevonását illetően válaszadóink leginkább azzal az állítással 
értettek egyet, hogy a közönség gazdagíthatja a múzeum gyűjteményét az általuk 
előállított kiegészítő jellegű tartalommal. A legmagasabbra értékelt állítások egyik közös 
nevezője, hogy a múzeumok a közönség bevonását szabályozott keretek közt képzelnék 
el, előtérbe helyezve a múzeumok szakmai tevékenységét. Várható módon a múzeumi 
szakemberek nem szívesen adnának teljes mértékben szabad kezet a társadalmia-
sítás során bevont külsősöknek, világosan látszik ez a kutatás során nyert adatokból, 
a látogatói közreműködők teljes önállóságát biztosító állításokra érkezett alacsony egyet-
értésekből. A közösség gyakorlati bevonásának egyik módszere az úgynevezett crowd-
sourcing, amely során a külső felhasználók közreműködnek a gyűjtemény metaadatokkal 
történő kiegészítésében és/vagy egyéb jellegű adatok javításában. Magyarországon – 
legalábbis kutatásunk mintája alapján – ez egyáltalán nem elterjedt módszertan, csupán 
a felmérést kitöltő múzeumi szakemberek nyolc százaléka szerint alkalmazzák.

A kutatás során némi előzetes adatmennyiséghez is hozzáfértünk a felmérésben részt-
vevő partnerországok kutatóinak köszönhetően. Ezeket megvizsgálva kijelenthetjük, hogy 
nem figyelhető meg szignifikáns eltérés a hazai és a dán, svéd, norvég, valamint német 
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múzeumi intézmények trendjeitől. A skandináv országokban észrevehetően nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanak a közösségfejlesztésnek és a digitális szolgáltatásoknak, 
de nem olyan mértékű az eltérés, hogy egyértelműen kijelenthető lenne akár Magyar-
ország, akár Nyugat-Európa lemaradása ezen a téren. Sokkal inkább feltételezhető az, 
hogy eltérő nézetek érvényesülnek a skandináv múzeumi szférában. E nagyszabású 
nemzetközi kutatás reményeink szerint pontos pillanatképet szolgáltatott a közgyűjtemé-
nyek – köztük a múzeumok – újkeletű, digitális és közösségi szolgáltatásainak kurrens 
állapotáról. 
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The Results of the International AMPUB 
Projects Concerning to the Hungarian 
Museums

This paper introduces the results of the 
ALMPUB project’s comparative researches 
(which was dealing with the digital and 
community functions of libraries, museums 
and archives in several European countries) 
related to the Hungarian museums. The 
Research and Organization Development 
Department of the Library Institute in the 
Hungarian National Library collected the data 
by questionnaires in 2019, at the same time 
as the two other cultural sectors. We asked 
the experts of museums about the speciality 
of their field and about the role of digitaliza-
tion in the everyday of life of the museums. 
The respondents could assess their institu-
tion’s digital and community services, their 
social engagement and the benefits of their 
museum. If it was possible, we compared 
the data with the international results. At 
last but not least we asked the employees of 
the museums about the involvement of the 
audience into the activities of their institution. 

The readers get a snapshot of the new 
services of the Hungarian museums with 
some international comparison. 

A nemzetközi ALMPUB projekt kutatásának  magyarországi múzeumi...Bódog András
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a gyengeségekre is, 
amelyeket a muzeális 
terület nagyobb arányú, 
célzottabb és folyamatos 
támogatásával lehetne 
enyhíteni.” 
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A magyarországi 
muzeális intézmények 
közösségi tevékenysége 
és társadalmi 
szerepvállalása 
reprezentatív 
felmérés alapján

A tanulmány célja, hogy a Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás kiemelt projekt keretében létrejövő, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 
és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma által megvalósított  Magyarországi 
múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése 2017 
kutatás muzeális intézményekre vonatkozó legfőbb eredményeit bemutassa.1 Kutatásunk 
elsőként számszerűsítette egységes szempontrendszer szerint a könyvtárak, a muzeális 
és közművelődési intézmények partnerséggel, közösségi részvétellel, önkéntességgel, 
iskolai közösségi szolgálattal és esélyegyenlőségi tevékenységgel kapcsolatos adatait, 
ennek múzeumi eredményei kerülnek most a fókuszba.

A magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények 
reprezentatív felmérés szükségessége

A muzeális intézmények Magyarországon minden évben (a többi kultu-
rális intézményhez hasonlóan) munkájukról jelentést készítenek a Központi Statisztikai 
Hivatalnak,2 de az adatszolgáltatás nem terjed ki az intézmények társadalmi szerep-
vállalására. A Cselekvő közösségek kiemelt projekt keretében létrejövő, Magyarországi 
múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése (korábbi 
munkacímén: „Kulturális intézmények reprezentatív felmérése”) kutatás a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma által valósult meg, az NMI 
Nkft. koordinálásával.3 
 

1 A tanulmány a Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezen-
tatív felmérése című kutatás (lásd PONYI László – ARAPOVICS Mária – BÓDOG András 2019) 
és a múzeumi eredményeket bemutató ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária: 
A muzeális intézmények reprezentatív felmérésének eredményei című összefoglaló jelentés 
felhasználásával készült (PONYI László – ARAPOVICS Mária – BÓDOG András 2019, 109-185.)

2 http://www.ksh.hu/stadat_eves_2_7. [letöltés ideje: 2019.03.31.]
3  A kutatócsoport tagjai: Arapovics Mária, Bódog András, Juhász-Nagy Ibolya, Kapcsos Bálint, 

Kuthy-Megyesi Judit, Molnárné Németh Lilla, Ponyi László, Sólyom Barbara, Szu Annamária, 
Tóth Máté
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A reprezentatív felmérés legfőbb célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a magyaror-
szági múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények közösségi tevékenységéről, 
az intézmények lokális szintű közösségi beágyazottságáról és a társadalmi felelősség-
vállalásukról. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen mértékben és miképpen tudnak a helyi 
lakosok és közösségeik hatást gyakorolni a kulturális intézmények tevékenységére, 
másrészt, hogy milyen mértékben és miképpen veszik figyelembe az intézmények a helyi 
lakossági és közösségi igényeket. Ebben a formában elsőként mértük fel a hazai kultu-
rális intézmények civil közösségi és partneri együttműködéseit, az önkéntességre és 
az iskolai közösségi szolgálatra irányuló tevékenységüket, valamint az esélyegyenlőségi 
elvek megvalósítását. 

A reprezentatív felmérésünk legfőbb célja az volt, hogy a Cselekvő közösségek projekt 
szakmai módszertani fejlesztéseinek megvalósítása érdekében átfogó képet kapjunk 
a vizsgált intézmények társadalmi-közösségi beágyazottságáról. 

A kutatás előzményei és módszertana

A kutatás megalapozására helyzetelemző szakterületi vizsgálatokat 
végeztünk és áttekintettük a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakterületre vonat-
kozó statisztikai adatokat és nemzetközi trendeket. 

Múzeumi területen kutatási előzménynek tekinthető, hogy az Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum (SZNM) Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja (MOKK) korábbi kiemelt 
projektje4 keretében négy országos alapkutatást végzett el, amelyek közül az Országos 
múzeumpedagógiai adatbázis létrehozása tematika keretében egy országos reprezentatív 
kutatás feltérképezte a hazai múzeumpedagógia akkori helyzetét és fejlesztési irányainak 
lehetőségeit.5 Jelen kutatás közvetlen előzményének tekinthetők a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezésének és szakmai-módszertani 
megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése érdekében című 
pályázat keretében lefolytatott, a múzeumi közösségeket felmérő országos regionális 
vonatkozásban reprezentatívnak tekinthető kutatása,6 valamint a nagyobb támogatási 

4 „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – 
Központi módszertani fejlesztés, TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002, a múzeumpedagógiai kuta-
tások összefoglaló kiadványa: BERECZKI Ibolya – SÁGHI Ilona 2009

5 KÁLDY Mária – KÁRPÁTI Andrea – SZIRMAI Anna Linda 2010
6 NAGY Magdolna – MÓDLI Éva 2015
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keretű vagy társadalmi kihatású EFOP konstrukciókat megalapozó tanulmányok.7 

A konceptualizálás és operacionalizálás tekintetében az adatgyűjtés elméleti alapjai, 
fogalmai egyrészt az 1997. évi CXL. törvénynek a vizsgálat időszakában hatályos mellék-
letéből,8 másrészt a Közösségfejlesztési módszertani útmutató részét képező Fogalom-
tárból származnak.9 

A kutatásban primer adatgyűjtésként standardizált kérdőívet alkalmaztunk. Egy-egy 
intézményből egy képviselőt kerestünk fel, lehetőleg az intézmény vezetőjét, vagy 
a helyettesét. A kérdőív kidolgozása során kiemelt figyelmet kaptak a Cselekvő közös-
ségek projekt keretében kidolgozott módszertani témák.10 A kérdőívek felvételét 
a Cselekvő közösségek projekt keretében alkalmazott kulturális közösségfej-
lesztő mentorok végezték, az adatok felvétele 2017. június-szeptember között valósult 
meg. A felmérést rétegzett mintavétellel végeztük a három szakterület intézménytípusai, 
a könyvtári, közművelődési, muzeális intézmények körében. 

A múzeumi területen a kulturális törvény besorolásának megfelelően országos múzeum, 
országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, területi múzeum, tematikus 
múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely egyaránt 
részese volt a vizsgálatnak.

A statisztikai adatszolgáltatások alapján intézménytípusok szerint a minta reprezentativi-
tása érdekében 604 közművelődési intézményt és közösségi színteret, 451 könyvtárat és 
261 muzeális intézményt vontunk be a vizsgálatba. 

Az eredmények feldolgozása első körben SPSS statisztikai elemzőprogrammal valósult 
meg. Az adatok tisztítását és a szakterületi elemzéseket a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
– Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet Nkft. és 
az Országos Széchényi Könyvtár Cselekvő közösségek projektben dolgozó kutatócso-
portok munkatársai végezték, a múzeumi adattisztítást a Skanzen munkacsoportjában 
PSPP programmal készítettük.  
 

7 A múzeumi terület tanulmányai: http://mokk.skanzen.hu/teszt-almenupont-01.html (ARAPO-
VICS Mária: Közösségi művelődés, önkéntesség, iskolai közösségi szolgálat az országos 
múzeumokban, http://mokk.skanzen.hu/teszt-almenupont-01.html PATKÓ Györgyi: Tanulmány 
a nemzetközi közösségfejlesztési tapasztalatokról és azok adaptálási lehetőségeiről, http://
mokk.skanzen.hu/teszt-almenupont-01.html, NAGY Magdolna – MÓDLI Éva: Múzeumok és 
közösségeik - Kutatási eredmények, http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20160118/
muzeumok-es-kozossegeik-kutatas.pdf DÚLL Andrea: Hogyan lesz a múzeum közösségi hely? 
Környezetpszichológiai alapvetés, http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20160119/muze-
um-mint-kozossegi-ter_teljes_vizsgalati-terv.pdf A hazai múzeumok társadalmi szerepvállalá-
sával kapcsolatos jó gyakorlatok példatára http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20160614/
tars-szerepvall-koord_fokuszcsoport_osszefogla.pdf, Nemzetközi jó gyakorlatok feltárása http://
mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20160614/kulfoldi-muzeumok-tarsadalmi-szerepvallalasa-6.
pdf)

8 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, Fogalmak. http://njt.hu/cgi_bin/
njt_doc.cgi?docid=30818.370103 [letöltés ideje: 2019.09.06.]

9 ARAPOVICS Mária – VERCSEG Ilona  2017
10 https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/ [letöltés ideje: 2019.09.06.]
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Jelen írást csak a muzeális intézmények felmérésének eredményeire fókuszál, így 
nem kerül sor a közművelődési és könyvtári elemzések bemutatására. Az eredmények 
különösen fontos forrásként szolgálnak ahhoz, hogy meghatározzák a fejlődés irányait 
a 2017 nyarán módosított 1997. évi CXL. törvény társadalmi szerepvállalásra vonatkozó 
újabb alapelveinek teljesítéséhez.

A muzeális intézmények mintaválasztásának módszertana

A reprezentatív felmérésünk mintájának meghatározásakor azokat 
a muzeális intézményeket jelöltük meg, amelyek a 2015. évi kulturális statisztikában 
(OSAP1444) adatot szolgáltattak. A 713 működő adatszolgáltató intézményből 261 
muzeális intézményt (36,6%) vontunk be a vizsgálatba. 

A mintavételkor szakmai besorolás szerinti, rétegzett mintavételt határoztunk meg, 
tekintettel a földrajzi elhelyezkedés egyenetlenségére és a fenntartók különbözőségére. 
A válaszadók aránya így annyiban módosult az országos statisztikai adatokhoz képest, 
hogy a nagyobb intézmények mindegyikét be kívántuk vonni a felmérésbe. A kutatásban 
részt vevő múzeumok mind regionális, mind pedig megyei megoszlásban közel arányosak 
a 2015. évi kulturális statisztikában (OSAP) szereplő adatokkal. A bevont muzeális 
intézmények fenntartóinak aránya közel azonos a kulturális statisztikában szereplőkével: 
csaknem kétharmaduknak települési vagy kerületi önkormányzat, közel egyötödének 
pedig központi költségvetés, illetve az állam a fenntartója. 

MINTA (db) Muzeális intézmények OSAP (db)

11 országos múzeumok (OM) 14

16 országos szakmúzeumok (OSzM) 17

16 megyei hatókörű városi múzeumok 
(MHVM)

19

51 területi múzeumok (TerM) 68

20 tematikus múzeumok (TemM) 30

64 közérdekű muzeális gyűjtemények 
(KMGy)

153

83 közérdekű muzeális kiállítóhelyek 
(KMK)

412

261 Összesen 713

[1] A kutatásba bevont intézmények száma szakterületi bontásban, össze-
hasonlítással a 2015. évi statisztikai intézményadatokkal11

Demográfiai adatok és munkavállalói jellemzők

A felmérésünkbe bevont intézményi képviselők esetében törekedtünk 
arra, hogy a muzeális intézmény és a szakterület tevékenységére rálátó (vezető vagy 
vezetői beosztású) személy vegyen részt a felmérésben. A válaszadók 90%-a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik, kétharmaduk nő, közel 55% az 50 év alatti tapasztalt múzeumi 

11 ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 111. alapján
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szakember, csaknem 50%-uk több mint 10 éve dolgozik az intézményénél. 

A bevont muzeális intézmények egyharmadának 4-10, és ugyanennyinek több mint 10 
főállású munkavállalója van, egyhatoduknak viszont csupán 1 fő. Magas azon intézmé-
nyek száma, ahol több szakmai végzettséggel rendelkező munkavállalót foglalkoztatnak 
főállásban. A részmunkaidős munkavállalók száma és aránya valamelyest alacsonyabb, 
jellemzően 1-2 főt foglalkoztatnak az intézmények félállásban, köztük a szakmai végzett-
séggel rendelkezők aránya magas.

Hazánkban a muzeális intézmények társadalmi beágyazódásának, partnerkapcsolata-
inak, a múzeumok közösségi alapú működésének felmérésére, az önkéntesek és iskolai 
közösségi szolgálatosok, valamint az esélyegyenlőségi szempontok állapotfelmérésére 
nem irányult még széleskörű vizsgálat; reprezentatív állapotfelmérésünk eredményei 
elsőként mutatják be a múzeumok társadalmi szerepvállalását. Az eredmények bemuta-
tására a kérdéscsoportoknak megfelelően kerül sor.

A múzeumi partnerségek jellemzői

A múzeumok helyi beágyazódása, elfogadottsága és a településen betöl-
tött szerepe, a helyi identitás megőrzése és erősítése szempontjából meghatározó, hogy 
milyen partneri kapcsolatokat épít ki az intézmény. Ezért felmértük, hogy az önkormány-
zatokkal hány múzeumnak van közművelődési megállapodása, és milyen együttműkö-
dések jellemzik az intézményeket.

A vártnál magasabb arányban, a muzeális intézmények egyötödére (20,3%) jellemző, hogy 
rendelkezik közművelődési megállapodásra vonatkozó dokumentummal. Ez a magasnak 
tekinthető arány egyrészt azért lehetséges, mert egyre nagyobb arányban fordul 
elő az összevont feladatellátás a településeken, évről évre nőtt az integrált intézmények 
száma hazánkban, másrészt azt tapasztaltuk, hogy a válaszadók fenntartói között 62%-os 
arányban vannak jelen a települési, illetve a kerületi önkormányzatok, és nem meglepő, 
hogy a fenntartók az általuk fenntartott muzeális intézményekkel kötöttek megállapodást.

Rákérdeztünk a múzeum partnerségi hálójának összetételére és a legfontosabb kapcso-
lataikra. Az eredmények azt mutatják, hogy a muzeális intézmények fele tagja valamely 
szakmai hálózatnak. Ezek több mint fele egy szakmai csoportosulás tagja, több 
mint egyötödük kettő, míg az intézmények 10-12 %-a 2-4 szakmai hálózati tagsággal 
rendelkezik.

A reprezentatív kutatásunk adatai szerint a muzeális intézmények legfontosabb együtt-
működő partnerei lokális jellegűek. A felmérésben részt vevő muzeális intézmények 
túlnyomó többsége, közel 80%-a alapfokú oktatási intézményekkel alakít ki együttműkö-
dést. Nagy arányú a civil szervezetekkel kialakított kapcsolat is, az intézmények több mint 
70%-a működik együtt civil közösségekkel. Fontos az elektronikus sajtóval, települési 
honlappal, közösségi portállal létrejött kapcsolat, de erős partnerség alakult ki a helyi 
nyomtatott sajtóval, óvodákkal és középfokú oktatási intézményekkel. A szakmai kapcso-
latok megléte meghatározó: másik muzeális intézménnyel a múzeumok kétharmadának 
van együttműködése, közművelődési intézménnyel 64%-nak, nyilvános könyvtárral közel 
60%-uknak. (Lásd 2. ábra)
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[2] A muzeális intézmények együttműködő partnerei a válaszadók száza-
lékos arányában. Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019 117.

Ha az egyes neveléssel foglalkozó intézménytípusokat együttesen 
vizsgáljuk, akkor elmondható, hogy kiugróan magas, szoros az együttműködése a múzeu-
moknak az iskolákkal a többi együttműködéshez képest. Hasonlóan kimagasló arány 
jelenik meg a muzeális intézmények és a formalizált civil szervezetek és az informális 
civil közösségek közötti partnerségben. 
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[3] A muzeális intézmények partneri kapcsolatainak átlagos 
száma partnertípus szerint. Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU 
Annamária 2019 118.

A muzeális intézmények szervezeti kapcsolatainak száma 1-5 között van, 
de olyan egyedi esetet is tapasztaltunk, amikor egy múzeum a társadalmi tőke értékét 
felismerve 100-200 civil szervezettel, közel 400 művészeti iskolával, vagy több mint 200 
múzeummal áll kapcsolatban. Az együttműködések szervezetenkénti összes számát 
szakterületi bontásban átlagoltuk, amelyet a 3. számú ábra mutat be.  
Az együttműködések tartalma a települési önkormányzatokkal és polgármesteri hivata-
lokkal elsősorban a fenntartás, a gazdálkodás és a pályázatok témakörére összpontosul. 
Értelemszerűen turisztikai szervezetek és a helyi média esetében a múzeum népszerűsí-
tése és a programok reklámja áll az együttműködés középpontjában. A többi szervezettel 
közös programok, kiállítások és pályázatok megvalósítása, gyakran szakmai-módszertani 
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együttműködés jellemzi a partnerséget. Sok esetben helyszín biztosítást, ingyenes vagy 
kedvezményes belépést jelöltek meg a válaszadók. Az óvodák és iskolák esetében 
múzeumpedagógiai programok nyújtása, középfokú oktatási intézményeknél az iskolai 
közösségi szolgálat adja az együttműködés fókuszát.

Az eredmények egyértelműen megerősítették azt a nézetünket, hogy a múzeumok 
szakmai-módszertani munkájában a civil szervezetek, és a nem formális közösségek 
töltenek be meghatározó szerepet. Kérdésünkre a válaszadók megjelölték, hogy az intéz-
ményük számára mi a legfontosabb három szervezet, és jelezték az együttműködés 
mélységét, formalizáltságát. Az eredmények szerint a muzeális intézmények az összes 
válaszadó esetében az első helyre a települési önkormányzatokat tették (ami a fenntartói 
viszonyok függvényében nem meglepő), ugyanakkor a helyi beágyazódásra és az együtt-
működés erejére utal, hogy a múzeumok a második és a harmadik helyre is civil szerve-
zetet jelöltek partnerként. Tematikus bontásban eltérő a kapcsolatok fontosságának 
sorrendje, ezt az 4. számú tábla mutatja be. Az együttműködés erejére utal, hogy 
a múzeumok a második és a harmadik helyre is civil szervezetet jelöltek partnerként. 
Tematikus bontásban eltérő a kapcsolatok fontosságának sorrendje, ezt az 4. számú 
tábla mutatja be. 

Legfontosabb szervezet 
1.

Legfontosabb szervezet 
1. 

Legfontosabb szervezet 
2. 

MI (összes) települési önkormányzat / 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

OM alapfokú oktatási 
intézmény

turisztikai szervezet civil szervezet

OSzM civil szervezet civil szervezet civil szervezet

MHVM települési önkormányzat / 
önkormányzati társulás 

alapfokú oktatási 
intézmény

civil szervezet 

muzeális 
intézmény

civil szervezet

TerM települési önkormányzat / 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

TemM települési önkormányzat / 
önkormányzati társulás 

civil szervezet

civil szervezet 

alapfokú oktatási 
intézmény

muzeális intézmény

KMGy települési önkormányzat / 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

KMK települési önkormányzat / 
önkormányzati társulás

civil szervezet civil szervezet

[4] A muzeális intézmények három legfontosabb együttműködő partne-
rének leggyakoribb szervezettípusa.  Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU 
Annamária 2019, 120. 
 
A legfontosabbak között megemlített civil szervezetek listájában kiemelkednek 
a múzeumi baráti körök, a helytörténeti és egyéb kulturális szervezetek. A múzeumi 
szakmai szervezetek említése között a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, a Pulszky 
Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, a Magyarországi Tájházak Szövetsége, 
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a Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület, az International Council of 
Museums (ICOM), illetve a Magyar Múzeumi Történész Társulat (MAMUTT) szerepelt 
leggyakrabban.

Az egyéb együttműködések között például a minisztériumok, a műemlékvédelmi szakha-
tóságok, a bíróságok, a megyei önkormányzatok, a KLIK tankerületei, vagy a nemzeti 
parkok és natúrparkok jelentek meg, amelyeket többször említettek fontos együttmű-
ködő partnerükként a múzeumok. 

A közösségi részvételi működési mód, a társadalmiasítás jellemzői

A muzeális intézmények esetében meghatározó tényező, vagy akár 
stratégiai cél lehet a település vezetésével és a helyi közösségekkel való együttmű-
ködés elmélyítése. A partneri kapcsolatok mellett külön kérdéscsoporton keresztül 
vizsgáltuk, hogy a közösség, a helyi lakosok milyen formában tudják igényeiket 
kifejezni, és a muzeális intézmények hogyan és mennyire veszik figyelembe a közösségi 
véleményeket. 

A résztvevő intézményeket arról kérdeztük meg, hogy miként értékelik a telepü-
lésük közösségének közéleti, kulturális aktivitását. A válaszadók közéleti és 
kulturális szempontból összességében aktívnak tartják településük közösségét, 
a hétfokozatú skálán az intézmény társadalmi aktivitását átlagban 4,8-ra értékeltek 
a vezető munkatársak. 

A helyi beágyazódást jól mutatja, hogy a muzeális intézmények biztosítanak-e helyiséget 
a településen működő civil közösségeknek. A muzeális intézmények több mint fele, 
(55,5%-a) ad helyet formális civil szervezeteknek és 42%-a informális civil közösségeknek. 

[5] Településen belüli formális és/vagy informális kisközösségek, 
csoportok százalékos megoszlása, a helyszínt biztosító muzeális intézmények 
szakmai besorolásának bontásában. Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU 
Annamária 2019, 125. 
 
A civilekkel az együttműködési formákon belül legjelentősebb a szakmai támogatáson 

38%

19%
16%

11%

7% 6%
3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

KMGy KMK TerM MHVM OM OSzM TemM



Arapovics Mária A magyarországi muzeális intézmények közösségi tevékenysége és ...

53

alapuló együttműködés. Ez az intézmények 58%-ára jellemző. Közel 57%-uk közös rendez-
vényeket szervez, 38%-a tervez közös pályázati programokat, 27%-uk bevonja a szerve-
zeteket az éves program véleményezésébe, közel 15%-uk az intézményi stratégia terve-
zésébe, mintegy 14%-uk az éves munkaterv véleményezésébe. A múzeumok közel fele 
(47,5%) nyújt szakmai segítséget a formális civil szervezeteknek. 

A muzeális intézmények és informális helyi közösségek közötti együttműködés hasonló 
arányokat mutat, ugyanakkor a múzeumok jelentős többsége még nem működik együtt 
civil közösségekkel. A 6. számú ábra a múzeumok és közösségeik együttműködési 
formáinak előfordulási arányait mutatja be.

 

 

[6] Együttműködési  formák előfordulási aránya a muzeális intézmények, 
a formális civil szervezetek és az egyéb, informális helyi közösségek, csoportok között. 
Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 126.

A kutatásban részt vevő muzeális intézmények több mint 70%-a áll partnerségi kapcso-
latban civil szervezetekkel, ezek túlnyomó többsége kulturális vagy szabadidős célú 
szervezet. A vizsgált muzeális intézmények több mint egyharmada valamely helyi civil 
szervezet bejegyzett székhelye (telephelye vagy központja). Egyes esetekben maga a civil 
szervezet az intézmény működtetője (ez főként tájházaknál fordul elő). Ilyen esetben 
a bekerülő tárgyak gyűjtése, az intézmény felújítása, működtetése közösségi jellegű lehet.

A helyi társadalomba való beágyazódás, az elköteleződés egyik jele, hogy a múzeum 
munkatársa delegáltként, választott tisztségviselőként, tagként maga is jelen van a helyi 
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közösségek életében, kulturális döntéshozó testületeiben. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a muzeális intézmények munkatársai legnagyobb 
arányban (42%) a Helyi Értéktár Bizottságokban vannak jelen, a képviselő-testület vagy 
a közgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságában a múzeumoknak csupán 
16%-a vesz részt, ezt követi a LEADER akciócsoportokban betöltött szerep. Alacsonynak 
mondható a delegált munkatársak száma a helyi fórumokon, CLLD12 és civil kerekaszta-
lokban, ahol jellemzően 6-7%-ban képviseltetik magukat múzeumi szakemberek, a térségi 
és területfejlesztési tanácsokban viszont az intézményi munkatársak alig 5%-a vesz részt. 
Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a válaszadók 6-7 %-a nem tudott válaszolni a kérdés-
csoport adott kérdésére, és a civil kerekasztalra vonatkozó kérdésre igen magas, közel 
80%-os volt a nem tudom vagy nincs válasz megjelölése (lásd 7. számú ábra). 

 

[7] Múzeumi szakemberek helyi közéleti aktivitása. Forrás: ARAPOVICS 
Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 117.

Önkéntesség

12 Terület - és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye keretében elér-
hető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések, Community-led Local Development 
(CLLD)
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A reprezentatív felmérésünk során kíváncsiak voltunk a magyarországi 
múzeumokban megvalósuló önkéntes aktivitásra is. A kutatási eredmények szerint 
a múzeumok kétharmadában tevékenykednek önkéntesek. Nagy létszámban jellemzően 
országos múzeumok fogadnak önkénteseket, a muzeális intézmények negyede több 
mint 10 éve fogadóintézmény. Felmérésünk eredményei megerősítették azt a feltétele-
zésünket, hogy a jogszabályokban rögzített keretek segítik az intézményeket az önkén-
tesek fogadásában, a mintaadó külföldi és országos múzeumok gyakorlatát sok kisebb 
intézmény is szívesen követi. 

Nagy létszámú önkéntes fogadása hatékony munkaszervezést igényel, ezért rákérdez-
tünk arra, is, hogy a múzeumok rendelkeznek-e az önkéntességre vonatkozó intézményi 
stratégiával. Az eredmények arra irányították rá a figyelmet, hogy bár sok múzeum 
fogad önkéntest, önkéntes stratégiája a muzeális intézmények alig 15%-ának van, és 
ezek túlnyomó többsége országos múzeum. Az önkéntesek menedzsmentjének folya-
matát részekre bontottuk, így a stratégiára vonatkozó kérdés kibontása árnyalja, ponto-
sítja a háttérben meghúzódó szakmai munkát. 

Felmértük, hogy a múzeumokban jellemzően rendszeres feladatként jelenik-e meg 
az önkéntesek toborzása, kiválasztása, az önkéntesek motiválására irányuló tevékenység, 
az önkéntesek elismerése, a munkatársak közül az önkéntes koordinátor kijelölése és 
az önkéntesek felkészítése, ezzel a céllal a képzések szervezése. A legtöbb intézmény 
(44%) az önkéntesek elismerését rendszeres feladatként jelölte meg, ezt követi a motivá-
lásra irányuló tevékenység (37,5%) az önkéntesek toborzása és kiválasztása (32%), 
ugyanakkor ehhez képest csak 22% jelölte, hogy felkészíti, képezi az önkénteseket, ami 
hatékonyabbá tehetné az önkéntes munkavégzést. 

[8] Az önkéntesmenedzsment feladatok aránya muzeális 
intézményekben13

A múzeumok kicsit több mint negyedében dolgozik önkéntes koordi-
nátori munkakört betöltő munkatárs, ez leginkább a sok önkéntest fogadni képes, 

13 ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019 alapján
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nagyobb intézményekre jellemző. A muzeális intézmények nagy többsége (80%) 
szerződéses viszonyban fogadja az önkénteseket, a múzeumok 60%-a regisztrált 
a közérdekű önkéntes tevékenységet végzők rendszerébe. Az önkéntesek számát nem 
minden válaszadó jelölte meg, a legtöbb intézményre 1-3, vagy több mint 10 önkéntes 
fogadása jellemző. 

Az erről szóló fórumokon, képzéseken a legtöbb intézményi munkatársat az érdekelte, 
hogy az önkéntesek milyen tevékenységet végeznek az egyes intézményekben. Kutatá-
sunkban az önkéntes szerződés keretében végzett feladatokat vettük számba. A legjel-
lemzőbb, hogy technikai, a tájékoztatással és adminisztrációval kapcsolatos tevékeny-
séget végeznek önkéntesek. Az említések gyakoriságának sorrendjében az alábbi 
tevékenység jellemző a múzeumi önkéntesekre: technikai feladatok, tájékoztatás, 
adatrögzítés, tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, rendezvényszervezés, dokumentálás 
végzése. (Lásd 9. számú ábra.) 

 
 

[9] A különböző szerződéses önkéntes tevékenységek típusának gyakori-
sága. Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 135.

A muzeális intézmények munkatársai igen elégedettek az önkéntesek munkájával. Hétfo-
kozatú skálán maximálisan elégedett a múzeumi válaszadók fele, 6-os elégedettséget 
jelzett közel negyede, és 5-ös szinten elégedett a válaszadók 15%-a.

Felmérésünk rámutatott arra, hogy a hatékony önkéntestesmenedzsment érdekében 
szükség van a tudatosan tervezett és szervezett munkára, a stratégiai tervezésre. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az önkéntesek képzésére, felkészítésére, mely akár azt 
is lehetővé teszi, hogy ne munkatárs, hanem az önkéntesek köréből kiképzett mentor, 
önkéntes-koordinátor szervezze meg a múzeumi önkéntesek tevékenységét. Sok 
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intézményben a leépítések kényszeréből kovácsoltak előnyt, és építették fel a közösségi 
aktivitást, alakították ki az önkéntesek befogadásának lehetőségét. 

Az iskolai közösségi szolgálat múzeumi jellemzői

Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) az érettségire készülő középisko-
lások által végzett kötelező 50 órás közösségi tevékenység nem tekinthető önkéntes 
aktivitásnak, hiszen az IKSZegy pedagógiai eszköz a köznevelés rendszerében.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény szerint a „közösségi szolgálat: 
szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek 
között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak 
pedagógiai feldolgozása.” 

Kutatásunkat megelőzően még nem rendelkeztünk reprezentatív adattal a múzeumokban 
végzett iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatosan. Felmérésünk adatai arra mutatnak 
rá, hogy a muzeális intézmények magas aránya, közel kétharmada (66%) fogad IKSZ-es 
diákokat. A múzeumok több mint 60%-a 3-4 éve, 17%-uk a bevezetéstől kezdve, több mint 
öt éve tette lehetővé középiskolások közösségi szolgálatát. A diákok fogadására ugyan-
akkor koordinátori munkakörben foglalkoztatott munkatárs csupán az intézmények 
40%-ában van, ami igencsak megterheli a dolgozókat, és a közösségi szolgálat hatékony-
ságát sem igazán segíti. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a középiskola feladata és az intéz-
mény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat 
megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti 
és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közös-
ségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magán-
személlyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. 
A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy a múzeumok közel 40%-a 4-6 iskolával 
áll szerződéses viszonyban, közel 20%-uk viszont több mint 10 iskolával szerződött, 
a múzeumok közel negyede 2-3 iskolával áll szerződéses viszonyban. Felmérésünk 
szerint a muzeális intézmények harmada több mint 20 középiskolást fogad, negyedré-
szüknél is többen 10 feletti diákot, 20%-uk 4-6 iskolásnak tud feladatot adni. 

A múzeumok többféle tevékenységet kínálnak az iskolai közösségi szolgálatos 
diákoknak. A feladatok többsége adminisztratív, adatrögzítéshez, dokumentáláshoz 
köthető, de sok intézmény a tájékoztatáshoz, tárlatvezetéshez is kapcsolható felada-
tokra von be fiatalokat.

Az említések gyakoriságának sorrendjében az alábbi aktivitás a jellemző: technikai 
feladatok, tájékoztatás, adatrögzítés, tárlatvezetés, kézműves foglalkozás, rendezvény-
szervezés, tárlatvezetés, adminisztrációs feladatok, dokumentálás, digitalizálás, informa-
tikai feladatok.
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[10] Iskolai közösségi szolgálatos tevékenységek muzeális intézmé-
nyekben. Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 137.

Pedagógiai eszközként akkor érünk célt, ha az 50 órás tevékenységet kb. 
3 óra felkészítés és 3 óra megbeszélés keretezi. A vizsgálat arra mutat rá, hogy a múzeu-
moknak 88%-a nem készíti fel a diákokat a feladatra! Sok esetben ez azzal is magyaráz-
ható, hogy több fiatal csupán néhány órát teljesít múzeumban, nem az egész szolgálatot. 
Ezért is fontos, hogy a múzeumok olyan kreatív és közösségi tevékenységeket kínáljanak, 
ami odaköti a középiskolásokat. A munkatársak többsége elégedett a diákok közösségi 
szolgálatával, bár nem olyan mértékben, mint az önkéntesek esetében. A válaszadóknak 
csak 28%-a adta a maximumot a hetes skálán, 27%- 6-os, 24%-a 5-ös szintre értékelte 
a teljesítményt. 

Az esélyegyenlőség biztosítása

Az esélyegyenlőség felmérése szintén új adatokkal szolgált, eddig nem 
volt teljes körű vizsgálat múzeumi területen. 

Felmérésünk egyik döbbenetes eredménye az, hogy a múzeumi válaszadók 
közel 95%-a szerint intézményük fizikailag egyáltalán nem akadálymentes! Csak 
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az intézmények 3,5%-a részben akadálymentes, míg alig 2%-ról mondható el, hogy teljes 
mértékben akadálymentes! Fontos viszont kiemelni, hogy számos múzeum műemléki 
épületben található, ezért sok esetben a komplex akadálymentesítés nem valósítható 
meg. A leggyakoribb megoldásként az akadálymentesített mosdót említették, a legtöbb 
országos múzeumban pedig a rámpa a leggyakoribb. Az épület jellegéből adódóan 
az összes válaszadó negyede jelezte a lift meglétét. Infokommunikációs szempontból 
az összes múzeumnak csak 10%-a akadálymentesített. Leggyakrabban az akadálymentes 
látogatóirányító rendszert és a piktogramok használatát emelték ki a munkatársak.

[11] Akadálymentes megoldások mértéke a muzeális intézményekben. 
Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 141. 
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[12] Ismeretterjesztő vagy szórakoztató programot szervező muzeális 
intézmények aránya. Forrás: ARAPOVICS Mária – NÉMETH Lilla – SZU Annamária 2019, 
143. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a fogyatékossággal élők jelentik a hátrányos helyze-
tűek körében a múzeumok elsődleges célcsoportját. A fogyatékossággal élők mellett 
nagycsaládosok, idősek és romák vagy nemzetiségek számára szerveznek legtöbb-
ször ismeretterjesztő programokat a muzeális intézmények. A segítő programok 
fókuszába leginkább a fogyatékkal élők és az idősek kerülnek. Ezeket a programokat 
jellemzően pályázati vagy saját forrásból valósítják meg. Az intézményi küszöbfélelem 
leküzdése érdekében jelentős lépéseket kell még tenni a múzeumoknak. 
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Összegzés

A kutatásunk elsőként számszerűsítette egységes szempontrendszer 
alapján a kulturális  intézmények partnerséggel, közösségi részvétellel, önkéntességgel, 
iskolai közösségi szolgálattal és esélyegyenlőségi tevékenységgel kapcsolatos infor-
mációit. A reprezentatív felmérés eredményei szerint jelentős a múzeumok társadalmi 
beágyazottsága, de az intézmények közösségi alapú működése számos szempontból 
fejleszthető. 

A muzeális intézmények 20%-a rendelkezik közművelődési megállapodásra vonatkozó 
dokumentummal. Szerződéses partneri együttműködéseiket vizsgálva: a legnagyobb 
arányban alapfokú oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és az elektronikus 
sajtóval állnak szoros kapcsolatban. A főbb partnereik még a helyi nyomtatott médiumok, 
az óvodák és a középfokú oktatási intézmények. Másik muzeális intézménnyel 
a múzeumok kétharmada működik együtt, kisebb mértékben, de hasonló arányban jelenik 
meg közművelődési intézményi kapcsolat és a múzeumok fele működik együtt.  

A társadalmi beágyazottságát mutatja, hogy a megkérdezett múzeumok fele 
tagja valamely szakmai hálózatnak. A muzeális intézmények és a partnereik kapcso-
lataira az erős kötődés jellemző, legfontosabb együttműködő partnerként a települési 
önkormányzatok, a második és a harmadik helyre a civil szervezetek sorolhatók. Az intéz-
mények több mint fele valamely helyi (jellemzően kulturális célú) civil szervezet székhe-
lyeként, telephelyeként vagy központjaként is szolgál. 

Ugyanakkor a közösségi részvételi együttműködés jellemzően nem rögzített módon 
történik a múzeumokban. Csupán a múzeumok 15%-a vonja be a civileket és közössége-
iket az intézményi stratégia és munkaterv készítésébe, véleményezésébe.  

A magyar múzeumokban ismertté és elfogadottá vált az önkéntesek és iskolai közös-
ségi szolgálatosok fogadása, hiszen a muzeális intézmények kétharmadában tevékeny-
kednek segítők. A nagy szám ellenére önkéntes stratégiával csupán a múzeumok alig 
15%-a rendelkezik, és a legtöbb múzeumban nincs lehetőség önkéntes vagy IKSZ-es 
koordinátori munkakört létesítésére.

Kutatásunk megdöbbentő eredménye, hogy az intézmények 95%-a fizikailag egyáltalán 
nem akadálymentes. A különféle hátrányos helyzetű csoportok számára szervezett 
ismeretterjesztő vagy szórakoztató program/szolgáltatás közül legtöbben a fogyatékos-
sággal élők részesülnek, sok hátrányos társadalmi csoport viszont kiesik a múzeumok 
látóköréből. 

Kutatásunk a múzeumok erős társadalmi beágyazottságának alátámasztása mellett 
rámutatott azokra a gyengeségekre is (humán erőforrások hiánya, az akadálymentesítés 
forráshiánya, közösségi részvételi és önkéntességi stratégiák nélkülözése, folyamatos 
kutatások hiánya), amelyeket a muzeális terület nagyobb arányú, célzottabb és folya-
matos támogatásával lehetne enyhíteni.

A kutatás alátámasztotta a Cselekvő közösségek projekt módszertani fejlesztések helyes 
irányát, hiszen a projekt során közösségfejlesztésre, a kulturális intézmények közösségi 



I. Múzeumi oldal

62

alapú működtetésére,  társadalmiasításra, az önkéntes menedzsment és az esélyegyenlő-
ségi programok segítésére útmutató kiadványokat fejlesztettünk.
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The Community-Based Activities and Social 
Engagement of the Hungarian Museums – 
Results of a Representative Survey  

In this paper, we would introduce the museum 
related results of the Representative Research 
of the Hungarian Museums, Libraries and 
Public Cultural Institutions 2017 which 
was realised by the Acting Communities – 
Active Community Involvement projects. 
Our research was the first which quantified 
according to a uniform set of criteria the data 
related to the cultural institutions’ (museums, 
libraries and cultural community centres) 
partnerships, community involvements, 
employee programs, student community 
services, activities for equal opportunities. 
This paper presents data of Hungarian 
museums on partnerships, community 
participation, volunteering, student community 
service and equal opportunities activities. 
According to the results of the representative 
survey, the social embeddedness of museums 
is significant, but the community-based opera-
tion of institutions can be improved in many 
ways. The research confirmed the correct 
direction of methodological developments in 
the Active Communities project by developing 
guide books for community development, 
community-based management of cultural 
institutions, volunteer management and equal 
opportunities programs.
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A kulturális 
közösségszervezés 
gyakorlata (hatásmérés, 
hatásvizsgálat) 
kontrollcsoport-
vizsgálattal

A kutatás háttere és módszertana

Bevezetés

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., valamint az Országos 
Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet együttműködésében és szervezésében 
a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című EFOP-1.3.1-15-2016-00001 
projekten belül 2019 februárjában, illetve márciusában készült az a felmérés, amely 
a Cselekvő közösségek projekt működésével párhuzamosan a kulturális közösségszer-
vezési folyamat hatásait mérte fel, célzottan a kulturális (közművelődési, könyvtári és 
múzeumi) intézmények feladatköreire fókuszálva.1 Jelen tanulmány ennek a többré-
tegű, és többelemű vizsgálatnak a múzeumi intézményrendszerre vonatkozó adatait 
foglalja össze és mutatja be.2 

A 2019-es kutatás a 2017 nyarán, illetve őszén készült országosan reprezentatív intéz-
ményi vizsgálatra épült. A 2019-es felmérésnek tehát volt egy fontos előzménye, és 
ez az „elő” alapkutatás bizonyos értelemben egy kiinduló állapotot jelölt ki, az elvég-
zendő hatásvizsgálat nullpontját. Az akkori kutatás az intézmények társadalmi hasznos-
ságának állapotfelmérését helyezte vizsgálódása középpontjába. Jelen második körös 
felmérés pedig a figyelmet elsősorban a Cselekvő közösségek projekten belül megvaló-
sított tevékenységek hatáselemzésére fordítja: ezek a programok a megcélzott múzeumi 
intézményrendszert mennyiben érték el, milyen hatásokat váltottak ki. A Cselekvő közös-
ségek projekt megítélése visszatekintő jelleggel értelmezhető és mérhető: visszatekintve 
a programra, az intézmények mit tartottak belőle fontosnak, mi tetszett benne.

1 A kutatás egy hatelemű vizsgálatsorozatnak volt a része, amely a „Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás EFOP 1.3.1-15-2016-00001 projekt – Projekt monitoring és kutató-fej-
lesztő tevékenység” pályázaton belül volt meghirdetve. Ennek a 2. része volt a Kulturális közös-
ségszervezés gyakorlata (hatásmérés, hatásvizsgálat) kontrollcsoport-vizsgálattal című modul.

2 A kutatással kapcsolatos alapjelentést lásd: SÓLYOM Barbara – PONYI László 2019
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A kutatás módszertana3 

A felmérés olyan koncepció mellett valósult meg, hogy a vizsgálatsoro-
zatban – mind 2017-ben, mind 2019-ben – ugyanazok az intézmények szerepeljenek, 
tehát ugyanazok az intézmények számoljanak be működési jellemzőikről, társadalmi 
környezetükről, kapcsolódási pontjaikról, programjaikról. Míg a 2017-es kutatás egy 
személyes felkereséssel és kérdezési metodikával, addig a hatásméréshez kapcsolódó 
vizsgálat már online technikával történt. Várni lehetett, hogy mintacsökkenés fog bekövet-
kezni, hiszen az online módszerrel készülő kutatások gyakran csak 10-20%-os visszakül-
dési aránnyal működnek. (Önmagában a módszer kevésbé motiválja a potenciális interjú-
alanyokat, sok esetben bizonytalanok lehetünk abban is, hogy a megkereső e-mailek célt 
érnek-e stb.)

Jelen kutatás során 50%-os visszaküldési arányt sikerült elérni – külön köszönet ezért 
a felmérésben részt vevő intézményvezetőknek, szakembereknek, akik nem kevés időt 
és energiát fordítottak a kérdőívek online kitöltésére – ami, még ha messze is esik 
az ideális, teljeskörű kitöltési aránytól, kifejezetten magas értéknek mondható az online 
típusú kérdezések esetében. (A 2017-es felmérésben 261 muzeális intézmény vett részt, 
a 2019-es felmérésben pedig 129.)

A minta összetétele4 

A kutatás kiinduló mintaállományát azok az intézmények jelentették, 
amelyek részt vettek a 2017-es vizsgálatban. Az alapfelmérés során intézményi minta-
vétel történt, oly módon, hogy a mintát alkotó szervezetek kövessék a múzeumi intéz-
ményrendszer strukturális sajátosságait, illetve területi rétegezettségét.

Jelen második körös felmérés során mindazokat az intézményeket megkerestük, 
amelyek hivatalosan nem zárkóztak el a kutatás folytatásától. A 2017-es felmérésben 
szereplő intézményeket elektronikus úton – felkérő e-mailek kiküldésével – kerestük meg, 
és próbáltuk őket bevonni a kutatásba. A kapcsolatfelvételt első lépcsőben a kutatási 
projekt megbízója kezdeményezte. Felkérő levelében bemutatta a kutatás főbb céljait, és 
jelezte, hogy az intézményeket kutatócégünk is meg fogja keresni. Második lépcsőben 
pedig mi küldtünk ki felkérő e-maileket, részletesen bemutatva a kutatás technikai és 
módszertani hátterét. A felkérő levélben megadtuk azt a kérdőív-linket, amelyre rákat-
tintva az intézmények megkezdhették – magukra vonatkozóan – a kérdőívek kitöltését. 
Természetesen azt is jeleztük, hogy a kutatás önkéntes és anonim jellegű, illetve megfelel 
a hatályos – a megrendelőhöz, illetve a kutatást elvégző céghez kapcsolódó – adatvé-
delmi, adatkezelési és minőségbiztosításai szabályoknak.

Mint említettük, a múzeumi intézmények esetében a kiinduló mintaállomány fele 
a második körös kutatásban is részt vett. A 2017-es és a 2019-es múzeumi minták 
hasonlóságát területi dimenzió mentén teszteltük. Ez a dimenzió több változót is 
magába foglal. Szűkebb értelemben a település szintjét, az intézmény működési székhe-
lyét, tágabb értelemben pedig, az intézmények vonzáskörzetének szintjét: a megyei, 

3 A kutatás módszertanának részletesebb leírását lásd: SÓLYOM Barbara – PONYI László 2019
4 A minta összetételét lásd: SÓLYOM Barbara – PONYI László 2019



I. Múzeumi oldal

72

regionális fekvést. 

A két mintakeret belső megoszlása a területi változók bontásában nagyon hasonló 
képet mutat. Apróbb elmozdulások vannak – így például a nagyobb városokban 
működő múzeumok képviselői a második mérési hullámban valamivel kevésbé involvá-
lódtak, és ugyanígy tettek egy-egy megyében az intézmények képviselői –, de összes-
ségében azt lehet megállapítani, hogy a második körös minta belső területi strukturált-
sága továbbra is nagyon erőteljes. Az első, illetve második körös mintakeretek ebből 
a szempontból (is) nagyon jól illeszkednek egymáshoz (1. számú táblázat). 

2017-es (első) felmérés 2019-es (második) felmérés

település szerint

község 22 19

város 49 57

megyeszékhely, megyei jogú város 12 10

Budapest 16 13

régiók szerinti

Közép-Magyarország 25 23

Közép-Dunántúl 11 11

Nyugat-Dunántúl 13 11

Dél-Dunántúl 13 13

Észak-Magyarország 12 14

Észak-Alföld 13 15

Dél-Alföld 13 13

megyék szerint

Bács-Kiskun 3 2

Baranya 4 2

Békés 5 9

Borsod-Abaúj-Zemplén 7 8

Csongrád 4 2

Fejér 3 4

Győr-Moson-Sopron 5 6

Hajdú-Bihar 5 2

Heves 3 4

Jász-Nagykun-Szolnok 4 7

Komárom-Esztergom 3 2
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2017-es (első) felmérés 2019-es (második) felmérés

Nógrád 2 2

Pest 25 23

Somogy 5 6

Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 5

Tolna 4 5

Vas 5 2

Veszprém 5 5

Zala 2 2

összesen 100 100

[1] A muzeális intézményi minták összetétele a felmérésben 
szereplő intézmények székhelye, területi fekvése szerint (%-os megoszlások)

A muzeális intézmények feladatai, funkciói

Az online felmérésben szereplő muzeális intézményeket egységesen 
fogjuk kezelni jelen elemzésben, részben azért is, mert elsősorban általánosságban 
kívánunk megállapításokat tenni az intézményrendszerrel kapcsolatban. De nehezítené 
is a részletesebb, tagoltabb megközelítést, hogy összességében 129 intézmény vett 
részt a második körös felmérésben, és ez az elemszám nem olyan magas, hogy statisz-
tikailag releváns elemzés készülhessen a múzeumi intézményrendszeren belül külön-
böző bontásokban/metszetekben. 

Egy szegmentációs elvet azonban be fogunk vonni az elemzésbe, és elsősorban azért, 
hogy még „tisztább” formában jeleníthessük meg a muzeális intézményrendszerrel 
kapcsolatos adatokat. Az alapfelmérés mind 2017-ben, mind 2019-ben három intézményi 
kört érintett (közművelődési, könyvtári és múzeumi intézmények). Mindkét hullámban 
érzékelhető volt, hogy az alapfunkciók esetében vannak intézményi átfedések (például 
azok az intézmények, amelyek múzeumi tevékenységet végeznek, más típusú feladatokat 
is ellátnak).

Éppen ezért elemzésünk során a muzeális intézmények körében megkülönböztetjük 
egymástól az egyfunkciós intézményeket a többfunkciósaktól. Értelmezésünkben 
az előbbi, az egyfunkciós, azt jelenti, hogy ezek az intézmények kizárólag múzeumi 
tevékenységet látnak el. Utóbbiak pedig az integrált intézmények, amelyek emellett még 
közművelődési és/vagy könyvtári feladatokat is ellátnak.   

A muzeális intézmények véleményének összességére az egyfunkciós intézmények 
vannak leginkább hatással, mert a felmérésben szereplő intézmények túlnyomó többsége 
ilyen. 71%-uk foglalkozik kizárólagosan múzeumi feladatokkal (szám szerint 92 ilyen 
múzeum van a mintában). A kérdővek tanúsága szerint a második körös online felmé-
résben szereplő múzeumok 29%-a tekinthető többfunkciósnak – foglalkozik a múzeumi 
feladatok mellett mással is: 22% közművelődéssel, 21% könyvtári tevékenységgel (37 
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ilyen többfunkciós múzeum van a mintában). 

A jelentésben ezt a fajta funkcionalitási változót fő szegmentációs elvként kívánjuk 
alkalmazni. Ettől akkor tekintünk csak el, ha az adatok nem teljes mintára vonatkoznak. 
Ebben az esetben egységesen, csak a múzeumi intézményrendszerre összesítve közöljük 
az adatokat, mert egy kisebb almintán belüli funkcionalitás szerinti bontás már túl kis 
elemszámokat tartalmazna az adatok statisztikailag megbízható jellegű bemutatásához.

A muzeális intézmények alaptevékenységei – akár az egyfunkciós, akár a többfunkciós 
intézményeket nézzük – hagyományosan:

 – a kiállítás rendezése, 

 – az ismeretterjesztés (például előadás formájában vagy valamilyen  
 oktatás keretében), 

 – a rendezvények szervezése, 

 – a kulturális javak hozzáférhetővé tétele, és

 – a gyűjteménygondozás. 

A többfunkciós intézmények esetében ez kiegészül egy sor további tevékenységgel, pl. 
táboroztatás, információs tevékenység. Itt már megjelenik – összhangban a többfunk-
ciós működéssel – a könyvtári feladatvégzés, a művelődő közösségekkel kapcsolatos 
tevékenység is (2. számú táblázat). Az egyfunkciós muzeális intézmények esetében 
nagyon sajátos feladattípusként jelentkezik a tudományos feldolgozás és publikálás.

% egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

kiállítás rendezése 91 97 93

ismeretterjesztés 87 89 88

rendezvények szervezése 80 100 86

kulturális javak 
hozzáférhetővé tétele 82 76 80

gyűjteménygondozás 80 76 79

tábor 60 78 65

tudományos feldolgozás 
és publikálás

63 46 58

információs tevékenység 46 81 56

művelődő közösségek 
tevékenysége

30 62 40

nemzetközi 
együttműködés 35 54 40

nem programszerűen 
szervezett tevékenységek

30 57 38
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% egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

nyilvános könyvtári 
alapfeladatok

15 65 29

képzés 28 27 28

közművelődési szakmai 
tanácsadás

21 27 22

egyéb 1 0 1

nincs válasz 2 0 2

[2] Az Ön intézménye milyen feladatokat lát el az alábbiak közül (több 
telephely esetén valamennyi telephely tevékenységét beleértve)? (%-os arányok 
a muzeális intézmények típusa szerint)

A válaszadók

Az interjúalanyok döntő többsége a vezetői/menedzsment garnitúrából 
került ki, sőt minden második válaszadó maga az intézményvezető volt. Csak az esetek 
kisebb hányadában delegálódik a válaszadás alacsonyabb szintre: például programfelelő-
sökre, szakmai munkatársakra stb. (3. számú táblázat).

% egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

az intézmény vezetője 48 49 48

más vezető beosztású 
munkatárs

24 14 21

nem vezető beosztású 
munkatárs

27 32 29

nincs válasz 1 5 2

összesen 100 100 100

[3] Az interjúalany beosztása a muzeális intézményben (%-os arányok 
a múzeumi intézmények típusa szerint)

Ugyancsak a válaszadók kompetenciáját jelzi, hogy többségük komoly 
múlttal rendelkezik az intézménynél. Az adatok azt mutatják, hogy a muzeális intézmé-
nyeket képviselő interjúalanyok kétharmada már több mint öt éve dolgozik az általa képvi-
selt intézménynél, a többfunkciós intézmények esetében pedig ugyanennyien már több 
mint tíz éves munkatapasztalattal rendelkeznek ugyanitt. Az egyfunkciós intézményeknél 
meghatározó az öt-tíz éve az adott múzeumban dolgozók számaránya (4. számú 
táblázat).

% egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények 

összesen

kevesebb, mint 5 éve 33 30 32

több, mint 5 éve, de 
kevesebb, mint 10 éve

28 5 22

több, mint 10 éve 38 65 46
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% egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények 

összesen

nincs válasz 1 0 1

összesen 100 100 100

[4] Az interjúalany mióta dolgozik az intézményben? (%-os megoszlások 
a múzeumi intézmények típusa szerint)

A kellő kompetencia meglétére utal a válaszadók magas iskolázottsági 
szintje is. Az interjúalanyok szinte mindegyik diplomás szakember: a kizárólag múzeumi 
tevékenységgel foglalkozó intézmények esetében elsősorban egyetemi diplomával 
rendelkező szakember, a többfunkciós intézmények esetében pedig nagyobb számban 
jelentkeznek főiskolai végzettségűek is (5. számú táblázat).

% egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

szakközépiskola 5 3 5

gimnázium 1 5 2

felsőfokú szakképzés, 
FSZK/FOSZK 1 8 3

főiskola, BA/BSc 21 43 27

egyetem, MA/MSc 58 35 51

PhD fokozat 13 5 11

nincs válasz 1 0 1

összesen 100 100 100

[5] Az interjúalany legmagasabb iskolai végzettsége. (%-os megoszlások 
a múzeumi intézmények típusa szerint)

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 
hatásmérése

A projekt ismertsége

Ha a projekt ismertségéről pusztán csak a projekt elnevezése kapcsán 
érdeklődtünk volna – hallott-e már a kérdezett a projekt nevéről –, feltehetően nagyon 
magas ismertséget mérhettünk volna. Ezért a projekt kapcsán inkább a tájékozódás, 
tájékozottság – szubjektíve érzékelt – tartalmibb szintjére kérdeztünk rá. A felmérés 
tanúsága szerint ez a szubjektív változó is igen magas informáltsági szintet mutat. 

Adataink szerint a muzeális intézmények 87%-ához jutott el a projekt híre, és a megkér-
dezettek 70%-a nyilatkozott a felmérés során olyan értelemben, hogy részben vagy 
egészében ismeri is a projektet. Egyharmaduk az átlagosnál erőteljesebbnek érzi infor-
máltságát, ők tehát kifejezetten tájékozottnak tartják magukat (6.számú táblázat). 
Ezek a magas értékek megint csak azt jelzik, hogy a projekt működését nem lehet 
lokális szinten lehatárolni, területileg nagyon széles körben működik a projekt. Ugyan-
akkor az elemzésbe fő szegmentációs változóként bevont funkció változó azt mutatja, 
hogy a többfunkciós intézmények esetében szignifikánsan magasabb a tájékozottak 
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aránya. Körükben a projektet részben vagy egészében ismerők aránya 86%, miközben 
a kizárólag múzeumi tevékenységet ellátó intézmények esetében ugyanez az érték 
csak 63%. Ha még jobban szűkítjük a kört, és a tájékozottságot ahhoz kapcsoljuk, 
hogy a válaszadó „jól” vagy „inkább igen” ismerje a programot, akkor az informáltak 
aránya a többfunkciós intézmények esetében 60%, ugyanakkor az egyfunkciós intézmé-
nyek esetében már csak 22%. Utóbbiakhoz tehát a program híre eljutott, de már szaka-
dozottabban, partikulárisabban, az információzuhatagból valami igen, és valami nem. 
Ez az eltérés sok mindennel összefüggésbe hozható, de véleményünk szerint arra utal 
erőteljesen, hogy a programról szóló információk a többfunkciós intézmények esetében 
nem annyira a múzeumi, hanem inkább a közművelődési, illetve könyvtári feladatok 
kapcsán kerültek az intézmények érdeklődésének a homlokterébe. Inkább ezek az intéz-
ményi ágensek lehettek a motorjai annak, hogy az információk intenzívebben bekerül-
hettek az intézményrendszerek működésébe, belső vérkeringésébe. Ez a megállapítás 
a szerző véleménye, nem feltétlenül tükrözik a szerkesztők álláspontját. 

egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

egyáltalán nem 10 3 8

inkább nem 20 11 17

részben igen, részben 
nem

42 27 38

inkább igen 15 46 24

jól ismerem 7 14 9

nem tudja, nincs válasz 7 0 5

összesen 100 100 100

[6] Összességében mennyire ismeri a Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás projektet? (%-os megoszlások a múzeumi intézmények típusa szerint)

A felmérés során egy-egy programelemre külön is rákérdeztünk, igaz, előre nem defini-
áltuk, hogy ezek a Cselekvő közösségek projekthez kapcsolódnak. Azokra a területekre 
kérdeztünk rá, amelyeket a projekt szeretett volna kifejezetten megcélozni, ahol fejleszté-
seket szeretett volna elindítani.

Ha az egyes programelemek oldaláról közelítünk a kérdéshez, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a szakma 80%-a hallott települése kapcsán olyan fejlesztési tevékenységről az elmúlt 
egy-másfél évben, amely új elemként jelent meg, és hatott, vagy pedig a már korábban 
megindult folyamatokat erősítette vagy gyorsította volna fel. 

A kérdőívben felsorolt több mint egy tucat fejlesztési terület/tevékenység kapcsán, 
szinte majdnem mindegyik elemről körülbelül 30-40%-nyian hallottak településük vonat-
kozásában (7. számú táblázat). És ebben a vonatkozásban nincs különbség aszerint, 
hogy egyfunkciós vagy többfunkciós intézményekről van-e szó a felmérésben. Az egyes 
programelemek lényegében hasonló ismertségnek örvendenek mindkét intézményi 
körben. Sőt, az átlagosnál nagyobb érdeklődést kiváltó „módszertani fejlesztések, 
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önkéntesség, kulturális közösségfejlesztés és annak mérése, valamint közösségi 
részvétel erősítése” programelem az egyfunkciós intézmények körében kiugróan magas 
említési aránnyal jelentkezik (49%), ami önmagában azonban arra is utalhat, hogy ilyen 
típusú programokról a CSK projekten kívül is hallhattak az intézmények.

Összességében két olyan programelem van, amelynek ismertsége csak 20-30% között 
mozog (akkreditált kulturális közösségfejlesztési képzés szakembereknek, illetve 
érzékenyítő programok), és két olyan terület, amelynek ismertsége nagyon alacsony, csak 
körülbelül 10%-os (a játékosítás elvére épülő alkalmazások fejlesztése).

Az összesített tájékozottsági mutatóban – ki hallott legalább egy programelemről – már 
megjelenik különbség az egyfunkciós, illetve a többfunkciós intézmények vonatkozá-
sában, de a különbség nem olyan nagymérvű, mint az a szubjektív tájékozottság kapcsán 
volt érzékelhető. (A többfunkciós intézmények 92%-a hallott legalább egy programe-
lemről, az egyfunkciós intézmények esetében pedig ugyanez az érték 75%.)

egyfunkciós 
intézmények

többfunkciós 
intézmények

muzeális 
intézmények, 

összesen

módszertani fejlesztések, önkéntesség, 
kulturális közösségfejlesztés és annak 
mérése, valamint közösségi részvétel 

erősítése 

49 36 43

Cselekvő közösségek szakmai 
kiadványok (SZIN, 3K, Múzeumi Iránytű) 31 25 40

kulturális közösségfejlesztő mentorok és 
mentorhálózat működése 36 33 40

tudományos konferenciák 22 19 40

Közösségek Hete 38 33 39

kulturális intézmények együttműködését 
elősegítő mintaprojektek 27 27 36

módszertani és szakmai műhelynapok 
kulturális szakembereknek

31 27 36

jó gyakorlatok összegyűjtése, 
például a közösségi művelődés, az 

esélyegyenlőség területén
37 34 34

kulturális intézményi önkéntességi 
tevékenységek fejlesztése

31 25 33

belföldi és európai szakmai 
tanulmányutak, szakmai műhelyek 30 21 31

akkreditált kulturális közösségfejlesztési 
képzés szakembereknek

26 25 25

érzékenyítő programok 22 21 18

játékosítás elvére épülő online 
alkalmazás fejlesztése (például 

számítógépes játékok, applikációk)
7 8 12

játékosítás elvére épülő offline 
alkalmazás fejlesztése (például 

kártyajátékok, társasjátékok)
13 11 9
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egyfunkciós 
intézmények

többfunkciós 
intézmények

muzeális 
intézmények, 

összesen

egyikről sem 10 3 8

nem tudja 15 5 12

[7] Mely programokról hallott, amelyek az elmúlt egy-másfél évben 
az Ön településén is elindultak vagy tovább erősödtek? (az „igennel” válaszolók %-os 
aránya a múzeumi intézmények típusa szerint)

A programban való részvétel

Nagyon fontos indikátor, hogy a program vajon érdemben mekkora intéz-
ményi kört ér/ért el. Számításaink szerint a múzeumok majdnem fele vesz részt közvet-
lenül a projektben: 36%-nyian már aktívan, 10% részvétele pedig éppen folyamatban van 
(8.számú táblázat).  

egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

igen 32 49 36

folyamatban van 10 11 10

nem 46 32 42

nem tudja, nincs válasz 13 8 12

összesen 100 100 100

[8] Részt vesz-e intézménye közvetlenül a Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projektben, annak eseményein, akcióiban? (%-os megoszlások 
a muzeális intézmények típusa szerint)

Valamivel nagyobb érdeklődés mutatható ki a többfunkciós intézmények körében (54% 
versus 38%), ami arra utal, hogy az intézmények többelemű funkcionalitása önmagában 
is felhajtóerővel bír a nagyobb aktivitásban.

Ha a lehetséges programelemek vonatkozásában összességében vizsgáljuk a részvé-
telt – ki vett részt ilyenen, vagy ki igényelt ebből már valamilyen elemet – akkor még 
magasabb involváltságot jeleznek az adatok. A vizsgált részelemek kapcsán összessé-
gében az intézmények valamivel több, mint 60%-a jelezte, hogy valamilyen programban, 
akcióban részt vett (9.számú táblázat). Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes programele-
meken való részvételt úgy mértük fel, hogy nem definiáltuk előre, hogy ezek a tevékeny-
ségek, aktivitások a Cselekvő közösségek projekthez kapcsolódnak.

Az egyes konkrét résztevékenységek kapcsán az érintett intézmények aránya általában 
10-30% között mozog. Az öt leggyakrabban említett programelem, amelyen vagy 
amelyben a múzeumi intézmények részt vettek a következők: tudományos konferenciák, 
módszertani fejlesztések, Közösségek Hete, műhelynapok és a szakmai kiadványok. 
A tudományos konferenciák kivételével ezek a nagyobb részvétellel futó események 
a többfunkciós intézmények esetében nagyobb említési arányokat produkálnak. 



I. Múzeumi oldal

80

egyfunkciós 
intézmények

többfunkciós 
intézmények

muzeális 
intézmények, 

összesen

tudományos konferenciák 34 30 33

módszertani fejlesztések, önkéntesség, 
kulturális közösségfejlesztés és annak 
mérése, valamint közösségi részvétel 

erősítése 

27 41 31

Közösségek Hete 22 35 26

módszertani és szakmai műhelynapok 
kulturális szakembereknek

20 43 26

Cselekvő közösségek szakmai 
kiadványok (SZIN, 3K, Múzeumi iránytű, 

Könyvtári Figyelő)
22 30 24

jó gyakorlatok összegyűjtése, 
például a közösségi művelődés, az 

esélyegyenlőség területén
21 24 22

kulturális közösségfejlesztő mentorok és 
mentorhálózat működése 20 19 19

belföldi és európai szakmai 
tanulmányutak, szakmai műhelyek 16 22 18

kulturális intézményi önkéntességi 
tevékenységek fejlesztése

14 27 18

kulturális intézmények együttműködését 
elősegítő mintaprojektek 16 14 16

érzékenyítő programok 11 11 11

akkreditált kulturális közösségfejlesztési 
képzés szakembereknek

4 19 9

a játékosítás elvére épülő online 
alkalmazás fejlesztése (például 

számítógépes játékok, applikációk)
7 3 5

a játékosítás elvére épülő offline 
alkalmazás fejlesztése (például 

kártyajátékok, társasjátékok)
5 0 4

nincs 30 11 25

nem tudja 2 3 2

[9] A programok között van-e olyan terület, ahol az Önök intézménye 
közvetlen tapasztalatokat szerzett (például az adott szolgáltatást, lehetőséget igénybe 
vették, képzéseken vettek részt, fejlesztettek valamilyen területen, stb.)? (az „igennel” 
válaszolók %-os aránya a múzeumi intézmények típusa szerint)

Összességében valamely programelem kapcsán a muzeális intézmények 73%-a jelezte 
részvételét. (A többfunkciós intézmények esetében 86%-nyian, az egyfunkciós intézmé-
nyeknél 68%-nyian.) 

A két fő részvételi adat elválása – 46%-nyi közvetlen, intézményes részvétel 
a programban, illetve 73%-nyi részvétel különböző eseményeken, akciókban – egyébként 
plasztikusan mutatja azt a különbséget, hogy bár szervezői, intézményes oldalon vannak 
kiemelt szervezetek és települések, de az eseményeken való részvétel, illetve az egyes 
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programok hatása már sokkal szélesebb körű, általánosabb érvényű. De az is lehet, 
hogy a kérdezett az adott programon való részvételt nem is kapcsolja össze közvetlenül 
azzal, hogy a program a Cselekvő közösségek projekten belül lett meghirdetve. Vagy – ad 
absurdum – még az is elképzelhető, hogy egyes programelemek akár a Cselekvő közös-
ségek projekttől függetlenül is meghirdetésre kerülhettek.

A program értékelése

Akik valamennyire tájékozottnak mondták magukat a projektről, 
azokat megkértük arra, hogy a programelemeket egyenként értékeljék. Rákérdez-
tünk, hogy szerintük az adott projekttevékenység mennyiben tud hozzájárulni egy 
település kultúrájának, közösségének fejlesztéséhez, tehát az adott elem beemelését 
a programba a szakemberek mennyire tartják fontosnak. A válaszadók az iskolai osztá-
lyozás mintájára, egy 1-5-ig terjedő skála segítségével adhattak választ, ahol a maximális 
pontszám jelölte azt, hogy az adott programtevékenység gyakorlása teljes mértékben 
hozzájárul a szükséges fejlődéshez. Bár a kérdésre mindenkitől választ vártunk, akik 
valamilyen szinten tájékozottak voltak a programról, de ilyen részletességgel – 14 részte-
vékenység értékeléséről volt szó – sokan nem tudtak érdemben válaszolni. Összes-
ségében a kutatásban részt vevők 60-70%-a adott értékelést a felmérésben vizsgált 
programelemekkel kapcsolatban.

Az összesített értékelések azt mutatják, hogy a programtevékenységek 
kiválasztását, felépítését inkább a többfunkciós intézmények tartják jónak, hiszen 
majdnem mindegyik programelemmel kapcsolatban sokkal pozitívabban nyilatkoznak. 
A tizennégy vizsgált programelem közül tizenkettő esetében figyelhető meg az, hogy 
az átlagpontszámok a 4,0-ás érték felett vannak, ami az iskolai osztályozás értelmében 
a „jó” értékelést takarja. Ez értelmezésünkben azt jelenti, hogy a válaszadók szerint ezen 
programtevékenységek gyakorlása segít/segített a település kultúrájának, közösségének 
fejlesztésében. (Egyedül a kevésbé ismert játékosítás programokkal kapcsolatos elége-
dettség csúszik a 4,0-ás átlag alá.)

Ehhez képest az egyfunkciós intézmények esetében már csak két programelem megíté-
lése haladja meg az általunk vízválasztónak tekintett 4,0-ás átlagot (jó gyakorlatok össze-
gyűjtése, például a közösségi művelődés, az esélyegyenlőség területén, illetve a Közös-
ségek Hete). A többi tevékenység értékelése már a 4,0-ás átlag alá kerül.

Így a teljes múzeumi intézményrendszerre vetített összesített adatok sem sok esetben 
érik el 4,0-ás küszöbértéket. Ahol eléri, és amit mindenképpen érdemes kiemelni, 
az a következő: 

 – jó gyakorlatok összegyűjtése, például a közösségi művelődés,  
 az esélyegyenlőség területén

 – Közösségek Hete

 – a módszertani és szakmai műhelynapok kulturális szakembereknek 

 – a kulturális intézményi önkéntességi tevékenységek fejlesztése.
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Igaz, több esetben is csak egy árnyalattal vannak a küszöbérték alatt az értékelések 
(például a kulturális intézmények együttműködését elősegítő mintaprojektek, akkreditált 
kulturális közösségfejlesztési képzés szakembereknek, lásd a 10. számú táblázat).

egyfunkciós 
intézmények

többfunkciós 
intézmények

muzeális intézmények, 
összesen

jó gyakorlatok összegyűjtése, 
például a közösségi művelődés, 

az esélyegyenlőség területén
4,07 4,52 4,22

Közösségek Hete 4,05 4,29 4,13

módszertani és szakmai 
műhelynapok kulturális 

szakembereknek
3,95 4,39 4,10

kulturális intézményi 
önkéntességi tevékenységek 

fejlesztése
3,85 4,31 4,00

kulturális intézmények 
együttműködését elősegítő 

mintaprojektek
3,93 4,10 3,99

akkreditált kulturális 
közösségfejlesztési képzés 

szakembereknek
3,79 4,26 3,95

belföldi és európai szakmai 
tanulmányutak, szakmai 

műhelyek 
3,75 4,24 3,92

tudományos konferenciák 3,86 4,03 3,92

Cselekvő közösségek szakmai 
kiadványok (SZIN, 3K, Múzeumi 

iránytű, Könyvtári Figyelő)
3,84 4,03 3,91

módszertani fejlesztések, 
önkéntesség, kulturális 

közösségfejlesztés és annak 
mérése, valamint közösségi 

részvétel erősítése 

3,68 4,16 3,85

kulturális közösségfejlesztő 
mentorok és mentorhálózat 

működése
3,67 4,00 3,79

érzékenyítő programok 3,53 4,21 3,77

a játékosítás elvére épülő offline 
alkalmazás fejlesztése (például 

kártyajátékok, társasjátékok)
3,29 3,64 3,41

a játékosítás elvére épülő 
online alkalmazás fejlesztése 

(például számítógépes játékok, 
applikációk)

3,29 3,67 3,41

[10] Mit gondol, a projekt alábbi tevékenységei milyen mértékben járulnak 
hozzá az érintett települések kultúrájának, közösségének fejlesztéséhez? (átlagered-
mények a muzeális intézmények típusa szerint, 1=egyáltalán nem járul hozzá, 5=teljes 
mértékben hozzájárul)

Az egyes programelemek értékelését érdemes abból a szempontból is megvizsgálni, 
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hogy az adott tevékenység megítélése inkább közvetlen vagy inkább közvetett tapaszta-
latokra épül-e. Közvetlen tapasztalatokat azon muzeális intézmények esetében valószínű-
síthetünk, akik az elmúlt egy-másfél évben például az adott tevékenységet gyakorolták, 
az adott szolgáltatást igénybe vették, az adott képzésen részt vettek. Akik ilyen szemé-
lyes tapasztalattal nem rendelkeznek, azok már inkább hallomásból értesülhettek 
a programról, vagy csak olvashattak róla. Természetesen korábbi szakmai tapasztalatok 
alapján – például más hasonló programokból kiindulva – teljesen valós értékeléseket 
is adhatnak, de jelen esetben valamennyire feltételezésekre kell hagyatkozniuk, vélemé-
nyüket részben valós, de részben vélt információk alapján kell kialakítaniuk. 

Ebben a részben a muzeális intézményekre vonatkozó adatok összesítve mutatjuk be, 
nem különböztetjük meg egymástól az egyfunkciós, illetve a többfunkciós intézményeket, 
mivel az egyes szolgáltatások igénybevétele kevesebb, mint az intézmények felét érinti.

Az összesített adatok egyértelműen azt mutatják, hogy akik közvetlen tapasztalatokkal 
rendelkeznek, azok sokkal magasabb hozzáadott értéket kapcsolnak a programokhoz. 
Körükben lényegében minden egyes programelem 4,0-ás átlagnál magasabb értékelést 
kap. Egyedül a kulturális közösségfejlesztő mentorok és mentorhálózat működésének 
megítélése csúszik e lélektani határ alá. Kiugróan jónak mondható a program kapcsán 
a következők értékelése:

 – Közösségek Hete

 – kulturális szakemberek részére szervezett módszertani és szakmai  
 műhelynapok

 – kulturális intézményi önkéntességi tevékenységek fejlesztése

 – szakembereknek szóló akkreditált kulturális közösségfejlesztési  
 képzés.

Ezeknek a fontossága, hatásossága eléri, illetve meghaladja a 4,5-ös átlagot (11. számú 
táblázat). De a közvetlen értékelés során nagyon kedvező a jó gyakorlatok, és az érzéke-
nyítő programok megítélése is (4,3-4,3).

Akik közvetett tapasztalatok birtokában adtak értékelést, azok szinte minden esetben 
4,0-es átlag alatti összesített értékelést adtak. A jó gyakorlatok megítélése kivételével, 
ahol az átlag 4,18-as értéket mutat. A megkérdezetteknek ez a csoportja a legkritiku-
sabban a szakembereknek szóló akkreditált kulturális közösségfejlesztési képzést 
értékeli (3,4).

az adott tevékenységet 
gyakorolta, és a kérdésre 

érdemben válaszol (közvetlen 
tapasztalatok)

az adott tevékenységet nem 
gyakorolta, de a kérdésre 

érdemben válaszol (közvetett 
tapasztalatok)

Közösségek Hete 4,65 3,83

módszertani és szakmai műhelynapok 
kulturális szakembereknek

4,52 3,88
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az adott tevékenységet 
gyakorolta, és a kérdésre 

érdemben válaszol (közvetlen 
tapasztalatok)

az adott tevékenységet nem 
gyakorolta, de a kérdésre 

érdemben válaszol (közvetett 
tapasztalatok)

kulturális intézményi önkéntességi 
tevékenységek fejlesztése

4,52 3,84

akkreditált kulturális közösségfejlesztési 
képzés szakembereknek

4,45 3,38

jó gyakorlatok összegyűjtése, például a 
közösségi művelődés, az esélyegyenlőség 

területén
4,30 4,18

érzékenyítő programok 4,29 3,66

a játékosítás elvére épülő online alkalmazás 
fejlesztése (például számítógépes játékok, 

applikációk)
4,20 3,95

belföldi és európai szakmai tanulmányutak, 
szakmai műhelyek 4,20 3,83

Cselekvő közösségek szakmai kiadványok 
(SZIN, 3K, Múzeumi iránytű, Könyvtári Figyelő) 4,17 3,77

tudományos konferenciák 4,11 3,78

kulturális intézmények együttműködését 
elősegítő mintaprojektek 4,05 3,97

módszertani fejlesztések, önkéntesség, 
kulturális közösségfejlesztés és annak 
mérése, valamint közösségi részvétel 

erősítése 

4,02 3,86

a játékosítás elvére épülő offline alkalmazás 
fejlesztése (például kártyajátékok, 

társasjátékok)
4,00 3,38

kulturális közösségfejlesztő mentorok és 
mentorhálózat működése 3,91 3,74

[11] Mit gondol, a projekt alábbi tevékenységei milyen mértékben járulnak 
hozzá az érintett települések kultúrájának, közösségének fejlesztéséhez? (átlagered-
mények annak függvényében, hogy a múzeumi intézmény az adott tevékenységet 
gyakorolta az elmúlt egy-másfél évben vagy nem, 1=egyáltalán nem járul hozzá, 5=teljes 
mértékben hozzájárul)

A projekt hatása

Akik valamennyire tájékozottnak mondták magukat a projektről, azokat 
megkértük arra is, hogy értékeljék a projektet összességében, szakmai szempontból. 
(Az elemzésnek ezen a pontján megint csak azok válaszaira fogunk koncentrálni, akik 
a kérdésekre érdemben válaszoltak.)

A válaszok alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a szakemberek hozzáállása nagyon 
pozitív a projekthez, és a vizsgált dimenziók vonatkozásában a megkérdezettek három-
negyede, négyötöde szerint a projekt egyértelműen pozitív változásokat generál mind 
az érintett települések vonatkozásában (a település fejlesztése szempontjából), mind 
a civil lakosság, a „végfogyasztók” vonatkozásában (a helyi közösség fejlesztése 
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szempontjából), mind pedig a szakma vonatkozásában (a szakterületek közötti együtt-
működés fejlesztése szempontjából). Egy vonatkozásban nem annyira kiugróan pozitív 
a projekt értékelése: mennyiben tudja/tudta segíteni a civil kezdeményezéseket, illetve 
a helyi közösségek önszerveződését. De a többség ezeken a területeken is inkább 
kedvező hatásokat társít a programhoz (12. számú táblázat).

Különösen erőteljes a projekt elfogadása és pozitív hatásainak elismerése a többfunkciós 
intézmények körében, ahol szinte egyöntetűen foglalnak állást a megkérdezettek abban 
a tekintetben, hogy a programnak nagyon erőteljes közösségfejlesztő, intézményfejlesztő, 
és intézmények közötti szakterületi együttműködést fejlesztő hatása van/volt. Ez az intéz-
ményi szegmens egy területen érzi ugyancsak az elmaradást: a civil, önszerveződési 
folyamatok generálása, ösztönzése kapcsán. Ennek oka, hogy a direkt közösségfejlesztés 
nem is volt közvetlen célja a projektnek. Ezekben a fejlesztési folyamatokban a TOP 
pályázatok nyújtottak lehetőséget az érintettek számára.

Az egyfunkciós intézmények – részben a kisebb részvételi aktivitásuk miatt – valamivel 
gyengébben értékelik a program hatását, mindegyik vizsgált területen. Ez az intézményi 
szegmens kevésbé is differenciál. Amikor a program hatásosságát értékeli, egységesen 
a megkérdezettek 60-70% emeli ki a program értékeit, ami azért ugyancsak magas arány-
számoknak mondhatók.

egyfunkciós 
intézmények

többfunkciós 
intézmények

muzeális 
intézmények, 

összesen

A Cselekvő közösségek projekt hasznos 
a települési közösségek fejlődése 

szempontjából.
72 97 81

A Cselekvő közösségek projekt hasznos 
a könyvtári, múzeumi és közművelődési 

terület fejlődése szempontjából.
70 90 77

A Cselekvő közösségek projekt segíti a 
könyvtárak, múzeumok és közművelődési 

intézmények közötti szakterületi 
együttműködést.

62 93 72

A Cselekvő közösségek projekt nyomán 
erősödnek a civil kezdeményezések, az 

önszerveződő közösségek.
59 72 64

[12] Ön mennyire ért egyet a következő állításokkal? (az érdemben 
válaszolók körében azok %-os aránya a múzeumi intézmények típusa szerint, akik teljes 
mértékben vagy nagyon egyetértenek az állítással)

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt és a helyi 
közösségfejlesztés folyamata

A Cselekvő közösségek projekt alapvetően szakmai-módszertani 
támogatást kívánt nyújtani a települések és azok kulturális intézményei, szervezetei 
számára a közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. A program nagyon sokféle 
programból, képzésből, fejlesztésből áll össze, de ezek önmagukban gyakran még csak 
elméleti konstrukciók, vagy valamilyen módszertani útmutatóban öltenek testet, és nem 
biztos, hogy a gyakorlatban is megvalósulnak, például úgy, hogy megágyaznak egy helyi 
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közösségfejlesztési folyamatnak és elindítják azt.  

A hatásvizsgálat során külön rákérdeztünk arra, hogy az intézmények településükön 
érzékelnek-e valamilyen valóságos közösségfejlesztési folyamatot, amely éppen most 
zajlik, vagy éppen most zajlott le. A megkérdezettek jelentős számban tudtak ilyenről. 
A válaszadók több mint fele említett ilyet, és, ha eltekintünk attól, hogy az egyfunk-
ciós intézmények erre a kérdésre kisebb számban tudtak érdemben válaszolni, a két 
intézményi csoport válaszában jelentős különbség most nem mutatkozik (13. számú 
táblázat).

egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

igen 49/59 62/64 53/61

nem 34/41 35/36 34/39

nincs válasz 17 3 13

összesen 100/100 100/100 100/100

[13] Ön tud a településen zajló/lezajlott közösségfejlesztési folyamatról? 
(%-os megoszlások a múzeumi intézmények típusa szerint, az összes válaszadó/
az érdemben válaszolók körében)

Az viszont már jelentős mértékben differenciálja a válaszokat, hogy a felmérésben 
szereplő muzeális intézmény deklaráltan, közvetlenül részt vett-e a Cselekvő közös-
ségek projektben az elmúlt egy-másfél évben vagy sem. A program hatását mutatja, 
hogy akik a projektben szerepet vállalnak, azok körében 68%-nyian (az érdemben 
válaszolók körében 79%-nyian) tudnak helyben elindult közösségfejlesztő folyamatokról. 
A Cselekvő közösségek projektben nem részt vevő intézmények esetében már csak 
39%-nyian tudnak ilyenről (az érdemben válaszolók körében pedig 48%-nyian). Ez elég 
jelentős különbség, és az eltérések visszaigazolják azt, hogy a Cselekvő közösségek 
projekt nemcsak az elvek szintjén fogalmazta meg azt az igényt, hogy helyi közösségfej-
lesztést gerjessze, erősítse, hanem ez a valóságban is megjelenik.

Az induló vagy éppen zajló helyi közösségfejlesztési folyamatban több fajta szerepkört 
is felvehetnek az intézmények. Az érintett intézmények körülbelül 40%-a tölt be kezdemé-
nyező, generáló szerepet. Itt jól látható, hogy az egyfunkciós és többfunkciós intézmé-
nyek szerepfelfogása valamennyire más. A többfunkciós intézmények önnön magukat 
inkább a kezdeményező szerepkörrel azonosítják (52%), az egyfunkciós intézmények 
ezt már valamivel kisebb számban vállalják fel (38% - 14. számú táblázat). De összes-
ségében is inkább az mondható el a múzeumi intézményrendszer szerepköréről, hogy 
kevésbé proaktív és kezdeményező. Inkább szakmailag támogatja a folyamatokat, tehát 
a szakmai elemet viszi bele a programokba, vagy a technikai keretet adja meg, a technikai 
segítséget nyújtja (helyszínt, eszközöket stb. biztosít).

egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

helyszínt, eszközöket 
biztosít/biztosított a 
közösségfejlesztési 

folyamathoz

58 57 57
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egyfunkciós intézmények többfunkciós intézmények
muzeális intézmények, 

összesen

nem az intézmény 
kezdeményezte, de 

szakmailag támogatja/
támogatta 

58 57 57

kezdeményező, generáló 38 52 43

nem vállalt szerepet 11 4 9

[14] Az Önök intézménye milyen szerepet vállal/vállalt a közösségfej-
lesztési folyamatban? (az adott szerepet említők %-os aránya a múzeumi intézmények 
típusa szerint, N=ahol elindultak ilyen folyamatok)

A muzeális intézmények társadalmi – közösségi beágyazottságának 
hatásmérése

A 2017-ben készült alapfelmérés elsődleges célja az volt, hogy átfogó 
képet adjon a múzeumi intézmények társadalmi beágyazottságáról. Ennek a beágyazott-
ságnak számos részterülete van (a különböző helyi szereplők, közösségek – politikai-gaz-
dasági intézmények, civil szervezetek, lakossági szféra – irányába kialakított kapcso-
latok milyensége és mennyisége, a kapcsolatok szabályozottsága). Ebben a fejezetben 
az ezekkel a témakörökkel kapcsolatos legfontosabb idősoros adatokat mutatjuk be. 
A hatásvizsgálat itt elsősorban arra fókuszál, hogy a beágyazottság tekintetében milyen 
változások történtek az elmúlt egy-másfél évben, és ha történtek változások, ezek össze-
kapcsolhatók-e valamilyen szinten a 2016-ban beinduló Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projekttel.

Az elemzésben eddig a pontig alapvető szegmentációs elvként azt vontuk be, hogy 
a felmérésben szereplő muzeális intézmény egyfunkciós vagy többfunkciós-e. Ettől 
a ponttól kezdve egy másik szegmentációs tényezőt fogunk alapváltozóként használni. 
A projektben való közvetlen érintettség függvényében beszélünk egyrészt azokról, akik 
részt vesznek benne. Ide tartoznak egyrészt azok, akik a „részt vesz-e intézménye közvet-
lenül a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projektben, annak esemé-
nyein, akcióiban?” kérdésre határozott „igennel” válaszoltak (36%), vagy azt mondták, 
hogy ez éppen „folyamatban van” (10%).

A másik csoportot azok alkotják, akik nem vesznek részt a projektben. Ide azokat 
soroltuk, akik az előző kérdésre határozott „nemmel” válaszoltak (42%), vagy nem tudtak 
a kérdésre érdemben válaszolni, nem volt róla információjuk (12%).

Összességében tehát a projektben való közvetlen érintettség függvényében két majdnem 
azonos nagyságú alcsoportról beszélhetünk (részt vevők: 46%, nem: 54%). A fejezet 
további részében bemutatandó adatok kapcsán megnézzük, hogy a Cselekvő közös-
ségek projektben résztvevők (az alapcsoport) és a Cselekvő közösségek projektben nem 
résztvevők (a kontrollcsoport) véleménye milyen képet mutat, vannak-e különbségek, és 
ha igen, akkor azok szignifikánsak-e. Ez alapján lehet azt megállapítani, hogy a lehetséges 
eltérések, különbségek statisztikailag összekapcsolhatóak-e a Cselekvő közösségek 
projekt működésével. 
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Intézményi partnerség

Az intézményi partnerség nagyon sokféle formában megjelenhet. Horizon-
tális szinten is nagyon szerteágazó lehet ez a kapcsolatrendszer, hiszen a kapcsolati 
hálóban megjelenhetnek állami intézmények (ezen belül oktatási, egészségügyi, szociális 
stb. intézmények), szakmai szervezetek, civil szervezetek stb., és mindez vertikálisan 
is tagozódhat: országos szint, megyei, regionális, járási intézmények szintje, illetve 
helyi, települési szint. A felmérés tanúsága szerint a múzeumi intézmények kapcsolati 
hálója igen széles merítésű. A felmérésben nevesített 35 szervezet-típus közül az intéz-
mények átlagosan 14-el is kapcsolatban állnak, ha különböző intenzitással is (15. számú 
táblázat). 

Adataink szerint a muzeális intézmények dominánsan civil szervezetekkel, közoktatási 
intézményekkel (óvodák, általános iskolák, középiskolák), települési önkormányzatokkal/
polgármesteri hivatalokkal, és saját társintézményeikkel (például művelődési házzal, 
közösségi színtérrel, nyilvános könyvtárral,, könyvtári szolgáltatóhellyel vagy könyvtár-
busszal) vannak kapcsolatban, illetve a helyi nyilvánosság legfontosabb szereplőivel 
(helyi sajtó, helyi elektronikus sajtó, települési weblap, helyi tévé, rádió stb.).

%

civil szervezet 78

alapfokú oktatási intézmény    78

települési és/vagy szomszéd települési önkormányzat/önkormányzati társulás (a 
döntéshozó testület: képviselő-testület, közgyűlés) 69

művelődési ház, közösségi színtér 66

óvoda     65

középfokú oktatási intézmény    63

helyi nyomtatott sajtótermék    60

elektronikus sajtó, települési honlap, közösségi portál   60

muzeális intézmény, működési engedéllyel nem rendelkező, tárgyi, szellemi 
örökséget bemutató intézmény 

60

nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltatóhely vagy könyvtárbusz     58

települési és/vagy szomszéd települési önkormányzat polgármesteri hivatala 57

minisztérium 55

helyi tévé, rádió     54

szakterületi szakmai szervezet   53

turisztikai szervezet, turisztikai információs pont     51

vállalkozó, vállalkozás 47

művészeti iskola     46

egyházi szervezet, gyülekezet   44

jogi személyiséggel nem rendelkező, nem formális közösség 40

felsőoktatási intézmény     40

levéltár     39
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%

kisebbségi önkormányzat  35

szociális intézmény 31

galéria, kiállító terem (működési engedéllyel nem rendelkező, tárgyi, szellemi 
örökséget bemutató intézmény) 29

színház, nyári színház, bábszínház 23

egyéb képzőhely (például felnőttképző)     17

bölcsőde    14

közösségi használatra is alkalmas vendéglátó egység 14

arborétum, nemzeti park 14

nyilvános internetszolgáltató hely (teleház, eMagyarország Pont, internet café 
stb.)      12

egészségügyi intézmény (orvosi rendelő, kórház stb.)  12

sportlétesítmény 12

táborhely 12

kisebbségi közösségi színtér     9

mozi(terem) 5

nincs ilyen 1

nincs válasz 2

összesen, átlagosan 14,5

[15] Milyen szervvel, szervezettel, csoporttal, intézménnyel működik együtt 
(formálisan vagy informálisan) az Önök intézménye? (az adott szervezetet, intézményt 
említők %-os aránya)

A szerteágazó kapcsolatrendszerből az intézményi partnerség kapcsán egyrészt 
a szakmai kapcsolatok időbeni alakulását emeltük ki, másrészt a civil szférával való 
kapcsolattartás lehetséges dinamikáját.

Az első dimenzió mentén azt mértük fel, hogy az intézmények mennyiben tagjai külön-
böző szakmai hálózatoknak és szervezeteknek, és ezeknek a tagsági „jogviszonyoknak” 
a száma hogyan változott az elmúlt egy-másfél év során. (Ahogy az előző táblázat adatai 
mutatják, a kapcsolati hálóban a szakmai szervezetek is hangsúlyos alrendszerként 
jelentkeznek.) Ha csak az elmúlt egy-másfél évre koncentrálunk, akkor a felmérés adatai 
szerint az intézmények 15%-a bővítette szakmai kapcsolatait (16. számú táblázat). 
A Cselekvő közösségek projektben résztvevő intézmények képviselőinek ugyancsak 
15%-a nyilatkozik olyan értelemben, hogy intézményük ma több szakmai hálózatnak/
szervezetnek a tagja, mint korábban. Akik nem vettek részt a programban, azok körében 
is lényegében ugyanennyien nyilatkoznak hasonló értelemben (14%). A különbség nem 
számottevő, tehát a Cselekvő közösségek projekt hatása a szakmai kapcsolatok mennyi-
ségi alakulásában egyáltalán nem mutatkozik meg. (A kapcsolatok minőségi elemeit 
az idősoros kutatás nem érintette.)
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% részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeálisi intézmények, 
összesen

többnek 15 14 15

kevesebbnek 0 0 0

ugyanannyinak 75 61 67

nincs válasz 10 25 18

összesen 100 100 100

[16] Az elmúlt egy-másfél évet alapul véve, az intézmény ma mennyi 
szakmai hálózatnak/szervezetnek a tagja? (%-os megoszlások a CSK projektben való 
közvetlen érintettség függvényében)

Az intézményi-kapcsolati hálóban nagyon fontos szerepet töltenek be a civil szerve-
zetek, sőt az intézményi-partneri rangsorban első helyen ezek a formális vagy informális 
közösségek találhatók. Annak ellenére, hogy a két szféra – a múzeumi intézményrend-
szer és a civil szféra – már most is közel áll egymáshoz, a kapcsolatok volumenében 
az elmúlt egy-másfél év során elég jelentős mozgások történtek, hiszen a vizsgálatban 
szereplő intézmények 24%-a – elmondása szerint – ma több civil szerveződéssel van 
kapcsolatban, mint egy-másfél évvel ezelőtt (17. számú táblázat). 

Ez a viszonyrendszer – ha csak a számokat nézzük – az elmúlt egy-másfél év alatt sokkal 
intenzívebb és erőteljesebb lett, mint amekkora változások történtek a szakmai, szerve-
zeti kapcsolatokban. A civil szervetekkel való kapcsolattartás dinamizálódása egyértel-
műen összefüggésbe hozható a Cselekvő közösségek projekttel. A projektben valamilyen 
szinten résztvevő múzeumok képviselői sokkal gyakrabban számolnak be arról, hogy 
– valamelyik fél kezdeményező fellépésének köszönhetően – nőtt a velük kapcsolatban 
álló civil szervezetek/csoportok száma, szemben azokkal, akik semmilyen formában 
sem kapcsolódnak a CSK projekthez. A különbség statisztikailag jelentős és szignifikáns. 
Ez azért is fontos információ, mert a projekt egyik nem titkolt célja, hogy a közösségfej-
lesztés folyamatában a helyi kulturális intézményeket és civil szervezeteket közelebb 
hozza egymáshoz, erősítse a kapcsolatukat.

% részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

többel 28 20 24

kevesebbel 0 0 0

ugyanannyival 63 62 63

nincs válasz 8 17 13

összesen 100 100 100

[17] Az elmúlt egy-másfél évet alapul véve, ma mennyi formális szerve-
zettel és/vagy informális kisközösséggel van kapcsolatuk? (%-os megoszlások a CSK 
projektben való közvetlen érintettség függvényében)

A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás formái

Ha a konkrét kapcsolódási, együttműködési formákat vizsgáljuk 
a múzeumi intézményrendszer és a civil társadalom viszonyrendszerében, akkor még 
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általánosabbnak mondható a két szféra összekapcsolódása. Összességében azt 
állapíthatjuk meg, hogy alig-alig van olyan múzeum, amely ne ápolna valamilyen kapcso-
latot formális vagy informális civil közösséggel, csoporttal. Ha ez nem is éri el mindig 
a hivatalos, „szerződésszerű” vagy éppen informális együttműködést, de mégis valami 
kapcsolatot jelent a civil szerveződések és a múzeumi intézmények között.

A felmérés adatai szerint a legáltalánosabb együttműködési formát a közös rendezvé-
nyek megtartása jelenti, illetve az, hogy a múzeumok helyiséget, termet biztosítanak 
a civilek számára, ezzel teret és lehetőséget arra, hogy megmutathassák magukat. De 
gyakorinak mondható a szakmai támogatás nyújtása, illetve a pályázati projektekben való 
közös részvétel is (18. számú táblázat).

közös rendezvényeket szerveznek velük 86

helyiséget adnak, biztosítanak a számukra 76

szakmai támogatást nyújtanak a számukra 64

közös pályázati programokat terveznek velük 52

székhelyet/telephelyet/központot biztosítanak a számukra 47

bevonják őket az éves program véleményezésébe 29

bevonják őket az intézményi stratégia tervezésébe 14

bevonják őket az éves munkaterv véleményezésébe 10

egyéb 2

nincs ilyen, nincs válasz 9

[18] Milyen kapcsolatot alakítottak ki formális, bejegyzett (civil) szerveze-
tekkel (művelődési közösségekkel), és/vagy informális kisközösségekkel, csoportokkal? 
(az adott formát említők %-os aránya)

A felmérés során kíváncsiak voltunk arra is, hogy befogadó intézményként kiknek, milyen 
típusú szervezeteknek, közösségeknek segítenek. Az ezzel kapcsolatos kérdés több 
dimenziót is magába foglalt (milyen típusú szervezeteknek adnak helyiséget, milyen 
célból, milyen típusú alkalmakra).

A válaszok alapján, ha azokat a célcsoportok, a tematikák, a működési formák stb. szerint 
csoportosítjuk, összefoglalóan azt mondhatjuk – kis túlzással –, ahányféle intézmény, 
annyiféle válasz. Természetesen vannak jellegzetes válaszok, válaszcsoportok is. 
Első helyen azt lehet kiemelni – összhangban azzal, ahogy azt a fejezet elején kiemeltük, 
a múzeumok előszeretettel jeleskednek a rendezvényszervezésben a civilek számára –, 
hogy nagyon sokféle típusú rendezvény megszervezésében tudnak a múzeumok segíteni: 
összejöveteleknek, előadásoknak, találkozóknak, közgyűléseknek, taggyűléseknek, 
üléseknek, gyűléseknek, konferenciáknak, szakmai napoknak, szakmai rendezvényeknek, 
múzeumi programoknak, köröknek stb. tudnak teret adni (19. számú táblázat). Ezentúl 
gyakorinak mondható a múzeumok profiljához jól kapcsolódó honismereti, helytörténeti, 
hagyományőrző programok megszervezése is. A múzeumi programokon, kiállításokon túl 
specifikusan a művészettel, a filmezéssel kapcsolatos programok, és általában a szakmai 
jellegű rendezvények (például konferenciák, szakmai napok) is relatíve gyakrabban 
kerülnek szóba.
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összejövetelek, rendezvények, előadások, találkozók 29,6

közgyűlések, taggyűlések, ülések, gyűlések 16,9

konferenciák, szakmai napok, szakmai rendezvények 12,7

múzeumi programok, múzeumbarátok 12,7

Körök: Társaskör, Baráti Kör, Polgári Kör 11,3

alapítvány 9,9

honismeret, helyismeret, helytörténet 9,9

nyugdíjasok, idősek (egyesülete, klubja, rendezvénye) 8,5

hagyományőrzés 8,5

kiállítások 8,5

székhely-szolgáltatás (ügyintézés, adminisztráció) 8,5

sport, (például jóga, torna, asztalitenisz, sakk, horgászat, darts stb.) 7,0

oktatás: képzések, tanfolyamok 7,0

kézműves, kreatív foglalkozások 7,0

művészet, képző-és iparművészet 7,0

táborok (nyári, napközis)                     7,0

film, filmklub, mozi, fotó 7,0

egyesület 5,6

kórus, dalárda, énekkar 4,2

klub, klubnapok, klubfoglalkozás 4,2

egészségügy, életmód, egészségügy szűrések, klubok (például diabétesz) 4,2

városszépítés, városfejlesztés, faluvédelem, egyesület a településért (lokálpatrióták) 4,2

vetélkedők, versenyek 4,2

irodalmi esemény (például szavalóverseny, olvasókör, irodalmi szakkör stb.) 4,2

próbák 2,8

kulturális programok, kulturális egyesület 2,8

vallás, egyház, felekezet (például egyházi kisközösségek, Karitász stb.) 2,8

ifjúsági, gyerek, gyereknapi program, ifjúsági klub 2,8

fogyatékosok (mozgássérültek, vakok) 2,8

zene, népzene, zenekarok, koncertek 2,8

közös programok szervezése 2,8

nők (női szervezet, klub, program) 2,8

foglalkozások, műhelyfoglalkozások, csoportfoglalkozások 2,8

kertbarátok, tájvédelem 2,8

játék, társasjáték, rejtvényfejtés 2,8

általában bemutató 2,8

szakkör 2,8

könyvbemutató 2,8

tánc, néptánc 1,4

polgárőr 1,4
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óvoda, iskola, óvodai, iskolai programok (például ünnepségek, évzárók, képzések 
stb.) 1,4

megbeszélések, egyeztetések 1,4

színjátszás, színház 1,4

általában kikapcsolódás, szabadidő, hobbi 1,4

kisebbségek, nemzetiségek 1,4

gasztronómia (főzés, pálinka, bor) 1,4

szociális programok, szervezetek (szociális szolgáltató, ifjúságvédelem, 
családvédelem) 1,4

könyvtári programok, könyvtárfoglalkozás, könyvtárpártolók 1,4

természetbarátok, zöldek, környezetvédelem 1,4

világnap, világtalálkozó 1,4

fesztivál 1,4

állattartók (például galambászok) 1,4

tehetséggondozás, fejlesztés 1,4

vásár 1,4

történelem 1,4

kutatás 1,4

egyéb 14,1

nincs válasz 1,4

[19] Kérem, mondjon néhány konkrét példát, milyen típusú szerveze-
teknek biztosít helyiséget, és milyen célból, esetleg milyen típusú alkalmakkor? (a nyitott 
kérdésre adott válaszok %-os aránya, N=akik helyiséget biztosítanak)

A helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás egy sajátos formáját jelenti, amikor 
a muzeális intézmények a formális/informális közösségek számára székhelyet/telephe-
lyet/központot biztosítanak. (Ilyen típusú válaszok már az előző táblázatban is megje-
lennek.) Adataink szerint lényegében minden második muzeális intézmény vállalja ezt 
a feladatot (47% - lásd a 18. számú táblázatot). 

Az elmúlt egy-másfél év alatt valamelyest még nőtt is azon civil szervezetek száma, 
amelyeknek bejegyzett székhelye/telephelye/központja valamelyik muzeális intéz-
ményben van. A növekedés nem túl nagy mértékű (8%), és az adatok értelmezése során 
azt is figyelembe kell venni, hogy egyes intézményeknél a „székhely-szolgáltatással” élők 
száma csökkent is, tehát a valós növekedés 6% körüli (20. számú táblázat). Bár nem 
érzékelhetőek túl nagymérvű mozgások ezen a területen az elmúlt egy-másfél év során, 
de a Cselekvő közösségek projektben részt vevő múzeumok esetében ez a fajta segítség-
nyújtás az elmúlt egy-másfél év során gyakoribbá vált, szemben a programban részt nem 
vevő intézmények gyakorlatával. 

részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

többnek 12 4 8

kevesebbnek 5 0 2
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részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

ugyanannyinak 62 59 60

nincs válasz 22 36 29

összesen 100 100 100

[20] Az elmúlt egy-másfél évet alapul véve, ma mennyi formális (civil) 
szervezetnek (művelődési közösségnek) és/vagy informális szervezetnek van bejegyzett 
székhelye/telephelye/központja az intézménynél? (%-os megoszlások a projektben való 
közvetlen érintettség függvényében)

Az időbeni változások szintjét még egy dimenzió mentén vizsgáltuk. Ez a dimenzió már 
valamelyest más irányú, mint az eddig vizsgáltak. Eddig elsősorban azt néztük, hogy 
a muzeális intézmények hogyan, miképpen támogatják a civil szférát és a helyi közös-
ségfejlesztés ügyét. Ennél a dimenziónál viszont már a civil szervezetek aktivitását 
vizsgáljuk: mennyiben tudják/akarják ők a helyi intézményeket támogatni, jelen esetben 
anyagilag.

Az idősoros adatok csak nagyon kis változást mutatnak: 7%-nyian azt mondják, hogy 
többen támogatják ma őket, mint korábban, és 2%-nyian azt, hogy nem (21. számú 
táblázat). A nettó növekmény 5% (a növekedést jelzők száma mínusz a csökkenést 
jelzők száma), és lényegében ugyanezt a növekményt tudja mindkét vizsgált alcsoport 
– CSK-sok, nem CSK-sok – felmutatni, tehát a Cselekvő közösségek projektnek erre 
a területre nincs érdemi kihatása. 

Fontos még megemlíteni, hogy mivel a kérdés anyagi természetű, nem meglepő, hogy 
sokan nem akartak a felmérés során erről információkkal szolgálni. A válaszadástól 
elzárkózók számaránya magas, majdnem 40%-nyian erre a kérdésre nem akartak érdemi 
választ adni.

részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

több 8 6 7

kevesebb 2 1 2

ugyanannyi 57 49 53

nincs válasz 33 43 39

összesen 100 100 100

[21] Az elmúlt egy-másfél évet alapul véve, ma mennyi civil szervezet 
támogatja Önöket anyagilag? (%-os megoszlások a projektben való közvetlen érintettség 
függvényében)

A helyi lakossággal való kapcsolat

A helyi lakossággal való kapcsolattartás keretén belül is több részte-
rület vizsgálható. Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az, hogy mennyire 
élő, eleven a kapcsolat a helyi lakosság és a múzeumi intézményrendszerek viszony-
latában. Az intézmények „társadalmiasítottságát” alapvetően meghatározza, hogy 
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az intézményrendszer mennyire tudja követni a helyi lakosság kulturális igényeit, kultu-
rális jellegű fogyasztási szokásait, ezekre mennyire érzékenyen reagál.

Elvben alapvető elvárásként fogalmazhatjuk meg, hogy a muzeális intézményeknek 
valamilyen módon, időről-időre ki kell kérniük látogatóik, partnereik véleményét, és 
az alapján kell megtervezniük a működésüket, kialakítaniuk – rövid vagy hosszabb távra – 
működési stratégiájukat. Ha az elmúlt-egy másfél év történéseire és az intézmények által 
adott válaszokra koncentrálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az interaktív kapcsolat 
megvan a múzeumok és a helyi lakosság között, hiszen a mintában szereplő múzeumok 
kétharmada ezen szűkebb időintervallumon belül is megkérdezte a helyi közösségeket 
az intézmény tevékenységéről: mivel mennyire elégedettek, milyen további igényeket 
támasztanak. A módszereket illetően elsősorban az írásbeli/online eszközök alkalma-
zása tűnik hangsúlyosabbnak, és a személyes, csoportos megkeresések tűnnek másodla-
gosnak (22. számú táblázat). 

A projektben való közvetlen érintettség függvényében az adatok nem mutatnak jelentős 
különbséget, a projektben részt vevők, illetve az attól távolmaradók egyaránt fontosnak 
tartják a lakossági/fogyasztói igények felmérését, és az elmúlt másfél évben alkalmaztak 
is valamilyen módszert ehhez.   

részt vesz 
közvetlenül a CSK-

ban
nem vesz részt

muzeális 
intézmények, 

összesen

írásos (papír alapon vagy online) módon 40 35 37

interjú vagy csoportos interjú formájában 30 23 26

falugyűlés, lakossági fórum keretében 10 13 12

általában szóban, személyesen 10 13 12

rendszeresen működtetett formális 
tanácsadó testület keretében   

0 3 2

rendszeresen működtetett nem formális 
tanácsadó testület keretében   

2 1 2

egyéb 2 0 1

összesen valamelyik a fentiek közül 65 65 65

nem kérdezték meg 23 26 25

nincs válasz 12 9 10

[22] Önök milyen módon kérdezték meg a helyi közösségeket, látogatókat 
intézményük tevékenységével kapcsolatban – kitérve a lakossági igényekre – az elmúlt 
egy-másfél évben? (az adott formát említők %-os aránya a projektben való közvetlen 
érintettség függvényében)

Az önmagában örömteli tény, hogy az intézmények nagy része megpróbál tenni annak 
érdekében, hogy megismerje a helyi közösségek, illetve a látogatók véleményét. A követ-
kező lépés, hogy mindezeket feldolgozva, az ebből leszűrhető tapasztalatokat be is 
építsék a mindennapos működésükbe, tehát hogy a gyakorlatban is teljesülhessenek 
a lakosság részéről megfogalmazódó elvárások. 

Úgy tűnik, hogy a muzeális intézmények nagy része ezeket megpróbálja érvényesíteni. 
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Az érintett múzeumok majdnem kétharmada már tett ez irányba lépéseket (az elmúlt 
egy-másfél év során), és ugyanennyien pedig a jövőben terveznek (még) ilyeneket. 
A visszajelzések hatására összességében az érintett intézmények 79%-a hajtott már 
végre valamilyen változtatást és/vagy tervezi ezt (23. számú táblázat). Akik közremű-
ködnek a Cselekvő közösségek projektben, azok valamivel aktívabbak és következete-
sebbek. Akik a projekten kívül helyezkednek el, azok ezt a fajta transzformációt – valami-
lyen oknál fogva – kevésbé valósítják meg, igaz, a különbség nem annyira számottevő. 

részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

MÚLT

igen 67 56 61

nem 23 24 24

nincs válasz 10 20 15

összesen 100 100 100

JÖVŐ

igen 67 56 61

nem 13 16 14

nincs válasz 21 29 25

összesen 100 100 100

igen (a múltban és/vagy a 
jövőben) 85 73 79

[23] A helyi közösségek, látogatók visszajelzésének hatására (MÚLT) 
az elmúlt egy-másfél évben történt-e változás, változtatás a múzeum működésében, 
tevékenységeiben, illetve ennek hatására (JÖVŐ) terveznek-e (további) változtatást? (%-os 
megoszlások a CSK projektben való közvetlen érintettség függvényében, N=akik megkér-
dezték a helyi közösségeket, látogatókat az intézmény tevékenységével kapcsolatban - 
kitérve a lakossági igényekre - az elmúlt egy-másfél évben)

Önkéntesség

Az önkéntesség aktív közreműködést igényel és túlmutat azon, hogy 
a helyi közösség tagjai pusztán csak a szolgáltatások igénybevevőiként jelenjenek meg 
a muzeális intézményekben. Az online felmérés során a vizsgált múzeumok egyötöde 
jelezte, hogy az elmúlt egy-másfél év alatt a náluk dolgozó önkéntesek száma nőtt 
(24. számú táblázat). Ugyanakkor ezzel párhuzamosan vannak olyan intézmények, 
ahol az önkéntesek száma csökkent, ilyenről minden tizedik megkérdezett számolt 
be. Az egyszer növekvő, egyszer csökkenő számok értelmezésünkben azt jelzik, hogy 
a muzeális intézményekben az önkéntesség intézménye ciklikusan alakul és mozog, 
például annak függvényében, hogy az intézmények mennyire leterheltek, mennyi 
programjuk van.

A vizsgálat során összességében kétszer annyian számoltak be növekedésről, mint 
csökkenésről, de a „nettó” többlet „csak” 12%, tehát az intézményrendszeren belül összes-
ségében körülbelül egytizeddel növekedhetett az önkéntesek száma. A Cselekvő közös-
ségek projektben részt vevő múzeumok esetében ez a növekmény sokkal jelentősebb, 
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mint a kontrollcsoport esetében (+15 versus +8), tehát a projekt beindulása már 
önmagában változást indukál az önkéntesek számában. Az elmúlt egy-másfél évben 
történt változások tehát valamilyen szinten összekapcsolhatók a Cselekvő közös-
ségek projekttel, amely projekt deklarált célja volt a kulturális önkéntes folyamatok 
megalapozása.

részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

többel 27 17 22

kevesebbel 12 9 10

ugyanannyival 53 58 56

nincs válasz 8 16 12

összesen 100 100 100

[24] Az elmúlt egy-másfél évet alapul véve, ma mennyi önkéntessel 
dolgoznak együtt? (%-os megoszlások a CSK projektben való közvetlen érintettség 
függvényében)

A már idézett ciklikus mozgások is előrevetítik, hogy az önkéntesség nem tartós, 
szervezett módon működik a múzeumoknál, és ebben az eltelt egy-másfél év sem 
hozott döntő áttörést, már csak az idő rövidsége miatt sem. Alig-alig találni a mintában 
olyan múzeumot, amely az elmúlt időszakban vezette volna be a Közérdekű Önkéntes 
Tevékenység (KÖT) intézményét (25. számú táblázat), igaz, akik bevezették, azok egytől-
egyig mind résztvevői a Cselekvő közösségek programjának. 

részt vesz közvetlenül 
a CSK-ban nem vesz részt

muzeális 
intézmények, 

összesen

igen, az elmúlt egy-másfél évben lett 
az

3 0 1

igen, de még régebb óta az 11 17 13

nem 76 80 78

nincs válasz 11 3 1

összesen 100 100 100

[25] Az Ön intézménye bejegyzett KÖT (Közérdekű Önkéntes Tevékenység) 
intézmény? (%-os megoszlások a projektben való közvetlen érintettség függvényében, 
bázis: azok az intézmények, ahol jelenleg tevékenykednek önkéntesek)

Iskolai Közösségi Szolgálat

Az alapfelmérés külön vizsgálta az iskolai közösségi szolgálatos diákok 
intézményes fogadását is, ezért hatásvizsgálat is kitért erre. Az adatok azt mutatják, hogy 
az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) intézményének elterjedtségét kevéssé rázta meg 
az elmúlt egy-másfél év. A tesztelt időszak alatt a vizsgálatban szereplő múzeumok 
8%-a vált IKSZ fogadószervezetté (26. számú táblázat). A változásokat se közvetve, se 
közvetlenül nem lehetne összekapcsolni a Cselekvő közösségek projekttel, hiszen a CSK-s 
alcsoportban a létrejött IKSZ csoportok aránya 7%, a nem CSK-s alcsoportban pedig 9%. 
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Különbség azonban mégis van, de nem az elmúlt egy-másfél év vonatkozásában, hanem 
ha egy hosszabb időtávban vizsgáljuk az adatokat. A Cselekvő közösségek projektben 
való részvétel lehetősége ugyanis sokkal inkább azon múzeumok érdeklődését keltette 
fel, akiknek már korábban is volt intézményes kapcsolatuk IKSZ-szel. (A CSK-s alcso-
portban az IKSZ-esek aránya 87%.) A projekttől távolmaradók, nemcsak a CSK-tól, hanem 
az IKSZ rendszertől is távolabb helyezkednek el (az IKSZ-esek aránya ebben az alcso-
portban 60%).

részt vesz közvetlenül 
a CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

igen, az elmúlt egy-másfél évben 
lett az

7 9 8

igen, de még régebb óta az 80 51 64

nem 8 32 21

nincs válasz 5 9 7

összesen 100 100 100

[26] Az intézmény Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) fogadószervezet-e? 
(%-os megoszlások a CSK projektben való közvetlen érintettség függvényében)

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség témaköre önmagában egy olyan témakör, ahol elvben 
rövidebb időtávon belül kevéssé várhatóak változások, hiszen az intézmények lehetséges 
átalakulásához (például akadálymentesítés) beruházási döntések szükségeltetnek, 
a beruházásoknak jelentősebb költség-, erőforrás-szükségletei vannak, és az előkészítés, 
illetve a kivitelezés is mind időigényes folyamat, ezek nem máról holnapra történnek meg. 
De a humánerőforrás oldaláról is kevéssé várhatóak rapid mozgások ezen a területen, 
hiszen az attitűdök, a szemlélet formálódása is egy lassabb, időigényesebb folyamat.

Az esélyegyenlőség biztosítása nagyon sokféle formában ragadható meg a muzeális 
intézmények vonatkozásában (is). Ezzel a fogalommal azt határozzuk meg, hogy egy 
adott épületben (épített környezetben) valamennyi funkcióhoz, szolgáltatáshoz mindenki 
egyenlő módon, egyenlő eséllyel férhet hozzá. 

Az esélyegyenlőség biztosításának egyik fontos eleme, hogy teljes körű és komplex 
akadálymentesített környezet legyen kialakítva. Az akadálymentesség megteremté-
sének igénye a legdirektebben a fogyatékos személyekkel kapcsolható össze, de lénye-
gében egy sor társadalmi csoport számára lehet természetes ez a fajta igény (például 
az átmenetileg mozgáskorlátozottak, az idősek, a kisgyerekesek stb. számára). 

Az akadálymentesítés a múzeumok esetében elsősorban a fizikai kiépítettségre terjed ki 
(akadálymentesített mosdó, rámpa, lift), de megjelenik az intézmények online és infokom-
munikációs csatornákon keresztüli akadálymentesített elérésére való törekvés: például 
akadálymentesített honlap kialakítása (27. számú táblázat). Ezentúl történtek speciális, 
nem elsősorban csak mozgáskorlátozottakhoz kapcsolódó beruházások is (például 
értelmi fogyatékosok/hallássérültek: piktogramok, vakok/gyengénlátók: Braille-írással 
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ellátott információs táblák, hallássérültek: indukciós hurok).

akadálymentesített mosdó, WC 12

rámpa 12

piktogramok 9

akadálymentesített honlap 8

akadálymentes látogatóirányítórendszer: piktogramokkal és Braille-írással ellátott 
információs táblák 

7

lift 6

indukciós hurok és /vagy audioguide 6

nyomtatott információs anyagok eltérő fogyatékosságúaknak (például szórólap 
a mozgáskorlátozottak akadálymentes útvonalára, a siketek és nagyot hallók 

eszközhasználatára stb.) 
5

tapintható térkép 3

vezetősáv 2

jeltolmács biztosítása 2

hangos térkép 1

korlátlift 1

egyéb 2

egyik sem 58

nincs válasz 12

[27] Az Ön intézménye az elmúlt egy-másfél évben beszerzett, beruhá-
zott-e a következőkbe? (az „igennel” válaszolók %-os aránya)

Az elmúlt egy-másfél évben a múzeumok 23%-a jelezte, hogy az intézmény épületében 
fizikai akadálymentesítésre került sor, és majdnem egytizednyien ezt az átalakítást 
általános hatásúnak – mindenre kiterjedőnek – ítélik meg (28.számú táblázat). Az átalakí-
tást végrehajtók arányában jelentős különbség van a projektben való közvetlen érintettség 
függvényében. Azon muzeális intézmények, amelyek részt vesznek a Cselekvő közös-
ségek projektben, jóval nagyobb számban szánták rá magukat a fejlesztésre (28%), mint 
azok, akik nem vesznek részt a projektben (18%).

% részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

igen, teljes mértékű 10 6 8

igen, részleges 18 12 15

nem 65 74 70

nincs válasz 7 9 8

összesen 100 100 100

[28] Az elmúlt egy-másfél évben történt-e az intézmény épületén fizikai 
akadálymentesítés? (%-os megoszlások a CSK projektben való közvetlen érintettség 
függvényében)

A fizikai akadálymentesítéshez képest infokommunikációs jellegű akadálymentesítésre 
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már kevesebben vállalkoztak. Összességében 13%-nyian valósítottak meg ilyen jellegű 
beruházást, fejlesztést (29.számú táblázat). Azon múzeumok, amelyek részt vesznek 
a Cselekvő közösségek projektben, jóval nagyobb számban indítottak el ilyen típusú 
fejlesztéseket (22%), mint a kontrollcsoport tagjai (6%). 

részt vesz közvetlenül a 
CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

igen 22 6 13

nem 67 84 76

nincs válasz 12 10 11

összesen 100 100 100

[29] Infokommunikációs szempontból akadálymentesítés történt-e 
az elmúlt egy-másfél évben? (%-os megoszlások a CSK projektben való közvetlen 
érintettség függvényében)

Összességében tehát azt lehet mondani, hogy a programban valamilyen szinten 
érintett intézmények jóval nagyobb számban kezdtek el akadálymentesíteni az elmúlt 
időszakban, mint a többiek. A szándék, az akarat, vagy csak egyszerűen a lehetőség 
ebben a körben valamiért hangsúlyosabban jelent meg.

Az esélyegyenlőség egy további dimenziója, hogy mindazokra a társadalmi csoportokra, 
amelyek valamilyen okból kifolyólag – például életkoruk, származásuk, foglalkozásuk 
miatt – hátrányban érezhetik magukat, a múzeumok mennyiben tudnak fókuszálni, és 
esetleges szerepvállalásukkal ezeket a hátrányokat mennyiben tudják tompítani, időle-
gesen kompenzálni: például mindenki találhat-e neki szóló programot, rendezvénysoro-
zatot, mindenki meg van-e valamilyen szinten szólítva stb. 

A kérdőív a kérdéskört tagoltan és árnyaltan vizsgálta, a programok két fő típusát is 
megkülönböztetve:

 – ismeretterjesztő vagy szórakoztató program/szolgáltatás (amely 
az adott célcsoport érdeklődését igyekszik kielégíteni, vagy a nagyközön-
ségnek az adott célcsoportról szól),

 – segítő, támogató program/szolgáltatás (amely az élethelyzetében 
felmerülő problémákra keres megoldást, vagy az életminőségüket javítja). 

A hatásmérés kapcsán a kétféle programot egyben kezeljük, és az időbeni összehason-
lítás keretén belül azt vizsgáljuk, az adott hátrányosabb helyzetben lévő célcsoport vonat-
kozásában a múzeumok tettek-e valami pluszt, például a korábbiakhoz képest nőtt-e 
a velük foglalkozó, illetve a nekik szóló programok, szolgáltatások száma.

Összességében a múzeumok 37%-a nyilatkozott olyan értelemben, hogy valamelyik, 
általunk kiemelt, esélyegyenlőség szempontjából „veszélyeztetettebb” csoport vonat-
kozásában nőtt náluk a rendezvények, a szolgáltatások száma. Elsősorban az idősek 
és a fogyatékkal élők számára készült programok, szolgáltatások száma nőtt a közel-
múltban. (Az adatok más intézményekkel való összevetésben továbbra is azt mutatják, 
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hogy a fogyatékos személyekre való odafigyelés nagyon erőteljes a muzeális intézmé-
nyeknél.) De kitüntetett helyen szerepelnek a múzeumok esetében a gyermekes családok 
is (kisgyermekes anyák, nagycsaládosok). Az esélyegyenlőség megteremtésének 
jegyében sokkal ritkábban kerültek szóba a marginalizáltabb helyzetben lévő társa-
dalmi csoportoknak (például romáknak, szenvedélybetegeknek, hajléktalanoknak) szóló 
programok, szolgáltatások. 

A hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos programok dinamikája egészen 
másképpen alakul a Cselekvő közösségek projektbe való bevonódás mértéke szerint. 
Az adatok azt mutatják, hogy a projektben való részvétellel párhuzamosan az esélyegyen-
lőségi programokban való nagyobb involváltság is megjelenik. Tendenciaszerűen jelent-
kezik, hogy a Cselekvő közösségek projektben szereplő intézmények esetében sokkal 
nagyobb annak a valószínűsége, hogy az intézmény valamelyik vizsgált, hátrányosabb 
helyzetben lévő társadalmi csoporttal intenzívebben foglalkozott az elmúlt egy-másfél 
évben. Például bizonyos célcsoportok szinte csak náluk jelennek meg (nők, romák, 
kisebbségek, mélyszegénységben élők, hajléktalanok, tartós betegek), a kontrollcsoport 
mintájában pedig egyáltalán nem.

Az összesített adatok azt mutatják, hogy a Cselekvő közösségek projekt résztvevői 
körében 53%-nyian jelezték, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséhez kapcsolódó 
programjaik száma – valamelyik szegmensben – nőtt az elmúlt egy-másfél év alatt, 
ugyanez az arány a CSK-tól távolabb elhelyezkedő intézmények esetében csak 23% (30.
számú táblázat). 

% részt vesz közvetlenül 
a CSK-ban nem vesz részt

muzeális intézmények, 
összesen

idősek         35 13 23

fogyatékkal élők         23 10 16

kisgyermekes anyák         22 9 15

nagycsaládosok         18 9 13

nők         15 1 8

romák 10 1 5

munkanélküliek         7 3 5

egyéb kisebbségek          7 0 3

mélyszegénységben élők         7 0 3

hajléktalanok         3 1 2

tartós betegséggel küzdők        3 0 2

bevándorlók 0 0 0

szenvedélybetegek        0 0 0

összesen, valamelyik 53 23 37

[30] Az elmúlt egy-másfél évben az intézmények mekkora hányadában 
nőtt a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében tartott 
ismeretterjesztő vagy szórakoztató programok/szolgáltatások illetve segítő, támogató 
programok/szolgáltat. (azok %-os aránya, akik azt mondják, hogy nőtt, a muzeális intéz-
mények típusa szerint)
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Összegzés

A 2019-ben készült online kérdezéssel megvalósuló hatásvizsgálatban 
129 múzeum képviselője vett részt. (A kutatásba az a 261 intézmény kapott meghívást, 
amely a 2017-es első körös felmérésben is szerepelt.)

A hatásvizsgálat azzal a céllal készült, hogy segítségével képet lehessen alkotni 
a muzeális intézmények társadalmi beágyazottságában bekövetkező változásokról, és 
arról, hogy ebben a Cselekvő közösségek (CSK) projekt révén megvalósított fejlesztések 
milyen szerepet játszottak.

Az online felmérés adatai szerint:

 – a múzeumok 87%-ához jutott el a Cselekvő közösségek projekt híre,

 – a múzeumok képviselőinek 70%-a nyilatkozott olyan értelemben, 
hogy részben vagy egészében ismeri is a projektet

 – 33%-uk az átlagosnál erőteljesebbnek érzi informáltságát.

A felmérés adatai szerint a megkérdezett muzeális intézmények majdnem fele vesz 
részt közvetlenül a projektben: 36%-nyian már aktívan, 10% részvétele pedig éppen 
folyamatban van a kérdezés időpontjában. Bár formálisan a projekt csak a települések 
valamivel több, mint egytizedét érinti, a felmérés során tapasztalt nagyobb fokú érdek-
lődés, illetve az eseményeken való nagyobb mértékű részvétel arra utal, hogy a projekt 
hatása sokkal szélesebb körű.

A Cselekvő közösségek projekt egyes programelemei közül a muzeális intézmények 
a következőkkel éltek leggyakrabban:

 – tudományos konferenciák, 

 – módszertani fejlesztések, 

 – Közösségek Hete, 

 – műhelynapok és szakmai kiadványok.

Ha nem a mennyiségi mutatókat nézzük, hanem a minőségi szempontokat, hogy 
az adott programelemmel mennyire elégedettek a program résztvevői, akkor a követ-
kező programelemeknek kiugróan jó az értékelése:

 – Közösségek Hete,

 – kulturális szakemberek részére szervezett módszertani és szakmai 
műhelynapok,

 – kulturális intézményi önkéntességi tevékenységek fejlesztése,
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 – szakembereknek szóló akkreditált kulturális közösségfejlesztési 
képzés.

Összességében a múzeumi szakemberek hozzáállása nagyon pozitív a projekthez. 
A megkérdezettek háromnegyede, négyötöde szerint a projekt egyértelműen pozitív 
változásokat generál mind az érintett települések vonatkozásában (a település fejlesz-
tése szempontjából), mind a civil lakosság, a „végfogyasztók” vonatkozásában (a helyi 
közösség fejlesztése szempontjából), mind pedig a szakma vonatkozásában (a szakterü-
letek közötti együttműködés fejlesztése szempontjából).   

A Cselekvő közösségek kiemelt projekt hatását a helyi közösségfejlesztési folyama-
tokra jól mutatja az is, hogy miközben a Cselekvő közösségek projektben közremű-
ködő intézmények 68%-a jelezte azt, hogy az elmúlt egy-másfél évben településükön 
elindult valamilyen helyi közösségfejlesztési folyamat, addig a Cselekvő közösségek 
projektben nem megjelenő intézmények esetében már csak 39%-nyian tudnak ilyenről. Ez 
elég jelentős különbség, és az eltérés azt mutatja, hogy a Cselekvő közösségek projekt 
nemcsak az elvek szintjén fogalmazta meg azt az igényt, hogy a helyi közösségfejlesztést 
gerjessze, erősítse, hanem ez a valóságban is megjelenik.

A Cselekvő közösségek projekt kimondva a muzeális intézmények „társadalmiasítottsá-
gára” is hatással kíván lenni. A hatásvizsgálat kitért arra is, hogy a beágyazottság tekinte-
tében milyen változások történtek az elmúlt egy-másfél évben, és ha történtek változások, 
ezek összekapcsolhatók-e valamilyen szinten a 2016-ben elkezdődött Cselekvő közös-
ségek projekttel. A felmérés a muzeális intézmények lokális szintű közösségi, társadalmi 
beágyazottságát a következő dimenziók mentén vizsgálta:

 – az intézményi partnerség (a szakmai kapcsolatok intenzitivitása, 
sokrétűsége),

 – a közösségi részvételi működési mód és a „társadalmiasítás” keretében 
a helyi civil szervezetekkel való kapcsolattartás (formális vagy informális 
kapcsolatok a civil társadalommal),

 – a helyi lakossággal való kapcsolattartás (mennyire élő, eleven a kapcsolat 
helyi lakosság és a helyi kulturális intézményrendszerek viszonylatában)

 – az önkéntesség (a civil, lakossági önkéntesek mennyiben jelennek meg 
segítőként az intézményekben),

 – az iskolai közösségi szolgálat (az iskolai közösségi szolgálatos diákok 
intézményes fogadása,

 – az esélyegyenlőség biztosítása.

Intézményi partnerség

Bár a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 
nagy hangsúlyt helyezett a szakmai jellegű programokra, a szakmaközi egyeztetésekre, 
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képzésekre stb., a projekt önmagában az intézményi partnerség viszonylatában, 
a szakmai kapcsolatok mennyiségi dimenzióiban nem fejtett ki érdemi hatást. Igaz, a már 
meglévő, stabil kapcsolati háló direkt fejlesztése nem is volt célja a projektnek.  

A civil szervezetekkel való kapcsolattartás

Az intézményi-kapcsolati hálóban fontos szerepet töltenek be a civil 
szervezetek, sőt az intézményi-partneri rangsorban első helyen ezek a formális vagy 
informális közösségek találhatók. A felmérés adatai szerint a kapcsolatok volumenében 
az elmúlt egy-másfél év során jelentős változások történtek. Ez a viszonyrendszer sokkal 
intenzívebb és erőteljesebb lett, mint amekkora változások történtek a szakmai, szerve-
zeti kapcsolatokban. A civil szervetekkel való kapcsolattartás dinamizálódása egyértel-
műen összefüggésbe hozható a Cselekvő közösségek projekttel. 

A helyi lakossággal való kapcsolattartás

Az intézmények „társadalmiasítottságát” alapvetően meghatározza, 
hogy az intézményrendszer mennyire tudja követni a helyi lakosság kulturális igényeit, 
kulturális jellegű fogyasztási szokásait. Ha az elmúlt-egy másfél év történéseire és 
az intézmények által adott válaszokra koncentrálunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez 
az interaktív kapcsolat megvan a múzeumok és a helyi lakosság között. A mintában 
szereplő múzeumok kétharmada ezen szűkebb időintervallumon belül is megkér-
dezte a helyi közösségeket az intézmény tevékenységéről, sőt a visszajelzések 
hatására összességében az érintett intézmények 79%-a hajtott már végre valamilyen 
változtatást és/vagy tervezi ezt. A Cselekvő közösségek projekt önmagában ebben 
a vonatkozásban jelentős áttörést nem hozott, mert a múzeumok működésében ez már 
egy valamennyire szabályozott, minőségbiztosítási elem. (Mind a CSK-s, mind a nem 
CSK-s intézmények körében gyakorlat a látogatóközönség állandó „megszondázása” 
elégedettségi felmérésekkel, vélemény-kutatásokkal.)

Önkéntesség

Az online felmérés során a vizsgált múzeumok egyötöde jelezte, hogy 
az elmúlt egy-másfél év alatt a náluk dolgozó önkéntesek száma nőtt. A Cselekvő közös-
ségek projektben részt vevő múzeumok esetében a növekmény sokkal jelentősebb, mint 
a kontrollcsoport esetében, ami azt jelenti, hogy az elmúlt egy-másfél évben történt válto-
zások valamilyen szinten összekapcsolhatók a Cselekvő közösségek projekttel, amely 
program deklarált célja a kulturális önkéntes folyamatok megalapozása. 

IKSZ

Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) intézményének elterjedtségét 
kevéssé rázta meg az elmúlt egy-másfél év, és a felmérés tanúsága szerint a múzeumok 
és az IKSZ-ek kapcsolatára a Cselekvő közösségek projekt érdemi hatással nincsen.
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Esélyegyenlőség

Ha a Cselekvő közösségek projekt kapcsán ki kellene emelni egy olyan 
elemet, amely a legmarkánsabb eltérést mutatja a két intézménycsoport – CSK-sok és 
nem CSK-sok – között, akkor a muzeális intézményrendszer vonatkozásában az esély-
egyenlőség megteremtésének az igénye lenne az. Ezt már az is mutatja, hogy a CSK 
programban valamilyen szinten érintett múzeumok jóval nagyobb számban kezdtek el 
akadálymentesíteni az elmúlt időszakban. 

Ezentúl az adatok azt is mutatják, hogy a Cselekvő közösségek projektben való részvé-
tellel párhuzamosan az esélyegyenlőségi programokban való nagyobb involváltság 
is megjelenik. Tendenciaszerűen jelentkezik, hogy a Cselekvő közösségek projektben 
szereplő intézmények esetében sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy az intéz-
mény valamelyik vizsgált, hátrányosabb helyzetben lévő társadalmi csoporttal intenzí-
vebben foglalkozik (programokkal, különböző szolgáltatásokkal). 
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Practice of Culture-Based Community Organi-
zation (Impact Analysis and Assessment) 
with Control-Group Study

This paper I would analyse how could the 
Acting Communities – Active Community 
involvement project influence the participatory 
management of museums. The base of this 
study is the empirical survey which measured 
the museums’ local and public embedment 
(their professional partners, cooperation 
with NGOs, volunteers etc.). The survey also 
reviewed the achievements of the projects, 
examined the results and the induced opera-
tional changes.
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Sólyom Barbara

A „Lakossági 
megkérdezés” 
eredményei a helyi 
közösségfejlesztés 
vonatkozásában
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A „Lakossági 
megkérdezés” 
eredményei a helyi 
közösségfejlesztés 
vonatkozásában

Bevezetés

Tanulmányunkban a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvál-
lalás című projekt keretében lezajlott Lakossági megkérdezés kutatás eredményeinek 
egy részét kívánjuk elemezni.1 Az elemzéssel arra kerestük a választ, hogy a lakosság 
bevonása milyen mértékben és milyen formában lehetséges vagy javasolt a kulturális 
intézmények (mind a muzeális, mind a közművelődési, mind a könyvtári intézmények) 
működésébe, közösségszervező és közösségfejlesztő folyamataiba.

A kutatás célja

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című EFOP-1.3.1-
15-2016-00001 azonosító számú projekt legfőbb célja a fejlesztésbe bevont települé-
seken a társadalmi aktivitás növelése, a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések 
önkormányzatai, annak kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése. 
A projekt hatását és eredményességét négy kutatás elvégzésével mértük fel.2  
 
A jelen tanulmányban bemutatott kutatás célja a projektbe bevont 430 (a projektbe 
bevont TOP3 nyertes 454, később a lemorzsolódások miatt már csak 430, illetve további 
lemorzsolódások miatt 423) településen és településrészen meginduló közösségfejlesz-
tési folyamat hatékonyságának mérése lakossági kérdőíves megkérdezés módszerével 
a közösségfejlesztési projekt indulása előtt, valamint a folyamat végén. A felmérés 
első fordulójában a településen élők közösségi szerepvállalásának szintje, a fejlesztési 
lehetőségek feltárása, a település intézményei és lakosai közötti kapcsolatok minősé-
gének felmérése állt a középpontban. A felmérés második fordulójában a projekt 
hatására elindult változások eredményeit vizsgáltuk, és ezáltal a megvalósítás hatékony-
ságát mértük. A kutatás első alkalmának adatfelvétele, adatfeldolgozása és értékelése 
a 2018. január-június időszakban valósult meg, a felmérés második alkalmának vizsgá-
lata 2019. január-március között történt. 

1 PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019
2 KUTHY-MEGYESI Judit – PONYI László 2019; PONYI László - KUTHY-MEGYESI Judit - 

SÓLYOM Barbara 2019; SÓLYOM Barbara – PONYI László 2019
3 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
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A kutatás módszere

A kutatás mintavétele önkényes, de teljes körű mintavétel volt, így statisz-
tikai értelemben nem reprezentatív. Kutatási körönként közel 15 000-15 000  strukturált 
kérdőív lekérdezése történt meg, amelyek nagymértékben azonos kérdéseket tartal-
maztak az eredmények összevethetősége érdekében. 

Az adatfelvétel során két adatfelvételi módszert együttesen alkalmaztunk: személyesen 
felvett kérdőív és online kérdőív. Ezzel a kombinált módszerrel maximalizálhattuk 
a megszólítható válaszadók körét. A válaszolók kizárólag 18 éven felüliek voltak.

A kérdőívekkel felvett adatok többszörös ellenőrzési és adattisztítási folyamaton estek át, 
az így kapott adatbázis értékelése SPSS statisztikai adatfeldolgozó és adatelemző szoft-
verrel történt.

A kutatás eredményei

Jelen fejezetben a kutatás főbb eredményeit, illetve részeredményeit 
ismertetjük a helyi közösségfejlesztési folyamatokra vonatkozóan, a lakosság vélemé-
nyének, igényeinek tükrében. Terjedelmi okok miatt nem tudjuk a kutatás összes eredmé-
nyét prezentálni, így a cikkből kimarad a közvetlenül a Cselekvő közösségek projektre 
vonatkozó eredmények bemutatása, valamint a földrajzi elhelyezkedés, a nem és a gazda-
sági aktivitás változói által generált eredmények részletezése.

A település jelenlegi helyzete

A település jelenlegi helyzetének vizsgálatakor azt néztük meg, hogy 
a települések lakói mit gondolnak a településről, ahol élnek, mennyire ismerik településük 
történetét és múltját, mennyire kötődnek hozzá.

Általános attitűdök

Az általános attitűdök vizsgálatának kérdőívében olyan 5 fokozatú 
attitűdállításokat fogalmaztunk meg (5-ös érték szerint az illető teljes mértékben egyetért 
az állítással, míg az 1-es érték esetében egyáltalán nem ért egyet vele), melyek a lakosok 
településhez való viszonyát, kötődését fejezi ki.

2018 2019

Szeretek ezen a településen élni 4,02 3,99

Jól ismerem a település ügyes-bajos dolgait 3,58 3,55

A település lakói jól ismerik egymást 3,64 3,60

A település lakói összetartók, figyelnek 
egymásra

3,16 3,19

A település lakói aktívan tesznek a közösség 
fejlesztése érdekében

3,08 3,10

A település lakói a település problémáit 
közösen próbálják megoldani

2,96 3,00

Sok közösségi program van a településen 3,42 3,47
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2018 2019

Ha lenne lehetőségem, én is jobban 
hozzájárulnék a település közösségének 

épüléséhez

3,67 3,67

Akkor is ezen a településen szeretnék élni, 
ha lenne lehetőségem elköltözni innen

3,58 3,58

Másnak is ajánlanám, hogy erre a 
településre költözzön

3,59 3,59

ÁLLÍTÁSOK ÁTLAGA 3,47 3,47

           [1] A település általános megítélése – Teljes minta (saját szerkesztés)

Az eredményekből az látszik, hogy az egyes állítások közel azonos átlagértékeket 
kaptak, mindezek fényében érdemes a szélsőséges értékeket megvizsgálni. Az 1. ábrán 
feltüntetett eredmények szerint a 2018-as felmérés során a legnagyobb egyetértés 
(4,02) a „Szeretek ezen a településen élni” állítással kapcsolatos. Ez az állítás 2019-ben 
is a legjobb átlageredményt érte el (3,99), igaz, kissé visszaesett az ezzel a kijelentéssel 
teljesen egyetértők aránya. 

A 2018-as felméréshez képest 2019-ben növekedett a „Sok közösségi program van 
a településen”, „A település lakói a település problémáit közösen próbálják megoldani” és 
„A település lakói összetartók, figyelnek egymásra” állítások átlagértéke, de még így sem 
haladták meg az összesített átlag szintjét. Kismértékű csökkenés történt a két felmérés 
között a két átlag feletti értékelést is elérő, „A település lakói jól ismerik egymást”, illetve 
a „Jól ismerem a település ügyes-bajos dolgait” állítások esetében. 

Mindkét felmérési időszak alatt a megkérdezett lakosok által a legkevésbé fontosnak vélt 
állítás „A település lakói a település problémáit közösen próbálják megoldani” volt (2,96 
és 3,00). Az összesített átlageredmények alatt az alábbi állítások helyezkednek még 
el: a település problémáinak közös megoldása, a település lakói aktívan részt vesznek 
a település közösségfejlesztésében, a település lakóinak összetartása, egymásra figye-
lése, valamint a sok közösségi program a településen. Ebből arra következtethetünk, hogy 
mindezen állítások által érintett témakörök további fejlesztésre szorulnak annak ellenére, 
hogy ezeknek a kijelentéseknek az átlaga kissé nőtt az első és második mérési alkalom 
között (vagyis nőtt az 5-ös vagy 4-es értéket adó válaszolók aránya), habár az eluta-
sítók (az 1-es vagy 2-es értéket adók) aránya sem csökkent jelentősen a két lekérdezési 
időszak között.

Érdemes kitérnünk az elköltözés kérdésére. Mindkét felmérési időszakban az esetleges 
elköltözés/maradás lehetőségét („Akkor is ezen a településen szeretnék élni, ha lenne 
lehetőségem elköltözni innen”) a 3,58-as átlagérték mutatja. Ami egyben azt is jelenti, 
hogy a megkérdezett lakosok közül sokan költöznének el településükről, ha erre lehető-
ségük volna.

Demográfiai különbségek

Ha a fenti kérdéskört demográfiai szempontok alapján is megvizsgáljuk 
(a korcsoportok szerinti megoszlást nézve), azt látjuk, hogy minél idősebb korcsoportot 
vizsgáltunk, annál pozitívabbak voltak az egyes állításokra adott átlagértékek, vagyis 
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minél idősebb valaki, annál pozitívabban viszonyul településéhez. 

Felmérésünk eredményei szerint a településsel kapcsolatos attitűdök tekintetében a 30, 
illetve a 40 éves életkor körül jelennek meg választóvonalak. A 30 év alattiak mindegyik 
állítással átlag alatti mértékben értettek egyet, vagyis, az átlagnál kevésbé szeretnek 
településükön élni, kevésbé ismerik településük történetét, illetve problémáit, kevésbé 
kötődnek hozzá, kevésbé ajánlják másoknak, nagyobb a hajlandóságuk az elköltözésre. 
A 30-40 éves korosztálynál az állítások átlagai már többé-kevésbé megfelelnek a teljes 
mintán mért átlagoknak. 40 éves kor felett erősödik a településhez való pozitív viszo-
nyulás: erősebb a kötődés, a településtörténet ismerete, a problémák ismerete, a közös-
ségi összetartás fontossága, a közösségi aktivitás, a helyben maradás. Azonban a közös-
ségi együttműködésre vonatkozó állításokra, illetve a közösségi programok meglétére 
vonatkozóan az idősebbek is csak átlagos értékelést adtak. Mindez azt jelenti, hogy mind 
a fiatal, mind az idősebb korosztály szerint a közösségfejlesztés terén fejlődésre, további 
lépésekre lenne szükség.

Az iskolai végzettség tekintetében is egyértelmű sorrend alakult ki a válaszadók között: 
a szakmunkás végzettségűek adták a legrosszabb értékeléseket, ők látják legrosz-
szabbnak a helyi közösség helyzetét. Őket követik az általános iskolát végzettek, majd 
a középiskolai végzettségűek, végül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Ez utóbbi 
csoporttagjai viszonyultak legpozitívabban településükhöz és közösségükhöz, ők adták 
a legmagasabb értékeket. Azonban a közösségi összetartással, aktivitással, probléma-
megoldással kapcsolatos állítások értékelése esetén az iskolai végzettségtől függetlenül 
egyöntetűek a válaszok: ezeket negatívabban értékelték, vagyis fejlesztendő terület. Egy 
másik érdekes eredmény, hogy a közösségi programok terén („Sok közösségi program 
van a településen”) az értékelés eltér az előbb említett iskolai végzettség sorrendtől: 
a megkérdezett felsőfokú végzettséggel rendelkezők az átlagnál magasabb mértékben 
adtak 4-es és 5-ös értéket a kérdésre, a náluk alacsonyabb végzettségűek átlagosan vagy 
kevésbé értettek egyet ezzel az állítással. Ez az eredmény a jövőbeni programszervezés, 
programkínálat és kommunikáció szempontjából lehet megfontolásra érdemes.

A 2019-es felmérésben több olyan állítást is találtunk, amelynek értéke növekedett 
a 2018-as felméréshez képest. Ilyen az összetartás megítélése („A település lakói 
összetartók, figyelnek egymásra”), ami különösen a 30-as és az 50-es korosztály, illetve 
a szakmunkás végzettséggel rendelkezők körében növekedett. „A település lakói 
a település problémáit közösen próbálják megoldani” állításnál a 30-59 év közöttiek és 
a középfokú iskolai végzetségnél alacsonyabb végzettségűek csoportjába tartozók adtak 
magasabb értékeket az első, 2018-as felméréshez képest.

Három olyan állítást emelnénk még ki, amely értéke visszaesett, csökkent a lekérdezési 
fordulók között:a „Szeretek ezen a településen élni”, a „Jól ismerem a település ügyes-
bajos dolgait” és „A település lakói jól ismerik egymást” kijelentések esetében az átlagok 
csökkenésének hátterében leginkább a 70 év felettiek, illetve a középfokú- és magasabb 
iskola végzettségűek véleménye áll. 
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Településtörténet

A települések jelenlegi helyzetét, a hozzá való kötődést feltáró témakörbe 
tartozik az is, hogy a helyi lakosok mennyire ismerik településük történetét ("Mennyire érzi 
úgy, hogy ismeri a település történetét?"). A megkérdezettek erre a kérdésre is egy ötfokú 
skála segítségével tudtak válaszolni, ahol az 1-es érték jelentette azt, hogy "egyáltalán 
nem ismerem", az 5-ös érték pedig azt, hogy "teljes mértékben ismerem" településem 
történetét (2. táblázat).

2018 2019

Egyáltalán nem ismerem (1) 4,2% 3,6%

Csekély mértékben ismerem (2) 18,6% 16,9%

Részben ismerem (3) 38,9% 39,6%

Viszonylag jól ismerem (4) 31,8% 32,3%

Teljes mértékben ismerem (5) 6,6% 7,5%

Átlag 3,18 3,23

            [2] Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét – Összes 
válaszadó (% és átlag)

Ha a kapott eredmények két szélső értékét vesszük, akkor azt látjuk, hogy míg a 2018-as 
felmérésben a válaszadók 6,6%-a mondta azt, hogy teljes mértékben ismeri településének 
történetét, addig ez az arány 2019-re 7,5%-ra emelkedett. Az egyáltalán nem ismerem 
válaszlehetőséget ennél is kisebb arányban választották (4,2%, illetve 3,6%). A többség 
úgy nyilatkozott, hogy viszonylag jól (31,8%, illetve 32,3%), vagy részben (38,9%, illetve 
39,6%) ismeri települése történetét. Vagyis az első mérési alkalomhoz képest, ha kis 
mértékben is, de javultak a lakosok ismeretei településükről, mert a skála felső három 
értékét nagyobb arányban jelölték meg, mint a skála alsó két értékét. Összességében azt 
látjuk, hogy az országos átlagérték – amellyel a megkérdezettek saját tudásszintjüket 
mérték – a 2018-as 3,18-ról 3,23-ra emelkedett. Ez azonban még nem jelent nagyfokú 
ismeretet településük történelmét illetően.

2018 2019

Összesen 3,18 3,23

Születéstől fogva 3,31 3,37

Több, mint 20 éve 3,18 3,19

10 és 20 év között 2,84 2,85

Kevesebb, mint 10 éve 2,55 2,55

[3] Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét – A településen 
eltöltött évek szerinti megoszlásban (átlagok)

Ha megnézzük azt, hogy ki mennyi ideje élt településén, és ezt az értéket összevetjük 
a település történetének ismeretével, akkor eredményeink azt mutatják, hogy minél 
régebben lakik valaki a településén, annál magasabb pontszámmal értékelte tudását 
települése történetével kapcsolatban (3. táblázat). Vagyis a településen eltöltött évek 
arányában nő a lakosok ismerete, tudása a település múltját illetően.
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Sólyom Barbara

 
 
 
 

Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét? (%)

Egyáltalán 
nem 

ismerem

Csekély 
mértékben 
ismerem

Részben 
ismerem

Viszonylag 
jól ismerem

Teljes 
mértékben 
ismerem

Szeretek 
ezen a 

településen 
élni (%)

2018 1 - 
Egyáltalán 
nem értek 

egyet

12,5 4,6 2,4 1,9 3,5

2019 15,2 4,9 2,7 1,8 3,9

2018 2 14,1 9,6 5,6 3,5 4,1

2019 9,9 9,6 5,4 3,2 2,9

2018 3 25,9 24,1 20,8 13,4 10,2

2019 22,9 26,9 21,9 14,5 12,0

2018 4 21,8 27,5 30,4 32,3 20,8

2019 25,7 29,5 33,6 35,0 27,1

2018 5 - Teljesen 
egyetértek

25,1 33,9 40,3 48,6 60,9

2019 25,8 28,9 35,9 45,2 53,8

[4] Mennyire érzi, hogy ismeri a település történetét – A településen élés 
szeretete szerinti bontásban (%)

Érdemes megvizsgálnunk a település történetének ismeretét a „Szeretek ezen a telepü-
lésen élni” állítással is. Amint az 4. táblázatból látszik, a település történetét teljes 
mértékben ismerők a 2018-as felmérés során 60,9 %-ban értettek egyet a „Szeretek 
ezen a településen élni” kijelentéssel. Ezt az arányt tükrözi a 2019-ben megismételt 
vizsgálat: szintén ez az állítás érte el a legmagasabb értéket (53,8%). Összességében azt 
mondhatjuk, hogy akik ismerik a településük történetét, azok inkább szeretnek települé-
sükön élni.

 Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét? (%)

Egyáltalán 
nem 

ismerem

Csekély 
mértékben 
ismerem

Részben 
ismerem

Viszonylag 
jól ismerem

Teljes 
mértékben 
ismerem

Kulturális 
élet, 

kulturális 
lehetőségek  

(%)

2018 1 - 
Egyáltalán 

nem fontos

6,6 2,0 1,3 0,8 1,6

2019 5,8 1,6 1,4 0,7 1,8

2018 2 11,0 5,7 4,1 2,8 5,1

2019 8,4 5,2 4,1 2,5 2,7

2018 3 23,9 25,6 18,9 17,3 10,7

2019 20,5 23,3 20,4 15,4 14,1

2018 4 27,7 33,3 38,0 36,4 29,6

2019 28,6 33,4 36,1 37,4 31,7

2018 5 - 
Különösen 

fontos

27,6 31,4 36,0 41,5 51,8

2019 33,8 34,9 37,1 43,0 48,2

5] Mennyire érzi, hogy ismeri a település történetét – A kulturális élet, 
kulturális lehetőségek fejlesztése szerinti bontásban 
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A település történetének ismeretét összevetettük a kulturális élet fejlesztésének 
igényével is (5. táblázat). 2018-ban a települési történeteket teljes mértékben ismerők 
51,8%-a tartana igényt több, gyakoribb és választékosabb kulturális életre, valamint 
kulturális lehetőségekre. Ez az arány 2019-ben hasonló értéket mutat (48,2%). Azon 
válaszadók, akik nem, vagy csak kisebb mértékben ismerik településük történetét, közel 
feleannyian igénylik a kulturális élet fejlesztését. Akik azonban jobban ismerik a település-
történetet, azok fontosabbnak tartják a kulturális életet, annak fejlesztését.

Demográfiai különbségek 

 2018 2019

Összesen 3,18 3,23

15-19 2,86 2,87

20-29 2,98 2,98

30-39 3,07 3,14

40-49 3,18 3,26

50-59 3,28 3,33

60-69 3,37 3,40

70-x 3,47 3,50

[6] Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét –  Korcsoportok 
szerinti megoszlás (átlagok)

A település történetének ismerete kapcsán a demográfiai mutatókat (életkor, iskolai 
végzettség) is megvizsgáltuk. A korcsoportok szerinti megoszlást tekintve azt az össze-
függést figyelhetjük meg, miszerint minél idősebb korosztályt nézünk, annál magasabb 
a település történetét ismerők aránya, ennek megfelelően minél fiatalabb egy korosztály, 
annál kisebb azok aránya, akik igazán jól ismerik településük történetét. Összehason-
lítva a két kutatási fordulót, kiemelkedik a 30-59 évesek csoportja, az ő értékeik nőttek 
leginkább a 2018-as első vizsgálat óta (6. táblázat).

 2018 2019

Összesen 3,18 3,23

általános iskola 3,04 3,09

szakmunkásképző 3,08 3,20

szakközépiskola/gimnázium/
technikum

3,21 3,24

főiskola; egyetem 3,40 3,40

[7] Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét – Iskolai 
végzettség szerinti megoszlás (átlagok)

A válaszokat iskolai végzettség alapján vizsgálva is hasonló összefüggést találtunk: 
minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál inkább jelölte be, annál 
magasabb értékre tette az ismeri települése történetét válaszlehetőséget (7. táblázat). 
Jelentős a különbség a végzettségek között, ti. a középfokú iskolai végzettségűeknél 
alacsonyabb végzettségűek esetében jóval alacsonyabb átlagokat kaptunk eredményül, 
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mint a középfokú és felsőfokú végzettségűek körében. Ez az eredmény mindkét felmérési 
időszakra vonatkozik, habár 2019-re a szakmunkás végzettségűek átlagértéke nagyot 
ugrott, majdnem elérte a középfokú végzettségűek körében mért átlagot. 

Közösségi események, rendezvények

Lakossági felmérésünkben a településeken megvalósuló közösségi 
programokra, rendezvényekre és eseményekre, azok számára, gyakoriságára vonatkozó 
véleményekre is külön témakört szenteltünk. Vajon a vizsgálatba bevont települések lakói 
hogyan látják településükön a közösségi programok meglétét vagy épp hiányát? 
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Összesen 2018 58% 43% 43% 52% 53% 70% 41% 43% 53%

2019 57% 42% 44% 51% 56% 71% 42% 45% 53%

15-19 2018 54% 46% 42% 54% 44% 56% 42% 48% 48%

2019 59% 47% 49% 55% 45% 69% 51% 51% 54%

20-29 2018 56% 46% 46% 54% 50% 66% 44% 48% 53%

2019 54% 40% 42% 49% 51% 68% 40% 43% 51%

30-39 2018 59% 44% 43% 53% 53% 70% 41% 42% 52%

2019 55% 39% 41% 51% 55% 70% 40% 43% 53%

40-49 2018 57% 40% 43% 52% 52% 69% 39% 41% 53%

2019 57% 40% 42% 51% 56% 71% 40% 44% 53%

50-59 2018 56% 39% 40% 49% 54% 73% 39% 38% 52%

2019 57% 40% 44% 49% 58% 74% 42% 44% 52%

60-69 2018 59% 41% 44% 51% 58% 75% 40% 41% 56%

2019 56% 41% 44% 49% 60% 74% 43% 44% 54%

70-x 2018 61% 47% 43% 57% 57% 75% 44% 46% 60%

2019 62% 49% 46% 54% 62% 74% 44% 47% 57%

[8] Közösségi események, rendezvények mennyiségével, gyakoriságával 
kapcsolatos vélemények, korcsoportok szerinti bontásban – Azok aránya, akik szerint 
nincs kevés az adott rendezvényből (%)

Vizsgálatunk eredményei szerint a megkérdezettek többsége (70%, illetve 71%) azt 
jelezte, hogy településén a leggyakoribb és leginkább elterjedt közösségi rendezvé-
nyek a társadalmi események és ünnepek (8. táblázat). Ezt követi a megemlítések 
arányában a művelődő közösségek, klubok és körök megléte (58%, illetve 57%), de 
szórakoztató rendezvényekkel, sporteseményekkel, valamint kiállításokkal és művészeti 
eseményekkel is találkozott a válaszadók több mint fele. A legkevésbé elterjedt 
rendezvénytípusok a kézműves vásárok és bemutatók, a táborok, a játszóházak, illetve 
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az ismeretterjesztő programok, de ezeknél az eseményeknél is a megkérdezettek több 
mint kétötöde nyilatkozott úgy, hogy vannak ilyen programok településén.

A következő lépésben ismét különböző közösségi eseményeket soroltunk fel (sportese-
mények, kézműves vásár és bemutatók, játszóházak, kiállítások és művészeti események, 
társadalmi események és ünnepek, szórakoztató rendezvények, táborok, ismeretter-
jesztő programok, művelődő közösségek, klubok, körök programjai), és a válaszolónak 
a „nincsen elegendő”, a „megfelelő számú van” és a „túl sok van” településükön válaszle-
hetőségek közül kellett választania. 

 

[9] Közösségi események, rendezvények mennyiségével, gyakoriságával kapcsolatos 
vélemények (%) (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM 
Barbara 2019, 90.)

A kutatás 2018-ban készült fordulójában kapott összesített adatok eredményei szerint 
kevés olyan esemény van a felkeresett településeken (1,3% és 5,3%-os arányban), 
amelyekből túl sok lenne és csökkenteni kellene számukat (9. ábra). Ebben a kategó-
riában a sporteseményeket emelhetjük ki, itt a válaszadók 5,3%-a szerint (a megkér-
dezettek huszada) túl sok van belőle településükön. Ennek oka valószínűleg a külön-
böző sportszövetségek elhelyezkedésében és szervezésében, a helyi adottságokban 
keresendő. Ezt az is bizonyítja, hogy a sportesemények sorában 46,7% azon válaszolók 
aránya, akik keveslik ezeket az eseményeket. A nincsen elegendő válaszkategóriában 
hasonló arányban szerepelnek és kiemelkednek a játszóházak, a kézműves vásárok és 
bemutatók, a táborok és az ismeretterjesztő programok. A legkevesebben a társadalmi 
eseményeket és ünnepeket hiányolták (30,2%).

42,5%

57,1%

57,2%

47,7%

47,1%

30,2%

59,0%

57,2%

46,7%

55,7%

41,6%

40,8%

49,4%

49,5%

66,0%

39,1%

40,4%

47,9%

1,8%

1,3%

2,0%

2,9%

3,4%

3,8%

1,9%

2,4%

5,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Művelődő közösségek, klubok, körök programjai

Ismeretterjesztő programok

Táborok

Kiállítások, művészeti események

Szórakoztató rendezvények

Társadalmi események, ünnepek

Játszóházak

Kézműves vásár, bemutatók

Sportesemények

Nincsen elegendő Megfelelő számú van Túl sok van
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Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét?

Egyáltalán 
nem 

ismerem

Csekély 
mértékben 
ismerem

Részben 
ismerem

Viszonylag 
jól ismerem

Teljes 
mértékben 
ismerem

Művelődő 
közösségek, 
klubok, körök 

programjai

2018 Nincsen 
elegendő

52,8 45,3 42,1 39,6 32,3

2019 Nincsen 
elegendő

55,3 46,9 45,1 40,0 39,3

Ismeretterjesztő 
programok

2018 Nincsen 
elegendő

62,6 57,8 58,4 54,8 45,3

2019 Nincsen 
elegendő

63,1 62,6 60,3 56,0 50,1

Táborok 2018 Nincsen 
elegendő

58,8 57,8 57,7 56,7 48,1

2019 Nincsen 
elegendő

63,1 60,5 57,3 53,4 57,4

Kiállítások, 
művészeti 

események

2018 Nincsen 
elegendő

56,5 48,0 47,1 47,1 45,3

2019 Nincsen 
elegendő

56,6 53,6 51,0 45,9 50,9

Szórakoztató 
rendezvények

2018 Nincsen 
elegendő

54,2 48,9 47,1 44,8 45,6

2019 Nincsen 
elegendő

54,8 49,6 46,0 39,8 37,8

Társadalmi 
események, 

ünnepek

2018 Nincsen 
elegendő

43,9 34,4 28,9 27,1 32,6

2019 Nincsen 
elegendő

41,0 31,6 29,2 25,3 30,8

Játszóházak 2018 Nincsen 
elegendő

62,3 59,3 59,4 58,0 55,5

2019 Nincsen 
elegendő

63,2 60,3 60,3 54,0 55,5

Kézműves vásár, 
bemutatók

2018 Nincsen 
elegendő

63,7 58,0 57,8 55,9 49,5

2019 Nincsen 
elegendő

62,1 57,3 57,8 53,4 51,7

Sportesemények 2018 Nincsen 
elegendő

57,9 47,7 46,2 45,3 42,3

2019 Nincsen 
elegendő

59,0 50,2 47,5 44,6 46,6

[10] Közösségi események, rendezvények mennyiségével, gyakoriságával 
kapcsolatos vélemények – A település történetének ismerete szerinti bontásban (%)

A vizsgálat során a településeken megvalósuló közösségi eseményekkel, azok mennyi-
ségével és gyakoriságával kapcsolatos véleményeket is felmértük, összefüggésben 
a település történetének ismeretével (10. táblázat). A közösségi eseményeket áttekintve 
érdemes észrevenni, hogy a településtörténetet nagyon jól ismerők leginkább a táborokat 
(2018-ban 48,1%, 2019-ben 57,4%), a játszóházakat (2018-ban és 2019-ben is 55,5%), 
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valamint a kézműves vásárokat, bemutatókat (2018-ban 49,5%, és 2019-ben 51,7%) 
jelölték meg. Ezen csoport legkevésbé a társadalmi eseményeket, ünnepeket (32,6%; 
30,8%), valamint a művelődő közösségek, klubok, körök programjait (32,3%; 39,3%) 
hiányolja. Megvizsgálva a települést nem ismerők csoportját, kicsit más képet kapunk. 
Ezen válaszadók is hiányolják a játszóházakat (62,3%; 63,2%) és a kézműves vásárokat 
(63,7%; 62,1%), de emellett több ismeretterjesztő programot (62,6%; 63,1%) is szeret-
nének. A település életét nem ismerők szintén kevésbé érzik hiányát a társadalmi esemé-
nyeknek és ünnepeknek (43,9%; 41,0%), valamint a művelődő közösségek, klubok, körök 
programjainak (52,8%; 55,3%).

Demográfiai különbségek

Érdemes tovább elemezni és megnézni a fenti eredményeket korcsoportok 
szerinti megoszlásban is. A táblázat a „nincsen elegendő” válaszkategóriát mutatja meg, 
vagyis azt, hogy melyek azok a programok, amelyekből az adott korosztály többet 
szeretne (11. táblázat). 

Mely közösségi 
eseményből, 

rendezvényből 
nincs elegendő (%)

19 év 
alatti

20-29 
éves

30-39 
éves

40-49 
éves

50-59 
éves

60-69 
éves

70 év 
feletti

Átlag

Művelődő 
közösségek, 
klubok, körök 

programjai

45,7% 43,6% 40,7% 42,7% 44,3% 40,9% 38,8% 42,5%

Ismeretterjesztő 
programok

53,8% 53,9% 56,4% 59,6% 61,3% 59,3% 52,6% 57,1%

Táborok 57,8% 54,3% 57,5% 57,2% 60,1% 56,2% 56,6% 57,2%

Kiállítások, 
művészeti 

események

45,8% 46,3% 47,0% 48,5% 51,3% 49,1% 43,5% 47,7%

Szórakoztató 
rendezvények

55,8% 50,0% 46,6% 48,5% 46,1% 42,3% 42,8% 47,1%

Társadalmi 
események, 

ünnepek

43,9% 33,9% 30,4% 31,0% 26,8% 25,4% 24,7% 30,2%

Játszóházak 58,2% 56,2% 59,3% 61,4% 60,6% 60,4% 55,8% 59,0%

Kézműves vásár, 
bemutatók

52,1% 52,1% 58,2% 59,3% 62,2% 58,9% 53,7% 57,2%

Sportesemények 51,9% 47,3% 47,6% 46,7% 48,5% 44,4% 40,4% 46,7%

            [11] Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő – Életkor 
szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit 
– SÓLYOM Barbara 2019, 92.)

Az átlagot tekintve a legidősebb, a 70 év felettiek korcsoportja az, amelyik többnyire 
a legkevésbé hiányol településén bármilyen jellegű közösségi eseményt vagy rendez-
vényt. Ezt követően azt látjuk, hogy a felsorolt rendezvények mentén válnak szét a megje-
lölt korcsoportok: a 30 év alatti korosztályhoz tartozók a művelődő közösségek, klubok, 
körök programjainak, a szórakoztató rendezvényeknek, a társadalmi eseményeknek és 
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ünnepeknek, illetve a sporteseményeknek a számát szeretnék növelni. A harmincasok 
a játszóházak programjait hiányolják, a középkorosztály (40-69 évesek) szerint pedig 
az ismeretterjesztő programokból, a táborokból, a kiállításokból és művészeti esemé-
nyekből, valamint a kézműves vásárokból és bemutatókból kellene több.

A kutatás két fordulóját összehasonlítva, az életkori csoportok szerinti bontásról azt 
mondhatjuk, hogy a 20-29 éves korcsoport tagjai 2019-ben a 2018-as válaszaikhoz 
képest növekvő arányban hiányolták az ismeretterjesztő programokat, a játszóházat, 
a táborokat, a kézműves vásárokat és bemutatókat, valamint a kiállításokat és művészeti 
eseményeket. Vagyis ezeket a rendezvénytípusokat igényelnék nagyobb számban és 
gyakoribb megjelenéssel a jövőben.

Ugyanennél a kérdésnél az iskolai végzettséget vizsgálva eredményeink azt mutatják, 
hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők szerint minden rendezvényből és 
eseményből elegendő van településén. A legmagasabb értékeket, vagyis a „legkevésbé 
van elegendő” programokat (nincs elegendő program) a legalacsonyabb iskolai végzett-
séggel rendelkezők, a nyolc általános iskolai osztályt végzett válaszolók jelölték meg. 
Ennek talán az lehet a magyarázata, hogy az alacsony iskolai végzettségűek esetében 
kevesebb lehetőség adódik, és kisebb igény jelentkezik településükön kívüli rendezvé-
nyek látogatására. Ők ezért is igénylik a több és gyakoribb településen belüli programot. 
Ha az életkorukat nézzük, akkor a fiatalabb korosztály a leginkább érintett ebben 
a kérdésben. Velük ellentétben, mivel a diplomások foglalkoztatottsági aránya magasabb, 
jövedelmük állandó és általában magasabb is, igényeik is szélesebb körűek, ezért nekik 
több lehetőségük van az igényük szerinti programok kiválasztásában, akár településükön 
kívüli rendezvények esetében is.
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Összesen 2018 58% 43% 43% 52% 53% 70% 41% 43% 53%

2019 57% 42% 44% 51% 56% 71% 42% 45% 53%

Általános  
iskola

2018 51% 40% 39% 46% 48% 63% 38% 38% 46%

2019 52% 39% 40% 45% 51% 65% 39% 39% 45%

Szakmunkás-
képző

2018 55% 43% 41% 48% 51% 65% 41% 40% 50%

2019 54% 41% 42% 45% 54% 67% 40% 41% 49%

Szakközépiskola/
Gimnázium/
Technikum

2018 58% 43% 42% 53% 52% 71% 40% 43% 54%

2019 59% 42% 44% 53% 57% 73% 43% 46% 55%

Főiskola/  
Egyetem

2018 65% 46% 51% 62% 61% 81% 45% 51% 63%

2019 59% 43% 48% 58% 61% 80% 46% 52% 63%

[12] Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő–Iskolai 
végzettség szerinti bontásban – Azok aránya, akik szerint nincs kevés az adott rendez-
vényből (%) 
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Ha a 2019-es eredményeket összevetjük a 2018-as eredményekkel, azt látjuk, hogy 
bizonyos eseményeket és rendezvényeket növekvő arányban tapasztaltak a megkérde-
zettek (12. táblázat). Ilyenek voltak a társadalmi események és ünnepek (70%, illetve 
71%), a szórakoztató rendezvények (53%, illetve 56%), valamint a kézműves vásárok 
és bemutatók (43%, illetve 46%). Csökkent azonban a kiállításokkal és művészeti 
eseményekkel (52%, illetve 51%), illetve az ismeretterjesztő programokkal (43%, illetve 
42%) találkozók aránya. A táblázatból ezzel összefüggésben az is kiolvasható, hogy 
a felsőfokú végzettséggel rendelkezők a kulturális programokat, valamint a táborokat 
növekvő arányban hiányolták 2019-ben.

A szórakoztató rendezvények esetében növekedést vehetünk észre 2019-ben, függetlenül 
a válaszolók életkori kategóriájától és iskolai végzettségétől. Hasonlóan növekvő arányt 
mutat a társadalmi események és ünnepek rendezvénytípus is.

Településnagyság

A közösség eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatban további 
elemzési lehetőséget nyújt a települési nagyság szerinti bontás (13. táblázat). 
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ÖSSZESEN 2018 58% 43% 43% 52% 53% 70% 41% 43% 53%

2019 57% 42% 44% 51% 56% 71% 42% 45% 53%

500 fő alatt 2018 38% 31% 28% 28% 44% 56% 32% 28% 30%

2019 42% 28% 27% 29% 51% 62% 30% 26% 33%

500 és 
2 999 fő 
között

2018 54% 37% 38% 45% 49% 69% 36% 36% 48%

2019 54% 37% 37% 45% 53% 70% 37% 38% 46%

3 000 és 
9 999 fő 
között

2018 68% 50% 52% 64% 58% 76% 45% 49% 63%

2019 60% 46% 53% 60% 55% 78% 47% 53% 61%

10 000 és 
39 999 fő 

között

2018 71% 55% 57% 77% 57% 75% 50% 60% 74%

2019 71% 57% 58% 75% 65% 79% 51% 67% 75%

40 000 és 
99 999 fő 

között

2018 73% 62% 54% 74% 65% 76% 57% 63% 73%

2019 69% 59% 62% 71% 56% 77% 59% 69% 73%

100 000 fő 
felett

2018 70% 62% 58% 77% 70% 77% 62% 66% 68%

2019 67% 56% 63% 64% 68% 73% 60% 60% 74%

[13] Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő– Telepü-
lésméret szerinti bontásban – Azok aránya, akik szerint nincs kevés az adott rendez-
vényből (%) 
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A táblázat adataiból az látszik, hogy minden közösségi eseménytípus esetében minél 
kevesebb lakossal rendelkezik egy település, annál nagyobb az igény a különböző helyi 
rendezvényekre. Ennek fordítottja is fennáll: minél nagyobb egy település, minél több 
lakosa van, annál kisebb az igény, annál alacsonyabb a „nincs elegendő” válaszok aránya. 
Vagyis a településméret és a közösségi rendezvények, illetve programok iránti igény 
közötti összefüggés jól látható. Úgy gondoljuk, hogy erre az eredményre is lehet építeni 
a helyi közösségfejlesztési folyamat során.

A két kutatási fordulót összehasonlítva azt mondhatjuk, hogy 2019-ben a lakosok 
a nagyobb településeken alacsonyabb arányban tapasztalnak társadalmi eseményeket 
és ünnepeket, kiállításokat és művészeti eseményeket, ismeretterjesztő programokat, 
valamint kézműves vásárokat és bemutatókat. A 3 000-9 999 fő közötti településeken 
is az ilyen jellegű kulturális programokból, valamint szórakoztató rendezvényekből lett 
kevesebb.

Fejlesztendő területek

Fejlesztendő területek fontosságának megítélése

Kutatásunk harmadik témaköre a közösségi élethez kapcsolódó fejlesz-
tendő területek vizsgálata a lakossági vélemények és észrevételek alapján. A válasz-
adóknak egy ötfokú skálán kellett bejelölniük véleményüket, az 1-es jelentette azt, hogy 
egyáltalán nem fontos, míg az 5-ös érték azt, hogy nagyon fontos az adott terület fejlesz-
tése. A kérdés a következő volt: „Mit gondol, a következő területek közül melyek azok, 
melyeken fontos lenne a fejlesztés az Ön településén?" (14. ábra).

 

[14] Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen (átlag) 
(Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 165.) 
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A 2018-as és a 2019-es adatokat összevetve azt látjuk, hogy a második alkalommal is 
a 13 lehetséges fejlesztési terület közül a legfontosabb fejlesztendő területnek a munka-
helyteremtést jelölték meg (4,3-as átlaggal), amelyet a település környezetfejlesztése és 
környezetszépítése követett. A település környezetfejlesztése és szépítése iránt tehát 
erős az igény. Sorrendben a következő fontos fejlesztendő terület az ifjúság helyzetének 
javítása (4,2-es átlaggal), a legkevésbé fontosnak pedig a helyi nyilvánosság növelése, 
helyi médiumok alapítása vagy számuk bővítése volt (3,7-es átlaggal). Az ifjúság helyze-
tének második (2018-ban), illetve harmadik (2019-ben) helyre kerülése azt jelenti, hogy 
a települések lakói érzékelik és tapasztalják a fiatalok megtartásának és a közösségi 
életbe való bevonásának nehézségét, ezért ezen a téren megoldásra lenne szükség. 
Meglepő, hogy a helyi nyilvánosság növelését és bővítését az egyik legkevésbé fontos 
területnek tartják a lakosok, pedig ez lehetne a helyi közösségfejlesztés egyik sarkköve. 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a két lekérdezési időszak között nem történt 
jelentős változás sem a területek fontosságának súlyában, sem sorrendjében. A felso-
rolt és értékelendő témák mindegyike fontos volt a válaszadók számára, de egyik sem 
emelkedett vagy ugrott ki jelentősen a többi közül. 

Demográfiai különbségek

A korcsoportok szerinti bontást nézve feltűnő, hogy a legtöbb fejlesztési 
területen eléggé kiegyenlített a korcsoportok véleménye, csak kismértékű véleménykü-
lönbségek láthatók. A fiatalabb korosztályok tagjainak markánsabb véleményük van, mint 
a többieknek.

A 30 évesnél fiatalabb korosztály számára a munkahelyteremtés, az ifjúság helyzetének 
megoldása, a változatos közösségi programok és új közösségi terek kialakítása, valamint 
a környezetfejlesztés a legfontosabb fejlesztendő terület. Ezeket a 2018-as évhez képest 
fontosabbnak ítélték meg 2019-ben.

A 30-49 évesek csoportjában a vélemények szinte teljesen megegyeztek a teljes 
minta átlagával, vagyis nem tudunk kiemelni egy olyan területet sem, amely kiemelke-
dően fontos lenne számukra. A 40-49 évesek korcsoportjában találunk ilyen területet, 
habár kiemelkedő fontosságról nem beszélhetünk: az ifjúság helyzete, a közösségi 
identitás erősítése, a lakosok aktívabb részvétele a közösségi ügyekben vagy az önkén-
tesség, az önkéntes munka kialakítása. Összehasonlítva a két lekérdezési alkalmat, azt 
látjuk, hogy egyes területek fejlesztésének fontosságát némileg magasabbra értékelték 
2019-ben, mint 2018-ban. Ilyenek például a helyi nyilvánosság erősítése és növelése, 
a lakossági aktivitás növelése, több közösségi program igénye.

Az idősebb korosztálynál is láthatunk fontosabbnak ítélt fejlesztési területeket. Ők 
kiemelték a nyilvánosság szerepének növelését, valamint „a közösségi identitás erősí-
tése”, „a lakók aktívabb részvétele közösségi ügyekben” állításokat is fontosabbnak 
tartották, mint a fiatalabb korosztályok. Ezeken kívül még a település környezetfejlesztése 
és szépítése, illetve a régi lakosok és új lakosok közötti kapcsolatok erősítése terén van 
egyetértés az idős korcsoportok között. A fiatalabbak kevésbé tartották fontosnak ezeket 
a területeket, ők inkább passzívak lennének a közösségi életben (részt vennének több és 
változatosabb közösségi programon, de aktívan vagy önkéntesként inkább nem vennének 
részt ezeken). Az idősebb korosztályban a két mérési alkalom eredményei között nem 
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volt, vagy alig volt különbség. Itt azonban kiemelnénk a 70 éven felüliek korosztályát, 
ugyanis az ő véleményük 2019-re tizedekben mérhetően ugyan, de negatívan változott, 
vagyis romlott a 2018-as felméréshez képest. 

A demográfiai adatok további elemzési körébe itt is bevontuk az iskolai végzettség válto-
zóját (15. táblázat). 

ÉV Általános iskola Szakmunkás-
képző

Középiskola Főiskola, 
egyetem

A közösségi identitás 
erősítése

2018 3,8 3,8 4,0 4,2

2019 3,9 4,0 4,1 4,2

Az ifjúság helyzete 2018 4,1 4,1 4,3 4,4

2019 4,1 4,2 4,3 4,4

Kulturális élet, 
kulturális lehetőségek

2018 4,0 4,0 4,1 4,2

2019 4,0 4,0 4,1 4,2

Munkahelyteremtés 2018 4,2 4,3 4,4 4,5

2019 4,2 4,3 4,3 4,5

A lakók aktívabb 
részvétele a 

közösségi ügyekben

2018 3,9 3,9 4,1 4,2

2019 3,8 4,0 4,1 4,2

A helyi nyilvánosság 
erősítése, döntések 
átláthatóbbá tétele

2018 3,8 3,8 3,9 4,0

2019 3,8 3,9 4,0 4,1

A helyi nyilvánosság 
növelése, helyi 

médiumok alapítása 
vagy számuk 

bővítése

2018 3,6 3,6 3,7 3,7

2019 3,6 3,7 3,8 3,8

Több közösségi 
program

2018 4,0 4,0 4,0 4,0

2019 4,0 4,0 4,1 4,0

Változatosabb 
közösségi programok

2018 4,0 4,0 4,1 4,0

2019 4,0 4,1 4,1 4,1

A település 
környezetfejlesztése, 
a település szépítése

2018 4,2 4,2 4,3 4,3

2019 4,2 4,2 4,3 4,3

Az önkéntesség, az 
önkéntes munka 

ösztönzése

2018 3,8 3,8 4,0 4,1

2019 3,8 3,9 4,0 4,0

Településtervezés, 
új közösségi terek 

kialakítása

2018 3,9 3,9 4,0 4,1

2019 3,9 4,0 4,1 4,1

A több generáció 
óta itt élők és az 

új lakosok közötti 
kapcsolat erősítése

2018 3,9 3,9 4,0 4,0

2019 3,9 4,0 4,0 4,0

[15] Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen – A felmérés 
éve és iskolai végzettség szerinti bontásban (átlag) 
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Eredményeink azt mutatják, hogy minél magasabb a válaszadók iskolai végzettsége, 
annál fontosabbnak tartanak majdnem minden fejlesztési területet. Például a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők a munkahelyteremtést tartják a legfontosabbnak, annak 
ellenére, hogy az ő csoportjukban a legmagasabb a teljes állásban foglalkoztatottak 
köre, és általában magasabb jövedelemmel is rendelkeznek, mint az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők. A közösségfejlesztés oldaláról nézve pedig az látszik, hogy 
mivel a többiek csoportjához képest a diplomásoknak a legfontosabb minden fejlesz-
tendő terület, ezért a közösségfejlesztésben, a közösségszervezésben, a helyi közössé-
gépítésben és erősítésben kulcsfontosságú szerepük van, vagy lehetne. Érdemes rájuk 
építeni.

Összehasonlítva a 2018-as és 2019-es adatokat, láthatjuk, hogy a szakmunkás-
képző iskolát végzettek véleménye szinte mindegyik területen javult, nekik a munka-
helyteremtés a legfontosabb, a helyi nyilvánosság növelése és számuk bővítése pedig 
a legkevésbé fontos terület. A középiskolát végzetteknek a helyi nyilvánosság, a település 
környezetfejlesztése és szépítése, illetve az önkéntesség vált jelentősebbé a két lekérde-
zési időszak alatt. Az általános iskolát végzettek és a diplomások véleménye szinte alig 
változott az első lekérdezéshez képest.

Településnagyság

A településnagyság és a fejlesztés szempontjából fontos területek 
összefüggéseit vizsgálva azt mondhatjuk, hogy míg 2018-ban az 500 fő alatti települések 
tartották a legkevésbé fontosnak a közösségi identitás erősítését, a lakossági aktivi-
tást, az önkéntességet, a közösségi terek kialakítását és a nyilvánosság működését, 
vagyis a közösség fejlesztését, addig 2019-re ennek a helyezésnek bizonyos területeit 
átvették a 10 000-39 999 fő közötti települések  Míg a két mérés között eltelt időszakban 
az 500 fő alatti települések lakosainak véleménye kissé javult, addig a 10 000-39 999 
fős városokban élőké csökkent. Ez a változás statisztikailag jelentősnek tekinthető, de 
a valóságban csupán egy-két tizedes változást jelent. Összességében tehát a fejlesztési 
területek továbbra is fontosak mind a kistelepülések, mind a nagytelepülések számára. 

Megvalósult fejlesztések a településeken a 2018-as és a 2019-es felmérés 
között

A fenti alfejezetben közölt adatok és elemzések a fejlesztés szempont-
jából fontosnak tartott, a helyi lakosok által igényként jelentkező területeket vizsgálták. 
Jelen alfejezetben a két lekérdezési időszak között megvalósult fejlesztésekre adott 
válaszokat nézzük meg (16. ábra).  
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[16] Fejlesztések a településen az elmúlt félévben Forrás: PONYI László – 
KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 172.

Eredményeink szerint a fejlesztések főként a település környezetfejlesztését és szépí-
tését, a kulturális életet és kulturális lehetőségeket, illetve a közösségi programokat 
érintették. Legkevésbé a helyi nyilvánosság növelésére, bővítésére (megjegyzendő, 
hogy a lakosok ezt tartották a legkevésbé fejlesztendő és fontos területnek), illetve 
munkahelyteremtésre került sor (ez utóbbi azonban minden korosztály és végzettség 
számára a legfontosabb lett volna). 

 

[17] Az érzékelt fejlesztések száma a településen az elmúlt félévben 
(Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 172.)

Összességében a válaszadók átlagosan hat területen érzékeltek és tapasztaltak fejlesz-
tést (17. ábra). A megkérdezettek tizede nem tapasztalt semmilyen fejlesztést a telepü-
lésén az elmúlt félévben, és minden 12-13. válaszadó jelezte, hogy mind a 13 felsorolt 
területen történtek pozitív változások, fejlesztés vagy fejlődés. 
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Demográfiai különbségek

A 2018 és 2019 között megvalósuló fejlesztések és a válaszolók életkori 
megoszlását az alábbi táblázat mutatja (18. táblázat).
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A közösségi identitás 
erősítése

44,2% 51,8% 55,4% 53,4% 54,9% 56,7% 53,5%

Az ifjúság helyzete 44,4% 42,3% 45,6% 43,6% 43,4% 42,7% 40,4%

Kulturális élet, 
kulturális lehetőségek

56,3% 60,5% 62,9% 63,2% 62,2% 62,4% 57,5%

Munkahelyteremtés 31,5% 33,9% 37,2% 34,6% 31,6% 32,4% 32,4%

A lakosok aktívabb 
részvétele a közösségi 

ügyekben

35,1% 38,4% 40,7% 38,1% 38,4% 40,0% 36,8%

A helyi nyilvánosság 
erősítése, döntések 
átláthatóbbá tétele

31,6% 34,9% 38,0% 35,7% 36,5% 39,3% 36,1%

A helyi nyilvánosság 
növelése, helyi 

médiumok alapítása 
vagy számuk bővítése

27,9% 29,2% 32,0% 29,8% 29,2% 32,0% 32,0%

Több közösségi 
program

58,6% 58,8% 60,8% 60,9% 61,1% 62,3% 57,0%

Változatosabb 
közösségi programok

50,6% 55,2% 57,2% 57,8% 57,9% 58,3% 55,3%

A település 
környezetfejlesztése, a 

település szépítése

55,2% 60,3% 63,7% 64,0% 65,8% 64,4% 62,0%

Az önkéntesség, az 
önkéntes munka 

ösztönzése

35,1% 35,1% 35,0% 35,4% 36,2% 39,3% 36,6%

Településtervezés, 
új közösségi terek 

kialakítása

40,8% 44,1% 45,4% 46,0% 46,2% 46,5% 43,8%

A több generáció 
óta itt élők és az 

új lakosok közötti 
kapcsolat erősítése

27,4% 32,4% 34,0% 34,3% 36,7% 37,2% 37,6%

[18] Fejlesztés a településen az elmúlt félévben – Életkor szerinti 
bontásban (%, akik szerint történt) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 175.)

A kapott adatok szerint a 30 év alatti fiatalok majdnem mindegyik fejlesztési területen 
átlag alatti arányban tapasztaltak fejlődést. Náluk a legmagasabb arányban a több 
közösségi program, a kulturális élet és lehetőségek, illetve a település környezetfejlesz-
tése és szépítése tevékenységek emelkednek ki a többi közül. A 30-39 éves korosztály 
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átlag feletti arányban észlelt pozitív változásokat, ők is a környezetfejlesztés és telepü-
lésszépítés területet jelölték meg legmagasabb arányban. A 40-59 évesek fejlesztésekkel 
kapcsolatos érzékelései az átlagos értéket mutatják. A 60-69 éves korcsoport az átlagnál 
nagyobb fejlődést látott a közösségi identitás erősödésében és a helyi nyilvánosság 
erősödésében, az átlagnál több és változatosabb közösségi programot tapasztaltak, 
valamint az önkéntesség és a településtervezés terén érzékeltek fejlődést. A 70 év felet-
tiek a több generáció óta a településen élők és az új lakosok közötti kapcsolat erősítése 
terén láttak fejlődést. A legkisebb javulási arányt minden korosztályban (kivéve a 20 év 
alattiak) a helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok alapítása vagy számuk bővítése 
terület kapta.

Iskolai végzettség szerinti bontásban nézve, a főiskolai és egyetemi végzettségűek 
az átlagnál magasabb arányban tapasztaltak fejlődést mindegyik területen, kivéve a több 
generáció óta a településen élők és az új lakosok közötti kapcsolat erősítése területén. 
Ennél a tevékenységnél a legnagyobb pozitív változást az általános iskolai végzettségűek 
látták. Ők a legjelentősebb fejlődést a települések szépítésében tapasztalták. A szakmun-
kásképző iskolát végzettek nem érzékeltek az átlagosnál jelentősen magasabb arányú 
fejlődést, de körükben is a leglátványosabb a település környezetfejlesztése és szépítése 
volt. Az érettségizettek a kulturális élet és kulturális lehetőségek bővülését érzékelték 
az átlagosnál nagyobb mértékben, valamint kiemelkedett náluk a több közösségi program 
és a település szépítésének területe, de ezek fejlődése a féléves időszak alatt átlagos 
mértékű volt.

Szerepvállalás

Ebben a kérdéskörben a helyi közösségi életben való szerepválla-
lásra vonatkozó eredményeket mutatjuk be, arra vonatkozóan, hogy a megkérdezettek 
milyen szerepet vállaltak eddig, és miket tudnának még elképzelni. Vagyis melyek azok 
a passzív és aktív tevékenységek, amelyekkel személyesen is hozzá tudnának járulni 
közösségük fejlesztéséhez, az összetartás erősítéséhez. 

A személyes hozzájárulás passzív módja – Részvételi szándék közösségi 
beszélgetéseken – a múltban

Kutatásunk során a közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban 
kitértünk a részvételi hajlandóság kérdéskörére is. Konkrétan megkérdeztük, hogy 
a válaszolók vettek-e részt olyan közösségi beszélgetésen az elmúlt egy-két évben, 
ahol a beszélgetés tárgya a helyi közösség fejlesztése, erősítése volt. Csak igen és nem 
válaszlehetőségeket adtunk meg. 

Fontos itt megjegyeznünk, hogy a kérdezett közösségi beszélgetések lehettek egyedi, 
helyi, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekttől független kezde-
ményezések, illetve a projekt keretében szervezett beszélgetések is. A kapott adatok 
szerint a válaszadók 35,5%-a hallott arról, hogy települése vagy településrésze részt vesz 
a Cselekvő közösségek projektben, és körülbelül ugyanennyien jelezték (32%), hogy részt 
vettek már közösségi beszélgetésen. Ezzel egyértelművé vált, hogy összefüggés van 
a projekt ismerete és a közösségi beszélgetésen való részvétel között, vagyis a kettőt 
nem tudjuk szétválasztani és külön-külön elemezni. 
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A fenti kérdésre adott válaszok szerint 2018-ban a megkérdezettek 32%-a mondta, hogy 
az elmúlt egy-két évben részt vett közösségi beszélgetésen. 2019-ben már lehetősége 
volt azt is meghatároznia a válaszolónak, hogy aktívan (hozzászólóként), vagy passzívan 
(hallgatóságként) működött-e közre ezeken a beszélgetéseken: 15%-uk aktívan, 28%-uk 
pedig passzívan vett részt. Ha ezen eredményeket összevonjuk, elmondhatjuk, hogy 
a lakosok összesen 43%-a jelent meg településén ilyen jellegű beszélgetésen. A 2018-as 
és a 2019-es adat között nagy a különbség, vagyis 2019-ben többen mentek el közösségi 
beszélgetésre, mint korábban, ami azt valószínűsíti, hogy „beindultak” a közösségfejlesz-
tési folyamatok a településeken.

Demográfiai különbségek

A projekt ismerete és a közösségi beszélgetésen való részvétel adatait 
tovább elemeztük életkor szerinti bontásban (19. táblázat). 

Sor % - Igen válaszok 19 év 
alatti

20-29 
éves

30-39 
éves

40-49 
éves

50-59 
éves

60-69 
éves

70 év 
feletti

Átlag

Ön hallott róla, hogy a 
települése részt vesz a 
„Cselekvő közösségek 

– aktív közösségi 
szerepvállalás” 

projektben?

23,4% 30,6% 37,8% 39,1% 40,2% 39,3% 35,5% 35,5%

Vett Ön részt az 
elmúlt egy-két 

évben közösségi 
beszélgetésen, 

amelynek témája 
a településen élők 
közösségi életének 

fejlesztése volt?

19,7% 26,5% 30,9% 34,9% 36,8% 36,8% 38,2% 32,2%

[19] Közösségfejlesztés ismerete és részvételi hajlandóság – Életkor 
szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM 
Barbara 2019, 100.)

Azt látjuk, hogy minél idősebb korcsoportot nézünk, annál nagyobb arányban jelölték be 
válaszadóink, hogy részt vettek az elmúlt egy-két évben közösségi beszélgetésen. 

Sor % - Igen válaszok Általános 
iskola

Szakmunkás-
képző

Középiskola Főiskola/ 
Egyetem

Átlag

Ön hallott róla, hogy a 
települése részt vesz a 
„Cselekvő közösségek 

– aktív közösségi 
szerepvállalás” 

projektben?

27,7% 28,2% 38,0% 48,8% 35,5%
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Sor % - Igen válaszok Általános 
iskola

Szakmunkás-
képző

Középiskola Főiskola/ 
Egyetem

Átlag

Vett Ön részt az elmúlt 
egy-két évben közösségi 

beszélgetésen, 
amelynek témája 
a településen élők 
közösségi életének 

fejlesztése volt?

26,6% 27,5% 34,1% 41,5% 32,2%

[20] Közösségfejlesztés ismerete és részvételi hajlandóság – Iskolai 
végzettség szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 100.)

Az iskolai végzettség szerinti bontásban egyértelműen kimutatható, hogy minél 
magasabb a válaszadó iskolai végzettsége, annál nagyobb arányban hallott 
a Cselekvő közösségek projektről, és annál nagyobb arányban vett részt az elmúlt 
egy-két évben a települését érintő, közösségfejlesztési folyamatról szóló közösségi 
beszélgetésen (20. táblázat). Ez azt jelenti, hogy főleg a diplomával rendelkezők tudtak 
a projektről, és ők jóval aktívabbak a közösségi élet terén, mint az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők. A különböző iskolai végzettségűek között jelentős különb-
séget találtunk mind a projekt ismeretét illetően, mind a közösségi beszélgetésen való 
részvételt illetően.

A személyes hozzájárulás passzív módja – Részvételi szándék közösségi 
beszélgetéseken – a jövőben

A közösségi beszélgetéseken való részvételi hajlandóságot ezúttal 
a jövőre vonatkoztattuk, vagyis azt a kérdést tettük fel, hogy „Részt venne-e a jövőben 
olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének fejlesztése a téma?" (21. 
ábra).

 

[21] Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település 
közösségi életének fejlesztése a téma? (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 182.) 

Tervezett

részvétel
közösségi
beszélgeté-
seken

0,0%00

#HIV! #HIV!

81,9%

48,3% 33,5% 18,1%2018

Részt vennék rajta, mint hallgatóság
Részt vennék rajta, aktív közreműködéssel, a véleményem megosztásával
Nem vennék rajta részt

73,1% 26,9%2019

Részt vennék rajta
Nem vennék rajta részt
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2018-ban a megkérdezettek 33,5%-a aktív közreműködéssel, véleménye megosztásával 
venne részt a közösségi beszélgetésen, 48,3%-a pedig passzívan, mint hallgatóság. 
Ezek az értékek együttesen és kerekítve 82%-os többségi részvételt jelentenek, amit 
úgy értelmezhetünk, hogy a helyieket érdekli, mi történik közösségükben. A válaszadók 
kevesebb, mint ötöde jelölte meg a „nem vennék rajta részt” válaszlehetőséget. 2019-ben 
az aktivitást és passzivitást már nem mértük, így csak azt mondhatjuk, hogy a lakosok 
73%-a venne részt közösségi beszélgetéseken. Ez az érték csökkenést mutat.

 

[22] Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település 
közösségi életének fejlesztése a téma? (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 183.)

Ha összehasonlítjuk a múltbéli közösségi beszélgetésen való részvételt a jövőben terve-
zett részvétellel, azt látjuk, hogy a múltban résztvevők a teljes mintához képest nagyobb 
arányban vennének részt jövőbeli beszélgetéseken is (22. ábra). Ez azt jelenti, hogy jól 
érezték magukat a korábbi beszélgetésen, fontosnak tartják jelenlétüket és közreműködé-
süket a település életében. Ez mindenképp előrelépés a közösségfejlesztési folyamatban, 
jelzés arra, hogy a helyiek igénylik ezt a folyamatot. Ezzel összefüggésben pedig, akik 
nem vettek még részt közösségi beszélgetésen, azok között nagyobb azok aránya, akik 
a jövőben sem szeretnének elmenni ilyen eseményre.

Demográfiai különbségek

Életkori bontásban nézve, hogy kik szeretnének a jövőben is elmenni 
közösségi beszélgetésre, azt látjuk, hogy ők jellemzően a középkorosztály tagjai, a 30-69 
éves korcsoport. Az aktív részvételt is ez a korosztály vállalná. A 30 év alattiak, főként 
a 19 év alattiak aktívan már nem vennének részt, csupán passzívan. A 70 év felettiek 
a legmagasabb arányban jelölték meg a passzív részvételt, és a 19 év alattiak után 
a legalacsonyabb az aktív közreműködési szándékuk. Vagyis érdekli őket, mi történik 
a közösségben, de nem szeretnének a közösséget érintő kérdésekben megnyilvánulni 
és szerepet vállalni. A 30 év alattiak, ezen belül a 19 év alattiak azok, akik a legnagyobb 

Tervezett 

részvétel 
közösségi 
beszélgeté-
seken

59,1%

89,3%

91,7%

73,1%

40,9%

10,7%

8,3%

26,9%

Nem, nem vettem részt

Igen, részt vettem rajta aktív
közreműködéssel, a véleményem

megosztásával

Igen, részt vettem rajta, mint hallgatóság

Teljes minta - 2019

Részt vennék rajta Nem vennék rajta részt
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arányban jelezték, hogy a jövőben nem kívánnak részt venni semmilyen közösségi 
beszélgetésen.

Oszlop % Általános iskola Szakmunkás-
képző

Középiskola Főiskola/ 
Egyetem

Átlag

Igen, részt 
vennék, mint 
hallgatóság

51,9% 49,0% 48,6% 43,4% 48,4%

Igen, részt 
vennék rajta, 

aktívan

24,2% 27,4% 36,4% 46,1% 33,5%

Nem vennék 
rajta részt

23,8% 23,6% 15,0% 10,5% 18,1%

[23] Szerepvállalás, közös beszélgetésekben való hajlandóság – Iskolai 
végzettség szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 104.)

Iskolai végzettség szerinti bontásban nézve azt látjuk, hogy minél magasabb valakinek 
az iskolai végzettsége, annál nagyobb a közösségi beszélgetéseken való részvételi 
szándéka, és annál aktívabban szeretne részt venni a közösségi életben, a közösségi 
folyamatokban (23. táblázat). Vagyis a passzív részvétel az iskolai végzettség csökke-
nésével együtt nő, míg az aktivitás az iskolai végzettség növekedésével együtt nő. Ezzel 
összefüggésben az általános iskolai végzettségűek aránya a legmagasabb azok közül, 
akik nem mennének el közösségi ügyeket érintő beszélgetésre.

A személyes hozzájárulás aktív módjai 

Az előző alfejezetben láttuk, hogy a közösségfejlesztéshez való szemé-
lyes hozzájárulás lehet passzív és lehet aktív. A közösségi beszélgetéseken történő aktív 
részvétel (hozzászólás, javaslatok és ötletek, tanácsok megosztása) mellett több más 
aktív hozzájárulási módra is rákérdeztünk a következő kérdés kíséretében: „Ön hogyan 
tudna hozzájárulni a település közösségi életének fejlődéséhez?" (24. ábra). 

 

 

[24] Személyes hozzájárulás módja (Forrás: PONYI László – KUTHY-ME-
GYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 187.)

10%

30%

27%

44%

25%

10%

29%

26%

46%

25%

Nem szeretnék hozzájárulni

Nem tudom, mivel járulhatnék hozzá a
fejlődéshez

Részt vennék tervezői műhelymunkákon
javaslatokkal, ötletekkel

Mások által szervezett programon önkéntesként
segítenék

Szabadidős programot szerveznék

2019 - Teljes minta 2018 - Teljes minta

Személyes 

hozzájárulás 

módja
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Összehasonlítva a két kutatási forduló eredményeit, azt látjuk, hogy 
a válaszolók kb. 60%-a valamilyen módon (és tudja, milyen módon) aktívan hozzájá-
rulna a helyi közösség fejlődéséhez, 29-30%-uk pedig hozzájárulna, de még nem tudja, 
mivel. Vagyis szeretnének részt venni a folyamatban, de nem tudják, mit tehetnének. 
Nekik tanácsra, további lehetőségek felvetésére lenne szükségük. A felmérésben 10% volt 
azok aránya, akik egyértelműen nem akarnak részt venni a folyamatban. 

A legtöbben (megközelítőleg a válaszadók fele) a mások által szervezett programokon 
önkéntesként segítenének. Ennek a hozzájárulási módnak nőtt az aránya a két lekérde-
zési időszak között (44%-ról 46%-ra). A válaszolók több mint negyede ötletekkel és javas-
latokkal segítene, negyedük pedig szabadidős programokat szervezne a helyieknek.

Demográfiai különbségek

Érdemes az adatokat tovább vizsgálni, ti. milyen személyes hozzájárulási 
módokat választottak a különböző életkorú és iskolai végzettségű demográfiai csoportok. 

19 év 
alatti

20-29 
éves

30-39 
éves

40-49 
éves

50-59 
éves

60-69 
éves

70 év 
feletti

Átlag

Szabadidős 
programot 
szerveznék

29,2% 28,3% 27,5% 23,8% 23,1% 20,5% 16,8% 24,0%

Mások által 
szervezett 
programon 

önkéntesként 
segítenék

36,1% 38,4% 42,4% 46,6% 49,8% 49,5% 38,5% 43,3%

Részt vennék 
tervezői 
műhely 

munkákon

20,6% 26,6% 27,4% 27,6% 28,8% 27,6% 22,2% 26,0%

Nem tudom, 
mivel 

járulhatnék 
hozzá

33,1% 28,2% 25,8% 26,3% 26,9% 28,0% 37,4% 28,9%

Nem 
szeretnék 

hozzájárulni

13,0% 12,0% 9,0% 7,8% 6,8% 7,9% 11,2% 9,5%

[25] A személyes hozzájárulás a település közösségi életének fejlődéséhez 
– Életkor szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 109.)

A szabadidős programok szervezését leginkább a fiatalok, a 40 év alattiak vállalnák 
(25. táblázat), ők aktív kezdeményezők lennének, de ők érték el a legmagasabb arányt 
a „nem szeretnének részt venni" válaszlehetőség esetében is. 40 év felett csökken 
a szervezési kedv, és nő az önkéntesi munkát felajánlók, valamint javaslatokkal, ötletekkel 
támogatók aránya, a segítő hozzájárulás. A 70 év felettiek között sokan nem tudják, 
mivel járulhatnának hozzá közösségük fejlődéséhez, őket sorrendben a 19 év alattiak 
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bizonytalansága és tanácstalansága követi.

Az iskolai végzettséget tekintve a főiskolai és egyetemi végzettségűek azok, akik aktívan 
– mind szervezésben, mind önkéntességben, mind javaslataikkal és ötleteikkel – részt 
vennének a közösségfejlesztésben.

Közösségek fejlesztését támogató programok, tevékenységek, 
kezdeményezések

 Ismert, működő kezdeményezések

Ebben a fejezetben azokat az eredményeket mutatjuk be, amelyek 
a települések közösségi tevékenységeire vonatkoznak (26. ábra). A megkérdezetteknek 
a következő kérdést tettük fel: „Felsorolunk néhány lehetséges formát, amelyek keretei 
között a helyi közösség lakói közösen valamilyen tevékenységet végezhetnek, vagy amit 
használhatnak a közösségi jólét érdekében. Kérjük, mindegyik esetében mondja meg, hogy 
Ön tud-e ilyen kezdeményezésről a településen!". Hét tevékenységet soroltunk fel, és két 
válaszlehetőséget adtunk meg: igen vagy nem. 

 

[26] Ismert közösségi kezdeményezések a településen (Forrás: PONYI 
László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 185.)

Mint az ábra is mutatja, a tevékenységek közül kiemelkedik a hagyományőrző csoport: 
a legtöbben (a válaszadók több mint kétharmada) ezt ismerték a tevékenységek közül 
2018-ban (68%) és 2019-ben (65%) is. A helytörténeti, helyismereti gyűjteményről is sokan 
tudtak (61% és 59%). A legkisebb arányban a tankatalógust jelölték meg az összes közül, 
mindkét lekérdezéskor erről hallottak a legkevesebben (18%). Önszervező, öntevékeny 
csoport megközelítőleg a települések felében volt, a többi közösségi kezdeményezés 
a felkeresett települések kevesebb, mint harmadában működött. 2018-ról 2019-re csupán 
egy tevékenység ismertségi aránya nőtt kissé, ez pedig a tanulóköré: 28%-ról 30%-ra. 
Az összes többi kezdeményezés ismertsége csökkent.

31%

31%

30%

18%

46%

59%

65%

32%

32%

28%

18%

48%

61%

68%

Szívességszolgálat

Önképzőkör

Tanulókör

Tankatalógus

Önszervező / öntevékenys csoport

Helytörténeti, helyismereti gyűtemény

Hagyományőrző csoport

2018 - Teljes minta 2019 - Teljes minta

Ismert 

közösségi 

kezdemé-
nyezések a 

településen
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Demográfiai különbségek

Az életkori csoportok válaszait elemezve azt látjuk, hogy a fiatalok kisebb 
arányban említették az egyes közösségfejlesztési tevékenységeket, mint az idősebbek 
(27. táblázat).

Sor % - Igen 
válaszok

19 év 
alatti

20-29 
éves

30-39 
éves

40-49 
éves

50-59 
éves

60-69 
éves

70 év 
feletti

Átlag

Hagyományőrző 
csoport

59,5% 63,6% 67,7% 69,9% 69,8% 72,3% 69,6% 67,8%

Helytörténeti 
gyűjtemény

54,3% 55,6% 61,5% 63,3% 63,3% 63,8% 62,6% 60,8%

Önszervező csoport 39,0% 43,4% 49,9% 49,3% 49,5% 52,2% 50,8% 48,1%

Tankatalógus 16,3% 17,9% 17,8% 16,0% 17,1% 18,8% 17,5% 17,5%

Tanulókör 25,4% 29,8% 28,9% 27,0% 26,2% 29,3% 28,6% 28,1%

Önképzőkör 26,2% 29,2% 32,4% 33,1% 31,0% 35,9% 33,4% 31,9%

Szívességszolgálat 30,6% 29,7% 30,2% 29,5% 30,6% 34,6% 37,6% 31,5%

[27] A közösségfejlesztési kezdeményezések ismerete – Életkor 
szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM 
Barbara 2019, 106.)

Kiemelkedik a 60-69 évesek korcsoportja, ők a szívességszolgálat tevékenységet kivéve 
mindegyik kezdeményezésnél a legnagyobb arányban említették, hogy ismerik azokat, 
és működnek a településen. Ebben a táblázatban is jól látszik a tankatalógus életkortól 
független, legkisebb mértékű ismerete.

A válaszolók iskolai végzetség szerinti bontásánál eredményül azt kaptuk, hogy általában 
minél iskolázottabb valaki, annál nagyobb arányban ismeri lakóhelyén a különböző közös-
ségi tevékenységformákat. Vagyis a legmagasabb ismertségi arányokat a felsőfokú 
végzetséggel rendelkezők adták, egy kivétellel: a tankatalógus esetében az általános 
iskolát és szakmunkásképzőt végzett lakosok jelölték meg magasabb arányban ezt 
a tevékenységet.

Településnagyság

A különböző közösségi tevékenységek és kezdeményezések ismertsége, 
vagy egyáltalán létezése jelentősen függ a települések nagyságától (28. ábra)
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65% 59% 46% 18% 30% 31% 31%

500 fő alatt 48% 40% 34% 13% 25% 24% 26%



Sólyom Barbara A „Lakossági megkérdezés” eredményei ...

141

H
ag

yo
m

án
yő

rz
ő 

cs
o

po
rt

H
el

yt
ör

té
ne

ti,
 

he
ly

is
m

er
et

i 
gy

űj
te

m
én

y

Ö
ns

ze
rv

ez
ő/

ö
nt

ev
ék

en
y 

cs
o

po
rt

Ta
nk

at
al

ó
gu

s

Ta
nu

ló
kö

r

Ö
nk

ép
ző

kö
r

S
zí

ve
ss

ég
sz

o
lg

ál
at

500 és 
2 999 fő 
között

66% 58% 43% 16% 26% 25% 26%

3 000 és 
9 999 fő 
között

69% 71% 54% 21% 32% 37% 37%

10 000 és 
39 999 fő 

között

77% 77% 50% 23% 38% 40% 38%

40 000 és 
99 999 fő 

között

60% 61% 52% 14% 34% 38% 26%

100 000 fő 
felett

72% 58% 60% 28% 44% 47% 52%

[28] Ismert közösségi kezdeményezések a településen

A 2019-es mintán jól látszik, hogy a 3 000 lakosnál kisebb településeken jelentősen 
kevesebb kezdeményezésről számoltak be, vagy volt tudomásuk az embereknek, mint 
a 3 000 főnél nagyobb településeken. Ha az egyes tevékenységeket nézzük, látjuk, hogy 
a legnagyobb ismertséggel bíró hagyományőrző csoport legnagyobb arányban a 10 000 
és 39 999 fő közötti településeken működik (77%), és ugyanez jelenik meg a helytörténeti, 
helyismereti gyűjteménynél is. Ahogy korábban említettük, a tankatalógus a legkevésbé 
ismert közösségi tevékenység. Ezt az 500 fő alatti települések lakói ismerték legkevésbé 
(13%), és meglepő módon hasonló arányban a 40 000-99 999 fős településen élők (14%).

Aktivizáló rendezvények

Fontos kérdésnek tartjuk, hogy a helyi lakosok szerint melyek azok 
a programok, amelyek összehozzák az embereket és erősítik a közösséget. A kérdés így 
szólt: „Véleménye szerint mely programokkal, kezdeményezésekkel lehet a helyi közös-
séget leginkább aktivizálni?”.

A válaszokból az derül ki, hogy a többség szerint a szórakoztató, zenés kulturális vagy 
sportesemények és rendezvények a legvonzóbbak, amelyek főként a fiataloknak, a gyere-
keknek és családoknak szólnak. Ezeket jellemzően falunapok, bálok és klubok formá-
jában tudják elképzelni. 
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Beágyazottság, kapcsolatok, szociális háló

Kutatásunkban a helyi lakosok közösségi és települési beágyazottságát, 
illetve szociális kapcsolatrendszerét is vizsgáltuk, mert a településhez való kötődés 
mértéke befolyásolhatja a közösségi folyamatokban való részvételt, annak mértékét. 
Jelen fejezetben ennek a kérdéskörnek a részeredményeit ismertetjük. 

 

[29] Mióta él a településen?

2018-ban a kutatásba bevont településeken a megkérdezett lakosok átlagosan 38 éve 
éltek, 2019-ben 39 éve (29. ábra). A válaszolók kétharmada születése óta nem költözött el 
településéről, ők átlagosan 45-46 éve élnek ott, több mint négyötödük legalább 20 éve. 

Azt a feltételezésünket nem erősítették meg a kapott adatok, hogy minél régebb óta él 
valaki a településen, annál több rokona él ott, illetve, hogy minél régebb óta él valaki 
a településen, annál több emberrel beszélgetett az előző nap (feltettük ezeket a kérdé-
seket is). Azt azonban az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy nagyon kevesen voltak 
olyanok, akiknek nincs rokonuk a településen, akik elzárkóznak a beszélgetésektől, és 
előző nap senkivel sem beszéltek. Ezek aránya 2018-ban és 2019-ben is 3% volt. Mindkét 
felmérési időszakban a megkérdezettek negyede (25%) az előző nap 3-5 személlyel 
beszélt, kicsivel több, mint negyede (28%) 6-10 személlyel, és 18%-uk 11-20 személy-
számot adott meg (30. ábra). 

[30] Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? 
(Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 193.)

Demográfiai különbségek

A két felmérési időszakban a legtöbb emberrel az 50-59 éves korosztály 
beszélgetett, ők átlagosan 14 személlyel társalogtak előző nap. Jelentős még a 20 év 
alattiak aktivitása is, ők 2019-ben nagyobb arányban beszélgettek 21-nél több személy-
lyel. A többi korosztály esetében csökkent a beszélgetésbe bevont személyek száma. 
Itt fontos kiemelnünk, hogy 70 éves kor felett jelentősen csökken a beszélgetőpartnerek 
száma, vagyis a 70 évnél idősebbek egyre kevesebb emberrel találkoznak, egyre kevesebb 
emberrel beszélgetnek, és egyre inkább bezárkóznak, elszigetelődnek társaiktól. Ez 

A telepü-

lésen él

7%

6%

14%

13%

17%

16%

15%

16%

12%

13%

12%

12%

17%

17%

5%

7%

2018

2019

Kevesebb, mint 10 éve 10-19 éve 20-29 éve 30-39 éve
40-49 éve 50-59 éve 60 vagy több éve Nem válaszolt

3%

11%

25% 28%

18%
12%

3%

13%

3%

12%

25% 28%

18%
12%

3%

12%

Egy személlyel
sem

1-2 személlyel 3-5 személlyel 6-10
személlyel

11-20
személlyel

20 személynél
többel

Nem válaszolt ÁTLAG

2018 2019Beszélge-

tések száma
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azonban összefügg a nyugdíjas léttel, a korral járó fizikai és szellemi aktivitás csökkené-
sével, valamint a rokonok és barátok számának életkorból adódó csökkenésével is.

 

[30] Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – 
Iskolai végzettség szerinti bontásban (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 196.)

Az iskolai végzettség szerinti bontásban láthatjuk, hogy minél magasabb valakinek 
az iskolai végzettsége, annál több kapcsolatot alakított ki napi szinten, annál több 
személlyel beszélgetett előző nap (30. ábra). A diplomások 15 fővel, őket a közép-
fokú végzettségűek követik 12 fővel, és érdekes módon az általános iskolát végzettek 
több személlyel beszélgettek (12 fő), mint a szakmunkásképző volt diákjai (11 fő). 
A diplomások társas kapcsolatának magas szintje annak fényében is érdekes, hogy 
az eredmények szerint a diplomások között jelentősen kisebb azok aránya, aki születésük 
óta a településen élnek, valamint a diplomások között találtuk legmagasabb arányban 
azokat, akiknek nem élt rokonuk a településen. Mindezek ellenére jelentős társas életet 
élnek, amit érdemes „felhasználni” a közösségfejlesztési folyamatokban.

Kommunikáció, tájékozódás, médiahasználat

Ebben a témakörben a kommunikációáramlást, a kommunikációs 
csatornák működését tártuk fel, konkrétan azt, hogy a helyi lakosok milyen módon, milyen 
formában jutnak hozzá a helyi hírekhez, történésekhez, információkhoz, illetve a lakosok 
mely kommunikációs csatornákat használják és preferálják. Mindezek egyben a közös-
ségfejlesztési folyamatok sikerét is meghatározzák.

A kérdőívben nyolc médiumot soroltunk fel, és ezen tájékozódási lehetőségek közül 
választották ki a megkérdezettek azokat, amelyek elérhetőek számukra és amelyeket 
jellemzően használnak (31. ábra).

12,5 11,6 12,6
14,8

12,812,1 10,6 11,1

15,0 15,2

Általános iskola Szakmunkásképzés Szakközépiskola/gimnázium/technikum Főiskola/egyetem Nem válaszolt

2018 2019
Iskolai

végzettség
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[31] Helyi médiahozzáférés és -használat (Forrás: PONYI László – 
KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 190.)

A felsorolt médiumok és információs csatornák közül a legtöbben a könyvtárakat 
ismerték 94-95%-os elérhetőséggel és használattal. Emellett igen nagy arányban 
említették az információs oszlopokat és hirdetőtáblákat, valamint a település weboldalát 
és közösségi oldalát (86-91% közötti arányban, vagyis a települések kilenc tizedében 
voltak hozzáférhetőek). Ezektől jelentősen lemaradt a helyi újság használata (de így is 
67-71%-os arányt látunk), a helyi TV-t, a hangosbemondót és rádiót körülbelül a lakosok 
egyharmada érte el. Mindebből az látszik, hogy a településeken még mindig jelentős 
befolyással bírnak a hagyományos médiumok, fontos információ közvetítők, mint például 
a helyi újság vagy hirdetőtábla, amelyek gyors és költséghatékony megoldást jelentenek 
a helyiek informálására. Ezek mellett ma már a digitális kommunikációs csatornák 
szerepe sem elhanyagolható, ezek használata is megkerülhetetlen a mai hírközlésben és 
tájékoztatásban. A két kommunikációs csatornát (az „offline-t” és az „online-t”) ma már 
együttesen kellene használni, ezzel is növelve a kommunikáció hatékonyságát.

Ha a helyi médiák hozzáférését nézzük az elmúlt években, akkor azt mondhatjuk, hogy 
2018-hoz képest 2019-re a legmagasabb ismertségű hirdetőtábla kivételével mindegyik 
helyi média elérhetősége és használata nőtt. A legjelentősebb növekedést a helyi rádió 
érte el (36%-ról 44%-ra), a település tévéadása (45%-ről 50%-ra) és a hangosbemondó 
(40%-ról 46%-ra).

Helyi médiumok 

elérhetősége és 
használata

89%

56%

67%

36%

45%

91%

40%

94%

91%

89%

71%

44%

50%

90%

46%

95%

A település weboldala

A település közösségi oldala

A település újságja

A település rádióadója

A település tévéadása

Információs oszlopok, hirdetőtáblák

Hangosbemondó

Könyvtár2018 2019
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Demográfiai különbségek

A különböző médiumok használata életkor szerinti bontásban nagy 
különbségeket mutat (32. táblázat).
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minta 
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41% 41% 41% 14% 18% 50% 6% 48%

15-19 35% 42% 34% 23% 13% 42% 6% 47%

20-29 42% 45% 34% 15% 16% 46% 7% 47%

30-39 49% 47% 41% 14% 16% 52% 5% 49%

40-49 49% 45% 40% 14% 18% 53% 6% 50%

50-59 44% 41% 42% 12% 18% 55% 6% 50%

60-69 37% 37% 46% 11% 19% 55% 5% 51%

70-x 26% 27% 49% 15% 23% 46% 5% 43%

[32] Helyi média használat életkor szerinti bontásban (Forrás: PONYI 
László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM Barbara 2019, 191.)

A válaszok szerint a 15-19 éves korcsoport érdekes módon a teljes minta arányánál 
sokkal nagyobb arányban használta a település rádióadóját. A 20-29 évesek átlagon 
felül tájékozódnak a település közösségi oldaláról és a hangosbemondótól, a 30-39 
éves korcsoport pedig egyrészt a közösségi oldalon, másrészt a település weboldalán 
érhető el leginkább. A 40-59 évesek szintén a weboldalt és a közösségi oldalt preferálják, 
de az információs oszlopok és hirdetőtáblák is fontosak számukra. A 60 évnél idősebbek 
főként a település újságjából tájékozódnak, ennek aránya a korral emelkedik. A könyvtár-
használók aránya is a korral emelkedik, de a 70 év felettiek esetében visszaesés látható. 
Itt azonban kiemeljük, hogy a 60-69 évesek között minden harmadik lakos, a 70 év feletti 
korosztálynak pedig negyede szerzi információit a weboldalról és a közösségi oldalról. 
Ez azt jelenti, hogy az online kommunikációs csatornák használói között az idősek is 
jelen vannak, nem csak a fiatalok. Eredményeink szerint az iskolai végzettség is befolyá-
solja a hírekhez és információkhoz való hozzájutás csatornáját, a médiahasználatot (33. 
táblázat). 

Oszlop % Általános 
iskola

Szakmunkás-
képző

Középiskola Főiskola/ 
Egyetem

Átlag

A település 
weboldala

Szoktam 
használni

23,3% 27,4% 47,8% 60,6% 40,2%

Nem 
szoktam 
használni

56,1% 59,7% 44,2% 35,4% 48,9%

Nincs is ilyen 20,6% 12,9% 8,0% 4,0% 10,9%
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Oszlop % Általános 
iskola

Szakmunkás-
képző

Középiskola Főiskola/ 
Egyetem

Átlag

A település 
közösségi 

oldala

Szoktam 
használni

25,9% 30,9% 47,3% 51,2% 39,6%

Nem 
szoktam 
használni

51,0% 53,7% 41,7% 39,4% 46,3%

Nincs is ilyen 23,1% 15,4% 11,0% 9,4% 14,1%

A település 
újságja

Szoktam 
használni

28,8% 34,5% 43,8% 60,0% 41,7%

Nem 
szoktam 
használni

29,2% 28,0% 23,3% 19,4% 25,0%

Nincs is ilyen 42,1% 37,5% 32,9% 20,6% 33,3%

A település 
rádióadója

Szoktam 
használni

11,4% 8,8% 11,9% 18,0% 12,3%

Nem 
szoktam 
használni

24,6% 26,0% 22,2% 23,4% 24,0%

Nincs is ilyen 64,0% 65,1% 65,9% 58,6% 63,7%

A település 
tévéadása

Szoktam 
használni

14,5% 13,9% 17,6% 25,1% 17,7%

Nem 
szoktam 
használni

26,3% 27,6% 25,1% 29,7% 27,0%

Nincs is ilyen 59,2% 58,6% 57,3% 45,2% 55,3%

Információs 
oszlopok, 

hirdetőtáblák

Szoktam 
használni

49,7% 49,0% 54,0% 57,4% 52,5%

Nem 
szoktam 
használni

37,7% 40,5% 38,3% 36,5% 38,5%

Nincs is ilyen 12,5% 10,6% 7,6% 6,1% 9,0%

Hangos- 
bemondó

Szoktam 
használni

10,9% 7,9% 6,5% 7,3% 7,8%

Nem 
szoktam 
használni

31,9% 34,7% 31,6% 31,1% 32,5%

Nincs is ilyen 57,3% 57,3% 61,9% 61,6% 59,7%

Könyvtár Szoktam 
használni

38,5% 38,5% 49,3% 62,0% 46,9%

Nem 
szoktam 
használni

51,6% 54,4% 46,6% 35,9% 47,5%

Nincs is ilyen 
a településen

9,9% 7,1% 4,0% 2,2% 5,6%

[33] Informálódás, tájékozódás a település életéről – Iskolai végzettség 
szerinti bontásban (2018) (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM 
Barbara 2019, 118.) 
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A középiskolai és főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők mindegyik médiafajtát 
nagyobb arányban használják, mint a többiek, vagyis minél képzettebb valaki, annál 
nagyobb arányban tájékozódik és használ különböző csatornákat. A 2018-as felmérés 
eredményei szerint a legalacsonyabb és legmagasabb végzettségűek médiahaszná-
lati arányai között nagyjából kétszeres (néha kicsit nagyobb, néha kicsit kisebb) volt 
a különbség, kivéve a hangosbemondó esetében. A legnagyobb különbséget a weboldal 
használatánál látjuk (23,3% az általános iskolai végzettségűek esetében, a negyedük, és 
60,6% a felsőfokú végzettségűek esetében, hattizedük).

Összefoglalás 

A kutatásban megközelítőleg 430 település 30 000 lakosának véleményét 
kérdeztük meg két alkalommal, 2018-ban és 2019-ben, kérdőív segítségével. A felmérés 
a helyi közösségfejlesztési folyamatra fókuszált. A lekérdezés a Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében történt.

A település jelenlegi helyzete – Általános attitűd

A település jelenlegi helyzetének megítélése általában pozitív volt 
a lakosság körében, ebben a kérdéskörben nem találtunk nagy eltérést a két adatfel-
vétel között. Továbbra is a „Szeretek ezen a településen élni” állításnál volt a legnagyobb 
az egyetértés, míg azon állítások esetében, amelyek a lakóknak a közösségi élethez való 
hozzájárulását mérik, a második megkereséskor is kedvezőtlen értékeket mutatott, bár 
mérhető bizonyos mértékű pozitív irányú fejlődés. A legnagyobb mértékű javulás a „Sok 
közösségi program van a településen” állítással kapcsolatban figyelhető meg. Fontos 
kiemelnünk, hogy a megkérdezettek közül sokan költöznének el a településről, ha erre 
lehetőségük volna.

Az életkori bontásban láttuk, hogy minél idősebb valaki, annál pozitívabban viszonyul 
településéhez. A 30 éven aluliak átlag alatti értékeket adtak, minden kérdéskörben 
a „kevésbé” jellemző rájuk (pl. kevésbé szeretnek a településen élni, kevésbé kötődnek 
hozzá, kevésbé ismerik a helyi problémákat), 40 éves kor felett azonban megfordul 
az irány, erősödik a pozitív viszonyulás. A közösségi együttműködéssel, az összetar-
tással és a programokkal kapcsolatban mindegyik korosztály átlagos értéket adott meg. 
Az iskolai végzettség alapján azt mondhatjuk, hogy a felsőfokú végzettséggel rendel-
kezők viszonyulnak legpozitívabban településükhöz.

A település jelenlegi helyzete – Településtörténet

A helyi lakosok válaszai szerint a 2018-as és a 2019-es lekérdezés idősza-
kában javult önértékelésük és tudásuk településük történetének ismeretével kapcso-
latban. Ha a településen eltöltött éveket is nézzük, látjuk, hogy minél régebben lakik valaki 
a településén, minél idősebb, és minél magasabb az iskolai végzettsége, annál többnek 
érzi helytörténeti tudását. További eredmény, hogy akik ismerik településük történetét, 
azok nagyobb mértékben szeretnek településükön élni. Azt is bizonyítani tudjuk, hogy 
minél jobban ismeri valaki településtörténetét, annál fontosabbnak tartja, és annál inkább 
igényli a kulturális programokat, a kulturális élet fejlesztését.
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Közösségi események, rendezvények

A válaszadók tapasztalatai szerint a településeken a leggyakoribb közös-
ségi rendezvények a társadalmi események és ünnepek voltak, illetve a művelődő közös-
ségek, klubok és körök rendezvényei. A legkevésbé elterjedt rendezvénytípusok 
a kézműves vásárok és bemutatók, a táborok, a játszóházak, illetve az ismeretter-
jesztő programok. Általában nem tartották elegendő számúnak a játszóházakat, 
a kézműves vásárokat és bemutatókat, a táborokat és az ismeretterjesztő programokat. 

Korcsoporti bontásban nézve a 70 év felettiek csoportja az, amelyik többnyire a legke-
vésbé hiányol bármilyen jellegű közösségi eseményt vagy rendezvényt településén. 
A 30 év alatti korosztály a művelődő közösségek, klubok, körök programjainak, a szóra-
koztató rendezvényeknek, a társadalmi eseményeknek és ünnepeknek, illetve a sporte-
seményeknek számát növelné, a harmincasok a játszóházak programjait hiányolják. 
A 40-69 évesek pedig az ismeretterjesztő programokból, a táborokból, a kiállításokból és 
művészeti eseményekből, valamint a kézműves vásárokból és bemutatókból szeretnének 
többet.

Az iskolázottság tekintetében a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok véleménye 
szerint minden rendezvényből és eseményből elegendő van településén, azonban a nyolc 
általános iskolai osztályt végzett válaszolók szerint minden programból kevés van.

2018 és 2019 között a társadalmi események és ünnepek, a szórakoztató rendezvé-
nyek és a kézműves vásárok, bemutatók száma növekedett, csökkent a kiállítások és 
művészeti események, illetve az ismeretterjesztő programok kínálata.

A településméret és a közösségi rendezvények, programok iránti igény között össze-
függést találtunk: minél kevesebb lakosa van egy településnek, annál nagyobb az igény 
a helyi rendezvényekre és eseményekre. És viszont, minél nagyobb egy település, annál 
kisebb az igény a helyi programokra.

Fejlesztendő területek – A területek fontosságának megítélése

A megkérdezettek körében mindkét vizsgálati alkalomkor az egyes 
településeken leginkább fejlesztendőnek vélt területek között nem a kulturális, valamint 
közösségfejlesztéssel összefüggő témák álltak a lista élén, hanem elsőként a gazda-
sági, majd a fizikai környezettel kapcsolatos témakörök. A válaszok alapján a munka-
helyteremtés, a település környezetének fejlesztése és szépítése, valamint az ifjúság 
helyzetének javítása került a lista első három helyére. A legkevésbé fontosnak a helyi 
nyilvánosság növelését, a helyi médiumok alapítását vagy számuk bővítését tartották. 
Az összesen 13 lehetséges fejlesztési terület értékelésekor a kulturális élet, a kulturális 
lehetőségek fejlesztése, illetve a közösségfejlesztés különböző formái az 5 fokú skálán 
a 4-es átlaghoz közeli értékelést kaptak.

A 2018-as és 2019-es lekérdezési időszak között nem történt jelentős változás sem 
a területek fontosságának súlyában, sem sorrendjében. A különböző korcsoportok 
véleménye a legtöbb fejlesztési területen kiegyenlített, csak kismértékű véleménykülönb-
ségeket találtunk. Az iskolázottsági szintet nézve eredményül azt kaptuk, hogy minél 
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magasabb a válaszadók iskolai végzettsége, annál fontosabbnak tartanak majdnem 
minden fejlesztési területet. Vagyis a felsőfokú végzettségűek számára minden terület 
fejlesztendő, így a közösségfejlesztés területe is.

A különböző fejlesztési területek fontosak mind a kistelepülések, mind a nagytelepülések 
számára. 

Fejlesztendő területek – Megvalósult fejlesztések a településeken a 2018-as 
és a 2019-es felmérés között

A két felmérés közötti időben megvalósuló fejlesztések közül főként 
a település környezetfejlesztésére és szépítésére, a kulturális élet változatosabbá tételére, 
illetve a közösségi programok bővítésére került sor. Legkevésbé a helyi nyilvánosság 
növelésére, bővítésére, illetve a munkahelyteremtésre (annak ellenére, hogy ez utóbbi 
minden korosztály és végzettség számára a legfontosabb lett volna) fordítottak figyelmet 
a településeken.

Szerepvállalás – A személyes hozzájárulás passzív módja – Részvételi 
szándék közösségi beszélgetéseken – a múltban

A közösségi beszélgetéseken való részvételi hajlandóságról összegzésül 
azt mondhatjuk, hogy 2018-ban 32% azon válaszadók aránya, akik aktívan vagy passzívan 
részt vettek településük közösségfejlesztéssel kapcsolatos beszélgetésén. Ez az arány 
2019-ben 43%-ra emelkedett, ami nagyon pozitív változást mutat.

A korcsoportos bontás szerint minél idősebb csoportba tartozik valaki, annál nagyobb 
arányban jelölte be, hogy részt vett az elmúlt egy-két évben közösségi beszélgetésen. 
Az iskolai végzettség alapján azt az eredményt kaptuk, hogy minél magasabb a válaszadó 
iskolai végzettsége, annál nagyobb arányban vett részt a települését érintő, közösségfej-
lesztési folyamatról szóló beszélgetésen.

Szerepvállalás – A személyes hozzájárulás passzív módja – Részvételi 
szándék közösségi beszélgetéseken – a jövőben

A jövőbeli szándékra vonatkozóan azt látjuk, hogy 2018-ban a települések 
lakói 81,9%-ának lenne igénye aktívan vagy passzívan részt venni ezeken az esemé-
nyeken, 2019-ben pedig 73%-uk jelezte részvételi hajlandóságát. Ráadásul akik már 
korábban részt vettek ilyen jellegű beszélgetésen, azok a teljes mintához képest nagyobb 
arányban vennének részt a jövőben is ilyen eseményen, akik pedig nem vettek még részt 
rajta, azok között nagyobb azok aránya, akik a jövőben sem mennének el. Az ilyen jellegű 
összejöveteleken leginkább a 70 év feletti idősek, a 20 év alatti fiatalok és az alacsony 
iskolai végzettségűek nem vennének részt. A legaktívabb a 30-69 éves korosztály és 
a diplomások.
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Szerepvállalás – A személyes hozzájárulás aktív módjai

Összességében a válaszolók kb. 60%-a aktívan hozzájárulna a közösség 
fejlődéséhez, 30%-a hozzájárulna, de még nem tudja milyen tevékenységgel, és 10% azok 
aránya, akik semmiképp nem vennének részt a folyamatban. A legtöbben önkéntesként 
segítenének.

A 40 év alattiak főként szabadidős programokat szerveznének, a 40 év felettiek inkább 
önkéntes munkát végeznének. A 70 év felettiek és a 19 év alattiak közül sokan nem 
tudják, hogyan és mivel járulhatnának hozzá a közösségfejlődéshez, nekik ez ügyben 
tanácsra lenne szükségük.

Ebben a szerepvállalási kérdéskörben is a felsőfokú végzettségűek lennének 
a legaktívabbak.

Közösségek fejlesztését támogató programok, tevékenységek, 
kezdeményezések – Ismert, működő kezdeményezések

Az első és a második felmérésünk alkalmával is a hagyományőrző csoport 
működése volt az, amit a legtöbben ismertek a válaszadók közül. Ezt követte a helytörté-
neti, helyismereti gyűjtemény. Önszervező, öntevékeny csoport megközelítőleg a telepü-
lések felében volt. Legkevesebben a tankatalógust jelölték meg mint helyi közösségi 
kezdeményezést. 

A korosztályokat tekintve a 30 év alatti fiatalok kisebb arányban említették az egyes 
közösségfejlesztési tevékenységeket, mint az idősebbek. A 60-69 évesek mindegyik 
tevékenységet nagyobb arányban ismerték, mint a többi korcsoport. Eredményeink 
szerint minél iskolázottabb valaki, annál nagyobb arányban ismeri lakóhelyén a külön-
böző közösségi tevékenységformákat.

A településnagyságra vonatkozóan azt látjuk, hogy a 3 000 lakosnál kisebb településeken 
jelentősen kevesebb közösségi kezdeményezésről és tevékenységről jelezték, hogy 
ismerik vagy működik a településen, mint a 3 000 főnél nagyobb településeken.

Közösségek fejlesztését támogató programok, tevékenységek, 
kezdeményezések –aktivizáló rendezvények

A vizsgálat eredményei szerint a lakóközösséget főként a zenés szóra-
koztató programok, a falunapok, illetve a családi, sport- és kulturális rendezvények tudják 
aktivizálni.

Beágyazottság, kapcsolatok, szociális háló

A településhez való kötődés mértékét, a beágyazottságot, a szociális 
kapcsolatrendszert vizsgálva azt mondhatjuk, hogy nagyon kicsi azok aránya, akiknek 
nincs rokona a településen, és nem beszélgettek senkivel előző nap. Mindkét felméréskor 
a válaszolók negyede az előző nap 3-5 személlyel beszélt, negyede 6-10 személlyel, és 
18%-uk 11-20 személlyel. Ehhez fontos hozzátennünk, hogy a lakosok átlagosan 38-39 
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éve éltek az adott településen.

A legtöbb emberrel az 50-59 éves korosztály beszélgetett, átlagosan 14 fővel, és jelentős 
a 20 év alattiak aktivitása is, ők 2019-ben nagyobb arányban beszélgettek 21-nél több 
személlyel. 70 éves kor felett azonban radikálisan csökkent a beszélgetőpartnerek 
száma, egyre erősebb az elvonulás, a visszahúzódás, az elszigetelődés.

Az iskolai végzettség szerinti bontás azt mutatja, hogy minél magasabb az iskolai 
végzettsége valakinek, annál több kapcsolatot alakított ki napi szinten, vagyis az emberi 
kapcsolatrendszer terén is a diplomások a legaktívabbak. Ez is megerősíti eddigi eredmé-
nyeinket, miszerint a közösségfejlesztési folyamatokban erős szerephez juthat a közép-
korú, diplomás réteg.

Kommunikáció, tájékozódás, médiahasználat

A tájékozódással és médiahasználattal kapcsolatos kérdésben nyolc 
médium közül választották ki a megkérdezettek azokat, amelyek számukra elérhe-
tőek, és amelyeket használnak. A vizsgálat eredménye szerint a legtöbben (94-95%) 
a könyvtárakat ismerték és használták, az információs oszlopokat és hirdetőtáblákat 
is nagy arányban említették (90-91%), valamint a település weboldalát és közösségi 
oldalát (86-91%). Ezek az adatok azt mutatják, hogy mind a hagyományos, mind 
a digitális kommunikációs csatornákat érdemes használni a lakosság tájékoztatására. 
Mindegyik korosztályban használják az „offline” és az „online” csatornákat, ez alól a 70 
év felettiek sem kivételek. A válaszolók iskolai végzettsége azt mutatja, hogy minél 
magasabb végzettségű valaki, annál nagyobb arányban tájékozódik és használ külön-
böző csatornákat. 
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II. Társadalmi oldal

Results of the “Survey of Locals” Concerning 
to Local Community Development

In this paper I introduce one of the surveys 
of the Acting Communities – Active Commu-
nity Involvement project. In this research, we 
studied – based on interviews of citizens – 
the developmental results of the settlements 
which have been supported by the Territorial 
and Settlement Development Operative 
Program (Terület-és Településfejlesztési 
Operatív Program 5.3.1-16 and 6.9.2-16, 
shortly TOP). Here we compare the results of 
the interviews made in 2018, at the beginning 
of the program, with results of the second 
survey made in 2019, at the and of the project. 
We focused on the questions how and to what 
extent can cultural institutions – libraries, 
cultural community centres and museums – 
involve the local communities in their activi-
ties and community development aspirations. 
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Rab Árpád

Múzeumi helyzetkép 
– kutatási jelentés egy 
országos kvalitatív 
kutatás eredményeiről
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Múzeumi helyzetkép 
– kutatási jelentés egy 
országos kvalitatív 
kutatás eredményeiről

A kutatás háttere és módszertana

A kutatás megrendelője az NMI Művelődési Intézet Nkft. volt, az adatokat 
a Kutatópont Kft. vette fel. Mindkettejüknek köszönöm, hogy rendelkezésemre bocsáj-
tották a primer adatokat, és engedélyezték az eredmények közzétételét. Az adatfelvétel 
célja a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című EFOP-1.3.1-15-2016-
00001 azonosító számú projekt hatásvizsgálata volt. 

A projekt keretében megvalósuló Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről című 
kutatás célja a beavatkozási helyszíneken meginduló közösségfejlesztési folyamat 
nyomon követése, hatásainak feltárása. Az adatfelvétel teljeskörű volt, minden olyan 
település bekerült a vizsgálatba, amely A helyi identitás és kohézió erősítése című, 
TOP-5.3.1-16 és TOP-6.9.2-16 kódszámú felhívásokon az adatfelvétel idején pályázati 
támogatásban részesült. Az adatfelvétel keretében az érintett települések véleményfor-
málóival (polgármesterek, kulturális intézményvezetők, helyi véleményvezérek, önkor-
mányzat, polgármesteri hivatal tisztviselői stb.) strukturált interjúk készültek.1 Összes-
ségében 358 különböző településen zajlott adatfelvétel, átlagosan hét (legalább 5 fő, 
legfeljebb 9 fő) interjúalany került be az adatbázisba településenként. A kutatás során 
három alkalommal zajlott adatfelvétel, az első hullámban 2 476 fő, a második hullámban 
2 159 fő, míg a harmadik hullámban 2 219 fő, azaz összesen 6 854 fő bevonásával. 
A kutatás keretében strukturált interjúk felvételére került sor.2 Az adatfelvétel szemé-
lyesen zajlott. A kérdezőbiztosok ezt követően megadott kérdéssor alapján készítettek 
egy-egy települési jelentést.

A kutatás az idő rövidsége miatt (másfél év) ezen folyamatok esetében még mindig 
inkább alapos helyzetkép vizsgálatnak felel meg, mint longitudinális vizsgálatnak. 
A naptári év önmagában is ciklikusságot hordoz (télen kevesebb program, közös 
esemény van), illetve jelentősebb trendváltozásokat sem a lakosok, sem a véleményfor-
málók nem érzékelhettek. Például, ha elindult egy új éves rendezvénysorozat, azt nagy 
valószínűséggel csak egyszer tartották meg a másfél év során. A közösség formálódása, 
a helyzet javulása amúgy is nehezen megfogható, látens folyamat, melynek (a közösség 

1 A teljes kutatási jelentés megjelent: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – SÓLYOM 
Barbara 2019

2 A vizsgált települések elhelyezkedése és mérete változó, így eltér az is, hogy a kulturális közszol-
gáltatás keretében üzemel-e ott múzeum, muzeális intézmény vagy muzeális jellegű intézmény.
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tagjai számára is) látható eredményei csak hosszabb távon mutathatók ki.3  
Az interjúalanyok a művelődési intézményekről, a könyvtárakról és a múzeumokról 
mondtak személyes véleményt a közösség életében játszott szerepük fényében. 
Ha a három intézmény egymáshoz képest való helyzetét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
a múzeumok szerepe a legkisebb a közösség életében, viszont ezekre támaszkodnak 
leginkább. A nagyvárosokban a kulturális intézmények színesek, jól működnek. 
Ritka esetben kifejezetten sok közösségi színtér van jelen, ezekhez általában sok program 
is csatlakozik. A másik véglet az, ahol gyakorlatilag semmilyen helyi kulturális élet nincs, 
de ezek száma elenyésző. A túlnyomó többségben a leírások árnyaltak. A kulturális intéz-
ményekkel kapcsolatos válaszokban sokkal kevésbé a problémák felsorolását érzékeltük, 
inkább pozitív igyekezetet, sokkal inkább elmondják, mi van a településen, mint hogy mi 
nincs, illetve terveiket, vágyaikat is.

A települési hangadók, mint válaszadók esetében figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
sok esetben, mivel nincs muzeális intézmény a településen, nem tudtak a múzeumokról 
valós vagy értékelhető válaszokat adni. Más esetekben a működési engedéllyel nem 
rendelkező intézményeket, helytörténeti gyűjteményeket, örökségi bemutató- látogató 
helyszíneket, tájházakat egyértelműen múzeumként aposztrofálják, s válaszaikat is 
ennek megfelelően adták meg. Így a hazai muzeális intézmények megítéléséről egy torz 
képet adna a kutatás. Ezért elsősorban az esetleírásoknál külön jelöljük az 1997. évi CXL. 
törvényben a muzeális intézmény és a múzeum definícióinak megfelelő és működési 
engedéllyel rendelkező intézményeket, és külön a muzeális jellegű intézményeket, 
amelyek nem teljesítik bármelyik múzeumi szakmai besorolás működési engedélyéhez 
szükséges feltételeket. Meg kell továbbá jegyezni, hogy a válaszadók saját tapasztala-
taikat, véleményüket osztották meg a kérdezőbiztosokkal. Ezek a válaszok nem minden 
esetben fedik az intézmény eredményeit, melyeket a múzeumi statisztika egyértelműen 
tartalmaz.

Eléggé széttartók a kvalitatív információk, kevés a kiegyensúlyozott válasz, jellemzően 
több a pozitív leírás, szeretik a helyi kulturális intézményeket (melyek között a könyvtár 
fontossága messzemenően kiemelkedik a többi közül, főleg ott értelemszerűen, ahol 
nincs más), úgy érzik, hogy ismerik az igényeiket. Bár sok a pozitív válasz, előfordulnak 
olyanok is, ahol semmilyen kapcsolatot, vagy közösségteremtő erőt nem érzékelnek. 
A helyes arányokat vagy a kiegyensúlyozottságot a kvantitatív adatokból lehet kiolvasni.

A közösségi színtér és a közművelődési intézmények fogalma, szerepe sok helyen (főleg 
a kistelepüléseken) összemosódik a funkcionalitás és a működési jelleg, illetve sokszor 
akár a közös alkalmazott miatt.4 A muzeális intézmények szerepe a helyi közösségekben 
kisebb, az elsődleges helyszínek a könyvtárak és a művelődési ház, fontos közösségi 
színtér a sportesemények helyszíne, illetve az IKSZ (Integrált Közösségi és Szolgáltató 

3 ARAPOVICS Mária – VERCSEG Ilona 2017
4 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. 

pontja értelmében a helyi önkormányzatok feladatai között szerepel a „kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása”. 
A meghatározásban tehát kimaradtak a muzeális intézmények, s mivel nem kötelező, ezért 
a település vezetőségétől függ, üzemeltet-e bármilyen múzeumot. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.
cgi?docid=139876.370220 [letöltés ideje: 2019.08.26.]
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tér). Gyakoriak az infrastrukturális hiányosságok, felújításra szoruló épületek. 
 
A könyvtárak fontos helyszínek, velük szemben fellépő kritika a rendszertelen 
nyitva tartás (kisebb településeken). Hatalmas előny, ha van számítógép és internetel-
érés. A pályázatok fontos szereppel bírnak a közösségépítés folyamatában, sikert adnak 
a településnek. Látványos és mindig kiemelt pályázati sikernek számítanak a telepü-
lésszépítő pályázatok eredményei. Általános trend a pénz- és szakemberhiány, ugyanígy 
nagyon fontos, és mindig kiemelt a helyi lelkes szereplő, elkötelezett helyi „hős” jelenléte, 
ez mindig fellendíti a közösségi életet. Érződik, hogy a könyvtárak kiegészítő jellegű 
információs szolgáltatásai iránt (internetszolgáltatás, fénymásolás) nagy az igény. Jól 
kirajzolódik az is, hogy a civil szervezetek szerepe nagyon jelentős a településeken, főleg 
ott, ahol nincs működő kulturális intézményrendszer. Az anyagi források iránti igény és 
a szakemberhiány természetesen itt is megjelennek.

A muzeális (jellegű) intézmények helyzete az adatok tükrében

A másfél év (2018 tavasztól 2019 nyárig) alatt három jelentés készült el. 
A muzeális intézmények feladatairól és látogatottságáról összegyűjtött adatok a három 
ciklus során alapvetően nem változtak: mintavételi és statisztikai eltérésekből fakadó 
2-3%-os eltérések jelennek meg az adatokban. Lentebb a harmadik jelentés adatait 
közöljük, ezek készültek a legnagyobb mintán.

A három jelentést összegezve ki kell emelni, hogy csupán a minta harmadában (36%) 
működik muzeális (jellegű) intézmény a településen, 60%-ban nincsen, a többi esetben 
nem tudtak róla vagy nem válaszoltak. Feladataikat tekintve a települési hangadók által 
legfontosabbnak tartott a kulturális javak (például műtárgyak) őrzése (89%). Ugyanezen 
tárgyak kiállítása a második legjellemzőbb feladat (85%), az ilyen tárgyak gyűjtésének 
feladata pedig a harmadik legfontosabb (81%). Jelentős különbséggel követik a fő felada-
tokat a múzeumpedagógiai tevékenységek (42%), ugyanilyen mértékű a közművelődési 
tevékenység (41%). A turisztikai attrakciók és szolgáltatások biztosításáról csupán 
a harmadukról adtak pozitív választ (35%). Hasonló arányú a kulturális javak tudomá-
nyos feldolgozása (34%), a múzeumi kiadványok készítése és terjesztése (29%), illetve 
a kulturális javak digitalizálása és elektronikus közzététele (25%). A múzeumandragógiai 
tevékenységet a válaszadók ötöde érzi feladatnak (22%), a múzeumi ajándékbolt üzemel-
tetése 16%-ban, a múzeumi kávézó üzemeltetése pedig 7%-ban jelenik meg (az utóbbi két 
jellemző megléte nyilvánvalóan összefügg a muzeális intézmény méretével és lehetősé-
geivel, anyatelepülésével, a település vezetőinek, lakosainak és a múzeum látogatóinak 
igényével). 

Az adatok alapján a muzeális intézményekről az adatközlők azt gondolják, hogy a legfon-
tosabb feladatuk a kulturális javak gyűjtése, őrzése és kiállítása. Ez után, jóval kisebb 
jelentőségben megjelenik a gyűjteményre támaszkodó oktatás (múzeumpedagógia, 
közművelődési tevékenységek és tudományos munka) iránti igény, és már csak kismér-
tékben jelenik meg a szolgáltatások világa (kiadványok, ajándékbolt, büfé). Fontos trend, 
hogy a digitalizálás nem kap eléggé nagy hangsúlyt az elvárt feladatok között.
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[1] A településen található muzeális intézmények válaszadók által legfontosabbnak 
ítélt feladatai, N=832 (ahol működik), (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit – 
SÓLYOM Barbara 2019, 144.)

A felmérésben a válaszadók a muzeális (jellegű) intézmények heti látogatottságát is 
megbecsülhették. Lentebb az összegző adatokat közöljük, a három jelentésben közölt 
eredmények középértékét. A heti látogatottságot vizsgálva a 10 fő alatti (32%), 25%-ban 
10-50 fő. 51-100 főről a válaszadók 11%-a számol be, 5% 100 és 150 fő között, 200 
fő feletti heti látogatottságról 10%-uk számol be. A legkisebb mértékben (2%) a heti 
151-200 fős heti látogatottság szerepel. 13%-uk nem tudja, 3% pedig nem válaszolt. 

A muzeális intézmények tipikus látogatóinak a „külső” vélemények alapján kapott 
mintázatát vizsgálva azt láthatjuk, hogy a legnagyobb csoport a gyerekeké és fiataloké 
(71%), második helyen a településen kívüliek szerepelnek (67%). Az idősek 67%-ban 
jelennek meg, a helyiek a látogatók több, mint felét teszik ki (60%) a válaszadók szerint. 
A nők (53%) és a férfiak (50%) aránya hasonló, magas az aktívak (40%) és a magasan 
iskolázottak (33%) aránya. Az érettségizettek 33%-ban jelennek meg, az inaktívak 
31%-ban. Legkevésbé tipikus látogatója a muzeális intézményeknek az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők (25%). A látogatók száma leginkább nem változott az elmúlt 
öt évben (41%), 30% szerint növekedett, és 9%-a a válaszadóknak csökkenést érzékel. 
A minta közel ötöde nem tudta a kérdésre a választ (19%), ami az ismeretek és a pontos 
mérések és statisztikák eredményeivel kapcsolatos információk hiányára utal.5 

5 A kutatás során megfogalmazott véleményekkel szemben a hazai vidéki muzeális intézmények 
megyei rendszerének változását vizsgálva mind a statisztikai adatok, mind pedig kvalitatív kuta-
tási eredmények a szakmai teljesítmény és a szolgáltatások szélesítésének és színvonalának 
emelkedését mutatják. Lásd: SZU Annamária 2019
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[2] A muzeális intézmények tipikus látogatói a települési hangadók 
véleménye szerint, N=832 (ahol működik), (Forrás: PONYI László – KUTHY-MEGYESI Judit 
– SÓLYOM Barbara 2019, 145.)

Azt láthatjuk, hogy a településen kívüliek jelentősége pont fordított a közművelődési intéz-
ményekhez és a közösségi színterekhez képest (ami természetszerű jelenség), viszont 
fontos üzenet lehet kommunikációban, illetve a feladatok elvégzése során az információk 
nyújtásában.

A muzeális (jellegű) intézmények helyzete a települési jelentések alapján

A települések túlnyomó többségében (62%) nincsen helyi muzeális 
intézmény. Ahol van, ott is inkább az látszik, hogy az interjúalanyok szerint munkájuk 
során inkább nem képesek megszólítani, aktivizálni a lakosságot. 14,6% esetében inkább 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket, mint nem, de közel ennyi esetben (10%) kifejezetten 
nem képesek megszólítani a helyi lakosságot, ráadásul a középérték is hasonló eloszlást 
mutat (13,5%). Az adatok alapján a helyi muzeális intézmények kapcsolata a lakossággal 
rendkívül vegyes megítélésű, az esetek harmadában tudnak kapcsolatot teremteni 
csupán, kétharmaduk esetében semleges, vagy inkább passzív a viszonyuk.

Legtöbbször (sokszor egyedüliként) említett helyszín a könyvtár (néhol csak mozgó 
könyvtár), valamiféle közösségi ház vagy művelődési ház/faluház vagy (csak) az önkor-
mányzat van. Ezeket egészítik ki néhol az iskola valamely terme/helysége, illetve vannak 
extrém példák is. Számos helyen összevonva üzemelnek a kulturális intézmények. 
Nem ritka, hogy még a könyvtár is csak szűk időintervallumban van nyitva. Leggya-
koribb, hogy ha van is, egy emberre hárul a feladat (könyvtáros például) Ugyanakkor 
nagyon sokat számít a település kulturális fellendülésében, ha van egy agilis személy, 
aki magára vállalja ezeket a feladatokat – sok válaszban említenek ilyen személyt. 
Amikor ez a személy elmegy, vagy megöregszik, és nem bírja tovább a munkát, általában 
utódja nincs. 
 
Sok helyen van muzeális jellegűnek tekinthető helytörténeti kiállítás/gyűjtemény, tájház, 
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amik nagy része csak kérésre, előzetes bejelentkezés alapján látogatható (nincs állandó 
nyitvatartási idő).6 Ritkán tartanak bennük programokat, ritkán látogatják őket, többnyire 
kisebb tanuló vagy turistacsoportok, helyiek nem. Kevés ellenpélda akad, többnyire 
múzeumpedagógiai programokat említenek.

A három adatfelvétel során 6 854 interjú készült, összesen kb. 20 000 válasz érkezett 
be a kérdésekre. A kutatómunka során ezeket a válaszokat szövegelemzéssel 
vizsgáltuk, és a fenti statisztikai jellemzők mellett megkíséreltük összeállítani a tipikus, 
jellemző példákat, jó megoldásokat, kihívásos helyzeteket. A három jelentésben közel 
száz rövid esettanulmányt emeltünk ki, jelen cikkben terjedelmi korlátok miatt „csupán” 
húszat emelünk ki. Ezek mind olyan esetek, melyek többször fordultak elő, vagy valami-
lyen példaértékű jó megoldásra, vagy kihívásra hívják fel a figyelmet. 

Az adatok alapján a helyi muzeális intézmények kapcsolata a lakossággal rendkívül 
vegyes megítélésű, az esetek harmadában tudnak kapcsolatot teremteni csupán, 
kétharmaduk esetében semleges, vagy inkább passzív a viszonyuk. Nógrád és Csongrád 
megyékben aktívabbnak ítélik meg a helyi muzeális intézményeket (16 és 9,4%). Ezt alátá-
masztja az, hogy regionális szinten vizsgálva az Észak-Alföld és a Dél-Alföld kicsit, de 
kiemelkedik a többi régió közül (9,1% és 6,9%) a legmagasabb elégedettségi értékekben. 
Jelen adatoknál figyelembe kell venni, hogy a különböző régiókban történő adatfelvétel 
nem egyenletes eloszlású, illetve nem törekszik teljességre.

 

[3] A települési hangadók elégedettsége a muzeális (jellegű) intéz-
ményekkel  Az egyes érték azt jelzi, ahol az intézmények nem képesek megszólítani 
a lakosságot, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív, integrált szintet jelzi, ahol 
az intézmények hatékonyan tudják megszólítani a lakosságot 

6 Itt ismét utalni kell a múzeumfogalom megosztott értelmezésére: mást gondol a válaszadó 
és más a hivatalos definíció. Továbbá a 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 2.§ ba) és 3.§ ca) 
pontjai a két muzeális intézménytípus (közérdekű muzeális kiállítás és közérdekű muzeális 
gyűjtemény) esetében a működési engedély kiadását meghatározott nyitvatartási időhöz köti: 
minimálisan „a november 1-jétől március 31-éig terjedő időszak kivételével hetente legalább 
három napon át (beleértve a hétvége egyik napját), naponta legalább négy órában” http://njt.hu/
cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=205783.347554 [letöltés ideje: 2019.08.28.] A működési engedéllyel 
nem rendelkező intézmények számára azonban nincs a nyitva tartásnak kötelezettsége, így 
annak meghatározása a vezetőtől, illetve a fenntartótól függ.
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Településtípusok szerint vizsgálva a kérdést, szembetűnő, hogy a megyei jogú 
városokban a legmagasabb az elégedettség. A nagyközségekben inkább változó 
a megítélés, egyaránt találhatunk magas értékeket az inkább elégedetlen, és az inkább 
elégedett, illetve semleges zónákban is, szélső értékeket ebben az esetben nem is 
azonosíthatunk.

Esetleírások

Andocs (község, Somogy megye, 1 100 fő): Andocsi Kegytárgy Gyűjtemény 
– közérdekű muzeális kiállítóhely

A könyvtár az iskolában működik, látogatói többnyire diákok. Az Andocsi 
Kegytárgygyűjteményt, mely a település múzeuma, minden héten legalább ötvenen 
meglátogatják. Az atya mutatja be a kolostorban működő gyűjteményt, mely több évszá-
zados Mária textilkollekció. Az iskolában néptáncot is oktatnak, a gyermekek fellépnek 
a falusi rendezvényeken. Jelenleg a közösségi színtér helyet biztosít a formális, informális 
csoportoknak, de programokat szervező foglalkoztatott nincs benne.

Besenyszög (község, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 3 300 fő): 
Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógiai 
Tagintézmény – közérdekű muzeális gyűjtemény

A közművelődési feladatokat a településen a Wesniczky Antal Művelődési 
Ház és Könyvtár látja el. Fenntartója Besenyszög Község Önkormányzata. Az Önkor-
mányzat lapjának, a Besenyszögi Hírmondónak anyaggyűjtését és összeállítását is 
végzik. Különleges konstrukcióban működik a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Múzeumpedagógiai tagintézménye, a 2010 augusztu-
sától működő muzeális intézmény, a Vehiculum-Ház. Elsősorban a múzeumpedagógiai 
tevékenységeken keresztül szervezi a muzeológiai, közösségi, közművelődési progra-
mokat Besenyszög más intézményeivel karöltve. A gyűjtemény eredetileg néhai Bezzeg 
Imre besenyszögi lakos néprajzi gyűjteményének elhelyezése, megóvása és bemuta-
tása érdekében jött létre. A Chiovini Emlékszoba 2008 óta nyitva áll a közönség előtt.        

Boldogkőváralja (község, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1 200 fő): 
Boldogkői vár – muzeális jellegű intézmény 

A településen közösségi ház működik, jellemzően programszervezésre 
összpontosítanak, a kulturális közfoglalkoztatás révén jutnak munkaerőhöz.  Könyvtár 
is működik a faluban, a kulturális intézményeket korösszetétel alapján a gyerekek 
és az idősebb generációhoz tartozók látogatják. Muzeális jellegű intézményként 
kezelendő a Boldogkői vár, mely jelentős számú programot szervez és kínál nemcsak 
a falu lakosságának, hanem a turistáknak is. Jó programszervező team működik, hagyo-
mányokra építő programokat állítanak össze. A közösségi ház egyfajta információs 
pontként jelenik meg, javarészt szolgáltató, és nem kulturális jelleggel. 
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Csákberény (község, Fejér megye, 1 200 fő): Gróf Merán Fülöp Erdészeti és 
Vadászati Múzeum – muzeális jellegű intézmény

A kulturális intézmények közül a Gróf Merán Fülöp Erdészeti és 
Vadászati Múzeumot, és a Vértesi Panoráma Tanösvényt a Vértesi Erdő Zrt. tartja fenn, 
melyek a pusztavámi erdei iskolával együttműködésben oktatási szerepet is ellátnak. 
A múzeumnak Vértes jellemző élőhelyeit és állatvilágát bemutató kiállítása melletti 
előadóterem alkalmas erdészethez kötődő előadások, konferenciák befogadására. 
A községi könyvtárnak gyermek-, ifjúsági- és felnőtt részlege is van, s a helyet adó 
művelődési ház gyermek olvasóklubja is ehhez kapcsolódik. A művelődési házban 
működik az ifjúsági és a nyugdíjas klub, énekkar, színjátszókör. A településen élő gyere-
keknek táborokat szerveznek, idén a tizedik Retyerutya táborban hetven, a hetedik Sólyom 
tábor ötven, a sportegyesület tábora húsz körüli létszámú volt, a napközis MenőManó 
tábor két héten keresztül látta el programokkal a fiatalokat. Nagyon sajnálják, hogy 
az iskola nem önálló, s nincsen felső tagozata, de az óvodai és az alsós pedagógusok 
tiszteletreméltó munkájának köszönhetően az itt lakó gyerekek a település értékeit 
alaposan megismerhetik, s maguk is részt vesznek a település szépítésében. A helyi 
ügyes kezű horgolós asszonyok Takarós napjai már országos hírűek, s nyáron volt 
a vetítése Viszló Levente 70 perces, a község értékeit és közösségeit bemutató Falu 
az óriás tenyerén című dokumentumfilmjének, melynek vetítésén több száz helyi lakos is 
részt vett.

Gadány (község, Somogy megye, 300 fő): tájház – muzeális jellegű 
intézmény

A művelődési ház és könyvtár egy épületben található, vezetőjük nem 
régóta vezeti az intézményt. Mindkettő rendszeres nyitva tartással működik. A kulturális 
intézmények egy épületben vannak a polgármesteri hivatallal, központi helyen találhatók. 
A helyiek igyekeznek programokat szervezni, ezek közül a közeljövőben megrendezésre 
kerülők a kórusfesztivál és a templomi hangverseny. Rendszeresen szerveznek kirándu-
lásokat Erdélybe is, melyre igen nagy az érdeklődés. A művelődési ház mellett a tájház 
működik még muzeális intézményként, látogatottsága azonban minimális, csak megke-
resés esetén nyitják ki. 

Gönc (város, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2 100 fő): Huszita-Ház – 
közérdekű muzeális kiállítóhely

Göncön a Művelődési Ház hosszabb ideje nem működik, jelentős felújí-
tásra szorul. Egy épületrészletét rendbe hozták a Tegyünk Együtt a Szegénységért 
(TESZE) projekt keretében, ez a közösségi tér elsősorban a hátrányos helyzetű célcso-
portok igényeit szolgálja ki. A Városi Könyvtár infrastruktúráját tekintve korszerű, jól 
felszerelt, új számítógépparkkal rendelkezik. A könyvtár működése magas színvonalú, 
vezetője számos kulturális és közösségi programot szervez, részben pótolva ezzel azt 
a hiányosságot, hogy a településen nem működik a Művelődési Ház. Az interjúalanyok 
egybehangzóan elégedettek a könyvtár jelenlegi működésével. A közismert Huszita-Ház 
önkormányzati tulajdonban van, de az itt bemutatott anyag gazdája a Herman Ottó 
Múzeum. Osztálykirándulások kedvelt állomása, emellett más csoportok és családos 
kirándulók is előszeretettel látogatják. Ugyanitt található a Helytörténeti gyűjtemény. 
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A Károlyi Gáspár Múzeum és Bibliakiállítás 2015-ben nyerte el mai formáját, kiállítótere 
korszerű, interaktív elemekkel bővült. Elsősorban református csoportok látogatják. 
2017-ben igen magas volt a látogatók száma7 a reformáció 500. évfordulójának 
köszönhetően. 

Gyugy (község, Somogy megye, 300 fő) Árpád-kori templom és Millennium 
park – muzeális jellegű intézmény

A kulturális élet a többi aprófalvas Somogyi településhez képest kimagas-
lónak mondható. A településen és környékén méltán híres a Gyugyi búcsú, amelyet 
minden évben megrendeznek, és amiért a település kitüntető elismerést is szerzett a népi 
szokás felelevenítése miatt. Az Árpád-kori templom a stációkkal, a harangláb, a Millen-
nium park és a háborús emlékpark a település nevezetességei, amit az események 
alkalmával rendszerint helyszínként és kulturális programként is bevonnak, illetve kirán-
dulóhelyként is üzemel. Ezeket felújították, emellett a polgármesteri hivatal, a községi 
könyvtár és az orvosi rendelő egy ingatlanon található épülete is felújításra  került. 
Jelenleg a művelődési ház renoválása zajlik. 

Ibafa (község, Baranya megye, 250 fő) Pipamúzeum – közérdekű muzeális 
kiállítóhely

Ibafa két kulturális intézménye az Ibafai Pipamúzeum (ami a Janus 
Pannonius Múzeum kihelyezett gyűjteménye) valamint az Alpár János Művelődési Ház. 
A pipamúzeumot szinte kivétel nélkül csak a településen kívüliek látogatják, nincs kapcso-
lata a helyiekkel. Állandó nyitvatartási ideje nincs,8 előre egyeztetéssel látogatható, így 
közösségi színtérként sem szolgál, nincsenek rendezvényei.9 A Művelődési Házban sincs 
állandó alkalmazott, ezért csak az évi pár rendezvényen tart nyitva. A könyvtári szolgál-
tatóhelynek van részmunkaidős, de nem szakirányú végzettségű alkalmazottja. A helyiek 
szerint kevesen látogatják. A megkérdezettek véleménye szerint a kulturális rendezvények 
hiánya okozza a megosztottságot a településen.

Jászkisér (város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5 500 fő) Csete Balázs 
Helytörténeti Gyűjtemény – közérdekű muzeális kiállítóhely

A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény 
kiállításokat, városi rendezvényeket, kulturális programokat bonyolít Balogh György 
intézményvezető munkája nyomán, melybe sokszor bekapcsolódik a helyi általános 
iskola könyvtárosa, Hajnal Csabáné, aki a közösségfejlesztési folyamatokban is aktív 
résztvevő. A Pendzsom Néptáncfesztivált is rendszeresen ők szervezik, amelyet 2018-ban 
25. alkalommal rendeztek meg, valamint a Jászkiséri Napokat is, melynek szintén 
hagyománya van. Igyekeznek új ötletekkel is előállni, de az utóbbi időben az a tapasztalat, 

7 A Huszita-Háznak és a Károlyi Gáspár Bibliamúzeumnak együtt 7 011 fő látogatója volt 2017-
ben, amely 5 737 fővel több, mint 2016-ban a Bibliamúzeumok önállóan. Forrás: Kultstat 1444 
(Múzeumi statisztika)

8 A 2017. évi statisztikai adatok szerint 52 héten át, heti 20 órában tartott nyitva a muzeális intéz-
mény.

9 A 2016. és 2017. évi statisztikai adatok is alátámasztják mind a múzeumpedagógiai mind pedig 
a szabadidős rendezvények hiányát.
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hogy túl sok a program, vagy az ismétlődések miatt csökken az érdeklődés. A Csete 
Balázs Helytörténeti Gyűjtemény csak bejelentkezés alapján látogatható, igény szerint 
Szüle Katalin szívesen bemutatja a tárlatot az érdeklődőknek, sőt szeretne a gyere-
keknek vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat és különböző programokat szervezni. 
A muzeális intézmény, (mely felújításra szorul) udvarán található egy kemence, amely 
lehetőséget biztosít egy jó kenyérlángosos népszerűsítő programhoz akár. A könyvtár 
ellátja az alapszolgáltatásokat, kiszolgálja a városi könyvtár használókat. Programokat 
ritkán, vagy az általános iskolával közösen szervez.

Kajászó (község, Fejér megye, 1 000 fő): Helytörténeti kiállítás és Mindenki 
Galériája – muzeális jellegű intézmény

A település infrastruktúráját tekintve kisebb javulás érzékelhető. Említették 
a sporttelep, az óvodai étkező felújítását, járdák, parkolók épültek, parkosítás történt. 
A pályázati pénzek itt is nagyban hozzájárultak ezekhez a felújításokhoz. Több interjúa-
lany szerint az utóbbi időben érzékelhető egy mélypont utáni fellendülés. Ennek oka, hogy 
a Művelődési Ház és Könyvtár vezetése megoldódott, és növekszik a programkínálat.  
A településen a Művelődési Ház és Könyvtáron kívül két „múzeum”-ot is megemlítettek 
a megkérdezettek, mégpedig egy Helytörténeti Kiállítást, illetve a Mindenki Galériáját. 
Az interjúkból úgy tűnik, az utóbbi bír nagyobb jelentőséggel. Ez önálló kezdeménye-
zésből létrejött galéria, ahol amatőr művészeknek van lehetőségük kiállítani. A tárlatok 
frissülnek, igyekeznek a megnyitókat – saját léptékeikben persze – jelentős, vonzó 
programmá tenni.

Mezőkövesd (város, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 16 900 fő) Hajdú Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum – tematikus múzeum; Kis Jankó Bori 
Emlékház – közérdekű muzeális kiállítóhely; Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. Matyó Múzeum – tematikus múzeum; Takács István 
Gyűjtemény – közérdekű muzeális gyűjtemény

A helyi kulturális intézmények hatékonyan működnek. Négy muzeális 
intézmény található a településen, amelyekben gazdag és választékos gyűjteményt 
lehet megtekinteni. Ezek segítik a kulturális fejlődést és hagyományőrzést. Múzeumpe-
dagógiai programjaik kedvezőek a fiatalabb korosztály számára, de az idősek részére 
is szerveznek foglalkozásokat. A település számára fontos a hagyományok megőrzése; 
a muzeális intézmények kiállításai erre fektetnek leginkább hangsúlyt. Kulturális látvá-
nyosságaik növelik a turizmus forgalmát.

Nemti (község, Nógrád megye, 820 fő) tájház – muzeális jellegű intézmény

Muzeális intézmény Tájház néven működik a településen, melyet  
átlagban  kéthavonta 1-1 csoport látogat, nyugdíjasok, kirándulók, középkorúak. Hagyo-
mányőrzés a fontos eleme. Érezhető növekedés a látogatottság számában.  Emellett 
kiállítás van a településen Nemti Csodái néven. A Művelődési házat nem látogatják, 
évente egyszer-kétszer vannak ott szervezett programok, alacsony a látogatók száma. 
A könyvtárban vezetőcsere volt, nem működnek a számítógépek, és nagyon kevés 
a látogató (15-20/hét) a nyitvatartási idő miatt, mivel éppen munkaidőben van nyitva. 
A könyvtár elég kevés feladatot lát így el, ami a közösségfejlesztéshez hozzájárulna. 
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Az óvodásoknak az előadásokat ide szervezik, vagy kisebb csoportok megbeszéléseinek 
helyszíne szokott lenni. Infrastrukturális fejlődés azonban érezhető az utak karbantartá-
sával és az épületek felújításával.

Pácin (község, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 1 400 fő): Pácini Kastély – 
közérdekű muzeális kiállítóhely

Pácinban a Vidékfejlesztési Program (EMVA) forrásából származó 
támogatással 2018-ban fejeződik be a közintézmények külső felújítása, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, valamint az épületek energetikai korszerűsítése. 
A Prof. Czinke Ferenc Faluház ad helyet Pácin Tanodájának, a Nyugdíjas Klubnak és 
a Könyvtári Információs és Közösségi Helynek. A Bodrogköz öröksége Karos-Karcsa-
Pácin mikrotérség turisztikai célú fejlesztése (2006-2012) projekt segítségével került sor 
a településen álló Mágocsy Kastély teljes restaurálására és Vendégház kialakítására. 
Sajnálatos módon csak 7 fő részére tudnak szállást biztosítani. Bakancsos kirándulók 
részéról mutatkozik igény szállás iránt, ugyanis a település határában halad az Országos 
Kék-túra útvonal. Ez az épület ad helyet a színvonalasan berendezett Bodrogközi Kastély-
múzeumnak. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés elősegítené a településen élők foglal-
koztatását. A kastély parkjában található egy szabadtéri színpad, kihasználtsága a helyi 
igényekhez mérten megfelelő. Számos rendezvényt és megemlékezést itt tartott 
meg az önkormányzat, amíg a Faluház el nem készült (rossz idő esetén az általános 
iskolában). Nagyon jó a párbeszéd a helyben működő egyházak (református, római 
katolikus, görög katolikus) és az önkormányzat között.

Péterhida (község, Somogy megye, 150 fő): Vízimalom, tájház – muzeális 
jellegű intézmény

A településen számos infrastrukturális változás történt az elmúlt 
időszakban. Uniós pályázatból járdafelújítás valósult meg. Felújították a közösségi térként 
és muzeális intézményként is funkcionáló Vízimalmot. Megújult a játszótér, a környe-
zetét pedig parkosították. Tekepálya is épült. A kulturális intézmények között a könyvtár, 
a már említett Vízimalom, az Önkormányzat épületében működő közösségi tér (terem), 
valamint Tájház is található. A Vízimalom kiállító helyként is működik, a Tájházban pedig 
a halászati hagyományok bemutatását célzó kiállítást kívánnak megvalósítani, melyhez 
pályázatot nyújtottak be. Az új betelepülők jelentős számának köszönhetően a kulturális 
intézmények látogatottsága is növekszik. A Vízimalom felújításával színvonalas közös-
ségi tér jött létre, amely számos rendezvénynek ad otthont.

Sárosd (nagyközség, Fejér megye, 3 500 fő): Kézművesház – muzeális 
jellegű intézmény

Közösségi szintér magas kihasználtsággal működik, májusban lett felvéve 
művelődésszervező, aki jelenleg még képzésben vesz részt. A könyvtár hosszabb ideje 
zárva van, idén ősszel került be a Fejér megyei KSZR kötelékébe. A többség még nem 
tudja, hogy ez milyen változásokat hoz majd, óvatosan fogalmaztak. A településvezetés 
20 órás nyitva tartást, emelkedő színvonalú feladatellátást vár az intézkedéstől. A Kézmű-
vesházat az Önkormányzat tartja fenn, de a Kézműves Egyesület működteti – állandó 
kiállítás található az épületben a helytörténeti gyűjtésből, valamint folyamatos kézműves 
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programok, képzések várják a település lakosait.  Az ősszel vásárolták meg a helyi 
kovácsműhelyt, teljes felszereléssel – itt is interaktív bemutatókat szeretnének tartani.

Szurdokpüspöki (község, Nógrád megye, 1 900 fő) Múltunk Háza – 
muzeális jellegű intézmény

A településen a Mikszáth Kálmán Könyvtár és Faluház látja el a kulturális 
és közművelődési feladatokat. Ebben működik a könyvtár, amelyet a település önkor-
mányzata tart fenn. A kulturális rendezvények szervezését ellátja, valamint a könyvtárban 
hetente kézműves délutánokon sajátíthatják el a hagyományos kézműves technikákat 
a gyermekek. A könyvtár családbarátnak mondható, igyekszik gyűjteményét a helyi 
igényekhez alakítani. A Múltunk Házának elnevezett helytörténeti gyűjteményt bemutató 
hely főként a település életének régi használati tárgyait mutatja be kiállítás formájában. 
A látogatóinak zömét a turista csoportok és helyi iskolások adják. A gyűjtemény közös-
ségi kezdeményezésre és közösségi munka során jött létre. Az Ifjúság Háza, a Hanák 
Kolos Közösségi és Emlékház, valamint az általános iskola udvara fontos helyszínei 
a közösségi életnek. A rendezvényeken túl kisebb összejöveteleknek is helyszínt 
biztosítanak.

Tác (község, Fejér megye, 1 600 fő) Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri 
Kiállítás – közérdekű muzeális kiállítóhely

A Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Kiállítás a falu kulturális 
központja, annak ellenére, hogy nem a falusiak látogatják, de itt történtek olyan beruhá-
zások, amelyek meglendítették, és európai hírűvé tették a települést. Mindez azonban 
anyagi és kulturális szempontból a falu életére nem releváns, hiába látogatják évente 
több tízezren. A falu szélén található, sem idegenforgalmi, sem helyi bevételt generáló 
hatása nincs. Az iskola a falu szíve: minden rendezvényt a tornateremben tartanak, mert 
nincs mőködő művelődési ház, illetve megfelelő színház-közösségi tér. A könyvtár nem 
alkalmas a feladatainak ellátására: nincs fűtés, felszerelés, hiába lenne aktív a részmun-
kaidős könyvtáros. Nincs anyagi támogatás sem, ami lendítene ezen az állapoton.

Tiszaderzs (község, Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 050 fő), Bibliamúzeum 
– muzeális jellegű intézmény

A településen működik több közösségi színtér (Hatvani Dániel Közösségi 
Ház és Könyvtár, sportpálya, sportcsarnok, szabadtéri színpad), könyvtár és muzeális 
intézmény. Igyekeznek olyan programokat szervezni, melyek még nem voltak a telepü-
lésen, olyan fellépőket felkérni, akik nevesebbek, így remélik a nagyobb látogatottságot. 
Az állami támogatásoknak köszönhetően az ünnepek, a hagyományápoló rendezvények 
színvonalasabbá váltak. A már meglévő hagyományos rendezvények mellett egyéb 
rendezvények is megvalósultak. Fiataloknak filmklub indult és rendszeresen vannak 
kézműves foglalkozások, újabb klubok indítását tervezik. Megfogalmazódott, hogy több 
közösségi program kellene, ami mindenkinek szól (előadás, színház, mozi). Megfigyel-
hető, hogy új családok is bekapcsolódnak a programokba. A művelődési ház vezetője 
jelenleg nem rendelkezik közművelődési végzettséggel, de igyekszik megfelelni az elvárá-
soknak, folyamatosan képzi magát, jelenleg két önkormányzati dolgozó segíti a minden-
napi munkáját, akiket pályázat keretében foglalkoztatnak. A könyvtár látogatottsága nőtt 
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a folyóiratok, szaklapok miatt, melynek állománya folyamatosan bővül. Laptopokat kapott 
a könyvtár, így a lakosság számára ingyenes az internetelérés. Bibliamúzeum működik 
egyházi fenntartásban, benne több mint ezer biblia látható, melyek a világ számos 
részéről származnak; a gyűjtemény folyamatosan gyarapszik. Tájház létrehozását 
tervezik, valamint a Romtemplom fejlesztését. A település infrastruktúrája folyamatosan 
fejlődik, jelenleg a művelődési ház felújítása zajlik.

Vizsoly (község, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 920 fő) Református 
templom, mézmúzeum – muzeális jellegű intézmények

A településen a következő intézmények működnek: kultúrház és könyvtár, 
IKSZT, civil szervezetek és muzeális intézmények. A korábbi évekhez képest a kultúrház 
és a könyvtár veszített a népszerűségéből, ami annak tudható be, hogy az iskolában is 
ugyanúgy működik könyvtár, s a gyerekek inkább annak a szolgáltatásait veszik igénybe. 
Valamint az iskola felújítása révén a rendezvények inkább az iskolában vannak, s nem 
a kultúrházban. A kultúrház, könyvtár kínál különböző szolgáltatásokat a helyieknek, 
napi szinten néhány gyerek is megfordul a kultúrházban, ám nagyon nehezen tudják 
lekötni őket, az általuk szervezett foglalkozásokat közömbösen fogadják. A telepü-
lésen működő civil szervezetek, az ökumenikusok próbálnak minél színesebb progra-
mokkal előállni, főként a gyerekeket szeretnék megcélozni. Talán a leghatékonyabban 
a muzeális intézmények működnek. A vizsolyi Bibliát és a hozzátartozó Könyvesházat 
sokan látogatják, rendszeresen működnek turisztikai szolgáltatások, illetve a látogatók 
számára interaktív előadások, bemutatók. Ugyanígy nagy népszerűségnek örvend 
„Mézes Gergő” munkássága, aki egy mézmúzeumot üzemeltet a településen. Ő maga is 
aktívan részt vesz a település életében, nagyon sokan ajánlották őt, mint interjúalanyt, aki 
szívvel-lélekkel próbálja fellendíteni a helyi közösségi életet. Az infrastruktúra megfelelő, 
az úthálózat javítása, az épületek renoválása folyamatos.

Zalaegerszeg (megyei jogú város, Zala megye, 58 830 fő) Göcseji Múzeum 
– megyei hatókörű városi múzeum, Göcseji Skanzen és Finnugor Néprajzi 
Park – közérdekű muzeális kiállítóhely, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum – 
országos szakmúzeum

A volt megyei, ma városi fenntartású Göcseji Múzeumhoz tartozik 
az 1950-ben, Magyarországon elsőként megalapított skanzen, a Göcseji Falumúzeum. 
Emellett az országos szakmúzeumok közül unikumként egyik szintén a városban talál-
ható, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. Utóbbi az országos Népfőiskolai hálózat egyik 
új tagja. 

Összegzés

A helyi közösségfejlesztésről adott kép egyértelműen a pozitív 
irányba hajlik el. A másfél év során túlnyomó többségük pozitívnak, támogatónak érzi 
a légkört, közel harmaduk teljes mértékben elégedett a légkörrel. Ráadásul a semle-
gesek tábora is igen magas, a helyi közösségfejlesztést negatívnak, elutasítónak 
csupán a válaszadók tizede érzi. A semlegesek táborának pozitív irányba való elmoz-
dítása annyira eltolná az arányokat a pozitív megítélés felé, hogy azt már egyértelmű 
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trendnek és általános közérzetnek azonosíthatjuk majd. 

Az általános hozzáállás egyértelműen pozitív, de nagyon eltérnek a vélemények, a kvali-
tatív módszertan szépen kirajzolja az egyéni véleményeket. Az általános közérzet, vagy 
helyzet megítélése sokban múlik az adatközlő általános életszemléletén, életének 
sikerességének megítélésén is. A kvalitatív információkat a fenti kvantitatív adatok teszik 
általában értelmezhetővé. A három jelentésben közel ötezer esettanulmányt dolgoztunk 
fel, és emeltük ki a legjellemzőbbeket. 

Jellemző trend, hogy az általános helyzet megítélésében sokszor problémákat hoznak fel, 
a kézzelfogható jelenségek értékelésénél viszont pozitívak (fejlesztés, adott rendezvény, 
vagy rendezvénysorozat). A közösség fejlődését, belső mozgásokat nehezen tudnak 
megítélni az interjúalanyok, legkézzelfoghatóbbak az infrastrukturális fejlesztések, illetve 
a konkrét rendezvények, programok megléte, sikere.

Az alábbiakban kiemeljük azokat a jellemző megállapításokat, melyek végigvonultak mind 
a három adatfelvételen. 

A közösség megítélése szempontjából felmerült fontos tényezők:

 – Elvándorlás, elvándorlás  – általános élmény a fiatalok, illetve 
az aktív korúak elvándorlása.

 – Idősek túlsúlya – Az idősek megítélése vegyes, bár bevonásuk 
nehéznek tűnik, sok településen éppen ők az aktívak, előfordul, hogy ők 
jelentik az egyetlen közösségi szerveződést a faluban.

 – Szegénység – több helyen említik, hogy a napi problémák 
felemésztik őket, az épületek karbantartására sincs pénz, gyakori motívum 
a rossz állapotban lévő művelődési épület vagy ami az lehetne, az romos, 
felújításra szorul.

 – Fiatalok passzivitása vagy hiánya – megszólításuk nehéz. A fiatalok 
érdektelensége a jellemző, így a közösség életének fenntartása  
(és haszonélvezése) az idősebb generációkra marad.

 – Az aktív lakosság passzivitása – az aktív korú lakosság gyakran 
valamilyen más településre jár dolgozni (így ők nem vesznek részt 
a településeken zajló folyamatokban), ezért nehéz őket bevonni a maradék 
szabadidejükben. 

 – Rendezvények sikere – ahol vannak rendezvények, szervezett 
programok, azokra általában el is mennek az emberek. Nagyon jó 
hatásúak a hagyományőrző rendezvények, illetve a rendszeresen megszer-
vezett események (falunap, fesztivál stb.).

 – „Helyi hősök” szerepe – sok esetben a közösségszervező erő egy 
önkéntes (gyakran képesítés nélküli) agilis személy, aki a közösség 
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motorja, ezek kiemelése és támogatása értékes cél lehet. Általános igény 
van olyan lelkes, szervező típusú, elég energiával rendelkező „helyi hősök” 
-re, akik magukra vállalják a közösség szervezésének sokszor hálátlan 
feladatát. Ahol ilyen szereplő van, ott általában ő biztosítja a sikereket. 
Amikor ez a személy elmegy, vagy megöregszik, és nem bírja tovább 
a munkát, általában utódja nincs.

 – Civil szervezetek szerepe – ahol összetartónak érzik a közösséget, 
ott fontos szerepük van a különféle egyesületeknek, kluboknak, az önszer-
veződő közösségek között leggyakoribbak a sport, a néptánc- és dalkörök.

 – Hagyományőrzés szerepe – a hagyományőrző rendezvények és 
szerveződések általános elfogadottságnak és sikernek örvendenek

 – Kisebbségi problémák – ahol széthúzónak, gyengének érzik 
a közösséget, sokszor a nehezen megszólítható kisebbséget emelik 
ki. A cigányság kétféle kontextusban jelenik meg, vagy mint egy olyan 
csoport, akit nehéz bevonni a programokban, illetve néhány helyen azt 
nehezményezik, hogy rájuk irányulnak a programok, kezdeményezések, és 
ezek nem a teljes közösséget érintik.

A településen működő, közösségfejlesztésben érintett szervezetek megítélése alapve-
tően pozitív. A teljes mértékben elégedett, illetve inkább elégedett válaszok jellemzik 
a túlnyomó többséget (63-75%-ban). Az egyáltalán, vagy inkább nem megfelelő válaszok 
rendre 10% alatt vannak. A közösségfejlesztésben érintett szervezetek fejlesztési 
iránya túlnyomórészt közösségi alapú, a helyzetfeltárást a közösség végzi (63%). 
A válaszadók 19%-a szakértő által irányított, illetve közösségi alapú szervezetet is ismert, 
szakértő által irányított szervezet csupán 8%-ban fordul elő. A válaszadók 11%-a nem 
tudta a kérdésre a választ.

A helyiek közös ügyek iránt való érdeklődése inkább a pozitív irányba hajlik el, és ugyani-
lyen fontos üzenet a negatív körülmények szinte teljes hiánya.

A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos három legfontosabb elvárás: a rendez-
vényeken, eseményeken résztvevők számának növelése, a bevont emberek számának 
növelése, illetve a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése. 
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Report of the Hungarian Museums – Results 
of a Nation-Wide Quantitative Research

This article introduces the results of the 
museum related data-analysis of the Acting 
Communities – Active Community Involvement 
project. In this research all cultural institutions’ 
– museums, libraries, cultural community 
centres – roles in community development 
were examined. There were three data-collec-
tions (6854 interviews in 358 settlements) but 
because of the shortness of time (one and a 
half year) it was rather a thorough situation 
survey than a longitudinal research. We found 
that one third of the settlements have some 
kind of museum. The informants’ conviction 
is that the main roles of these institutions are: 
collecting, preserving and exhibiting cultural 
goods. They mentioned the educational task 
(museum-education, public-educational and 
scientific activities), but felt it less important 
and thought even more marginalised all other 
services, like publication, museum shop, 
café etc. It is typical that the digitalization in 
general is not an emphasized issue. We found 
that the museum-like institutions have played 
smaller roles in the life of the local commu-
nities; the primary scenes are the libraries, 
cultural community centres, furthermore 
sport events and the sites of the so-called 
Integrated Community Services (Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér, IKSZ). Many 
settlements have to deal with bad infrastruc-
ture and deteriorated buildings. An important 
role of the museums would be providing 
communication and information.
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felmérések nem 
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és irányt mutatnak 
a múzeumi 
szakterület számára 
a tudatos, tervezhető, 
együttműködő jövő 
megalapozásához."
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Összegzés

A kötetben bemutatott kutatások számos oldalról vizsgálták a muzeális 
intézmények társadalmi szerepének állapotát, lehetséges irányait és létjogosultságát. 
Összegzésem kiindulópontjaként érdemesnek tartom áttekinteni, hogy általában miért 
fontos a kutatás és az adatelemzés a múzeumok számára, ezt követően több aspek-
tusból foglalom össze az öt kutatás megállapításait. Először a Cselekvő közösségek 
– aktív közösségi szerepvállalás című kiemelt projekt1 négy módszertani témája szerint,2 
majd a szintén e kiemelt projekt keretében elvégzett Delfi jövő- és trendkutatás3 három 
fontos irányát tekintve összegzem az eredményeket.

Személyes tapasztalatom, hogy a hazai múzeumi szakemberek többsége kevés jelentő-
séget tulajdonít a statisztikai adatoknak, azok értékelésének, elemzésének és összefüg-
gések keresésének. Mindezt azzal az indokkal teszik, hogy a múzeumi tevékenységek 
valós eredményei nehezen fejezhetők ki számokban, illetve a számok nem tükrözik 
a valós múzeumi munkát, továbbá, hogy a statisztikai adatok megbízhatatlanok. 
A múzeumi feladatok tervezését és a megvalósítását azonban a különböző adatok folya-
matos elemzésével és értékelésével lehet a legeredményesebben elvégezni,4 függetlenül 
attól, hogy marketing, múzeumpedagógia vagy épp közösségfejlesztés a téma.

A Kulturális törvény ad jogi hátteret a muzeális intézmények társadalmi szerepvállalással 
kapcsolatos feladatok ellátásához.5 Akkor teljesíthető ez a feladat, ha múzeumi tevékeny-
ségünkkel valóban sikerül a társadalmat elérnünk. Hogyan lehet tudatosan követni ezt 
az irányt? Ehhez ismernünk kell a múzeumi világ és a saját intézményünk erősségeit. 
Fel kell tárnunk tevékenységeink azon pontjait, ahol javítanunk szükséges, és megha-
tározni ezek módját és formáját. Feladataink elvégzése során folyamatosan figyelnünk 
kell a sikeres és kevésbé sikeres lépéseket, hogy az eredményesség érdekében időben 
módosíthassunk. Meg kell tudnunk, milyen igényeket támaszt a társadalom a múzeumok 
és konkrétan a saját intézményünk felé. A tevékenységeink sikeres elvégzéséhez annak 
is tudatában kell lennünk, milyen módon tudjuk a közönségünk fejlesztésével társadalmi 
szerepünket betölteni. Mindezekre a kutatások, felmérések, adatelemzések választ 
adnak.

A Német Múzeumi Szövetség által kiadott, látogatókutatásra vonatkozó módszer-
tani útmutató további számos hasznát sorolja fel a (látogató)kutatásoknak.6 Segítik 
a múzeum átláthatóságát, az eredményességét, megalapozzák a tevékenységeket. 

1 Azonosítószám: EFOP-1.3.1-15-2016-00001
2 Esélyegyenlőség, önkéntesség, közösségfejlesztés és társadalmiasítás. A témákat lásd 

bővebben: https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/ [letöltés ideje: 2019.09.03.]
3 PONYI László 2019
4 TravelSee 2019 http://www.travelsee.org/museums-should-use-data-analytics/ [letöltés ideje: 

2019.09.03.]
5 1997. évi CXL tv. http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.370103 [letöltés ideje: 

2019.09.03.]
6 METZLER, Sarah – VUILLAUME, David 2019, 10-11.

Összegzés



Szu Annamária Összegzés

181

A kiértékelt eredmények alátámasztást nyújtanak a stakeholderek felé az érvelésben, így 
is lehetőséget kínálva a befolyás növelésére. A kutatás a múzeum stábjának összeállítá-
sában is szerepet játszhat, hiszen a vélemények és eredmények megismerésével megfe-
lelő érzékenységű és kompetenciájú, motivált, csapatszellemben dolgozó, és a látogató-
központúság iránt elkötelezett munkatársak végezhetik a múzeumi munkát.7 

A kutatási eredmények összefüggései a Cselekvő közösségek projekt 
módszertani témái szerint

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című kiemelt 
projekt keretében 2016-2019 között hat témában valósult meg módszertani fejlesztés 
és készültek el az útmutatók.8 A közösségfejlesztés mérése-értékelése, valamint 
a mentorhálózat minőségbiztosítási rendszere témákat kihagyva az esélyegyenlőség, 
az önkéntesség, a közösségfejlesztés és a társadalmiasítás témák szerint tekintem át 
röviden a kutatási eredmények összefüggéseit, mivel elsősorban ezeket a témákat érintik 
a kutatások.

Esélyegyenlőség

Kiemelt projektünkben az esélyegyenlőségen belül egyik kiemelt témaként 
kezeltük a romák és a kisebbségek felzárkóztatását. A hazai muzeális intézmények 
kapcsolatrendszerében a kisebbségi önkormányzatok és a kisebbségi közösségi 
színterek nem tartoznak a legfontosabb partnerek közé. Az együttműködési hiányos-
ságok ellenére a romáknak és más kisebbségeknek számos múzeum szervez szaba-
didős programot, kisebb mértékben pedig támogató, fejlesztő programokat. A tudatos 
tervezéssel és kapcsolatépítéssel a célcsoportokat sokkal eredményesebben érhetik el 
a múzeumi szakemberek a fenti intézményeken, szervezeteken keresztül. A lakossági 
válaszokat tekintve az alacsony iskolázottságúak is jelenthetik a múzeumi esélyegyen-
lőségi tevékenységek célközönségét. Közülük sokakban a hozzáállás, a nyitottság 
a közösségi tevékenységekre tetten érhető, és megszólításukkal, bevonásukkal számos 
esélyegyenlőségi célcsoport elérhető.

Az együttműködések kialakítása mellett ki kell emelni, hogy az esélyegyenlőségi témájú 
múzeumi kezdeményezések akkor sikeresek, ha a program illeszkedik az intézmény 
stratégiájába, tudatosságra és elkötelezettségre épül, és lehetőleg minden munka-
társa támogatja. Mégis, talán a legfontosabb, hogy az esélyegyenlőségi tevékenységet 
olyan célcsoportoknak tervezzük, akik múzeumunk környezetében megtalálhatók.9 

Önkéntesség

„Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, 
rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes 
akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen 
anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti 

7 METZLER, Sarah – VUILLAUME, David 2019, 12.
8 Lásd bővebben: ARAPOVICS Mária 2019a
9 JOÓ Emese 2019, 72-78. és SZU Annamária 2019a, 111-112.
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a fizetett munkaerőt.”10 

A hazai múzeumok évről-évre egyre több önkéntest fogadnak. Azonban jelentősen 
kevesebb az önkéntes programját stratégiai szinten megvalósító múzeumok száma. 
A lakosság az önkéntesség és az önkéntes munkát a településen a többi téma mellett 
kevésbé tartja fontosnak fejleszteni. Ezzel szemben egy-egy település közösségi életében 
számos lakosa venne részt önkéntes segítőként.

A múzeumoknak a stratégiai szemléletmód bevezetése mellett érdemes lenne tehát 
arra is összpontosítani, hogy a legtöbbször felajánlott irodai és frontszemélyzeti 
munka mellett olyan elfoglaltságot is kínáljanak, amely egyértelműen a közösségi élet 
fejlesztésére irányul, így is ösztönözve az új önkéntesek belépését.

Közösségfejlesztés

„A kulturális közösségfejlesztés olyan módszer, amely során a közössé-
geket kulturális aktivitás révén hozzuk össze, vagy ezeken keresztül erősítjük a közmű-
velődési, a múzeumi és a könyvtári intézményrendszer bázisára építve. A kulturális 
közösségi színterek, a kulturális identitáserősítő és értékteremtő tevékenységek sokszínű, 
kreatív közösségfejlesztő lehetőségeket, eszköztárat és megújuló módszereket nyújtanak 
a közösségek számára. A kulturális közösségfejlesztés céljai és módszereinek fókuszában 
a közösség és annak létező és lehetséges kulturális értékei állnak.”11 

A nemzetközi kutatás szerint a hazai muzeális intézmények egy része fontosnak 
tartja a közösségek támogatását, azonban sokkal többen vannak, amelyek csekély jelen-
tőséget tulajdonítanak ennek a témának. Azon intézmények, amelyek együttműködnek 
a közösségekkel, ott elsősorban helyszínt biztosítva vannak jelen a közösség életében: 
programokhoz, gyűlésekhez, kiállításhoz. A lakosságnak alig egytizede zárkózik csak el 
teljes mértékben a település közösségi életének fejlesztésében való részvételtől, ami igen 
bíztató adat. Viszont egyharmaduk igaz, hogy részt venne, de nem tudja, mivel is járul-
hatna hozzá; ők elsősorban a fiatalok és fiatal felnőttek, valamint a 60 év felettiek körét 
képviselik. Ezért amennyiben egy múzeum közösségfejlesztési tevékenységeket tervez 
stratégiai szinten, fontos, hogy elérje ezeket a bizonytalan csoportokat is, és határozott 
irányokat és lehetőségeket mutasson nekik, miképp tudnak a közösségi élet fejleszté-
sében részt venni.

Társadalmiasítás: közösségi alapú működés

A társadalmiasítás vagy közösségi alapú működés: „Olyan működési mód, 
amely a helyi lakosokat és közösségeiket, azok igényeit, érdeklődését, szándékait helyezi 
a középpontba, egyúttal megkérdezi és aktív cselekvőként, a tevékenységek formálója-
ként és megvalósítójaként be is vonja őket, továbbá e folyamatok módszerei, eszközei 

10 http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-oenkentesseg [letöltés ideje: 2019.09.03.]
11 ARAPOVICS Mária 2016, 48-49.
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rögzítettek, mindenki számára megismerhetők és adott esetben formálhatók, alakíthatók 
is.”12 

Részvételi kormányzás elnevezéssel az Európai Uniós kulturális munkaanyagok és 
meghatározott irányok között is szerepel a kulturális és örökségi helyszínek közszféra, 
magánszektor és civil társdalom együttműködésében megvalósuló stratégiaalkotása, 
feladat-meghatározása és elvégzése.13 A közösségi alapú működés tehát a jövő egyik 
fontos trendjének számít.

A kutatások azt mutatják, hogy a hazai múzeumi szakemberek kevésbé tartják fontosnak 
a nyilvánosság bevonását a kiállítások szervezésébe, ahogy kevés az a muzeális 
intézmény is, amely bevonja a közösségeket az éves program véleményezésébe, 
a stratégia tervezésébe vagy a munkaterve véleményezésébe. Akik viszont mégis 
a közösségi alapú működés útjára kívánnak lépni, fontos, hogy ismerjék a bevonható 
személyek tulajdonságait. Azon lakosok, akik már korábban is vettek részt települési 
közösségi beszélgetésen, az esetek többségében újra bevonhatók hasonló tevékenysé-
gekbe, akik rendszerint az idősebb korosztály, illetve a felsőfokú végzettségűek köreiből 
kerülnek ki. Kihívást jelenthet a fiatalok, fiatal felnőttek, illetve az alacsony iskolázott-
ságúak elkötelezése a közösségi ügyekben való aktív részvételre, mégis fontos elérni 
őket, hogy a közösségi alapú működésben a helyi társadalom összetételének megfe-
lelő arányban képviseltessék magukat a résztvevők. Az alacsony iskolázottságúak 
esetében érdekes lehet az a tény, hogy nagymértékben érdeklődnek a közösségi ügyek 
iránt, azonban ezekben nem aktívan, hanem csupán hallgatóságként vennének részt – 
érdemes meggyőzni őket, hogy a véleményük fontos a közösségi alapú működtetésben.

A kutatási eredmények mellett elmondható, hogy a hazai múzeumi világnak történetisé-
gében hagyománya van a közösségekkel való együttműködések terén,14 feladatvégzé-
sükben tetten érhető a közösségi alapú működés, ez viszont rendszerint nem lép tovább 
stratégiai szintre, így kisebb mértékben rögzített az intézményi dokumentumokban.15  
A múzeumok közösségi alapú működése valós és gyakorlati megvalósításával tehát 
inkább csírájában vagy elszigetelt példákban találkozhatunk hazánkban, amely egy 
jó irányt jelent. Azonban több fórumot kell biztosítani ezeknek a jó gyakorlatoknak, és 
az aggályok, kritikák, problémák előtérbe helyezése mellett a közösségi alapú működés 
pozitív eredményeit és üzeneteit is markánsan meg kell fogalmazni bennük.

12 ARAPOVICS Mária – BEKE Márton – DÓRI Éva – TÓTH Máté 2019, 7. és ARAPOVICS 
Mária 2019b

13 SZU Annamária 2019b, 70-71.
14 Lásd CSERI Miklós Közösségi múzeum – hálózatos működés című előadását a 2019.02.20-i 

győri Múzeumok együtt a közösségekkel című regionális szakmai napon, lásd továbbá NAGY 
Magdolna 2019, 122-126.

15 MIKÓ Fruzsina 2019
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A kutatási eredmények összefüggései a Delfi jövő- és trendkutatás 
három legfőbb múzeumi iránya szerint

A hazai és nemzetközi szakértők bevonásával három körben lezajlott 
Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, könyvtári és közművelődési szakterületek várható 
irányait térképezte fel. A kutatás második körében a válaszadók a múzeumok három 
legfontosabb fejlődési irányának a hálózatosodást, a technikai fejlődést és digitalizálást, 
továbbá a kulturális örökség feldolgozását és bemutatását nevezték meg.16 A kötetben 
ismertetett kutatások eredményei e három témát is érintették.

Hálózatosodás

Míg a Delfi jövő- és trendkutatásban a három legfontosabb irány egyike 
a hálózatosodás, a közösségi kezdeményezéseket vonzóvá tevő módszerek közül 
a válaszadók kevésbé tartják fontosnak a hálózatosodást a helyi kulturális és oktatási 
intézményekkel. Mindezt annak ellenére, hogy a muzeális intézmények helyi együttmű-
ködései között előkelő helyen szerepelnek ezek a szervezetek. A muzeális intézmények 
jelentős része sokrétű szakmaközi hazai hálózat tagjai, tartós és erős nemzetközi 
kapcsolatok azonban elsősorban a nagyobb múzeumokra jellemzők.17 A Delfi kutatás 
válaszadói igen alacsony jelentőséget tulajdonítottak az önkéntesek bevonásának, 
és egyáltalán nem tartották fontosnak a külsős szakértők bevonásának témáját 
a múzeumok tekintetében.18 Mindezek ellenére egyértelmű, hogy eredményesebb és 
sikeresebb közösségi vagy társadalmi tevékenységet tud az a múzeum elvégezni, amelyik 
tartósan együttműködik egy-egy csoporttal, intézménnyel vagy szervezettel.19 

Digitalizálás, technikai fejlődés

Már a 2007-ben megjelent Európai Kulturális Menetrend megfogal-
mazza a Kulturális sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd támogatása stratégiai 
célkitűzésben, hogy az Európai Unió konkrét kulturális célkitűzése „a kulturális örökség 
támogatása, nevezetesen a gyűjtemények mobilitásának megkönnyítése és a digitalizálás 
előmozdítása révén annak érdekében, hogy a közönség könnyebben hozzáférjen a külön-
böző kulturális és nyelvi kifejezési formákhoz.”20 Mindezt megerősíti az Európa 2020 
stratégia,21 amelyben az európai digitális menetrend kezdeményezés egyik eleme épp 
azt célozza, hogy aktívan támogassa Európa gazdag kulturális örökségének digitalizá-
lását. A kultúra elérhetőségének digitális úton való előmozdítása: a közönségfejlesztési 
politikák és stratégiák elnevezésű európai munkacsoport 2017-ben jelentette meg azonos 
című jelentését, amely megállapítja, hogy az új technológiák lehetőséget kínálnak arra, 
hogy a jelenlegi és jövőbeli közönség jobban hozzáférjen a kulturális örökséghez, és 

16 PONYI László 2019, 69.
17 SZU Annamária 2019c
18 PONYI László 2019, 86.
19 SZU Annamária 2019d, 216.
20 Az Európai Tanács 2007/C 287/01 számú állásfoglalása. 2007.11.16.
21 Az Európai Bizottság COM(2010)2020. számú közleménye 2010.03.03.
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a marginalizált csoportok bevonása is sikeresebben megvalósulhasson.22 

Igaz, a digitalizálás témáját a Delfi jövő- és trendkutatás szakértői fontos irányként 
nevezték meg,23 a hazai múzeumi szakemberek szerint a közösségi kezdeményezések 
vonzóvá tételének eszközei között az új technológiák bevezetése kis jelentőségűnek 
számít. A digitális hozzáférést a hazai múzeumi szakemberek közül kevesebben tartották 
fontosnak, mint csekély jelentőségűnek, a digitalizációnak pedig egyelőre inkább a gyűjte-
ményszervezésben látják legfontosabb szerepét. Ebből is adódik, hogy a digitális kiállí-
tások rendezése szintén csekély jelentőségű a digitális és közösségi múzeumi tevékeny-
ségek kapcsán. A települések vezetői, hangadói számára a múzeumok legfontosabb 
feladatainak sorrendjében a digitalizálás nem tölt be előkelő helyet. A kutatásokból tehát 
az körvonalazódik ki, hogy az uniós és hazai szintű stratégiai elvek ellenére, Magyaror-
szágon se a múzeumi terület, se a közvélemény nem látja teljes mértékben a múzeumi 
digitalizálás jelentőségét, pontos irányait és lehetőségeit.

Milyen jövőt képzelhetünk el a múzeumok és a technikai fejlődés, valamint a digita-
lizálás összefüggésében? Futurisztikus példaként hozható fel, hogy a digitalizált 
múzeumi tartalmak oktatási hasznosítására az Amerikai Múzeumi Szövetség a Virtu-
Real Museum Academy közhasznú szervezet felállítását és működtetését vizio-
nálta 2040-re. Az USA-ban az oktatási jövőkutatások szerint jelentősen megemelkedik 
az otthon tanuló gyermekek száma. Hogy a múzeumi tartalmakhoz való hozzáférést 
mindenki számára egyenlően tudják biztosítani, továbbá a diákok tanulási eredmé-
nyeit javítsák, a VirtuReal szervezet világszinten számos múzeum tartalmát kínálná 
a tanulóknak, a virtuális valóságot, a szenzoros valóságot és a mesterséges intelligenciát 
felhasználva.24 

A kulturális örökség feldolgozása és bemutatása

A múzeumok alapfeladatai közé tartozó téma részben összefügg a digita-
lizálás témakörével is, hiszen a kulturális örökség feldolgozása és bemutatása történhet 
digitális módon is. A hazai múzeumok digitális és közösségi tevékenységei között 
a hibrid, illetve virtuális kiállítások szervezése csekély jelentőséggel bír a múzeumi 
szakemberek számára. Kiemelkedően fontosnak tartják ezzel szemben az előadások, 
nyitott találkozók szervezését.

A nemzetközi kutatás válaszadói a múzeumi alaptevékenységek fontossági sorrendjének 
második helyén határozták meg a múzeumi tartalmak közvetítését, azaz az ismeretá-
tadást, amely e terület komoly erősödését mutatja a múzeumi szakemberek vélemé-
nyében. A kulturális közösségszervezés gyakorlata című kutatásban a múzeumok által 
ellátott feladatok között szintén az élen található a kiállításrendezést követően az ismeret-
terjesztés, a rendezvények szervezése, továbbá a kulturális javak hozzáférhetővé tétele. 
A települések hangadói szerint ennek a területnek a három altémája (múzeumpedagógiai, 
közművelődési, turisztikai tevékenység) a múzeumi feladatok fontossági sorrendjének 
első felében található. Mégis, sokszor adnak annak hangot a múzeumi szakemberek, 

22 KARVONEN, Minna – KÄLLMAN, Rolf – DE NIET, Marco – STEPAN, Paul 2017, 9.
23 PONYI László 2019, 86.
24 VirtuReal Museum Academy. Museum2040 2017, 10.
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hogy az ismeretátadás mellett a klasszikus múzeumi alapfeladatok, mint gyűjtés-őr-
zés-feldolgozás-kutatás háttérbe szorulnak, mintha az ismeretátadás tőlük független 
lenne, és nem is ezekből az alapfeladatokból táplálkozna.

A lakossági kutatás eredményei azonban megerősítik, hogy a múzeumi ismeretátadásnak 
helye és szerepe van a helyi identitás kialakításában és a lakosság megtartásában. 
Fontos feladatot és felelősséget láthatnak el a muzeális intézményeknek is az ismeretá-
tadási tevékenységükön keresztül, hiszen az a lakos, aki jól ismeri települése történetét, 
jobban is szeret ott élni és fontosabbnak tartja települése kulturális életének fejlesztését. 
A lakosság a jelentős helyi és társadalmi témák után, mint például a munkahelyteremtés, 
a negyedik helyen tartja fontosnak fejleszteni a kulturális életet és a kultúrát a telepü-
lésén, amely a kultúra jelentőségét és a megfogalmazott igényt is mutatja. Emellett 
közepesen, de fontosnak tartják a lakosok a közösségi programok változatosabbá 
tételét és a közösségi identitás erősítését is, amelyek múzeumi eszközökkel szintén 
megvalósíthatóak.

Mivel a településük történetét a fiatal, illetve fiatal felnőtt, valamint az alacsony iskolá-
zottságú lakosok ismerik a legkevésbé, a múzeumi ismeretátadás közönségének is ezt 
a két csoportot kell megcélozni. A formát is megválaszolja a kutatás, hiszen a fiatal 
felnőttek a játszóházakat, táborokat, ismeretterjesztő programokat és szórakoztató 
rendezvényeket hiányolják legtöbbször településük programpalettájáról, míg az alacsony 
végzettségűek a társadalmi eseményeket és ünnepeket, a művelődő közösségek, klubok 
közös programjait, továbbá a szórakoztató rendezvényeket. A két csoport elérésének 
módja szintén csaknem egyező, a fiatal felnőttek a könyvtárban, a település webolda-
láról vagy közösségi oldaláról, továbbá az információs oszlopokról és hirdetőtáblákról 
tájékozódnak elsősorban, az alacsony végzettségűek a felsorolt offline csatornák mellett 
a település újságjából.

Az összegzés strukturális témái, azaz a Cselekvő közösségek projekt módszertanai és 
a Delfi jövő- és trendkutatás irányai abban az esetben hasznosulnak mind a közönségnél, 
mind pedig a múzeumnál, ha tervezésük és megvalósításuk múzeumként, múzeumi 
módszerekkel és eszközökkel történik. A kutatásokból kiderül, hogy a múzeumi szakem-
berek többsége nyitott e témákra, megérti fontosságukat, és ha még kis lépésekben 
is sikerül, de szeretne tenni ezek megvalósításáért. A kötet tanulmányai azt is alátá-
masztják, hogy a nemzetközi kutatás és a Cselekvő közösségek projekt keretében 
elvégzett felmérések nem öncélúak: segítséget és irányt mutatnak a múzeumi szakterület 
számára a tudatos, tervezhető, együttműködő jövő megalapozásához.

Összegzés
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Summary

The researches presented in this book analyse 
the condition of museums’ social role, its 
potential tendencies, and rationale in-depth. 
As a starting point of my summary I review 
why the data analysis and researches are 
so important for the museums, thereafter I 
summarize the conclusions of the the five 
surveys from a number of aspects. At first I 
analyse the above mentioned statements on 
the basis of the four methodological guides 
used by the project Acting Communities – 
Active Community Involvement (EFOP-1.3.1 
-15-2016-00001). Later in my study I sum 
up the results of the assay - done also in the 
frameworks of the same project - on the basis 
of the three main tendencies set by the Delfi 
future and trend analysis.
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A  

ARAPOVICS Mária, PhD

művelődéskutató, 
felnőttképzési szakértő, 
szakmai vezető – Cselekvő 
közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás 
projekt – Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum – 
Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központ, 
Szentendre, habilitált 
egyetemi docens, ELTE 
TáTK, Budapest

B  

BÓDOG András

okleveles könyvtáros, 
a Könyvtári Intézet 
munkatársa, a Cselekvő 
közösségek projekt 
könyvtári stábjának kutató-
fejlesztő csoportvezetője.

N
NAGY Madolna

közgazdász, marketing 
szakmérnök, 
minőségmenedzsment 
szakember, mb. igazgató 
– Szabdtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi 
Oktatási és Módszertani 
Központ, Szentendre

P
POLONYI Gábor, PhD

szociológus, kutatási 
igazgató – Psyma 
Hungary Kft.

R  

RAB Árpád, PhD

Társadalomkutató, digitális kultúra 
szakértő, egyetemi docens – 
Budapesti Corvinus Egyetem, 
Infokommunikációs Tanszék

Szerzők
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S  

SÓLYOM Barbara, PhD

szociológus, kutató-
fejlesztő – NMI Művelődési 
Intézet NKft. 

SZ  

SZU Annamária

művelődésszervező, kutató-
fejlesztő csoportvezető 
– Cselekvő közösségek 
– aktív közösségi 
szerepvállalás projekt 
– Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum – Múzeumi 
Oktatási és Módszertani 
Központ, Szentendre
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