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5Bevezetés

1. Bevezetés

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program keretében elindult EFOP-1 .3 .1 .-15-2016-00001 
kódszámú projekt a kulturális terület kiemelt projektje .  A projektet konzorciumi 
együttműködésben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszer-
tani Központ, az Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtári Intézet és az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft . valósítja meg 2016 szeptembere és 
2019 szeptembere között .

A közművelődési, múzeumi és könyvtári területen működő kulturális intézmé-
nyek egyre növekvő társadalmi szerepvállalását a kulturális közösségfejlesztési 
folyamatok szolgálatába állító és ezáltal a magyar társadalom kohézióját elősegítő 
projekt célja, hogy képessé tegye a civil szervezeteket, az önkormányzatokat és helyi 
kulturális intézményeket a tevékenységükben megerősített közösségek és kezde-
ményezéseik befogadására, támogatására, a közösségi aktivitás fenntartására . 
A fejlesztés szakmai hátteret biztosít ahhoz, hogy a helyi kulturális közösségek 
képessé váljanak közösségfejlesztési folyamatok, valamint önkéntes programok 
megvalósítására és fenntartására . A kulturális intézmények egyedi eszközeire 
építve a projekt folyamatos szakmai-módszertani támogatást biztosít a települések, 
illetve azok kulturális intézményei és/vagy civil szervezetei számára a társadalmi 
kohéziót erősítő közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához . Fenti célok eléré-
sének fontos alapja és eszköze, valamint a megvalósítás folyamatának egyik fontos 
eleme, hogy országos kutatások során vizsgálni lehessen a kulturális intézmény-
rendszer állapotát, a szakterületek működését, és az azokat meghatározó közösségi, 
társadalmi folyamatokat . A monitoring- és kutató-fejlesztő tevékenységek a megva-
lósítás szakaszában a következők:

•  „Mentorhálózat működésének monitoringja” 2 alkalommal
•  „Kulturális közösségszervezés gyakorlata (hatásmérés, hatásvizsgálat) kont-

rollcsoport-vizsgálattal” 1 alkalommal
•  „Kulturális intézmények reprezentatív felmérése” 1 alkalommal
•  „Kulturális intézmények társadalmiasítása kontrollcsoport-vizsgálattal” 2 

alkalommal
•  „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” 3 alkalommal
•  „Lakossági megkérdezés” 2 alkalommal
• ”Delfi jövő- és trendkutatás” 3 körben

A projekt közvetlen célcsoportját a közösségfejlesztési folyamatokat elindítani 
kívánó civil, egyházi és egyéb szervezetek, önkormányzatok, intézmények és azok 
munkatársai, továbbá a kulturális intézmények és munkatársai, a projekt képzé-
sein részt vevő személyek, illetve a közösségfejlesztő mentorok jelentik . Közvetett 
célcsoportjának a közösségfejlesztési folyamatokat elindítani kívánó települések, 
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településrészek lakosai és közösségeik, a társadalmiasítottan működő kulturális 
intézmények településeinek lakosai és közösségeik, valamint a képzéseken részt 
vevőket munkáltató kulturális intézményei tekinthetők . Projektünk egyik szakmai 
pillére a felkészült kulturális közösségfejlesztő szakemberekből álló országos 
mentorhálózat, amelynek tagjai helyben nyújtanak segítséget a közösségeknek . 
A projektcélok eléréséhez fontosnak tartottuk, hogy szolgáltatásaink eredmé-
nyességét, hatását a kezdetektől mérni tudjuk . Ezt a célt szolgálta a beavatkozási 
helyszíneken megvalósuló közösségfejlesztési folyamatok eredményeinek vélemény-
formálóival (polgármesterekkel, kulturális intézmények vezetőivel, képviselő-tes-
tület tagjaival, polgármesteri hivatali tisztviselőivel) végzett három alkalommal 
lekérdezett felmérésünk „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” 
címmel . Másrészről a projekt lakosságra gyakorolt hatásait vizsgáló, a közösség-
fejlesztői folyamatban érintett településeken két alkalommal közel 15 .000 fős, a 18 
éven felüli lakosság mintájából lekérdezésre került „Lakossági megkérdezés” című 
kutatásunk .

Jelen kiadványunkban a nevezett két vizsgálat céljait, eredményeit és következ-
tetéseit szeretnénk ismertetni az olvasóval, összhangban azzal a projektvállalással, 
miszerint együttműködési megállapodás keretében módszertani szakmai segítséget 
biztosítunk a TOP-5 .3 .1-16 és TOP-6 .9 .2-16 kódszámú projektekben támogatási 
kérelmeket benyújtó kedvezményezetteknek . Kiadványunk két nagyobb egységből 
áll, így a fejlesztést megelőző kutatások (kulturális állapotfelmérést, helyzetfelmé-
rést) és közbenső vizsgálat eredményeit összegző mid-term jelentésből; valamint 
a lezáró kutatásokat összefoglaló ex-post jelentésből . A jelentések az egyes kuta-
tási eredmények mellett a kapcsolódó települési statisztikákra vonatkozó adatokat, 
elemzéseket is tartalmaznak . Ezek célja a kutatások eredményeinek megalapozása, 
a helyi társadalmak statisztikai alapokon történő bemutatása . 
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2. A kutatások bemutatása, kutatási célok

2.1. A kutatások céljai, célkitűzései

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” kiemelt projekt 2016–2019 
között együttműködési megállapodás keretében módszertani szakmai segítséget ad 
a TOP 5 .3 .1 . és a TOP 6 .9 .2 . „A helyi identitás és kohézió erősítése” című projek-
tekben támogatási kérelmeket benyújtók számára . Ennek szakmai tartalmai az 
előzetes szakmai tanácsadás, helyszíni mentorálás és tanácsadás, a megvalósítást 
támogató szakmai kiadványok, képzések, szakmai műhelyek, kommunikációs felü-
letek, illetve informatikai folyamatkövetés-támogatás . 

2.2. Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről vizsgálat céljai

A „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” című kutatás célja a beavat-
kozási helyszíneken meginduló közösségfejlesztési folyamat nyomon követése, 
hatásainak feltárása volt . Az adatfelvétel keretében az érintett települések véle-
ményformálóival (polgármesterek, kulturális intézményvezetők, önkormányzati, 
polgármesteri hivatal tisztviselői stb .) strukturált interjúk, az adatfelvételi telepü-
lésekről pedig települési jelentések is készültek . Összesen 360 településen zajlott a 
kutatás, átlagosan hét (legalább 4 fő, legfeljebb 9 fő) interjúalany került be az adat-
bázisba, településenként .1 A kutatás során három alkalommal zajlott adatfelvétel, a 
tervezett elemszám 6 .300 főt tett ki . 

2.3. Lakossági megkérdezés kutatás célkitűzései

A „Lakossági megkérdezés” kutatás célja a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” EFOP-1 .3 .1-15-2016-00001 projektbe bevont 454, később a lemorzsoló-
dásokat követően 430 településen meginduló közösségfejlesztési folyamat eredménye-
inek mérése lakossági megkérdezéssel a fejlesztést megelőzően és a folyamat végén .

Vizsgálataink a beavatkozási helyszíneken megvalósuló módszertani szakmai 
segítségnyújtás monitoringozását is szolgálták . A projekt konzorciumi döntése 

1  A települések közül véletlen mintavételi eljárás keretében (a www .random .org véletlenszám gene-
rátor segítségével) kiválasztásra került 360 db település a települési kategóriák szerinti megoszlás 
alapján . A települések kategorizálását lélekszám szerinti megoszlás szerint alakítottuk ki, a tele-
püléseket összesen 7 kategóriába soroltuk be, amelyek közül a legkisebb 50 fő alatti, a legnagyobb 
20 .000 fő feletti volt . A későbbiekben a TOP-os konzorciumokból kilépett települések miatt a mintát 
pótolni, módosítani volt szükséges az eredeti eljárás szerint . Erről a kiadvány 5 . fejezetében részle-
tesen írunk .
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szerint a mintavétel alapját a 2018 . 03 . 31-i állapot szerinti ún . Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP) nyertes települések köre alkotta, összesen 
430 db . 

A kutatás első szakaszában a lakosság közösségi szerepvállalásának szintje, a 
fejlesztési lehetőségek feltárása, a település intézményei és lakosai közötti kapcso-
latok minőségének felmérése állt a középpontban, amelynek segítségével a folya-
matban részt vevő szakemberek, településvezetők, döntéshozók a közösségépítési 
programokat megtervezhetik, felépíthetik és menedzselhetik . 

1. ábra: A kutatásba bevont TOP nyertes települések az első adatfelvétel során (430 db)

A kutatás második alkalmával az elindult változások eredményeinek, hatékonysá-
gának, a lakossági oldalt érintő hatásainak mérésére került sor az újabb lemorzso-
lódások okán, mindösszesen 423 településen .2

2  A kutatás második alkalmának adatfelvétele az első alkalommal megegyező településeken zajlott, 
bár kisebb eltérések előfordultak . Az egyes településeken elkészült kérdőívek száma kis mértékben 
eltérhetett a két kutatási alkalom során . Ez a kismértékű módosulás a kutatás alapvető eredményeit 
nem befolyásolta .
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2. ábra: A kutatásba bevont TOP nyertes települések a második adatfelvétel során (426 db)
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3. A kutatások módszertana

3.1. Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről

Adatfelvétel
A „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” című vizsgálat mintájának 
kialakításánál az adatfelvétel jellegéből és a kutatás céljából is adódóan teljességre 
törekedtünk, hiszen minden olyan település bekerült az alapsokaságba, amely „A 
helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5 .3 .1-16 és TOP-6 .9 .2-16 kódszámú 
felhívásokon pályázati támogatásban részesült 2018 . március 31-ig . A mintavétel 
során a teljes körűnek tekinthető populációból került kiválasztásra a 2 .2 . fejezetben 
korábban vázolt módszerrel a 360 település . 

Kutatási kérdések
A kutatás az alábbi kérdésekre kereste a választ:

•  Az egyes településen megvalósuló közösségfejlesztési folyamat hatását hogyan 
érzékelik a helyi települések véleményformálói?

•  Milyen a településeken a társadalmi aktivitás, a közösségi szerepvállalás, és 
ennek alakulásában milyen szerepe van a közösségfejlesztési folyamatoknak?

•  Milyen a közösség érdekérvényesítési, érdekképviseleti képessége?
•  A helyi közszolgáltatások (kulturális intézmények) mennyire működnek haté-

konyan? Milyen a kapcsolatuk a helyi közösséggel? Mennyire reflektálnak az 
igényeikre?

•  Milyen a település lakosai közötti kapcsolatok minősége? Mennyire összetartó 
a helyi közösség?

A kutatás során a kulturális közösségfejlesztő mentorok, illetve a vizsgálatok előtt 
felkészítésen részt vett külsős kérdezőbiztosok a közösségfejlesztői folyamatban 
érintett települések véleményformálóival végeztek felmérést . Az alanyokat az 1 . 
adatfelvétel során a mentornaplók3 alapján véletlenszerűen választottuk ki, illetve 
a mintavétel tovább bővült a hólabda módszerével, vagyis a megkérdezett alanyok 
további ajánlásaival . A későbbi vizsgálati alkalmak során az első alkalommal lekér-
dezett személyek lekérdezésére törekedtünk . Ezeket a személyeket szükség szerint 
pótcímeztük a 2 . és 3 . adatfelvételkor . Településenként minimum 4, maximum 9 
strukturált interjút, illetve az adott településre vonatkozó települési jelentést is el 
kellett készíteniük a kérdezőbiztosoknak . 

3  A „mentornapló” a mentorok munkájának követésére, ellenőrzésére és adminisztrációjára szolgáló 
online felület . A mentorok ezen a felületen rögzítik, egyben igazolják a helyszíni mentorálási tevé-
kenységeiket, a rendezvényeken, a szupervíziós tanácsadásokon, illetve a mentorok mentorainak 
tanácsadásain való részvételüket, a kutatásokban való közreműködésüket .



12 A kutatások módszertana

Adatrögzítés
Összességében kutatási körönként, a szakmai közbeszerzési specifikáció által előírt 
2 .100 személy lekérdezése valósult meg a 360 településen . Az első körben 360 tele-
pülésen 2 .476, a második körben 360 településen 2 .159, míg a harmadik körben 349 
településen 2 .221 személyt vontunk be .

A lekérdezés alkalmai:
•  1 . alkalom – kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás: 2018 . január – május
•  2 . alkalom – közbenső vizsgálat: 2018 . október – december
•  3 . alkalom – szintetizáló, trendelemző és ajánlásokat felvonultató lezáró 

kutatás: 2019 . március – április

A személyesen vagy telefonon felvett interjúk alapján a Szolgáltató (Kutatópont 
Kft .) által kialakított online felületen a mentorok és kérdezőbiztosok rögzítették az 
interjú adatait . Az adatbázis SPSS adatfájl formátumban került átadásra, az adat-
tisztítást követően történt az adatfeldolgozás, a Megrendelővel előzetesen egyez-
tetett táblakötet kialakítása és az eredmények elemzése, amelyeket a Szolgáltató 
végzett el . 

Az adatgyűjtés során a cél a közösségfejlesztési folyamat mérése volt, így olyan 
strukturált interjú kialakítására volt szükség, amely alkalmas az egyes jellemzők 
változásának követésére . Ennek megfelelően az adatfelvétel három fázisában tartal-
milag közel azonos interjúk kerültek lekérdezésre és így a települési jelentés elké-
szítésére is . Az első adatgyűjtés tapasztalatai alapján még a második és a harmadik 
fázisban lehetőség nyílt az interjú és a települési jelentés módosítására, kiegészí-
tésére . Az egyes alkalmak során a kérdések módosításakor elsősorban a lekérde-
zések közötti időintervallumban történt változások feltárására és bemutatására 
törekedtünk . 

Adatelemzés
Az online felületen képződő adatok importálhatók voltak mind Excel-, mind 
SPSS-formátumba, így az adatgyűjtés bármelyik fázisában lehetősége volt a 
konzorciumnak betekinteni az adatgyűjtés folyamatába, annak aktuális állásába . 
Az adatgyűjtések eredményeként három SPSS-formátumú adatbázis jött létre . Az 
adatbázisoknak tartalmazniuk kellett a megye, a régió, a település, a településrész 
és a településtípus változóit, hogy ezeken a szinteken elemezhetők legyenek az ered-
mények . Az adatok elemzésére tanulmány formájában került sor (MS Word-for-
mátum), amelyben szükséges volt kitérni az interjúban szereplő összes változóra . Az 
elkészült tanulmányok ezen kívül tartalmazták az elemzés módszereinek leírását 
és a legfontosabb megállapításokat mindhárom kutatási fázis esetén .
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3.2. Lakossági megkérdezés

A minta összetétele, mintaválasztás
A mintavétel – hasonlóan a „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” 
című vizsgálatához a „Lakossági megkérdezés” kutatásnál a mintavétel önkényes, 
ugyanakkor teljes körű mintavételnek minősült, így reprezentativitásról statisz-
tikai értelemben nem beszélhetünk . Ettől függetlenül célként fogalmaztuk meg 
azt az elvárást, hogy a válaszok minél jobban tükrözzék az adott településen élő 
lakosság véleményét . Ennek érdekében az alábbi minimumfeltételeket igyekeztünk 
biztosítani .

•  Egy személy csak egyszer tölthette ki a kérdőívet .
•  Kerültük a csoportos mintavételt (például a kérdőív nem volt kitölthető egy 

adott csoport – iskolai osztály, munkahelyi közösség, sportcsapat, képvise-
lő-testület stb . körében) .

•  A kérdőívek kiosztása során véletlenszerűségre törekedtünk . 

Az egyes adatfelvételek során összesen közel 15 .000 kérdőív készült el, mindösz-
szesen közel 30 .000 kérdőív került lekérdezésre .4

A kutatás eredményeinek elemzésekor bizonyos kérdések esetében – amelyeket 
az elemzések során kiemeltünk – az egyes megyék és régiók válaszadói körében mért 
eltéréseket indokolhatja, hogy az egyes földrajzi egységekben más-más a részvevő 
települések településméret szerinti megoszlása . Egyes megyékben jellemzően vagy 
kizárólag csak nagyobb települések közreműködtek a vizsgált pályázatokban, míg 
más megyékben épp ellenkezőleg, inkább kisebb települések dominálták a mintát .

Adatfelvétel
A „Lakossági megkérdezés” című vizsgálatunk során strukturált kérdőívet 
használtunk .

Az adatfelvétel során két adatfelvételi módszer kombinációját alkalmaztuk 
annak érdekében, hogy a potenciális válaszadók közreműködését a kínált részvé-
teli formák rugalmasságával maximalizáljuk . Az elsődleges módszer a személyes, 
különböző rendezvényeken, társadalmi eseményeken történő önkitöltéses, papír 
alapú adatfelvétel volt, azonban lehetőséget biztosítottunk a válaszadók döntése 
alapján az önkitöltős, online felületen keresztül történő válaszadásra is .5 Az online 
kérdőív tartalmában ezzel teljes mértékben megegyező volt, az online kérdezés sajá-
tosságait és elvárásait figyelembe vevő módszertani adaptációkkal átalakítva .

A személyes megkérdezések a településeken szervezett közösségi rendezvényeken 
részt vevő lakosság körében zajlottak . A lekérdezésben közreműködő személyek 

4  A kutatás első alkalma során 15.0000, második adatfelvételi hullámában 14.770 értékelhető és feldolgozható 
kérdőív született.

5  A kutatás egyes alkalmai során használt kérdőívek papír alapú verzióját a tanulmány 8 .7 . és 8 .8 . 
mellékleteiben mutatjuk be .
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(kulturális közösségfejlesztő mentorok, konzorciumi munkatársak) a kiválasztott 
rendezvényeken osztották ki a kérdőíveket és kérték fel a célszemélyeket a kérdő-
ívek kitöltésére . A kitöltést önkitöltős módszerrel bonyolították le . A kérdőíveknek 
még az adott rendezvény ideje alatt kitöltésre kellett kerülniük és azokat a kitöltés 
végeztével a helyszínen össze is kellett gyűjteni . 

Amennyiben a válaszadó a rendezvény során nem kívánt kérdőívet kitölteni, 
opcionális lehetőségként felkínálható volt a számára, hogy a kérdőívet online felü-
leten keresztül, önkitöltős módszerrel, későbbi időpontban töltse ki . Amennyiben 
ezt az opciót választotta, a lekérdezésben közreműködő személy – nyomtatott 
formában – egy weboldal URL-címét és egy belépési kódot adott át, melyek segítsé-
gével a válaszadó elérhette és kitölthette a kérdőívet, de biztosítható volt, hogy egy 
belépési kóddal csak egy alkalommal kerüljön kitöltésre a kérdőív . 

A kettős adatfelvételi módszer alkalmazásának fő oka a részvételi hajlandóság 
növelése volt . Az empirikus adatfelvételi tapasztalatok alapján más habitusú 
emberek más-más adatfelvételi módszert preferálhatnak, illetve utasíthatnak el . A 
több opció alkalmazásával a részvételi hajlandóság növekedett, amely hozzájárult a 
minta esetleges szisztematikus torzítási veszélyének csökkentéséhez . Amennyiben 
a felmérésben részt vevő településen a vizsgált időszakban nem zajlott olyan rendez-
vény, mely során a kérdőívek kiosztása megvalósítható lett volna, a helyi felmérést 
végző személyek helyismeretére támaszkodva a megfelelő számú kérdőív kitöltése 
más módon/helyszínen is megtörténhetett . Bármilyen közösségi térben, nyilvános 
helyen vagy rendezvényen lebonyolítható volt a lekérdezés, ahol biztosítható, hogy 
az adott helyszínen állandó lakhellyel rendelkező személyek végezzék el a kitöltést .

A lekérdezés összesen 2 alkalommal valósult meg:
1 . alkalom – kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás: 2018 . január – június
2 . alkalom – a folyamat végén, lezáróvizsgálat: 2019 . január – március

Kutatási kérdések
Vizsgálatunk az alábbi kérdésekre kereste a választ:
•  Milyen a települések jelenlegi helyzete (attitűdök, közösségi események, 

rendezvények és településtörténet)?
•  Mik a fejlesztendő területek a beavatkozási helyszíneken (a közösségfejlesztés 

állapotának ismerete, részvételi hajlandóság)?
•  Milyen a szerepvállalás mértéke? (Különös tekintettel a lehetséges közösség-

fejlesztési kezdeményezések ismeretére, a személyes hozzájárulás módjaira és 
az életminőségre .)

•  Hogyan és milyen felületeken informálódnak, tájékozódnak a települések 
lakosai?

•  Milyen a települési beágyazottság, a kapcsolatok jellemzői, a szociális háló?
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Adatrögzítés
Az érintett településeken a település lakosságszámának arányában a 18 éven felüli 
lakosságból 15 .000 fős minta lekérdezésére került sor a folyamat elején és a végén . A 
kutatási feladat a projekt során elinduló folyamat lakossági oldalt érintő hatásainak 
mérésére irányult . Az adatfelvételi folyamatban részt vettek a projekt kulturális 
közösségfejlesztő mentorai, valamint a Cselekvő közösségek projekt konzorcium-
vezetőjének és konzorciumi partnereinek országos hálózataiban dolgozó munka-
társak . A papír alapon kitöltött kérdőívek adatrögzítése az online lekérdezésre 
kialakított felületen keresztül történt, a rögzítést a kutatást lebonyolító Szolgáltató 
(GfK Hungária Kft .) végezte . 

Adatelemzés
A többszöri ellenőrzési és adattisztítási folyamaton átesett, véglegesnek tekinthető 
adatbázis képezte az elemzések alapját . Az adatok értékelése és elemzése SPSS 
statisztikai szoftver segítségével történt . Az adatelemzés során az alábbi eredmény-
termékek előállítása történt meg: az egyes felmérési hullámokat követően (összesen 
2 alkalommal) Szolgáltató elektronikus formában átadta a konzorciumnak az 
anonimizált, címkézett és településekre, megyékre, régiókra lebontható módon tisz-
tított SPSS  .sav formátumú adatbázist, továbbá a kutatási jelentést .
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4. A kutatások demográfiai megoszlása

4.1. A beavatkozási helyszínek települési demográfiai adatai 

A következő alfejezetben a mintavételi eljárás alapján a mintában szereplő telepü-
lések vonatkozó statisztikai adatainak rövid áttekintésére törekszünk a közműve-
lődési, könyvtári, muzeológiai statisztikák és a KSH szabadon elérhető interaktív 
településsoros adatbázisa adatainak felhasználásával (KSH, 2018) . Az adatelemzés 
alapja a vizsgálatkor rendelkezésünkre álló legfrissebb, 2017-es adatbázis volt . Az 
érintett települések vonatkozó statisztikai adataira a beérkező válaszok, eredmé-
nyek tükrében az egyes kutatások fejezeteiben is kitérünk .

 Megye
2018 2019

Darab
2018

Százalék
2018

Darab
2019

Százalék
2019

Bács-Kiskun 1 0,2 1 0,2

Baranya 35 8 35 8

Borsod-Abaúj-Zemplén 116 27 116 27

Csongrád 38 9 34 8

Fejér 61 14 61 14

Hajdú-Bihar 1 0,2 1 0,2

Heves 1 0,2 1 0,2

Jász-Nagykun-Szolnok 33 8 33 8

Nógrád 29 7 29 7

Somogy 106 24 106 25

Tolna 8 2 8 2

Zala 1 0,2 1 0,2

Összesen 430 99,8 426 99,8

1. táblázat: A mintában szereplő települések megyei megoszlása (%)

Hazánkban összesen 3 .155 település található, közte 2 .809 község (89,03%) és 346 
város (16,06%) . (KSH, 2018) Az első alkalom során a mintába került 12 megye 
430 db települése – a teljes alapsokaság 19,95%-a – közül a legtöbb Borsod-Abaúj-
Zemplén (27%) és Somogy (24%) megyékben, a legkevesebb – 1-1 településsel – Bács-
Kiskun, Hajdú-Bihar, Heves és Zala megyékben található . Ahogy látható, 2019-ben, 
a 2 . alkalom adatfelvételében minimális eltérés történt: összesen 4 Csongrád megyei 
település TOP-os érintettsége szűnt meg (1 . táblázat) .
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Település típusa 
2018 2019

Darab
2017

Százalék
2017

Darab
2019

Százalék
2019

község 371 86 367 86

megyei jogú város 10 2 10 2

város 49 12 49 12

Összesen 430 100 426 100

2. táblázat: A mintában szereplő települések megoszlása településtípus alapján (%)

A 2 . táblázat alapján a mintába túlnyomórészt (86%-ban) kistelepülések, községek, 
kisebb arányban városok és megyei jogú városok (összesen 14%) kerültek be . 
Százalékos arányuk az országos megoszlással párhuzamba is állítható . A második 
alkalom során kis mértékben csökkent a községek száma .  

A beavatkozási helyszínek kulturális intézményei, álláskeresők, telepü-
lések korosztályi megoszlása

Megye

2018-as mintavétel
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Bács-Kiskun 22 4 9 6 32 3
Baranya 57 9 19 13 122 11

Borsod-Abaúj- 
Zemplén 128 21 25 17 260 24

Csongrád 66 11 27 18 110 10
Fejér 66 11 15 10 111 10

Hajdú-Bihar 31 5 8 5 67 6
Heves 12 2 8 5 46 4

Jász-Nagykun- 
Szolnok 56 9 17 11 98 9

Nógrád 30 5 4 3 48 4
Somogy 118 19 12 8 152 14
Tolna 8 1 4 3 16 1
Zala 18 3 3 2 33 3

Összesen 612 100 151 100 1 .095 100

3. táblázat: A mintában szereplő települések könyvtári, muzeológiai és közművelődési intézménye-
inek száma, megyei megoszlás alapján a 2018-as mintavétel tükrében (%)
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2019-es mintavétel

Megye
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Bács-Kiskun 22 4 9 6 32 3

Baranya 57 9 19 13 122 11

Borsod-Abaúj- 
Zemplén 128 21 25 17 260 24

Csongrád 62 10 27 18 104 10

Fejér 66 11 15 10 111 10

Hajdú-Bihar 31 5 8 5 67 6

Heves 12 2 8 5 46 4

Jász-Nagykun- 
Szolnok 56 9 17 11 98 9

Nógrád 30 5 4 3 48 4

Somogy 118 19 12 8 152 14

Tolna 8 1 4 3 16 1

Zala 18 3 3 2 33 3

Összesen 608 100 151 100 1 .089 100

4. táblázat: A mintában szereplő települések könyvtári, muzeológiai és közművelődési intézménye-
inek száma, megyei megoszlás alapján a 2019-es mintavétel tükrében (%)

A mintavételi eljárás során kiválasztott településeken összesen 1 .858 db (illetve a 
2019-es lemorzsolódott települések okán 1 .848 db) muzeális, könyvtári és közmű-
velődési intézmény található (3-4 . táblázat) . Ezek közül a legtöbb Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében (22,3%), a legkevesebb pedig Tolna megyében (1,5%) működik . 
A vizsgált településeken a legnagyobb számban közművelődési intézményeket és 
közösségi színtereket találtunk, ez teszi ki az intézmények körének ~58,9%-át . 
A településeken az intézményi kör 32,9%-a könyvtár és 8,1-8,2%-a volt muzeális 
intézmény a szakterületi statisztikai besorolások alapján . 
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Megye
Nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(fő)

Lakosságszám 
(fő)

Nyilvántartott álláske-
resők száma – a lakosság-

szám arányában (%)

Bács-Kiskun 2 .522 111 .145 2,3

Baranya 4 .328 166 .132 2,6

Borsod-Abaúj- 
Zemplén 14 .273 316 .832 4,5

Csongrád 5 .990 353 .160 1,7

Fejér 3 .932 181 .565 2,2

Hajdú-Bihar 6 .513 204 .156 3,2

Heves 1 .275 53 .505 2,4

Jász-Nagykun- 
Szolnok 7 .030 221 .276 3,2

Nógrád 2 .665 54 .643 4,9

Somogy 6 .076 139 .257 4,4

Tolna 382 11 .629 3,3

Zala 1 .162 58 .125 2,0

Összesen 56 .148 1 .871 .425 3,0

5. táblázat: A mintában szereplő települések megyei megoszlása, a nyilvántartott álláskeresők 
alapján a lakosságszámhoz viszonyítva (%)
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Bács-Kis-
kun 1 2 .522 111 .145 2,3 1 2 .522 111 .145 2,3

Baranya 35 4 .328 166 .132 2,6 35 4 .328 166 .132 2,6

Bor-
sod-Aba-

új-Zemplén
116 14 .273 316 .832 4,5 116 14 .273 316 .832 4,5

Csongrád 38 5 .990 353 .160 1,7 34 5 .016 337 .201 1,5

Fejér 61 3 .932 181 .565 2,2 61 3 .932 181 .565 2,2

Hajdú-Bi-
har 1 6 .513 204 .156 3,2 1 6 .513 204 .156 3,2

Heves 1 1 .275 53 .505 2,4 1 1 .275 53 .505 2,4

Jász-Nagy-
kun-Szol-

nok
33 7 .030 221 .276 3,2 33 7 .030 221 .276 3,2

Nógrád 29 2 .665 54 .643 4,9 29 2 .665 54 .643 4,9

Somogy 106 6 .076 139 .257 4,4 106 6 .076 139 .257 4,4

Tolna 8 382 11 .629 3,3 8 382 11 .629 3,3

Zala 1 1 .162 58 .125 2 1 1 .162 58 .125 2

Összesen 430 56 .148 1 .871 .425 3 426 55 .174 1 .855 .466 -

6. táblázat: A mintában szereplő települések megyei megoszlása, a nyilvántartott álláskeresők 
alapján a lakosságszámhoz viszonyítva – összesítő adatok a 2018-as és 2019-es mintavétel 

tükrében (%)

A mintánkba kiválasztott településeken a lakosok száma összesen 1 .871 .425 fő 
(2018), illetve 1 .855 .466 fő (2019) volt . Ebből a nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen a 2017-es adatok alapján a 2018-as, illetve 2019-es adatokhoz viszonyítva 
56 .148 fő (2018), valamint 55 .174 fő (KSH, 2019) . Számszerűleg Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében van a legtöbb nyilvántartott álláskereső (14 .273 fő), majd ezt 
követi Jász-Nagykun-Szolnok megye 7 .030 fővel, harmadikként Hajdú-Bihar megye 
szerepel 6 .513 fővel . Nógrád megyében van a legtöbb álláskereső (4,9%), Borsod-
Abaúj-Zemplén megye a második 4,5%-os aránnyal és a legtöbb álláskereső számát 
tekintve Somogy megye a harmadik 4,4%-os aránnyal (5-6 . táblázat) .
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A kutatási mintában szereplő lakosság korcsoportonkénti és megyei megoszlását 
vizsgálva azt mondhatjuk, hogy a 0-14 évesek korcsoportjából a legtöbben Borsod-
Abaúj-Zemplén és Csongrád megyében élnek, az összlakossághoz képest 17-18%-os 
arányban . Ebből a korosztályból a legkevesebben Tolna megyében vannak (1%), 
illetve azonos mértékben, de kevesen még Heves, Nógrád és Zala megyében élnek 
(3%) . A következő, 15-64 évesek csoportját nézve kiugrik a mintából 18-19%-os 
értékkel Csongrád megye és 17%-kal Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a legalacso-
nyabb értékeket tekintve pedig ismét Tolna (1%), Heves (3%), Nógrád (3%) és Zala 
(3%) megye mutatja . A 65 évesek és idősebbek arányai az előbbiekhez hasonlóak: 
Csongrád megyében vannak a legtöbben az idősek közül, 19-20%-os aránnyal 
(69 .229 fő), és ettől 4%-kal „lemaradva” következik Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
16%-kal (56 .252 fő) . A harmadik legmagasabb értéket (12%) Jász-Nagykun-Szolnok 
adja . A 65 évesek vagy annál idősebek száma Tolna megyében a legkevesebb (2 .085 
fő, 1%), valamint Nógrádban (11 .412 fő, 3%) és Hevesben (11 .262 fő, 3%) .

4.2. Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről vizsgálat 
demográfiai adatai 

A kutatás első alkalmával a válaszolók települési megoszlását tekintve, megyei 
bontásban vizsgálva az adatokat az látszik, hogy a legtöbben Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében válaszoltak a kérdésekre (620 fő), ezt szorosan követi Somogy 
megye (594) . A következő válaszadói csoportot Fejér (346), Csongrád (240), Baranya 
(214), Jász-Nagykun-Szolnok (209) és Nógrád képezte (183 fő) . Tolna 34 adatköz-
lővel járult hozzá az adatbázishoz, míg legkevesebbel Zala megye (7 fő) . A kutatás 
második körében a legtöbben Somogy megyében válaszoltak a kérdésekre (589 fő), 
ezt szorosan követi Borsod-Abaúj-Zemplén megye (516) . A következő válaszadói 
csoportot Fejér (288), Baranya (194), Csongrád (189), Jász-Nagykun-Szolnok (158) 
és Nógrád képezi (152 fő) . Tolna 32 adatközlővel járult hozzá az adatbázishoz, míg 
Zala és Hajdú-Bihar megyék hét-hét fővel, a legkevesebbel pedig Heves megye (5 fő) . 
A kutatás harmadik körében a legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (588) és 
Somogy megyéből (547 fő) válaszoltak (588 és 547 ember), míg a legkevesebben Zala 
megyéből (10) és Bács-Kiskun megyéből (7 fő) .

A válaszadók település nagyság megoszlása Esetszám
2018

%
2018

500 fő alatt 111 31

500 és 2 .999 fő között 186 52

3 .000 és 9 .999 fő között 44 12

10 .000 és 39 .999 fő között 10 3

40 .000 és 99 .999 fő között 4 1

100 .000 fő felett 5 1

7. táblázat: A válaszadók településnagyság szerinti megoszlása 
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Az adatközlők számát alapvetően meghatározta az adott megyében TOP-nyertes 
települések száma és azok lélekszáma (7 . táblázat) . 

A kutatás első fordulójában összesen 360 településen gyűjtöttek esetpéldákat a 
kérdezőbiztosok . Ezek négy kérdés mentén kerültek rögzítésre, így összesen 1 .460 
esetpéldából válogattunk . Az esetpéldák összegyűjtésének és leírásának fő célja 
az volt, hogy a kvantitatív adatok mögé tekintve az elemzések szakmai tartalmát 
el tudjuk mélyíteni . A teljes szöveganyag áttekintése után (összességében kb . 400 
oldalnyi nyersanyag került rögzítésre) a részben nagyon tipikus és részben nagyon 
egyedi példákat válogattunk ki . A kutatás második fordulójában összesen 349 
településről gyűjtöttünk be esetpéldákat . Ekkor is négy kérdés mentén kerültek 
rögzítésre az adatok, így összesen 1 .396 dokumentumból válogattunk a második 
alkalom során . A teljes szöveganyag áttekintése után (kb . 500 oldalnyi nyersanyag) 
ez esetben is tipikus és egyedi példákat emeltünk ki és mutatunk be . A harmadik 
körben 358 településen összesen 1 .396 esetpélda készült el, melyből kiválogattuk a 
jó megoldásokat, a példaértékű közösségek leírásait is .

Alap demográfiai mutatók

Elemszám Százalék

Iskolai  
végzettség

általános iskola 135 5%

szakmunkásképző 297 12%

szakközépiskola/gimnázium/technikum 909 37%

főiskola/egyetem 1 .119 45%

nem válaszol 16 1%

Település 
típusa

megyei jogú város 79 3%

város 256 10%

nagyközség 105 4%

község 2 .036 82%

Megye

Bács-Kiskun 9 0,4%

Baranya 214 8,6%

Borsod-Abaúj-Zemplén 620 25,0%

Csongrád 240 9,7%

Fejér 346 14,0%

Hajdú-Bihar 9 0,4%

Heves 11 0,4%

Jász-Nagykun-Szolnok 209 8,4%

Nógrád 183 7,4%

Somogy 594 24,0%

Tolna 34 1,4%

Zala 7 0,3%
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Elemszám Százalék

Régió

Dél-Alföld 249 10,1%

Dél-Dunántúl 842 34,0%

Észak-Alföld 218 8,8%

Észak-Magyarország 814 32,9%

Közép-Dunántúl 346 14,0%

Nyugat-Dunántúl 7 0,3%

Összesen: 2 .476 100%

8. táblázat: Véleményformálók kvantitatív adatai az iskolai végzettség,  
a település típusa, a megye és a régiók vonatkozásában, 1. alkalom

A kutatás első körében 2 .476 válasz feldolgozásán alapultak a kvantitatív adatok . 
Az adatbázis jellemzőit a 8 . táblázatban tekintjük át . Látjuk, hogy az iskolai 
végzettség szempontjából a legtöbb válaszadó (1 .119 fő) felsőfokú végzettséggel 
rendelkezett, és csupán 135 fő általános iskolai végzettséggel . A válaszok többsége, 
82%-a a községekből érkezett (2 .036), megyei bontásban nézve pedig Borsod-Abaúj-
Zemplén megyét (620 válasz) és Somogy megyét (594 válasz) emelhetjük ki . A legke-
vesebb válasz Zala megyéből jött (7 válasz) . A régiók közül Dél-Dunántúlról (34%) 
és Észak-Magyarországról (33%) kaptuk a legtöbb visszajelzést .

Elemszám Százalék

Iskolai végzettség

általános iskola 91 4,2%
szakmunkásképző 220 10,2%
szakközépiskola/gimnázium/technikum 743 34,4%
főiskola/egyetem 1 .092 50,6%
nem tudja 1 0,0%
nem válaszol 12 0,6%

Település típusa

megyei jogú város 68 3,1%
város 228 10,6%
nagyközség 87 4,0%
község 1 .776 82,3%

Megye

Bács-Kiskun 7 0,3%
Baranya 194 9,0%
Borsod-Abaúj-Zemplén 516 23,9%
Csongrád 189 8,8%
Fejér 288 13,3%
Hajdú-Bihar 7 0,3%
Heves 5 0,2%
Jász-Nagykun-Szolnok 158 7,3%
Nógrád 152 7,0%
Somogy 589 27,3%
Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 0,3%
Tolna 32 1,5%
Veszprém 8 0,4%
Zala 7 0,3%
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Elemszám Százalék

Régió

Dél-Alföld 203 9,4%
Dél-Dunántúl 815 37,7%
Észak-Alföld 165 7,6%
Észak-Magyarország 673 31,2%
Közép-Dunántúl 296 13,7%
Nyugat-Dunántúl 7 0,3%

Összesen: 2 .159 100%

9. táblázat: Véleményformálók kvantitatív adatai az iskolai végzettség, a település típusa, a megye 
és a régiók vonatkozásában, 2. alkalom

A második kutatási körben 2 .159 választ dolgoztunk fel, ezeken alapulnak a kvan-
titatív adatok (9 . táblázat) . Az adatbázis jellemzői alapján azt mondhatjuk, hogy az 
iskolai végzettség tekintetében ebben a kutatási körben is a főiskolai vagy egye-
temi diplomával rendelkezők válaszoltak legnagyobb számban (1 .092 fő), az álta-
lános iskolai végzettségűek száma pedig lecsökkent 91 főre . A válaszok többsége 
ismét a községekből érkezett (82%), Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből ezúttal 516 
és Somogy megyéből 589 válasz . Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország arányai 
2-4%-ot változtak (38%, illetve 31%) az előző vizsgálathoz képest .

Elemszám Százalék

Iskolai  
végzettség

általános iskola 90 4,1%
szakmunkásképző 214 9,6%
szakközépiskola/gimnázium/technikum 751 33,8%
főiskola/egyetem 1 .144 51,5%
nem tudja 1 0,0%
nem válaszol 21 0,9%

Település típusa

megyei jogú város 72 3,2%
város 233 10,5%
nagyközség 87 3,9%
község 1 .829 82,4%

Megye

Bács-Kiskun 7 0,3%
Baranya 194 8,7%
Borsod-Abaúj-Zemplén 547 24,6%
Csongrád 208 9,4%
Fejér 296 13,3%
Hajdú-Bihar 8 0,4%
Heves 8 0,4%
Jász-Nagykun-Szolnok 169 7,6%
Nógrád 160 7,2%
Somogy 588 26,5%
Tolna 26 1,2%
Zala 10 0,5%
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Elemszám Százalék

Régió

Dél-Alföld 215 9,7%

Dél-Dunántúl 808 36,4%
Észak-Alföld 177 8,0%
Észak-Magyarország 715 32,2%
Közép-Dunántúl 296 13,3%
Nyugat-Dunántúl 10 0,5%

Összesen: 2 .221 100%

10. táblázat: Véleményformálók kvantitatív adatai az iskolai végzettség, a település típusa, a 
megye és a régiók vonatkozásában a kutatás 3. fordulójában

Kutatásunk harmadik fordulójában összesen 2 .221 megkérdezett véleményfor-
máló válaszolt kérdéseinkre (10 . táblázat) . Az adatokból kiderül, hogy a válaszolók 
többsége (52%, 1 .144 fő) ezúttal is felsőfokú végzettségű és továbbra is harmaduk 
rendelkezik érettségivel . Csupán 90 fő (4%) végzett általános iskolát . A községekből 
érkező válaszok aránya a harmadik felméréskor is 82%, és a megyei megoszlás sem 
változott jelentősen (Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érkezett a válaszok 25%-a 
547 válasszal, és Somogy megyéből 27%-a, ami számszerűsítve 588 választ jelent) 
az előző felkeresés óta . A régiós adatokat vizsgálva is csupán 1-2%-nyi eltérést talá-
lunk, továbbra is magas arányt képviselnek Dél-Dunántúl (36%) és Észak-Magyar-
ország (32%) válaszadói .

Elemszám Százalék

Gazdasági ak-
tivitás (munka-

hely)

önkormányzat 1021 41%

oktatási intézmény 343 14%

kulturális és egyéb intézmény 330 13%

vállalkozó 221 9%

civil szervezet 128 6%

egyházi intézmény 52 2%

egyéb 381 15%

Összesen: 2 .476 100%

11. táblázat: Véleményformálók megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 1. alkalom

A gazdasági aktivitás tekintetében a kutatás első körében munkahely szempont-
jából a megkérdezettek túlnyomó többsége, 41%-uk az önkormányzatnál dolgozik . 
14%-uk oktatási intézmény munkavállalója, 13%-uk kulturális és egyéb intézmé-
nyeknek . 9%-uk vállalkozó, 6%-uk civil szervezetben, míg 2%-uk munkáltatója 
egyházi intézmény (11 . táblázat) .
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Elemszám Százalék

Gazdasági aktivitás  
(munkahely)

önkormányzat 917 42%

oktatási intézmény 314 15%

kulturális és egyéb intézmény 232 11%

vállalkozó 181 8%

civil szervezet 121 6%

egyházi intézmény 49 2%

egyéb 345 16%

Összesen: 2 .159 100%

12. táblázat: Véleményformálók megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 2. alkalom

A kutatás második alkalma során munkahely szempontjából a megkérdezettek 
túlnyomó többsége, 42%-a az önkormányzatnál dolgozik . 15%-uk oktatási, 11%-uk 
kulturális és egyéb intézményekben, 6%-uk pedig civil szervezetben, 2%-uk egyházi 
intézményben . 8%-uk vállalkozó (12 . táblázat) .

Elemszám Százalék

Gazdasági aktivitás  
(munkahely)

önkormányzat 933 42%

oktatási intézmény 311 14%

kulturális és egyéb intézmény 244 11%

vállalkozó 178 8%

civil szervezet 155 7%

egyházi intézmény 67 3%

egyéb 333 15%

Összesen: 2 .221 100%

13. táblázat: Véleményformálók megoszlása gazdasági aktivitás szerint, 3. alkalom

A kutatás harmadik alkalma során a megkérdezett véleményformálók 42%-a a helyi 
önkormányzatnál dolgozott, 14%-a oktatási intézményben, 11%-a kulturális intéz-
ményben, 8%-a valamilyen vállalkozásban, 6%-a civil szervezetben, 2%-a egyházi 
intézményben és 15% az egyéb kategóriát jelölte meg (13 . táblázat) .
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4.3. Lakossági megkérdezés kutatás demográfiai adatai

A kérdőívek megoszlása az alap demográfiai mutatókat (nem, kor) tekintve a követ-
kező képet mutatja:

Első lekérdezési alkalom:

3. ábra: Nem és életkor megoszlása - 2018

Az első alkalom során a válaszadók között felülreprezentáltak voltak a nők, 62% 
volt a női válaszadók aránya, összesen 9 .263 nővel készült adatfelvétel, míg a férfiak 
a válaszadók 37%-át tették ki, összesen 5 .536 férfivel készült kérdőív (3 . ábra) . A 
férfiak ezzel szemben jelentősen alulreprezentáltak a kérdőívkitöltők között a népes-
ségben képviselt arányukhoz képest, ami a KSH (2018) adatai alapján 47,3% (2018) 
azokon a településeken, amelyek a kutatás mintavételének részét képezték . Közel 
10 százalékponttal kevesebb férfi töltötte ki a kérdőívet, mint amennyi a populáció 
megoszlása alapján természetes lenne, miközben a nők azonos mértékben adtak 
választ nagyobb számban a kérdőív kérdéseire . A kérdőívkitöltők életkori megosz-
lását vizsgálva azt látjuk, hogy a legfiatalabb és a legidősebb korcsoport tagjai valós 
lakossági számarányukhoz képest alacsonyabb mértékben vettek részt a felmé-
résben . Ezt természetesnek tekinthetjük, egyrészt a fiatal korcsoport a legkisebb 
a koréveket tekintve, másrészt a fiatalok és az idősek kérdőívkitöltési hajlandósága 
jellemzően alacsonyabb az átlagosnál . Legnagyobb arányban a 40-49 éves korosz-
tály töltötte ki a kérdőívet, a kitöltők majd negyede (23%) került ki közülük . 

4. ábra: Súlyozás utáni nem és életkor szerinti megoszlás - 2018

Ahogy a nem és a korcsoportos megoszlásban található, az eltéréseket korrigáltuk, 
súlyváltozót hoztunk létre, amelyet úgynevezett peremsúlyozással (Korpás et al . 
2012) állítottunk elő . Az alábbi ábrán láthatók a nem és korcsoport szerinti kategó-
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riák súlyozás utáni megoszlása (4 . ábra) . Az elemzések során súlyfaktort használva 
végeztük a vizsgálatokat, tehát súlyozott adatokról fogunk beszélni a kutatás ered-
ményeinek bemutatásakor .

Nem és korcsoport szerinti megoszlás Esetszám %

Az Ön neme Férfi 6 .836 45,60%

  Nő 7 .963 53,10%

  Nem válaszolt 201 1,30%

Korcsoport 15-19 1 .089 7,30%

  20-29 2 .173 14,50%

  30-39 2 .567 17,10%

  40-49 2 .203 14,70%

  50-59 2 .466 16,40%

  60-69 1 .961 13,10%

  70-x 1 .945 13,00%

  Nem válaszolt 596 4,00%

14. táblázat: A nem és korcsoport szerinti kategóriák súlyozás utáni megoszlása a lakossági 
megkérdezés során

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Esetszám %

Általános iskola 2 .855 19,00%

Szakmunkásképző 3 .792 25,30%

Szakközépiskola/Gimnázium/Technikum 5 .163 34,40%

Főiskola/Egyetem 2 .903 19,40%

Nem válaszolt 287 1,90%

15. táblázat: Az iskolai végzettség megoszlása

Ön jelenleg dolgozik? Esetszám %

Igen, teljes munkaidőben 7 .668 51,10%

Igen, részmunkaidőben 987 6,60%

Nem, tanuló vagyok 1 .203 8,00%

Nem, álláskereső vagyok 874 5,80%

Nem, gyermekgondozási ellátásban részesülök 349 2,30%

Nem, nyugdíjas vagyok 3 .160 21,10%

Nem, egyéb okból nem dolgozom 549 3,70%

Nem válaszolt 210 1,40%

16. táblázat: A foglalkoztatottság megoszlása
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A nem és korcsoport szerinti megoszlást részletesebben a 14 . táblázat szemlélteti . 
Tovább elemezve a mintát az iskolai végzettséget és a gazdasági aktivitást tekintjük 
át a következőkben (15-16 . táblázat) . Az első elemzést kitöltők majd hattizede, 
58%-a dolgozott a lekérdezés idején, teljes vagy részmunkaidőben, és alig több mint 
6%-uk keresett állást . Ezen adatok a KSH országos adataival összehasonlítva azt 
mutatták, hogy a kérdőívkitöltők között az országos átlagnál valamivel nagyobb 
arányban voltak megtalálhatók munkakeresők és aktívak is . 

Mivel az első kérdőív kitöltői között jelentős arányban voltak jelen a közép-
korú aktív korosztályok (14 . táblázat), így nem meglepő a magas aktivitási arány . 
Ugyanígy nem okozott meglepetést az országos átlagnál kissé magasabb munkanél-
küliségi ráta sem (16 . táblázat), hiszen egyrészt nagyobb volt az aktív korú népesség 
aránya, másrészt az adatfelvételre elsősorban kisebb településeken, valamint a 
központi régió kizárásával került sor, így a megkérdezések jelentős része olyan 
helyeken készült, ahol jellemzően magasabb a munkanélküliség .

A második adatfelvételi alkalom: 

A felmérés második alkalma során a nemek és a korcsoportok aránya – hasonlóan 
az első adatfelvétel eredményeihez – nem pontosan az országos (megyei) átlagnak 
megfelelő megoszlást mutatta . 

5. ábra: A nemek megoszlása a súlyozott mintában

A súlyozott adatbázisban (vagyis a felmérésbe bevont megyéket leképző mintában) 
közel azonos volt a férfiak és a nők aránya (5 . ábra) .

6. ábra: Az életkori korcsoportok megoszlása a súlyozott mintában

A kutatásba bevontakhoz képest mind a legfiatalabb, mind a legidősebb korosztály 
a valóságban kétszer akkora arányt képvisel (15-19 évesek esetén 3% → 7%, míg a 
70 éves vagy idősebbek esetén 6% → 13%) . A kutatásban reprezentált megyék tele-
pülésein a 40-49 évesek aránya jelentősen alacsonyabb, mint a válaszadók körében 
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(23% helyett 15%), míg a 20-39 évesek és az 50-69 évesek aránya nagyjából hasonló 
(6 . ábra) .

7. ábra: Az iskolai végzettség megoszlása a súlyozott mintában

A kitöltők valamivel több mint harmada rendelkezett a lekérdezés időszakában 
középiskolai végzettséggel, mintegy negyede szakmunkásképzőt végzett . Főiskolai 
vagy egyetemi diplomája a válaszadók szűk ötödének volt, azonban majdnem ugyan-
akkora azok aránya, akik mindössze az általános iskolát végezték el . Ezen arányok 
hasonlók a felmérés két időszakában, minimálisan több a szakmunkásképzőt és 
középiskolát végzettek aránya, míg alacsonyabb az általános iskolát és egyetemet 
vagy főiskolát végzettek száma (7 . ábra) .

Feltételezhető, hogy az első adatfelvételhez hasonlóan most is azok vállal-
koztak a magyarországi átlagnál kisebb mértékben a felmérésben való önkéntes 
részvételre, akik legfeljebb az általános iskola 8 . osztályát végezték el . Ezen álta-
lános, vagyis nem pontosan a kutatásba bevont településeket tükröző adat szerint 
(KSH, 2016) legfeljebb általános iskolai végzettséggel a 15 éves és idősebb magyar 
lakosság negyede rendelkezik, míg szakmunkásképzőt az ötöde végzett, érettségi-
zett a harmada, diplomája pedig ötödének van . Vagyis az országos átlaghoz képest 
az általános iskolát végzettek alulreprezentáltak voltak a felmérésben, míg a szak-
munkásképzőt és a középiskolát végzettek némileg felülreprezentáltak .

8. ábra: A gazdasági aktivitás megoszlása a súlyozott mintában

A felmérésbe bevont válaszadók valamivel több mint fele teljes munkaidőben dolgo-
zott az adatfelvételkor, míg további minden 16-17 . kitöltő részmunkaidőben . Követ-
kezésképpen a lekérdezés időszakában a minta 61 százaléka volt gazdaságilag aktív 
(a 2018 . évben mért 58 százalékhoz képest) . Ez az arány megegyezik a hivatalos KSH 
(2018) foglalkoztatottsági rátában található adattal (61%) . Amennyiben a gazdasági 
aktivitást vizsgáljuk (8 . ábra), vagyis a munkavállalókon kívül a jelenleg álláske-
resőkkel is kalkulálunk, akkor a mintában a válaszadók 65 százaléka aktívnak 

 

Iskolai 
végzettség 19%

25%
34%

19%

2%

17%
27%

35%

19%

2%

Általános iskola Szakmunkásképző Szakközépiskola/
gimnázium/technikum

Főiskola, egyetem Nem válaszolt

2018 2019

Gazdasági 
aktivitás 

51%

55%

7

6

8

8

6

4

2

2

21%

20%

4

3

1

2

2018

2019
Teljes munkaidős munkavállaló Részmunkaidős munkavállaló
Tanuló Álláskereső
Gyermekgondozási ellátásban részesülő Nyugdíjas
Egyéb okból nem dolgozik Nem válaszolt



32 A kutatások demográfiai megoszlása

számít, míg a KSH magyarországi adata ennél némileg alacsonyabb (63%) . Tehát 
a mintánkban a munkanélküliek aránya a teljes válaszadókra vetítve magasabb, 
mint a hasonló korú magyarországi populáció esetén .

A válaszadók megyei megoszlása 2018 2019

Bács-Kiskun 1,4% 1,4%

Baranya 6,3% 7,0%

Borsod-Abaúj-Zemplén 23,0% 23,4%

Csongrád 12,4% 11,7%

Fejér 15,5% 15,1%

Hajdú-Bihar 1,8% 2,0%

Heves 1,0% 1,3%

Jász-Nagykun-Szolnok 11,7% 11,0%

Nógrád 6,1% 5,0%

Somogy 18,3% 19,6%

Tolna 1,6% 1,5%

Zala 1,0% 1,0%

17. táblázat: A válaszadók megyei megoszlása (%)

A válaszadók régiós megoszlása 2018 2019

Észak-Magyarország 30,2% 29,6%

Észak-Alföld 13,4% 13,0%

Dél-Alföld 13,7% 13,1%

Nyugat-Dunántúl 1,0% 1,0%

Közép-Dunántúl 15,5% 15,1%

Dél-Dunántúl 26,3% 28,1%

18. táblázat: A válaszadók régiós megoszlása (%)

A válaszadók településnagyság szerinti megoszlása 2018 2019

500 fő alatt 15,6% 16,4%

500 és 2 .999 fő között 45,3% 43,8%

3 .000 és 9 .999 fő között 16,6% 16,4%

10 .000 és 39 .999 fő között 9,9% 9,3%

40 .000 és 99 .999 fő között 5,6% 5,3%

100 .000 fő felett 7,0% 8,6%

19. táblázat: A válaszadók településnagyság szerinti megoszlása (%)
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A minta megoszlása földrajzilag meglehetősen változatos képet mutatott mind az 
első, mind az második adatfelvétel során (17 . és 18 . táblázat) . A kutatás csak azokra 
a településekre terjedt ki, amelyek TOP-pályázatnyertes települések . Már a tele-
pülések földrajzi elhelyezkedése is rendkívül egyenetlen, bizonyos megyék (például 
Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Somogy) valós lakossági számarányukhoz képest 
lényegesen felülreprezentáltak a mérésben, míg más megyék teljesen hiányoznak a 
mintából . A 2018-as adatfelvétel mindösszesen 12 megye 430 települése, a 2019-es 
mintát pedig az adatfelvételt megelőző minimális lemorzsolódásból adódóan 12 
megye 426 települése alkotta .

A 17-19 . táblázatban a megvalósult lekérdezések területi megoszlását tekintjük 
át, részben a megyei vagy régiós, részben az adott település lélekszám szerinti 
megoszlása alapján, tekintettel a 2018-as (430 település) és a 2019-es adatokra (426 
település), illetve azok minimális eltérésére a két adatfelvétel között . 

A reprezentativitást tovább torzította az a tényező, hogy a projektben részt vevő 
települések lakosságszáma is nagyon eltérő . A legkisebb vizsgált településeken a 
lakosságszám nem éri el a 100 főt, míg a legnagyobb települések lélekszáma 100 ezer 
fő feletti . Mivel minden települést reprezentálni kellett a mintában, a fenti eltérések 
automatikusan azt jelentették, hogy a kis településekről a lakosságszámhoz képest 
aránytalanul nagy mintát kellett lekérdezni . Ez az eljárás az ún . TOP-nyertes tele-
püléseket alapul vevő önkényes mintavétel következménye volt .
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5.  Kulturális állapotfelmérés,  
helyzetfeltárás, mid-term jelentés

Ebben a fejezetben a „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről vizsgálat” 
első és második alkalmának, valamint a „Lakossági megkérdezés” kutatás első 
alkalmának eredményeit összegezzük . Vizsgáljuk a beavatkozási helyszíneken a 
kulturális közösségfejlesztés kiinduló állapotát, illetve bemutatjuk a kvalitatív vizs-
gálat középidős mérési eredményeit .

Vizsgálataink eredményeit alfejezeteinkben kutatásonként, kutatási alkalman-
ként mutatjuk be . 

5.1. Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről vizsgálat

5.1.1 . A vizsgálat tapasztalatai a statisztikai adatok , a közösségfejlesztés 
és a vizsgált kulturális intézmények vonatkozásában

A közösségfejlesztés és a demográfiai trendek közötti kapcsolatot jól 
illusztrálják a kutatásban kapott eredmények .

9. ábra: A megkérdezettek szerint a település demográfiai trendjei az elmúlt 5 évben (2018. január 
1. – 2018. június 31. közötti időszakban az elmúlt 5 évre visszamenőleg)

A kutatás első fordulója során felkeresett települések véleményformálói szerint 
településük demográfiai trendje a kutatás időszakában az elmúlt 5 évre vissza-
menőleg a következőképpen alakult: 48%-uk szerint csökkent a lakosság száma, 
31%-uk szerint stabil, nem változott, és csupán 17% véleménye szerint növekedett . 
A lakosság számának emelkedése Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyékben volt a 
legmagasabb, 78%, a legalacsonyabb Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ott 7%-os 
(9 . és 10 . ábra) . 
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10. ábra: A megkérdezettek szerint a település demográfiai trendjei az elmúlt 5 évben megyei 
bontásban (2018. január 1. – 2018. június 31. közötti időszakban az elmúlt 5 évre visszamenőleg)

A népességszám növekedéseinek okai között a legjelentősebbnek a településre 
való beköltözést tartották (62%), a megkérdezettek 37%-a arról számolt be, hogy 
javultak a gyerekvállalás feltételei . A válaszadók 15%-a szerint jó munkalehető-
ségek vannak a környéken és ezért költöztek be sokan a településre, 14% az álta-
lános gazdasági feltételek javulását érzékelte . Ugyancsak a megkérdezettek 14%-a 
a közösség aktív, támogató szerepét emelte ki a népességszám növekedésében, 9% 
a jó iskoláknak tulajdonította a lakosságszám emelkedését . A válaszolók 43%-ának 
véleménye szerint a munkalehetőségek hiánya miatt csökkent a lakosság száma, 
19% a gazdasági helyzet romlásának tulajdonította ezt, 11% pedig a gyerekvál-
lalás feltételeinek kedvezőtlen megváltozásával . A válaszolók 5%-a az iskolarend-
szer hiányosságaira vezette vissza, ugyanilyen mértékben pedig a nem összetartó 
közösséget tették felelőssé ezért a demográfiai trendért . Magyarország lakosság-
száma az elmúlt 5 évben folyamatosan csökkent, a fogyás mind a fővárosra, mind 
az összes megyére igaz (KSH, 2017) . Az, hogy a válaszadók a lakosság számának 
növekedését érzik, azt jelenti, hogy ezek a települések az országon belüli mobilitás 
céltelepülései . A Központi Statisztikai Hivatal vonatkozó adatait vizsgálva (KSH, 
2017) azt láthatjuk, hogy a válaszadók megfigyelése megfelel a valóságnak, statisz-
tikailag is valóban a legalacsonyabb az állandó belföldi odavándorlás Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyébe . Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyékben csakugyan pozitív 
értékeket mutatnak az országos statisztikák is, ezek nem emelkednek ki annyira, 
mint ahogyan ezt a válaszadói minta sugallja . Ez valószínűleg a települések kivált-
ságosabb helyzete miatt van az adott megyén belül .
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11. ábra: A megkérdezettek szerint a település demográfiai trendjei az elmúlt félévben (2018. 
október 1. – 2018. december 31. közötti időszakban az elmúlt félévre visszamenőleg)

12. ábra: A megkérdezettek szerint a település demográfiai trendjei az elmúlt félévben megyei 
bontásban (2018. október 1. – 2018. december 31. közötti időszakban az elmúlt félévre 

visszamenőleg)

A kutatás második körében, a 2018 . október 1 . – 2018 . december 31 . közötti 
időszakban a megkérdezettek szerint a település demográfiai trendjei, telepü-
lési statisztikai adatai a jelzett második felmérést megelőző fél évben a követke-
zőképpen alakultak: a válaszadók szerint 40%-ukban csökkent a lakosság száma, 
40%-ban stabil, nem változott, és csupán 17% azon települések aránya, ahol növe-
kedett . A lakosság számának emelkedése Bács-Kiskun (71%) és Hajdú-Bihar 
(57%) megyékben volt a legmagasabb a válaszadók szerint (fontos megjegyezni, 
hogy mindkét megyéből csak 7-7 adatközlés érkezett), a legalacsonyabb Baranya 
megyében, itt 4%-os (11 . és 12 . ábra) . 

A népességszám növekedéseinek okai között a településre való beköltözés volt a 
legjelentősebb (71%), a válaszadók 35%-a arról számolt be, hogy javultak a gyerek-
vállalás feltételei, 27%-uk arról, hogy jó munkalehetőségek vannak a környéken, 
16% pedig az általános gazdasági feltételek javulását érzékelte . A válaszadók 21%-a 
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a közösség aktív, támogató szerepét emelte ki a népességszám növekedésének 
okaként, és ez az arány nőtt az előző lekérdezéshez képest . A megkérdezettek 11%-a 
a jó iskoláknak tulajdonította a lakosságszám emelkedését . A válaszadók 49%-a 
szerint a munkalehetőségek hiánya miatt csökkent a lakosság száma, 24% a gazda-
sági helyzet romlásának tulajdonította ezt, 18% pedig a gyerekvállalás feltételeinek 
kedvezőtlen alakulásával . A korábbinál jóval többen, a válaszolók 12%-a az iskola-
rendszer hiányosságaira vezette vissza ezt a csökkenő demográfiai trendet, 9%-uk 
pedig a rossz közösséget tette felelőssé ezért .

13. ábra: A megkérdezettek szerint a település gazdasági helyzetének alakulása az elmúlt 5 évben 
(2018. január 1. – 2018. június 31. közötti időszakban az elmúlt 5 évre visszamenőleg)

A gazdasági helyzet válaszadók általi megítélése a lekérdezések első 
időszakában jó volt, a válaszadók 40%-a mondta azt, hogy a helyzet javult, 33% 
pedig úgy érezte, hogy nem változott . 12% véleménye szerint néhány szempontból 
javult, néhány szempontból romlott, csupán 9% érezte úgy, hogy egyértelműen 
romlott a gazdasági helyzet (13 . ábra) . A legoptimistább válaszok Bács-Kiskun 
(100%) és Zala megyékből (86%) érkeztek, ott javult a gazdasági helyzet . 

14. ábra: A megkérdezettek szerint a település gazdasági helyzetének alakulása az elmúlt félévben 
(2018. október 1. – 2018. december 31. közötti időszakban az elmúlt félévre visszamenőleg)

A második kutatási kör eredményei szerint a gazdasági helyzet megíté-
lése ismét jó, a válaszolók 31%-a mondta azt, hogy a helyzet javult, 50%-uk pedig 
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úgy érezte, hogy nem változott . 6% szerint javult is és romlott is a helyzet, csupán 
8% jelezte azt, hogy szerintük rosszabb lett a gazdasági helyzet (14 . ábra) . A legpo-
zitívabban Hajdú-Bihar (86%), Bács-Kiskun (71%) és Zala megyékben ítélték meg 
a körülményeiket (57%), itt a lakosságnak több mint fele érezte azt, hogy javult 
gazdasági helyzetük .

 A települési infrastruktúra válaszadói megítélése a kutatás első 
fordulójában pozitív volt, a megkérdezettek 55%-a szerint javult, 28%-a szerint 
nem változott, 8% vegyesen ítélte meg (némely szempontból javult, némely szem-
pontból romlott a településen az infrastruktúra), 5% véleménye szerint pedig 
inkább rosszabb lett az infrastruktúra . Bács-Kiskun (78%), Hajdú-Bihar (89%) és 
Zala (86%) megyékben érzékelték leginkább azt, hogy fejlődött az infrastruktúra . 
A kutatás második fordulójában a települési infrastruktúra megítélése 
ismét pozitív lett, a válaszadók 48%-a szerint javult, 42% szerint nem változott 
az infrastruktúra, 5% vegyesen ítélte meg a helyzetet, 3% véleménye szerint pedig 
inkább rosszabbodott településén az infrastruktúra .

15. ábra: A válaszolók szerint a kulturális élet változása a településen a kutatás első körében

A kutatásban részt vevő válaszadók a felmérés első körében a kulturális 
élet változását is pozitívnak érzékelték, ugyanis 49%-uk javulást látott, 
36%-uk szerint változatlan a helyzet, 7% vegyesen ítélte meg (bizonyos területeken 
javult, bizonyos területeken romlott a kulturális élet), és a megkérdezettek 6%-a 
szerint egyértelműen rosszabbodoott településén a kulturális élet (15 . ábra) .

16. ábra: A válaszolók szerint a kulturális élet változása a településen a kutatás második körében
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A vizsgálat második alkalmakor a vélemények 41%-a szerint javult telepü-
lésén a kulturális élet, 49% szerint ez nem változott, 3% vegyesen ítélte meg a 
változást, és 4% értékelte úgy, hogy romlott a helyzet (16 . ábra) . 

Az első lekérdezésre kerülő minta 54%-ában a megkérdezettek szerint 
volt közösségfejlesztésben érintett szervezet a településen, 20%-ában nem 
volt ilyen szervezet, a válaszadók 25%-a pedig nem tudta a választ erre a kérdésre . 
A legnagyobb arányban Baranya (37%) és Somogy (30%) megyében nem volt ilyen 
szervezet a településen (ezek a megyék Magyarország jellemzően apró- és kisfalvas 
településszerkezetű megyéi) . Mellettük még Vas, Zala, Veszprém és Borsod-Aba-
új-Zemplén megyét lehet említeni.6 A második lekérdezéskor a válaszadók 
szerint a települések 56%-ában volt közösségfejlesztésben érintett szer-
vezet a településen, 21%-ban nem volt ilyen szervezet, a válaszadók 24%-a pedig 
a „nem tudom” választ jelölte be .

17. ábra: A településen zajló közösségfejlesztés ismerete a kutatás első fordulójában

Az első kutatási alkalom során a megkérdezettek 78%-a tudta, hogy telepü-
lésén közösségfejlesztés zajlik, 19%-uk nem tudott róla, 3% pedig nem válaszolt 
a kérdésre . Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt a legkiemelkedőbb a közösségfej-
lesztési projektek nem ismerete (30%) (17 . ábra) .

18. ábra: A településen zajló közösségfejlesztés ismerete a kutatás második fordulójában

6  Forrás: Lechner Térport, http://www .terport .hu/telepulesek/telepulestipusok . Letöltés dátuma: 
2019 . 02 . 14 .
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A második lekérdezési fordulóban a teljes minta 86%-a tudta, hogy tele-
pülésén közösségfejlesztés folyik, a válaszadók 10%-a nem tudott erről, 4%-uk 
pedig nem tudta vagy nem válaszolt a kérdésre (18 . ábra) .

A településen működő, közösségfejlesztésben érintett szervezetek 
megítélése alapvetően pozitív volt . Az első lekérdezéskor ezen szervezetek 
működését a válaszolók a hetes szempontrendszerben csupán 2-4%-ban tartották 
egyáltalán nem megfelelőnek .7 A válaszadók a szervezeteket céljaik szerint 40%-ban 
teljes mértékben megfelelőnek, 37%-ban inkább megfelelőnek tartotta, program-
jaik alapján 35% teljes mértékben elégedett, 40% inkább elégedett volt . A közösségi 
igényekre építés szempontjából 35% teljesen elégedett, 39% pedig inkább elégedett 
volt . A felelősség terén a válaszolók 31%-a teljes mértékben elégedett, 38%-a inkább 
elégedett, a kommunikáció értékelésekor 21%-a teljesen elégedett, 42%-a inkább 
elégedett választ jelölt meg, és hasonló az arány a szervezet felépítése szempont-
jából is (22% teljesen elégedett, 41% inkább elégedett) . A hatékonyság kérdéskö-
rében is hasonló volt a megkérdezettek általi megítélés (22% teljesen elégedett, 42% 
inkább elégedett volt) . Összességében az alanyok 60-80%-ban voltak elégedettek 
a közösségfejlesztésben érintett szervezetek működésével, céljaival, program-
jával és kommunikációjával, és elenyésző mértékű volt az elégedetlenség (2-4%) . 
A második lekérdezéskor a válaszadók a közösségfejlesztésben érintett szer-
vezeteket 40%-ban céljaik szerint teljes mértékben megfelelőnek, 37%-ban inkább 
megfelelőnek tartották . Programjaik alapján 34% teljes mértékben elégedett, 42% 
inkább elégedett, a közösségi igényekre építés szempontjából 35% teljesen elége-
dett, 39% pedig inkább elégedett volt . A felelősség megítélése kapcsán a válasz-
adók 31%-a teljes mértékben elégedett, 37%-a az inkább elégedett fokot jelölte be, a 
kommunikáció terén 24% teljesen elégedett, 41% inkább elégedett volt . A szervezet 
felépítése kapcsán a válaszolók 29%-a teljesen elégedett, 38%-a inkább elégedett, 
a hatékonyság terén hasonló volt a megítélés (23% teljesen elégedett, 39% inkább 
elégedett) . Ahogy az előző kutatási körben, itt is azt kaptuk eredményként, hogy 
a megkérdezettek összességében 60-80%-ban elégedettek voltak a közös-
ségfejlesztésben érintett szervezetek működésével, céljaival, program-
jával és kommunikációjával, az elégedetlenség ekkor is csak minimális 
mértékű, 2-4% volt. 

A két felmért időszakban a közösségfejlesztésben érintett szervezetek 
fejlesztési iránya túlnyomó részt közösségi alapú volt, a helyzetfeltárást 
a közösség végezte (61%; 60%). A válaszadók 19%-a, illetve 21%-a szakértő által 
irányított és közösségi alapú szervezetet is ismert, csak szakértő által irányított 
szervezet csupán 5%-ban, illetve 7%-ban fordult elő . A válaszadók 14%-a, illetve 
11%-a nem tudta a kérdésre a választ .

7  A hetes szempontrendszer azt jelenti, hogy az adott településen működő, közösségfejlesztésben érintett 
szervezeteket 7 szempont alapján kellett értékelni egy egytől-ötig terjedő skálán. A szempontok a következők 
voltak: felépítés, kommunikáció, felelősség, programok, hatékonyság, cél, közösségi igényekre építés.
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19. ábra: A megkérdezettek közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárásai a kutatás 
első körében

A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos három, válaszadók általi 
legfontosabb elvárás mindkét vizsgálati időszakban azonos volt, habár 
eltérő sorrendben: az első alkalomkor a rendezvényeken, eseményeken részt 
vevők számának növelése (68%), a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése 
(67%), illetve a bevont emberek számának növelése (65%) volt a legfontosabb elvárás . 
Ezt jóval lemaradva az új lakossági kezdeményezések létrehozásának elősegítése 
(50%), illetve az egyes csoportok közötti együttműködés intenzitásának növelése 
(44%) követte . Az újabb csoportok létrehozásának elősegítése a minta harmadában 
volt jelen (36%), ezt követte az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak 
számának növelése (26%), a helyi nyilvános felületek növelése (24%), ezek minősé-
gének növelése (23%), illetve ezek kihasználtságnak növelése (22%) (19 . ábra) . 

A második lekérdezési alkalomkor a megkérdezettek közösségfejlesztési folyama-
tokkal kapcsolatos elvárásai fontossági sorrendben a következőképpen alakultak: 
a rendezvényeken, eseményeken részt vevők számának növelése (69%), a bevont 
emberek számának növelése (65%), illetve a településen élők közötti kapcsolatok 
fejlesztése (63%) . Ezeket követte a rangsorban az új lakossági kezdeményezések 
létrehozásának elősegítésével kapcsolatos elvárás (47%), illetve az egyes csoportok 
közötti együttműködés intenzitásának növelése (42%) . Az újabb csoportok létreho-
zásának elősegítése mint elvárás – ahogy az első kutatási alkalomkor is – a minta 
harmadában volt jelen (35%), majd ezután következett az intézményekkel folyta-
tott kommunikációs alkalmak minőségének növelése (31%), és a helyi nyilvános 
felületek növelése (25%) . Hasonló mértékben szerepelt ezen felületek kihasználtsá-
gának (26%), illetve mennyiségének növelése (25%) . 
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20. ábra: A megkérdezettek közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárásai a kutatás 
második körében

A kutatás első körében a válaszadó véleményformálók szerint az önkormány-
zatok 27%-a teljes mértékben tisztában volt a helyi lakosok közösségfejlesz-
téssel kapcsolatos igényeivel, 41%-a inkább tisztában volt vele, a válaszolók 
21%-a semleges álláspontra helyezkedett a kérdéssel kapcsolatban . A válaszadók 
4%-a szerint az önkormányzat inkább nem volt tisztában az igényekkel, 2% szerint 
pedig egyáltalán nem volt tisztában vele . A kutatás második körében a megkérde-
zettek szerint az önkormányzatok 32%-a teljes mértékben tisztában volt a helyi 
lakosok közösségfejlesztéssel kapcsolatos igényeivel, a válaszolók 40%-a az inkább 
tisztában volt válaszlehetőséget jelölte meg, 18% pedig semleges álláspontot képvi-
selt . Ismét a válaszolók 4%-a ítélte úgy, hogy az önkormányzat inkább nem volt 
tisztában, 2% szerint pedig egyáltalán nem volt tisztában a lakossági igényekkel . 

Mindkét kutatási alkalommal rákérdeztünk a településeken található és 
igénybe vehető kulturális szolgáltatásokra. 

Az első felméréskor a településen működő szolgáltatások tekintetében 
a hagyományos közösség kulturális értékeinek megőrzése volt az első: a 
válaszadók 70%-a érezte úgy, hogy ez működik a településén . A művelődő közös-
ségek támogatása éppenhogy lemaradt ettől (69%), a harmadik helyen a közös-
ségi és társadalmi részvétel támogatása állt, szintén kimagasló értékkel (67%) . Az 
amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység támogatása a települések mintegy 
felében (52%) működött, hasonló volt a tehetséggondozás támogatásának aránya is 
(48%) . A lista végértékei is eléggé magasak: a kulturális alapú gazdaságfejlesztés a 
válaszadók szerint a települések harmadában volt jelen (29%), és ugyanennyi száza-
lékban a kulturális javakhoz való kutatói hozzáférés biztosítása (21 . ábra) . 
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21. ábra: A megkérdezettek szerint a szolgáltatások működése a településen az első felméréskor

22. ábra: A megkérdezettek szerint a szolgáltatások működése a településen a második 
felméréskor

A kutatás második felmérésekor a településen működő szolgáltatások 
tekintetében a közösségi és társadalmi részvétel támogatása vezetett, a 
megkérdezett alanyok 78%-a számolt be arról, hogy ilyen szolgáltatás működik a 
településén . Ugyanilyen mértékű volt a művelődő közösségek támogatása (78%), 
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ezt nagyon szorosan követte – harmadik helyen – a hagyományos közösségi kultu-
rális értékek átörökítése (74%) . A közösségek több mint felében jelen volt az amatőr 
alkotó- és előadóművészeti tevékenység segítése, a tehetséggondozás, az egész életen 
át tartó tanulás támogatása . A kulturális értékek megőrzése is jelentős, a vála-
szolók 50%-a jelölte meg, hogy településén működik a „kulturális tárgyak gyűjtése 
és dokumentációja” elnevezésű szolgáltatás . 45%-ban, illetve 42%-ban működnek 
kulturális turisztikai szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódóan múzeumpe-
dagógia szolgáltatások . Legkisebb értékkel a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
szerepelt, de ez is a válaszadók több mint harmadánál jelent meg (39%) (22 . ábra) .

A kulturális intézmények – ahogy az önkormányzatok is – mindkét vizs-
gálati alkalommal ismerték a helyi lakosok igényeit . A megkérdezettek 
22%-a, illetve 26%-a szerint teljesen tisztában voltak az intézmények a lakossági 
igényekkel, 47%, illetve 45% szerint inkább tisztában voltak vele . 20%-uk, illetve 
19%-uk bizonytalan volt ennek megítélésében, csupán 3%-uk szerint nem ismerik a 
helyi kulturális intézmények a lakossági igényeket . Az első alkalomkor 1% szerint 
egyáltalán nem voltak tisztában a kulturális intézmények a helyi lakosok igényeivel . 

A településen található kulturális intézmények működési hatékony-
sága a válaszadók szerint mindkét lekérdezési időszakban jó volt: 59%, 
illetve 60% szerint inkább, 15%, illetve 17% szerint teljes mértékben hatékonyan 
működnek . A válaszadók 13%-a szerint az intézmények inkább nem működnek 
hatékonyan, 3% szerint egyáltalán nem működnek hatékonyan és 8%, illetve 6% 
nem tudta a választ erre a kérdésre . 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a közösségfejlesztési folyamatok 
pozitív hatással bírnak a társadalmi aktivitásra . A megkérdezett véle-
ményformálók fele (az első lekérdezési alkalomkor 50%-uk, a második alkalomkor 
47%-uk) szerint a közösségfejlesztési folyamatok serkentették a társadalmi akti-
vitást, 20%-uk, illetve 35%-uk szerint nem volt hatásuk a társadalmi aktivitásra . 
A válaszolók 2%-a, illetve 1%-a szerint a működésük kudarc volt, inkább csökken-
tették az aktivitást . Az első lekérdezéskor a minta negyede, 25%-a nem tudta a 
választ a kérdésre, a második lekérdezéskor pedig a minta közel ötöde, 17%-a jelölte 
meg a „nem tudja” válaszlehetőséget .

A felmérés eredményei szerint a közösségfejlesztési folyamatok közös-
ségi szerepvállalásra gyakorolt hatása jónak mondható. Az első vizsgálatban 
a válaszadók 47%-a, a másodikban 43%-a szerint a közösségfejlesztési folyamatok 
serkentették a közösségi szerepvállalást, 23%-uk, illetve 36%-uk szerint nem voltak 
hatással rá, 2%, illetve 1% szerint a folyamatok csökkentették a közösségi szerepvál-
lalást .8 A megkérdezettek negyede, illetve ötöde nem tudta a választ erre a kérdésre 
(20%) . 

8  A válaszadók százalékos aránya ebben az esetben azért mérséklődött, mert a második kutatási 
körben megkérdezett minta csökkent az első körhöz képest . Az első körben 2 .476 fő volt a megkér-
dezettek száma, a második körben pedig 2 .159 fő .  
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5.1.1.1 . Közművelődési intézmények és közösségi színterek
A közművelődési intézmények és közösségi színterek létezéséről, működéséről is 
igyekeztünk pontos képet kapni a vizsgált időszakokra vonatkozóan . Vagyis, hogy 
a megkérdezett települési véleményformálók tudnak-e helyi közművelődési intéz-
mény és közösségi színtér létezéséről, működéséről .

23. ábra: Működik-e közművelődési intézmény a településen? A megkérdezettek válaszai megyei 
bontásban az első felméréskor

A 2018. január 1. – június 31. közötti időszakban elvégzett vizsgálatunkban 
a megkérdezett véleményformálók szerint településük 77%-ában működött 
közművelődési intézmény, 20%-ában nem, a megkérdezettek 3%-a pedig nem válaszolt 
vagy nem tudta a választ . A legalacsonyabb érték Baranya megyéhez volt köthető, ott 
csupán – a válaszadók szerint – a települések 54%-ában volt közművelődési intéz-
mény . Ez az arány Somogyban 69%, Borsod-Abaúj-Zemplénben 73% (23 . ábra) . 

24. ábra: Működik-e közösségi színtér a településen? A megkérdezettek válaszai megyei 
bontásban az első felméréskor
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Az első felméréskor a válaszadók ismeretei szerint a települések 62%-ában műkö-
dött közösségi színtér, 27%-ában nem, és 10% nem tudta vagy nem válaszolt a 
feltett kérdésre . Legkevesebb közösségi színtér tapasztalataik szerint Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében és Somogy megyében volt (51% és 50%) (24 . ábra) . 

25. ábra: Működik-e közművelődési intézmény a településen? A megkérdezettek válaszai megyei 
bontásban a második felméréskor

A kutatás második alkalmakor, a 2018. október 1. – december 31. közötti 
időszakban az arányok csak kicsit változtak: a megkérdezett vélemény-
formálók szerint a települések 70%-ában működött közművelődési intézmény, 
26%-ában nem, 4% pedig nem válaszolt vagy nem tudta a választ erre a kérdésre . A 
legalacsonyabb értéket ismét Baranya megyével kapcsolatban kaptuk, ott a válaszolók 
szerint a települések 40%-ában volt közművelődési intézmény . Somogyban 57%-ában, 
Borsod-Abaúj-Zemplénben 71%-ában működött közművelődési intézmény (25 . ábra) .

26. ábra: Működik-e közösségi színtér a településen? A megkérdezettek válaszai megyei 
bontásban a második felméréskor
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Közösségi színtér ebben az időszakban a válaszadók ismeretei szerint 
62%-ban működött a településen, 25%-uk szerint nem volt színtér, 13%-uk nem 
válaszolt vagy nem tudta a választ erre a kérdésre (26 . ábra) .

27. ábra: A megkérdezettek szerint a közművelődési intézmények által ellátott feladatok a kutatás 
első fordulójában

28. ábra: A megkérdezettek szerint a közművelődési intézmények által ellátott feladatok a kutatás 
második fordulójában

Ha összehasonlítjuk a két kutatási időszakot, akkor azt látjuk, hogy a megkérde-
zett véleményformálók a közművelődési intézmények működésére vonat-
kozóan elsődleges feladatnak a rendezvények szervezését tekintették 
(89%; 88%), a második helyen az információs tevékenységek álltak (74%; 77%) . Az 
ismeretterjesztés (67%; 74%), a kiállítások rendezése (63%; 65%), illetve a művelődő 
közösségek szervezése (62%; 65%) a legtöbb közművelődési intézményben szintén 
fontos szerepet játszott . A képzések (41%; 48%), a táborok (35%; 36%) már egyre 
inkább ritkaságnak tekinthetők, legkisebb értékekkel a nemzetközi együttműkö-
dések (23%; 26%) és a szakmai tanácsadás, illetve szolgáltatás szerepeltek (21%; 
24%) (27 . és 28 . ábra) .
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29. ábra: A megkérdezettek szerint a közösségi színetek által ellátott feladatok a kutatás első 
fordulójában

A vizsgálat első körében a válaszoló helyi véleményformálók településükre 
vonatkoztatva a közösségi színterek kapcsán is a rendezvények szerve-
zését érezték elsődleges feladatuknak (81%), az információs tevékenység itt 
is a második legjelentősebb feladat, de már csak 53%-os elterjedtséggel . Hasonló 
mértékben megjelenő szolgáltatás volt a nem programszerűen szervezett tevé-
kenységek támogatása (harmadik helyen 50%-kal), szinte ugyanilyen mértékben a 
művelődő közösségek tevékenysége (49%) és az ismeretterjesztés (ugyanúgy 49%) . A 
válaszadók szerint a kiállítások rendezése a közösségi színterek felére volt jellemző 
(46%), a képzések (31%) és a táborok (29%) szervezése már csak a színterek harma-
dára . Itt is a legalacsonyabb mértékű a nemzetközi együttműködés (18%), illetve a 
közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás (12%) (29 . ábra) .

30. ábra: A megkérdezettek szerint a közösségi színterek által ellátott feladatok a kutatás második 
fordulójában

A vizsgálat második fordulójában a megkérdezettek a közösségi színterek 
legfontosabb feladataként ismét a rendezvények szervezését emelték ki 
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(87%), az információs tevékenység 71%-os elterjedtséggel jelent meg . Harmadik 
helyen az ismeretterjesztés állt (64%), ezt szorosan követte a művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása (58%) . Nagyon hasonló arányban szerepeltek a nem 
programszerűen szervezett tevékenységek (55%), valamint a közösségi színterek 
felénél számoltak be kiállításokról a válaszolók (50%) . A képzések (39%) és a táborok 
(32%) szervezése, illetve lebonyolítása ekkor is a közösségi színterek csupán harma-
dában valósult meg . A kutatás második fordulójában ismét a nemzetközi együttmű-
ködés (19%) és a közművelődési szakmai tanácsadás, valamint szolgáltatás (15%) 
volt a legalacsonyabb mértékű feladat (30 . ábra) . 

A látogatók számát tekintve a két adatfelvétel időszakában jelentős 
változásokat nem látunk. Az első adatfelvételkor a megkérdezettek 42%-a 
szerint a közművelődési intézmények rendezvényeit 10-50 fő közötti 
létszám látogatta, 18%-uk szerint 51-100 fő látogatta és 8% szerint 200 fő feletti 
volt a látogatószám . A válaszolók 6%-a és 3%-a szerint 101 és 150 fő, illetve 151 
és 200 fő közöttire tehető a rendezvényeket látogató emberek száma . A telepü-
lésméret valószínűleg alapvetően meghatározza ezeket a trendeket . Ugyanezen 
trend figyelhető meg a közösségi színterek esetében is: kicsivel kevesebb, a 
megkérdezettek 6%-a szerint látogatták 200 fő felett a rendezvényeket, 3% szerint 
151 és 200 fő közötti volt a látogatószám, a megkérdezettek 7%-a a 101 és 150 fő 
közötti látogatószámot azonosította . A második legnagyobb érték (18%) 51-100 fő 
között értékelte a látogatottságot, a legmagasabb érték (42%) pedig 10-50 fő között 
volt . A két kérdésből az rajzolódik ki, hogy a 10-50 fő közötti létszámú 
rendezvények voltak a leggyakoribbak mindkét intézménytípus esetében. 
A második adatfelvételkor is azt az eredményt kaptuk, hogy a válaszadók szerint a 
közművelődési intézményeket látogatók közel fele (45%) 10-50 fő közötti létszámú, 
18%-uk szerint 51-100 fő látogatta az intézményeket, 9% szerint 200 fő feletti volt 
a létszám . 5-5%-uk szerint 101 és 150 fő, illetve 151 és 200 fő közöttire volt tehető 
a rendezvényeken megjelenő érdeklődők száma . A közösségi színterek esetében a 
válaszolók 6%-a szerint látogatták 200 fő felett a különböző rendezvényeket, ismét 
– ahogy az első lekérdezéskor is – 3% szerint 151 és 200 fő között volt a látogatók 
száma, 4% pedig a 101 és 150 fő közötti látogatószámot jelölte meg . A megkérde-
zettek 17%-a 51-100 fő között értékelte a látogatottság számát, a legnagyobb érték 
(51%) pedig 10-50 fő között volt . A második felmérés eredményeit tekintve is 
azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 10-50 fő közötti látogatószámot 
vonzó rendezvények voltak a leggyakoribbak mind a közművelődési intéz-
mények, mind a közösségi színterek esetében .

Arra a kérdésre, hogy kik a közművelődési intézmények rendszeres látogatói, 
mindkét felmérés esetében hasonló válaszokat kaptunk, csupán néhány százalékos 
eltérést tudunk felmutatni. Az első forduló eredményei szerint a megkérde-
zettek tapasztalatai alapján azt mondhatjuk, hogy a legjellemzőbb látogatók a gyer-
mekek és a fiatalok (84%) voltak, illetve a helyiek (80%) . Őket követték az idősek 
(74%) és a nők (57%) . A férfiak közel a felét tették ki a látogatóknak (44%), és közel 
ugyanennyien voltak az aktívak (41%) is . Az érettségizettek a látogatók harmadát 
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tették ki (29%), hasonló arányban szerepeltek az inaktívak (27%) és az alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezők is (26%) . A magasan iskolázottak a válaszolók 
szerint a látogatók negyedét adták (23%), ugyanígy a településen kívüliek (22%) . 
Megállapítható, hogy a tipikus látogatók a helyi idősek és a családok voltak, 
fontos az aktívak magas aránya, és az, hogy a magasabban iskolázottak a 
lakosságon belüli arányuknál magasabb mértékben vettek részt a külön-
böző rendezvényeken (31 . ábra) . 

31. ábra: A megkérdezettek szerint a közművelődési intézmények tipikus látogatói a kutatás első 
fordulójában

Ugyanez a trend rajzolódott ki a közösségi színterek rendszeres látogatói 
között is: válaszadók szerint a gyermekek és a fiatalok 78%-os, a helyiek 76%-os, 
az idősek 65%-os, a nők 54%-os, a férfiak 44%-os arányt képviselnek . Az aktívak 
41%-os, a településen kívüliek 27%-os, az inaktívak 26%-os, az érettségizettek 
26%-os, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők szintén 26%-os, a legalacso-
nyabb mértékben a magasan iskolázottak jelentek meg 21%-os aránnyal .

32. ábra: A megkérdezettek szerint a közművelődési intézmények tipikus látogatói a kutatás 
második körében
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A második felmérés eredményei is azt mutatták, hogy a válaszadók szerinti 
tipikus látogatók a gyermekek és a fiatalok (85%), illetve a helyiek (80%) voltak . 
Utánuk következtek az idősek (71%) és a nők (63%) . A férfiak ismét majdnem a 
látogatók felét tették ki (48%), közel ennyien voltak az aktívak (41%) is . Az érett-
ségizettek a megkérdezettek szerint a látogatók harmadát adták (35%), hasonló 
arányban szerepeltek az inaktívak (32%) és az alacsony iskolai végzettséggel rendel-
kezők (30%) is . A magasan iskolázottak az összlátogatók számarányának negyedét 
tették ki (27%), ugyanígy a településen kívüliek (22%) is . Ebben a kutatási körben 
a fentivel megegyező megállapítást tehetjük: a települési véleményfor-
málók szerint a közművelődési intézmények tipikus látogatói a helyi 
idősek és a családok voltak, kiemelendő az aktívak magas aránya, vala-
mint az, hogy a magasabban iskolázottak a lakosságon belüli arányuknál 
magasabb mértékben vettek részt a különböző rendezvényeken (32. ábra). 

A kutatásban kapott válaszok szerint ugyanez a tendencia mutatható ki 
a közösségi színterek tipikus látogatói körében is: a gyermekek és fiatalok 
82%-a, a helyiek 79%-a, az idősek 67%-a, a nők 62%-a, a férfiak 51%-a látogatja 
rendszeresen a közösségi színtereket . Az aktívak 44%-a, az inaktívak 36%-a, az 
érettségizettek 34%-a, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 34%-a, a tele-
pülésen kívüliek 26%-a, a magasan iskolázottak 27%-a jelent meg a válaszokban . 

A válaszadók szerint a vizsgálat első körében nem változott (39%) az 
elmúlt 5 évben a közművelődési intézmények látogatóinak száma, közel 
ugyanennyien érezték úgy, hogy növekedett ez a szám (36%), 11%-uk 
szerint pedig csökkent, a többiek nem tudták vagy nem válaszoltak a kérdésre . A 
közösségi színterek látogatószám-alakulása is hasonló volt: a megkérde-
zettek 40%-a szerint növekedett, 39%-a szerint nem változott, 8%-a szerint csök-
kent a látogatók száma, a többiek nem tudták vagy nem válaszoltak a kérdésre . 
A vizsgálat második körében a válaszadók 61%-a szerint nem változott 
a közművelődési intézmények látogatóinak száma, negyedük jelölte úgy, 
hogy növekedett (26%), 5%-uk szerint pedig csökkent ez a szám . A közösségi 
színterek látogatószámának alakulása is ehhez hasonló képet mutatott: a 
megkérdezettek 60%-a úgy látta, nem változott, 25% szerint emelkedett, 6% szerint 
pedig mérséklődött a látogatók száma .

5.1.1.2. Muzeális intézmények
A muzeális intézmények első körben történt felmérésekor a válaszadói 
minta szerint a települések 35%-ában működött muzeális intézmény, 60% 
esetében nem volt ilyen jellegű intézmény, 5% nem tudta és 1% nem válaszolt erre 
a kérdésre . 
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33. ábra: A megkérdezettek szerint a településen található muzeális intézmények feladatai a 
kutatás első körében

A felmérés első körében a válaszadók a muzeális intézmény feladatai közül a 
kulturális javak (például műtárgyak) őrzését tartották (89%) legfontosabbnak . 
Ugyanezen tárgyak kiállítása volt a második legjellemzőbb feladat (87%), az 
ilyen tárgyak gyűjtésének feladata pedig a harmadik legfontosabb (78%) . Jelentős 
különbséggel követték a fő feladatokat a múzeumpedagógiai tevékenységek (44%), 
és ugyanilyen mértékben a közművelődési tevékenységek (44%) . A megkérdezettek 
szerint a turisztikai attrakciók és szolgáltatások biztosítása csupán a muzeális 
intézmények harmadára volt jellemző (35%) . Hasonló arányú a kulturális javak 
tudományos feldolgozása (32%), a múzeumi kiadványok készítése és terjesztése 
(29%), illetve a kulturális javak digitalizálása és elektronikus közzététele (26%) . 
A múzeumandragógiai tevékenységet a válaszadók ötöde érezte feladatnak (21%), 
a múzeumi ajándékbolt üzemeltetése 15%-ban jelent meg, végül pedig a múzeumi 
kávézó üzemeltetése szerepelt (az utóbbi két jellemző megléte nyilvánvalóan össze-
függ a muzeális intézmény méretével, anyatelepülésével) . Az adatok alapján az 
rajzolódott ki, hogy a legfontosabb feladatcsokor a múzeumi gyűjtemény 
„menedzselése” (a kulturális javak őrzése, kiállítása, gyűjtése) volt, ezt 
követte a múzeumpedagógiai tevékenység, és eléggé kismértékű volt a 
gyűjtemény tudományos értékesítése, disszeminálása (33. ábra). 

A muzeális intézmények második körben történt felmérésekor a válasz-
adók ismerete szerint a települések 36%-ában működött muzeális intézmény, 
59% esetében nem volt ilyen intézmény, 4% nem tudta a választ és 1% nem válaszolt 
erre a kérdésre . 
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34. ábra: A megkérdezettek szerint a településen található muzeális intézmények feladatai a 
kutatás második körében

A muzeális intézmények feladatai közül a válaszadók ekkor is a legfontosabbnak 
a kulturális javak őrzését tartották (90%), majd a második legjellemzőbb feladat 
ezen tárgyak kiállítása (86%) volt, az ilyen tárgyak gyűjtésének feladata pedig – 
ahogy az első kutatási körben is – a harmadik legfontosabb (80%) tevékenység . Az 
említett feladatokat a múzeumpedagógiai tevékenységek (48%) és a közművelődési 
tevékenység (45%) követte . A turisztikai attrakciók és szolgáltatások biztosítása 
a muzeális intézmények közel felére volt jellemző (41%), harmadukra a kulturális 
javak tudományos feldolgozása (36%), a múzeumi kiadványok készítése és terjesz-
tése (32%), illetve a kulturális javak digitalizálása és elektronikus közzététele (29%) . 
A megkérdezettek negyede a múzeumandragógiai tevékenységet érezte feladatnak 
(26%, ez az érték növekedett az előző felméréshez képest), a múzeumi ajándékbolt 
üzemeltetése 19%-ban, a múzeumi kávézó üzemeltetése pedig 11%-ban jelent meg . A 
kapott adatok alapján a második kutatási fordulóban is azt mondhatjuk, 
hogy a legfontosabb feladat a múzeumi gyűjtemény őrzése, kiállítása és gyűj-
tése volt, ez után a leglényegesebb a múzeumpedagógiai tevékenység, és 
kismértékű volt a gyűjtemény tudományos értékesítése, terjesztése, az 
intézményen belüli kereskedelmi tevékenység (34. ábra). 

A válaszadók véleményei alapján a kutatás két időszakában a muzeális 
intézmények heti látogatottságát vizsgálva azt látjuk, hogy 33%-os, illetve 
31%-os arányban volt 10 fő alatti a látogatottság, 10-50 fő közötti volt a látogatók 
száma 25%-ban, illetve 24%-ban . Heti 51-100 látogatóról a válaszadók 10%-a, illetve 
12%-a számolt be, végül 200 fő feletti heti látogatottságról 9%-uk, illetve 11%-uk 
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tett jelentést . A legkisebb mértékben (2%; 4%) a 151-200 fős heti látogatottság szere-
pelt, a válaszadók 13%-a, illetve 8%-a nem tudta a választ vagy nem válaszolt a 
kérdésre . 

A megkérdezett véleményformálók szerint a muzeális intézmények rend-
szeres látogatóinak legnagyobb csoportja a gyerekeké és fiataloké volt 
(az első lekérdezéskor 73%, a második lekérdezéskor 75%), de a harmadik 
helyen a településen kívüliek szerepeltek (67%; 62%). Az idősek mindkét 
felmérési időszakban 65%-ban jelentek meg (a második legelterjedtebb csoport), a 
helyiek a válaszolók szerint a látogatók felét tették ki (50%; 53%) . A nemek megosz-
lását tekintve az első felméréskor a nők (43%) és a férfiak (38%) aránya közel állt 
egymáshoz, és magas volt az aktívak (32%), illetve a magasan iskolázottak (29%) 
aránya is . Az érettségizettek 27%-ban jelentek meg, az inaktívak 23%-ban . A 
válaszolók tapasztalatai szerint a muzeális intézmények legkevésbé tipikus láto-
gatói az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők (19%) voltak . A látogatók 
száma leginkább nem változott a 2018. január 1. – 2018. június 31. közötti 
időszakban az elmúlt 5 évre visszamenőleg, ez 41% volt, a megkérdezettek 
30%-a szerint még növekedett is a látogatószám, de a válaszadók 9%-a csökkenést 
érzékelt . A válaszadók közel ötöde nem tudta a kérdésre a választ (19%) . A második 
felmérés eredményei szerint kicsit változtak az előbb bemutatott arányok: a vála-
szolók visszajelzései alapján a nők (52%) és a férfiak (48%) aránya hasonló volt, de ez 
módosult . Továbbra is magas volt az aktívak (40%) és a magasan iskolázottak (36%) 
aránya . Az érettségizettek 36%-ban jelentek meg a látogatók között, az inaktívak 
33%-ban . A legkevésbé tipikus látogatók ismét az alacsony iskolai végzettségűek 
voltak (26%) . A válaszolók többsége szerint a látogatók száma nem változott az 
előző lekérdezés óta eltelt fél évben (59%), 23%-uk szerint növekedett és 4%-uk 
szerint csökkent a látogatószám .

5.1.1.3. Köny v tári intézmények
Mindkét felmérési időszakban a válaszadói minta 95%-ában működött 
könyvtár a településeken . 3% esetében nem volt ilyen intézmény, a nem tudta és nem 
válaszol 2%-ban jelent meg a válaszadók között . Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
(10%) és Zala megyében (14%) volt a legmagasabb a „nincs könyvtár a településen” 
válaszok aránya .

A heti látogatószámot tekintve az első felméréskor a válaszadók 43%-a 
10-50 fő közötti értéket adott meg, 27% heti 10 látogató alatti látogató-
számot érzékelt, 9% 51-100 fő közöttit, 4% 200 fő felettit, 3% pedig 151-200 fő 
között látta a látogatók számát . A megkérdezettek 10%-a nem tudta megítélni a heti 
látogatószámot a települési könyvtárban . A második felméréskor csak 3-4%-
nyi változás történt az előző időszakhoz képest: a válaszolók 47%-a 10-50 fő közötti 
értéket jelölt meg, 23% heti 10 fő alatti látogatószámot gondolt, 10% 51-100 fő 
közöttit, 4% továbbra is 200 fő felettit, 2% pedig 151-200 főt jelölt meg mint heti láto-
gatószámot . A véleményformálók 8%-a nem tudta megítélni, hogy hetente hányan 
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járhatnak a könyvtárba . A könyvtárlátogatók száma a kutatás első adatai 
szerint 40%-ban nem változott, 23% szerint növekedett, 17%-ban pedig csök-
kent . A válaszadók ötöde (20%) nem tudta a kérdésre a választ . A második lekér-
dezés adatai szerint a könyvtárlátogatók száma a két felmérés közötti 
időszakban 64%-ban nem változott, 13% szerint növekedett, 7%-ban pedig 
csökkent (ez utóbbi két adat pozitív látogatottsági tendenciát mutat). A 
válaszadók közel ötöde (16%) ismét nem tudta erre a kérdésre megadni a választ . 

35. ábra: A megkérdezettek szerint a könyvtárak tipikus látogatói a kutatás első fordulójában

Azoknak, akik szerint működik könyvtár a településen, feltettük azt a kérdést is, 
hogy „Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoport látogatja a helyi könyvtá-
rakat?” Válaszaik alapján a könyvtárak tipikus látogatói a kutatás első fordu-
lójában a gyerekek és a fiatalok (85%) voltak, 69%-ban helyiek, 65%-ban 
idősek. A válaszok szerint a látogatók 49%-ban nők, 35%-ban férfiak, az aktívak 
30%-ot tettek ki, az érettségizettek 27%-ot, az inaktívak 24%-ot . A magasan isko-
lázottak aránya csupán 21% volt, nagyon hasonló az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya (20%) is, a településen kívüliek pedig 10%-ot képviseltek a 
válaszadók szerint . A kérdésre adott válaszok azt mutatják meg, hogy a válaszadók 
hány százaléka gondolta azt, hogy az adott csoport tipikus látogató (35 . ábra) . 

A második felméréskor a válaszadók véleménye szerint nem változtak 
jelentősen a könyvtárak tipikus, rendszeres látogatói: ők elsősorban a 
gyerekek és a fiatalok (87%), a helyiek (72%), 63%-ban az idősek, 53%-ban a nők 
és 39%-ban a férfiak . Az aktívak 35%-ot képviseltek, az érettségizettek 31%-ot, az 
inaktívak 30%-ot . A magasan iskolázottak aránya 5%-kal nőtt az előző lekérdezés 
óta (26%), és ezzel megegyezik az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 
(26%, ez is emelkedett), a településen kívüliek pedig 12%-os arányban jelentek meg 
a válaszokban (36 . ábra) . 
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36. ábra: A megkérdezettek szerint a könyvtárak tipikus látogatói a kutatás második fordulójában

37. ábra: A megkérdezettek szerint a településen található könyvtár feladatai a kutatás első 
fordulójában

A megkérdezett véleményformálók szerint a könyvtárak feladatait rangso-
rolva azt látjuk, hogy az első lekérdezéskor a gyűjtemény „menedzselése” 
(a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és 
rendelkezésre bocsátása) volt a legfontosabb (79%) feladat (37 . ábra) . Ezt 
követte a kulturális és közösségi programok szervezése (59%) . 55%-ban szerepelt a 
más könyvtárak szolgáltatásai és állománya hozzáférésének segítése, és 54%-ban a 
szabadpolcos állomány rendelkezésre állása . A könyvtári dokumentumokról szóló 
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adatszolgáltatás (53%) és a gyerek-, illetve családbarát szolgáltatások nyújtása 
(52%) a könyvtárak felében volt meg . Hasonló mértékben szerepelt a különböző 
könyvtárak közötti dokumentum- és információcsere támogatása (50%) . A helyi 
igények kiszolgálása a gyűjtemény alakításában 49%-ban jelent meg, az oktatás és 
képzés támogatása 47%-ban . A digitális írástudás és digitális műveltség támoga-
tását mint feladatot 42%-ban említették meg a válaszadók, a közhasznú informá-
ciós szolgáltatásokat pedig 38%-ban . A közhasznú információk szolgáltatása 38%-os 
értéket mutatott, a helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése 37%-ot, az 
elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása 33%-ot . Az élet-
minőség javításában betöltött tudás-, információ- és kultúraközvetítő szerep kapta 
a legalacsonyabb értéket a válaszok között, 32%-ot . 

38.  ábra: A megkérdezettek szerint a településen található könyvtár feladatai a kutatás második 
fordulójában

A második lekérdezéskor a válaszadók szerint ismét a gyűjtemény 
„menedzselése” (a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőr-
zése, gondozása és rendelkezésre bocsátása) volt a legfontosabb (74%) 
könyvtári feladat, második helyen állt azonban a szabadon választható 
irodalom sarka (64%) (38 . ábra) . Ezt követte a kulturális és közösségi programok 
szervezése (60%) . Most is 55%-ban szerepelt a más könyvtárak szolgáltatásai és 
állománya hozzáférésének segítése . A válaszadók szerint a könyvtári dokumen-
tumokról szóló tájékoztatás (52%) és a gyerek-, illetve családbarát szolgáltatások 
nyújtása ugyanilyen mértékben (52%) működött a könyvtárak felében . A különböző 
könyvtárak közötti dokumentum- és információcsere támogatása 50%-os értéket 
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mutatott . Legalacsonyabb mértékben a következő feladatok szerepeltek, de ezek 
is megjelentek a könyvtárak harmadában: 35%-ban az információs szolgáltatás és 
34%-ban az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetősége . Látszik, hogy a 
könyvtárak információs és tudásátadási, illetve digitális tevékenységein még lehet 
javítani, ez lesz az egyik jövőbeli feladat . 

5.1.2. Települési jelentések vizsgálata

5.1.2.1. A helyi közösségek jellemzése, érdekképviselet , a kapcsolatok 
minősége
A kutatás első fordulójában összesen 360 településen kerültek összegyűj-
tésre esetpéldák, összesen 1.460 esetpéldából válogattunk. A kutatás 
második fordulójában 349 településről készültek esetleírások, ekkor 
összesen 1.396 esetpéldával tudtunk dolgozni. A harmadik fordulóban pedig 
358 településen összesen 1 .396 esetpélda készült el . Az esetpéldák szelektív bemu-
tatásának mindkét esetben fő szempontja a mélyebb tartalom és összefüggések 
bemutatása volt . A tipikus és egyedi példákat válogattuk ki és mutatjuk be a 
következőkben . 

A hitelesség miatt az esetpéldákat a települési jelentések szó szerinti idézésével 
közöljük .

A helyi közösség jellemzése
Ebben a fejezetben a következő kérdésekre kerestük a választ:

•  Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt?
•  Milyen a közösség érdekérvényesítési, érdekképviseleti képessége?
•  Milyen a település lakosai közötti kapcsolatok minősége? Mennyire összetartó 

a helyi közösség?

Az alábbiakban az esetpéldák alapján, kvalitatív összegzésben tekintjük át a tren-
deket, amit pedig témakörönként statisztikai elemzés, illetve kiemelt esetpéldák 
követnek .

Az interjúkban a közösség megítélése szempontjából visszatérő prob-
léma volt az elvándorlás, a fiatal, munkaképes lakosság nagyobb váro-
sokba költözése. Az egyik leggyakrabban elhangzó probléma és trend az 
elöregedés, illetve az elnéptelenedés volt . Az idősek megítélése vegyes volt, 
bár nehéznek tűnt a közösségi életbe való bevonásuk, ennek ellenére sok telepü-
lésen éppen ők voltak aktívak, előfordult, hogy ők jelenttették az egyetlen közös-
ségi szerveződést a faluban . Kiemelhető trendként fogalmazták meg, hogy az aktív 
korú lakosság gyakran valamilyen más településre jár dolgozni, így ők nem vesznek 
részt a településeken zajló közösségfejlesztési folyamatokban, nehéz őket szabadi-
dejükben bevonni . A fiatalok megszólítása mindenhol komoly problémaként 
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jelentkezett, ez volt a második leggyakrabban megemlített nehézség az 
interjúkban . 

Ahol összetartónak érezték a közösséget, ott általában az iskola, az 
óvoda, a nyugdíjasklub vagy/és a település vezetése tartotta össze . Fontos 
szerepük volt a különféle egyesületeknek, kluboknak, az önszerveződő 
közösségek között pedig a leggyakoribbak a sport, néptánc és dalkörök voltak . 

Az interjúk alapján az a trend rajzolódott ki, hogy ahol voltak rendezvények, 
szervezett programok, azokra általában el is mentek az emberek . Nagyon jó 
hatással bírtak a hagyományőrző rendezvények, illetve a rendszeresen megszer-
vezett események (falunap, fesztivál stb .) . Sok esetben a közösségszervező 
erő egy önkéntes (gyakran képesítés nélküli) agilis személy volt, aki a 
közösség motorja . Az ilyen személyek kiemelése és támogatása értékes cél lehet .

Azokban az interjúkban, ahol széthúzónak, gyengének érezték a közösséget, 
sokszor a kisebbséget emelték ki a nehezen megszólítható rétegnek, illetve azt, hogy 
hiába volt fejlett turizmus a településen, az a helyi közösségnek nem jelentett össze-
tartó, vagy akár az összetartásra motiváló erőt .

Érdeklődés a helyben jelentkező közös ügyek iránt
A kutatás első, 2018. január 1. – 2018. június 31. között zajló szakaszában, 
a megyei eloszlású adatok alapján, a véleményformálók szerint a helyiek 
54,2%-a inkább érdeklődött a közös ügyek iránt. Kicsivel több mint a lakosság 
fele „csupán” érdeklődött, de a feldolgozott települési jelentések alapján feltételez-
hető, hogy ez az érdeklődés azért növelhető (43,4% négyes értéket adott meg az ötös 
skálán) . A megyék közül kiemelkedett Nógrád, ott a válaszolók szerint a lakosság 
közel harmada (28%) nagyon érdeklődő volt, őket követte Csongrád megye 18,8%-
kal, a harmadik megye, ahol a legérdeklődőbbek voltak Somogy megye (12,8%) .

Regionális szinten vizsgálva az adatokat a válaszok kicsit árnyaltabbak lettek . A 
fenti arányok ugyanígy kimutathatók voltak, de az is látszott, hogy a Nyugat-Du-
nántúl kimagaslott ezen a téren a többi régió közül: a véleményformálók 
100%-a érezte azt, hogy a helyiek kifejezetten érdeklődnek a közös ügyek 
iránt . Jelentős lemaradással követte őt a dél-alföldi régió (18,2%), a harmadik 
helyet Dél-Dunántúl foglalta el (11,4%) . 

A településtípus szerinti eloszlás vizsgálata pedig egy újabb megközelítésbe 
helyezi az eredményeket (39 . ábra) . Az ábrán jól látható, hogy válaszadók szerint a 
helyiek közös ügyek iránti érdeklődése inkább a pozitív irányba mutatott, 
és ugyanilyen fontos üzenet a negatív körülmények szinte teljes hiánya. A 
megkérdezettek szerint a nagyközségekben 14% azok aránya, akik nagyon érdek-
lődnek a helyi közös ügyek iránt . Ezt követően mind a megyei jogú városokban, 
mind a városokban és a községekben 11% a nagyon érdeklődők aránya . Az egyál-
talán nem érdeklődők csupán 1%-os arányban jelennek meg a községek részéről . 
Összességében a településtípusok és a közös ügyek iránti érdeklődés kapcsán azt 
mondhatjuk, hogy többségben vannak az ügyek iránt érdeklődők (54%) .
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39. ábra: Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt? – településtípus szerinti 
megoszlásban

Esetpéldák

Forráskút
„Forráskút a véleményformálók szerint egy elöregedő település, a fiatalok többsége 
vagy elköltözik, vagy más településeken dolgozik, és csak aludni jár haza. Ez a tény 
rányomja bélyegét a közösségi életre is. A művelődési házban működő csoportok: 
egészségklub, kézimunka szakkör. Tagjainak többsége nyugdíjas. Igyekeznek utánpót-
lást »szerezni«, szervezni, de kevés sikerrel. A véleményformálók szerint passzívak az 
emberek. Nagy előrelépést jelenthet a közösség életében a tavaly létrejött új egyesület, 
a Forráskútért Civil Egyesület, melynek tagjai fiatal, forráskúti családokból áll, ők 
nagy segítségek lehetnek a pályázat megvalósításában.”

Miklósi
„Miklósiban úgy éreztem, hogy nagyon összetartanak az emberek. Mindenki nagyon 
szereti a települést, ahol él. A közösségek jól működtek valamikor, de most sajnos 
lefelé szálló ágban vannak. Sok közösségi rendezvény volt kb. 20 évvel ezelőtt, aktív 
öntevékeny csoportok. Sajnos ez mára alábbhagyott. Többek véleménye szerint valami 
megakadt és a polgármester asszony egyedül küzd az elemekkel. A megakadás okát 
többen abban látják, hogy a településről az aktív fiatalok elköltöztek, hisz tanulmá-
nyaik után nem jöttek vissza a településre, a régebbi aktívak meg megöregedtek. Civil 
kezdeményezések véleményük szerint nincsenek.” 
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40. ábra: Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt? Az egyes érték az egyáltalán nem 
érdeklődőket jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon érdeklődőket mutatja

A kutatás második szakaszában (2018. október 1. – 2018. december 31.) 
az interjúkat statisztikailag vizsgálva azt láttuk, hogy a helyiek inkább 
érdeklődtek a közös ügyek iránt (50%): a válaszadók szerint 12%-uk nagyon 
érdeklődött, 38%-uk inkább érdeklődött, 34% semleges választ adott, csupán 
14%-ukra volt jellemző, hogy inkább nem érdeklődtek . A helyiek közös ügyek iránti 
érdeklődése a pozitív irány felé mutatott, és ugyanilyen fontos a negatív körülmé-
nyek minimális értéke (2%) (40 . ábra) .

Esetpéldák

Lad
„A településen hét fővel találkoztam, hogy személyes interjút folytassunk le. A megkér-
dezettek alapján a településen egy 15-18 főből álló aktív közösség működik, akik 
megpróbálják a falu életét színesebbé varázsolni különböző közművelődési progra-
mokkal. Többnyire a szervezők (a falu középkorosztálya) megegyeznek a résztvevőkkel 
is. Annyi a különbség, hogy a megszervezett programokon kiegészülnek a közeli 
hozzátartozóikkal és barátaikkal. A településen élők nagy száma érdektelenséget 
mutat a programok iránt. Csak azokat a rendezvényeket helyezik előtérbe, melyeken 
valamilyen kedvezményes juttatást kapnak. A településen jelenleg működő képzést 
(ennek helyszíne a Művelődési Ház) külső intézmény bonyolítja, csak a helyet bérlik. 
A sikeres programokat jelenleg a Katolikus Egyház szervezi, melynek anyagi hátterét 
pályázataiknak köszönhetik. A település vezetői agilisnek tűnnek, de a falusiak érdek-
telensége végett programjaik nehezen jutnak révbe.”

Csákberény
„Az első magyarországi Teleház település napjainkban is meggyőző közösségi élettel 
teli falu. A helyben tapasztaltak alapján mintaértékűnek tartom, hogy az itt élők 
mennyire büszkék egymásra, helyi értékeikre, mennyire lelkesen beszélnek program-
jaikról, s milyen sok sikeres, hagyományteremtő kezdeményezést visznek tovább, évről 
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évre. A faluba betérve meghökkentő metrószerelvény uralja az első szabad teret, de a 
települést járva látni a helyiek »virágos kedvét« is. Új játszótér, kültéri fitneszpark 
csábítja mozgásra használóit, s volt, akivel egy órán keresztül beszélgettem a külön-
leges és érdekes programokról, melyek mintaértékűek a közösségépítés terén. Az önkor-
mányzat, a Sportegyesület, a Nefelejcs Egyesület, a helyi Vöröskereszt, a Polgárőrség, 
a Nyugdíjasklub, a katolikus és református egyházközség, az óvoda, a felsősök nélküli 
általános iskola. A lakosság híreit a Csákberényért Alapítvány lapja, a Csákberényi 
Hírek juttatja el mindenkihez, digitális formában is elérhető. A második ciklusát 
teljesítő polgármester nagyon támogatja az új kezdeményezéseket, kész a gyümölcsöző 
együttműködésekre. Az intézmények rendezettsége példás. Az ez évi falunapra készült 
el a szabadtéri színpad fedése. Kultúrházzal, községi és iskolai könyvtárral, vadá-
szati múzeummal, tájházzal is dicsekedhet Csákberény. Folyamatosan fejlesztenek 
mindent és nem elégedettek az eddigiekkel, újabb ötletek várnak megvalósításra. Az 
önkormányzatnak van szakembere, közművelődési munkatársa, aki főállásban tevé-
kenykedik a közösségért, s szívét-lelkét beleadja.”

Ordacsehi
„Ordacsehiben rendezett, nem az elszegényedő falvakra jellemző látkép fogadja az 
odalátogatókat. Az öregedő társadalmi tendencia itt is megmutatkozik, és a fiatalok 
elvándorlása itt is megfigyelhető, a helyi általános iskolát be is zárták. A helyi szűk 
körű tevékeny közösség a megkérdezettek elmondása szerint összetartó, maga a telepü-
lési közösség már kicsit más képet mutat. Elképzelések természetesen vannak minden 
csoportból. Azt tapasztaltam, hogy ha van ténylegesen olyan esemény, ami szélesebb 
csoportokat megmozgat, akkor azt a helyiek nagyon szívesen veszik. Mindemellett 
volt szó arról is, hogy olyan csapatépítő programokat is létre lehetne hozni, ami bizo-
nyos cél- és korcsoportokat érint. Kimondottan érdeklődnek a közösséget megmozgató 
programok iránt. Legtöbben a régmúltban összehozott színházlátogatásokat és kirán-
dulásokat hozták fel mint egyfajta erős közösségépítő tevékenységet, amelyet a már 
nem ott dolgozó kulturális közfoglalkoztatott indított el. Ellenben azt is tapasztaltam, 
hogy elindult valami a településen, ami sokak igényét kielégítette, de ez alábbhagyott, 
pedig jó irányba mozdult meg a kezdeményezés. A településen létrejött egy saját kezde-
ményezésű, önszerveződő kézműves szakkör is, amelynek keretein belül gyöngyfűzés, 
horgolás és egyéb alkotótevékenység folyik. Emellett üvegfestő tanfolyam is alakult. 
A közösség szeretné feltalálni magát és szabad idejét közösen és hasznosan eltölteni, 
ezért olyan kezdeményezések születnek, amelyekbe korcsoporttól függetlenül bárki be 
tud csatlakozni.”



64 Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás, mid-term jelentés

A közösség érdekérvényesítési, érdekképviseleti képessége

41. ábra: A településen élő közösség érdekképviseleti képessége a kutatás első fordulójában

A kutatás első fordulójában a válaszadók harmada (35%) bizonytalan volt, kicsivel 
több mint a felük (53%) pedig úgy vélte, hogy a közösség képviselni tudja az érde-
keit . 1,4% csupán az, aki úgy vélte, hogy a közösség egyáltalán nem tudja képviselni 
az érdekeit (41 . ábra) . 

42. ábra: A településen élő közösség érdekérvényesítési képessége a kutatás első fordulójában

A válaszadók tizede (11%) szerint teljes mértékben érvényesíteni tudja az érdekeit 
a közösség, 43% szerint pedig inkább tudja érvényesíteni, összességében a válasz-
adók kicsivel több mint fele, 54% úgy érezte, hogy képes a helyi közösség 
érvényesíteni az érdekeit . Ami pozitív eredmény, hogy csupán 8% gondolta azt, 
hogy egyáltalán nem képes érvényesíteni az érdekeit (42 . ábra) .

43. ábra: A településen élő közösség érdekérvényesítési képessége a kutatás második 
fordulójában
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A kutatás második szakaszában jelentősen nem változtak az arányok, 
csak néhány százalékos eltérést találtunk (43 . ábra) . A válaszadók fele szerint 
teljes mértékben, illetve inkább tudja érvényesíteni települése az érdekeit (14% 
szerint teljes mértékben, 40% szerint inkább), 32% szerint tudja is, meg nem is, és 
csupán a megkérdezettek 7%-a mondja azt, hogy egyáltalán nem tudja érvényesíteni 
a közösség saját érdekeit . A statisztikai adatok azt mutatták, hogy a közösség 
inkább tudja érvényesíteni az érdekeit.

44. ábra: A településen élő közösség érdekképviseleti képessége a kutatás második fordulójában

Hasonlóan pozitív volt a településen élő közösség érdekképviselésének megítélése: 
a megkérdezettek véleménye szerint 56%-ban inkább vagy teljes mértékben tudja 
képviselni a delegált szervezet a közösség érdekeit, és 10% alatt van, ahol úgy 
érezték, hogy egyáltalán nem tudják képviselni (44 . ábra) .

Esetpéldák

Mogyorócska
„A településen élő lakosság nagyon összetartó, ez egyértelműen az alacsony lélekszám 
miatt van, az ott élő közösség tagjai együttműködnek egymással, amiben tudják, 
segítik a település lakóit. Közösen oldják meg a gyerekek utaztatását az oktatási 
intézménybe, segítik az átjutást egyik községből a másikba. (…). Az önkormányzat 
tagjai nagyon sok mindenben kikérik a lakosok véleményét, igyekeznek minden tőlük 
telhetőt megtenni. A helyi lakosságot főként az idősek alkotják, így csak olyan intéz-
mények működnek a településen, amelyek a legszükségesebbek. A meglévő kulturális 
intézmények, az önkormányzat sem rendelkezik rendszeres nyitvatartással, de a kis 
lélekszámból adódóan könnyen együtt tudnak működni az emberek, és informálni 
egymást.”

Kozárd
„A válaszadók által elmondottak alapján az én szubjektív véleményem az, hogy egy 
pici, szerény közösségről van szó, ahol a lakosság, ha kap útmutatást, akkor tevékeny, 
egyéb esetben éli az életét. A válaszadók elmondták, hogy mindösszesen 170 fő lakja 
a települést. Problémát jelent, hogy a településen nincs szakember, a civil szervező-
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dések ellaposodtak. Pozitívum viszont, hogy turisztikai téren nyitott a vezetés is és 
a lakosság is. A művelődő közösségek támogatása a válaszadók véleménye alapján 
kitűnően működik, viszont a közösségi színtérben nem található ennek nyoma. A 
megkérdezettek véleménye egytől-egyig az volt, hogy a közösség tudja érvényesíteni és 
képviselni az érdekeit, mégis a közösség részéről egyfajta közömbösség szűrhető le a 
válaszokból.”

A település lakosai közötti kapcsolatok minősége

45. ábra: A megkérdezettek szerint a településen élő közösség összetartó ereje

Interjúink során a közösségi összetartásra és annak változására is rákérdeztünk . 
Feltettük a kérdést: Ön szerint a településen élő közösség mennyire összetartó? 
A kutatás első fordulójában az adatok alapján a válaszok 7%-a szerint a 
közösség teljes mértékben összetartó volt, ez abszolút lelkesedést és jó hangu-
latot mutatott . Nagyon jó érték volt azoké is, akik inkább összetartónak érzé-
kelték a közösséget (55%), ez reális, mégis pozitív hangulatot jelez . A válaszadók 
negyede érezte azonban azt, hogy a közösség, amiben él, egyáltalán nem összetartó 
(45 . ábra) . 

46. ábra: Megyei bontásban a településen élő közösségek összetartása
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Ha megyei bontásban vizsgáljuk az adatokat, az látszik, hogy a válaszadók Bács-
Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megyékben az átlagosnál többen 
érzékelték összetartónak közösségüket . A legkevésbé összetartó közösséget Hajdú-
Bihar és Baranya megyékben érzékelték (46 . ábra) .

Esetpéldák

Hács
„A hácsi közösség nagyon összetartó, együttműködő, és mind a tervezéshez, mind 
a kivitelezéshez megvannak a közösséget mozgató emberek. A településen sok az 
idős ember, sajnos egyre többen halnak meg közülük, így nehézkes a közösségi élet 
fejlesztése. A legfontosabb közösségi színterük az IKSZT épülete, ez nagyon kulturált, 
tiszta és rendezett. Az óvodával együtt, a gyermekprogramokon keresztül próbálják 
a helybéli szülőket bevonni a közösségi életbe. Fontos kapcsolati pont a templom és 
a helyi focipálya is. A polgármester asszony kulcsfontosságú, személyében együtt 
él a községgel, mindenről tud és intézi, hogy a lehető legjobb legyen a lakóknak. A 
községben az IKSZT-n és az óvodán kívül a »Hácsért Egyesület« működik. Probléma-
ként az anyagi támogatás hiánya jelentkezett, ha több pénzük lenne, nagyobb eséllyel 
tudnának hatni a közösségre. Biztosabb és stabilabb közösség lennének, ha a lako-
soknak stabil munkahelyük lenne, mert akkor a napi létfenntartás nem lenne gond, 
így nagyobb igény mutatkozna a közös programokra is.”

Hosszúvíz
„Hosszúvíz egy alig 50 fős település. Fiatal, nagyon agilis polgármesterük van, aki 
fontosnak tartja a közösséget, a közösségfejlesztést, a kulturális életet. A megkérde-
zettek egyöntetűen megfogalmazták ezt, mint ahogy azt is, hogy az ő agilitásának 
köszönhető a település fejlődése. Közösségi életüket a szomszédos Mesztegnyővel 
együtt értelmezik. Részt vesznek egymás programjain, nemcsak Hosszúvízről járnak 
Mesztegnyőre, hanem fordítva is. A közösségekre rákérdezve is gyakran előfordult, 
hogy Mesztegnyőre vonatkozó válaszok érkeztek. Az ott élők szeretnek ott élni, össze-
tartók, segítik egymást, törődnek az idősekkel. A válaszokban megfogalmazódik az is, 
hogy elégedettek az életükkel.”

A kutatás során készült települési jelentések azt a trendet rajzolták ki, 
hogy a nagyvárosokban színesek, jól működnek a kulturális intézmények . 
Néhány esetben kifejezetten sok közösségi színtér van jelen, ezekhez általában sok 
program is csatlakozik . A másik véglet az volt, ahol gyakorlatilag semmilyen helyi 
kulturális élet nincs, de ezek száma elenyésző . Túlnyomó többségben a leírások 
árnyaltak voltak (lásd a statisztikákat) .

Kutatási eredményeink között ezúttal is általános trendként jelentkezett a szak-
emberhiány, ugyanígy nagyon fontos és mindig kiemelt jelentőségű egy helyi 
lelkes szereplő, egy elkötelezett helyi „aktivista” jelenléte . Ez mindig fellendítette 
a közösségi életet . 
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5.1.2.2. Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A helyi közművelődési intézmények aktivitása a helyi közösségek szerve-
zése, fejlesztése terén

A vizsgálatunk első fordulójában szereplő interjúalanyok véleménye szerint a 
települések közel tizedében nem volt helyi közművelődési intézmény (9%) . Ahol 
viszont működött, ott jelentős a szerepük, aktivitásuk markánsan jelentkezik: 62% 
esetében inkább aktív a szerepvállalásuk . Még fontosabb eredmény az, hogy csupán 
a válaszadók 8%-a esetében érződött, hogy a helyi közművelődési intézmény passzív 
szerepet játszik ezen a téren .

47. ábra: A helyi közművelődési intézmények aktivitása településtípusok szerint a kutatás első 
fordulójában (az egyes érték a passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon 

aktív szintet jelzi)

A helyi közművelődési intézményekkel való elégedettség a település szerinti 
felosztásban is jól kirajzolódik . A megyei jogú városokban voltak a legelége-
dettebbek (56% és 33%), de kimagaslók az értékek a városok (46% és 43%) és a 
nagyközségek (14% és 64%) esetében is (47 . ábra) .

Esetpéldák 

Dédestapolcsány     
„A településen közösségi ház működik, jellemzően programszervezésre összponto-
sítanak, és a kulturális közfoglalkoztatás révén jutnak munkaerőhöz. Könyvtár is 
működik a faluban. A kulturális intézményeket korösszetétel alapján a gyerekek és az 
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idősebb generációhoz tartozók látogatják. Muzeális intézmény nincs. Hiány a szak-
ember-   ellátottság és a forrás. A közösségi ház egyfajta információs pontként jelenik 
meg, javarészt szolgáltató jelleggel és nem kulturális jelleggel működik.”

Hidasnémeti
„Hidasnémetiben a kulturális élet központja, egyetlen kulturális intézménye a Műve-
lődési Ház és Könyvtár. Alapvetően barátságos és otthonos környezete alkalmas szín-
tere a falu gazdag kulturális életének, de maga az épület felújításra, korszerűsítésre 
szorul. Az intézmény többfunkciós komplexumként funkcionál: a klasszikus művelő-
dési ház mellett itt működik a könyvtár, a Teleház és az eMagyarország pont. A külön-
böző »területek« látogatottsága ebből adódóan, számszerűen nehezen különíthető el 
egymástól. 2012 óta nem önálló intézményként, hanem szakfeladatként működik. Az 
itt elérhető szolgáltatásokat (kulturális és közösségi programok, könyvtári szolgálta-
tások, képzések, szakkörök) a lakosság szép számmal igénybe is veszi, él a lehetősé-
gekkel, pezsgő kulturális és közösségi élet jellemző. A működés egyik fő meghatározója 
a kisközösségek jelenléte, melyet a 2006 óta folyó közösségfejlesztő folyamat is segít.” 

48. ábra: A helyi közművelődési intézmények aktivitása (az egyes érték azt jelzi, ahol az intéz-
mények nem képesek megszólítani a lakosságot, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív, 

integrált szintet jelzi, ahol az intézmények hatékonyan tudják megszólítani a lakosságot)

A második felméréskor kapott kutatási eredmények azt mutatják, hogy a helyi 
közművelődési intézmények aktivitásával kapcsolatban általánosságban 
inkább pozitív megítélés rajzolódott ki az interjúk skálázása alapján . A 
válaszadói vélemények negyedében a helyi közművelődési intézmény kifejezetten 
aktív (24%), 38%-ában inkább aktív, 18%-ában semleges, míg inkább passzív, illetve 
teljesen passzív csupán az esetek 11%-ában volt (48 . ábra) .
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Esetpéldák

Kisdobsza
„A helyi kulturális intézmények, a Művelődési ház, a Községi könyvtár (valójában Könyv-
tári szolgáltatóhely), valamint a közösségi színtérként funkcionáló „Jó kis hely” a tele-
pülés (gazdasági, demográfiai, infrastrukturális stb.) adottságaihoz képest jól működik. 
Jól példázza ezt, hogy noha a településen nincs múzeum, a Művelődési ház időről időre 
Kisdobsza múltjának valamely jelentős mozzanatához kapcsolódó mini kiállítást szervez. 
Ilyen volt a községi iskola, illetve ennek utolsó tanítója köré szervezett kiállítás, amely 
komoly közösségi együttműködés eredményeképpen jöhetett létre, és nagyon büszkék rá 
a helybeliek. Ilyen a helyi innovációként is felfogható „Hangos fal” projekt, amely a tele-
pülés közösségi (kollektív) emlékezetének első világháborús momentumait dolgozta fel 
részint kiállítás, részint emlékmű, részint tudományos igényű (reményeik szerint publi-
kálható) szöveg formájában. A település gazdasági és infrastrukturális adottságai nem 
kiemelkedők, de egyöntetű véleménye a válaszadóknak, hogy fejlődés tapasztalható. Az 
utak állapotának (és a tömegközlekedés feltételeinek) javulása mellett említhető a terve-
zett internethálózat-fejlesztés, valamint a közelmúltban véghez vitt egyéb beruházások, 
fejlesztések hatása. A közművelődési intézmények működését a válaszadók hatékonynak, 
a helyi igényeket nagy vonalakban jól kielégítőnek írták le, de majd mindenki megje-
gyezte, hogy fejlődni szeretnének ebben is.”

Kurityán
„Kurityán Művelődési Ház és Könyvtár Közhasznú Egyesület néven működik a 
helyi kulturális intézmény. Színes, minden réteget kiszolgáló programokkal, rendez-
vényekkel igyekszik az érdeklődők igényeit kielégíteni. Közösségi színterei bővültek 
az elmúlt évek infrastrukturális változásainak következtében. Átadásra került a 
Lovarda épülete, megújultak az oktatási intézmények, jelenleg is folynak munká-
latok, illetve útfelújítás van folyamatban. Elmondható, hogy a települési infrastruk-
túra, illetve a helyi kulturális intézmények működése javult. A könyvtári szolgáltatást 
fiókkönyvtár keretében oldják meg (a Kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Ház 
és Könyvtár Fiókkönyvtára). Vannak művelődő közösségei, civil szervezetei, polgár-
őrség, futballcsapat, énekkar. Működésüket anyagi lehetőségeihez mérten segíti a 
helyi önkormányzat. De pályáznak is, amire tudnak. Hiányként a középkorosztály 
mozgósítását jegyezték meg. Nyilván megvan az oka, nincs idejük részt venni a prog-
ramokon, hiszen el vannak foglalva a család gazdasági helyzetének biztosításával.”

A helyi közművelődési intézmények és a lakosság kapcsolata

Az interjúkból kirajzolódó kvalitatív kép alapján is jó a közművelődési intéz-
mények és a lakosság kapcsolata, az intézmények tisztában vannak a 
lakosság igényeivel . A megkérdezettek kifejezetten értékelték és fontosnak 
tartották, ha volt olyan állandó szakember, aki a közösséggel foglalkozott, segített, 
utánajárt kérdéseiknek .
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Általában a nagyobb rendezvények voltak népszerűek, de fontosnak tartották 
még a hagyományőrzéshez kapcsolódó programokat is . A véleményekben trend-
szerűen érződött, hogy az önszerveződés, illetve a civil szervezetek akti-
vitása kiemelt jelentőségű, mind az igények jelzésében, mind pedig a 
megvalósuló közösségi életben.

49. ábra: A helyi közművelődési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata (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)

A kutatás során kirajzolódó kép a helyi közművelődési intézmények és a 
lakosság viszonyát tekintve ebben az esetben is pozitív volt. A megkérdezett 
véleményformálók csupán 2%-ban érzékelték úgy, hogy a helyi közművelődési intéz-
mények nem képesek megszólítani a lakosságot, 9%-ban inkább gyengének érezték 
ezt a teljesítményt, 56%-ban pedig pozitívan látták ezt . Az esetek ötödében (18%) 
kifejezetten hatékonynak és sikeresnek ítélték meg a közművelődési intézmények 
és a lakosság kapcsolatát, miszerint ezen intézmények hatékonyan kiszolgálják a 
lakossági igényeket (49 . ábra) .

Esetpéldák

Borsodnádasd
„Az alapvetően elérhető közművelődési szolgáltatások közül a kulturális értékek 
átörökítése és az amatőr tehetségek támogatása erősen jelen van a településen, de 
fele arányban gondolják, hogy a művelődő közösségek támogatása és a kulturális 
gazdaságfejlesztés is létezik. A település lakossága tisztában van a helyi kulturális 
intézmények jelenlétével, a fogalmakkal, feladataival. Kiemelik a rendezvényszerve-
zést, ismeretterjesztést, a művelődő közösségek aktivitását. Tudják azt is, hogy mi a 
különbség színtér és intézmény között. A megnevezés azonban más és más. A kultu-
rális élet valaki szerint nem változott, valaki szerint javult, és ennek oka, hogy váltás 
történt és kifejezetten aktív a helyi szakember, ezért egyre látogatottabbak a kultu-
rális intézmények. Több a gyerekprogram. A település nagyságához mérten gyakori 
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a látogatók száma a kulturális intézményekben. Korcsoport és nemek szerint inkább 
a gyerekek, idősek, helyiek és nők az intézmények látogatói. A könyvtár fiókkönyvtár-
ként működik. Muzeális intézmény nincs a településen.”

Tar
„A véleményformálók szerint muzeális intézmény nem működik a településen. A 
lakosság körében pedig a közművelődési intézmény/közösségi színtér és a könyvtár 
fogalma nem különül el egymástól. Tipikusan jellemző – mint általában a kistele-
püléseken – a »megyek a Kulturba« kifejezés, aminek szerves része mind a könyvtári 
állomány és könyvtári tevékenység, mind a település kulturális életével összefüggő 
lehetőségek (művelődő közösségek, civil szervezetek munkássága, települési rendezvé-
nyek, iskolán kívüli oktatások, önképző körök, stb.). A válaszadók elmondása alapján 
(akik tulajdonképpen irányító szerepet töltenek be a településen) Taron jól és hatéko-
nyan működik a kulturális élet, és az elmúlt félévben jelentős javulás mutatkozik ezen 
a téren.”

5.1.2.3. Muzeális intézmények

A helyi muzeális intézmény(ek) aktivitása a helyi közösségek szervezése, 
fejlesztése terén

A kutatás első fordulójának eredményei szerint a helyi muzeális intézmé-
nyek aktivitása jelentősen növelhető . A települési jelentéseket kitöltők szerint 
a települések 63%-ában nem volt muzeális intézmény . Ahol volt, az egyensúly ott is 
inkább a kisebb aktivitás felé mozdult . A válaszadók alapján a muzeális intéz-
ményeknek csupán 14%-a érződött inkább aktívnak, 6%-uk volt az, ami 
kifejezetten aktívnak tekinthető, 23%-uk inkább nem volt aktív, nem játszott 
jelentős szerepet a helyi közösségek szervezésében . Nógrád megye itt is kiemelkedő 
értéket mutatott, a muzeális intézmények 16%-a kifejezetten aktív szerepet vállalt 
a helyi közösségek szervezésében . 

Regionális szinten vizsgálva a kérdést megint a Nyugat-Dunántúl tevőle-
gessége emelhető ki. A helyi muzeális intézményeket minden válaszadó 
aktívnak érzékelte, míg az Észak-Alföldön pl . csupán a válaszadók tizede . 
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50. ábra: A helyi muzeális intézmények aktivitása településtípusonként a kutatás első fordu-
lójában (az egyes érték a passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív 

szintet jelzi)

A megyei jogú városok tizedében (11%), a városok harmadában (29%), a nagyköz-
ségek közel felében (43%), míg a községek 70%-ában nem volt muzeális intézmény . 
Ahol viszont működött, ott jól megfigyelhető, hogy a megyei jogú városokban 
voltak a legaktívabbak az intézmények . A muzeális intézmények aktivitása 
a községekben mutatta a legváltozatosabb képet, itt a nagyon aktívtól kezdve a 
teljesen passzívig mindenre találhattunk példát (50 . ábra) . 

Esetpéldák

Jászkisér
„A Művelődés Ház, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény kiállításokat, 
városi rendezvényeket, kulturális programokat bonyolít, melybe sokszor bekapcsolódik 
a helyi általános iskola könyvtárosa is, aki a közösségfejlesztési folyamatokban is 
aktív résztvevő. A Pendzsom Néptáncfesztivált is rendszeresen ők szervezik, mely idén 
25. alkalommal került megrendezésre, valamint a Jászkiséri Napokat is, melynek 
szintén hagyománya van. Igyekeznek új ötletekkel is előállni, de az utóbbi időben az 
a tapasztalat, hogy túl sok a program vagy az ismétlődések miatt csökken az érdek-
lődés. A Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény kulcsos házként funkcionál, igény 
szerint szívesen bemutatja a tárlatot az érdeklődőknek, sőt szeretne a gyerekeknek 
vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat és különböző programokat szervezni. A muze-
ális intézmény (mely felújításra szorul) udvarán van egy kemence, amely lehetőséget 
biztosít egy jó kenyérlángosos népszerűsítő programhoz is akár. A könyvtár ellátja az 
alapszolgáltatásokat, kiszolgálja a városi könyvtárhasználókat, programokat ritkán 
szervez vagy az általános iskolával együttesen.”
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Pácin
„A muzeális intézmény a Mágocsi kastélyt jelenti, amely a maga 20 hektáros terüle-
tével valódi látogatóközpont: elsősorban turisták érkeznek ide, illetve évente rendeznek 
kerékpáros sporteseményt is, ez a Mágocsy kupa. Jelentős esemény még a Bodrogközi 
Napok (idén 21. alkalommal július 7-én), a motoros találkozó és a veteránautó-talál-
kozó. A kastély tulajdonosa az állam, a berendezéseit a Herman Ottó Múzeum kezeli, 
és az önkormányzat tartja fenn. A viszonylag néha magas látogatottság ellenére (heti 
30-tól 3-400 fő is, csoportok stb.) a fenntartása nem rentábilis, a bevétel körülbelül a 
minimális fűtés költségeit fedezi.”

51. ábra: A helyi muzeális intézmények aktivitása (az egyes érték a passzív szintet jelenti, utána 
egyre növekedve az ötös a nagyon aktív szintet jelzi)

A kutatás második fordulójának eredményei szerint a helyi muze-
ális intézmények aktív szerepet töltenek be a települések többségében. 
Negyedükben kifejezetten aktívak, 38%-ukban inkább aktívak, passzívak 
csupán az esetek 3%-ában (51 . ábra) .

Esetpéldák

Mezőkövesd
„A helyi kulturális intézmények hatékonyan működnek. Nagyon sok múzeum talál-
ható a településen, ahol gazdag és választékos gyűjteményt lehet megtekinteni. Ezek 
segítik a kulturális fejlődést és hagyományőrzést. Múzeumpedagógiai programjaik 
kedvezők a fiatalabb korosztály számára, de az idősek részére is szerveznek foglal-
kozásokat. A település számára fontos a hagyományok megőrzése; kiállításaik erre 
fektetnek leginkább hangsúlyt. Turisztikai látványosságaik kedvezők a turizmus 
számára (pl. Zsóry fürdő, Matyó Múzeum).”
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Jászberény
„Jászberény kisváros, a környező települések körében vezető szerepet játszik, de minden 
szempontból meghatározó Budapest közelsége is. Egyik interjúban azt emelték ki, 
hogy ha helyben rendeznek nívós rendezvényt, az »emberek nem hiszik el, hogy ilyen 
van Jászberényben« – és sokszor Budapestre viszik a gyerekeket. A megkérdezettek 
köre behatárolja a választ: a Jászkerület Nonprofit Kft. vezetői, munkatársai (speci-
ális helyzet, hiszen minden kulturális intézmény ide tartozik!) és civil egyesületek 
vezetői. A tapasztalatok szerint a kulturális intézményhez kapcsolódnak különböző 
informális vagy formális közösségek. A Hamza múzeum a helyi, jászi alkotók (művé-
szek és amatőrök) kedvelt helye, a könyvtárban informális közösségként varróklub, 
hordozóklub működik, illetve a helyi kórusnak próbahelyet is biztosít.” 

Somogydöröcske
„Somogydöröcske egy nagyszerű természeti adottságokkal megáldott, kis lélekszámú 
(129 fő) település, mely ritka építészeti emlékekkel és eszközökkel rendelkező (így egy 
Helytörténeti Gyűjtemény keretében a helyiek összegyűjtötték a fennmaradt helyi sváb 
lakosok tárgyi emlékeit) zsáktelepülés. A település egy tipikus magyarországi kiste-
lepülés, mely az elnéptelenedés ellen küzd. A helyiek megpróbálnak különféle színes 
programot szervezni a helyiek, illetve a környékbeliek számára. Az idegenforgalom 
fellendülőben van, a helyiek megvalósításainak köszönhetően. Az elmúlt évek fejlesz-
téseinek eredménye, hogy több közösségi házat felújítottak, átépítettek, részben az 
idegenforgalom fellendítése érdekében, részben a helyi közösség igényeit kiszolgálva. 
Ilyen épületek többek között a Somogydöröcskei Közösségi Pálinka Műhely, a Somogyi 
Digitális Film- és Fotó Műhely, a Somogyi Fészer Képzőközpont és Diákfalu, vala-
mint néhány elnéptelenedett, megmentésre váró ház, melyeket felújításuk után helyi 
vendégházként üzemeltetnek az oda vágyó turisták számára.” 

A helyi muzeális intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

A települési jelentések válaszai alapján azt mondhatjuk, hogy a telepü-
lések túlnyomó többségében (62%) nem volt helyi muzeális intézmény . 15% 
esetében inkább hatékonyan kiszolgálták az igényeket, mint nem, de közel ennyi 
esetben (10%) kifejezetten nem voltak képesek megszólítani a helyi lakosságot, 
ráadásul a középérték is hasonló eloszlást mutatott (14%) . Az adatok alapján 
rendkívül vegyes megítélésű volt a helyi muzeális intézmények kapcso-
lata a lakossággal, csupán az esetek harmadában tudtak kapcsolatot teremteni, 
kétharmaduk esetében semleges vagy inkább passzív volt a viszonyuk . Nógrád és 
Csongrád megyékben aktívabbnak tűntek a helyi muzeális intézmények (16 és 9%) .

Alátámasztja az előbbi képet, hogy regionális szinten vizsgálva Észak-Alföld és 
Dél-Alföld a legmagasabb elégedettségi értékekben kicsit ugyan, de kiemelkedett a 
többi régió közül (9% és 7%) .
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52. ábra: A muzeális intézmények és a lakosság kapcsolata településtípusonként (az egyes érték a 
passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív szintet jelzi)

Településtípusok szerint vizsgálva a kérdést szembetűnő, hogy a megyei jogú 
városokban volt a legmagasabb a válaszadói elégedettség (78%) . A nagyköz-
ségekben inkább változó a megítélés, egyaránt találhattunk magas értékeket az 
inkább elégedetlen és az inkább elégedett, illetve semleges zónákban is, szélső érté-
keket ebben az esetben nem is azonosíthattunk (52 . ábra) .

Esetpéldák

Besenyszög
„Különleges konstrukcióban működik a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Múzeumpedagógiai tagintézménye, a 2010 
augusztusától működő muzeális intézmény, a Vehiculum-Múzeumház. Elsősorban 
a múzeumpedagógiai tevékenységeken keresztül szervezi a muzeológiai, közösségi, 
közművelődési programokat Besenyszög más intézményeivel karöltve. A gyűjtemény 
eredetileg néhai Bezzeg Imre besenyszögi lakos néprajzi gyűjteményének elhelyezése, 
megóvása és bemutatása érdekében jött létre. A Chiovini Emlékszoba 2008 óta nyitva 
áll a közönség előtt.” 

Boldogkőváralja
„Muzeális intézményként kezelendő a Boldogkői vár, mely jelentős számú programot 
szervez és kínál nemcsak a falu lakosságának, hanem a turistáknak is. Jó prog-
ramszervező team működik, hagyományokra építő programokat állítanak össze. A 
közösségi ház egyfajta információs pontként jelenik meg, javarészt szolgáltató és nem 
kulturális jelleggel.”
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Szurdokpüspöki
„A Múltunk Házának elnevezett helytörténeti gyűjteményt bemutató hely főként a 
település életének régi használati tárgyait mutatja be kiállítás formájában. A láto-
gatóinak zömét a turistacsoportok és helyi iskolások adják. A gyűjtemény közösségi 
kezdeményezésre és közösségi munka során jött létre. Az Ifjúság Háza, a Hanák Kolos 
Közösségi és Emlékház, valamint az általános iskola udvara fontos helyszínei a közös-
ségi életnek. A rendezvényeken túl kisebb összejöveteleknek is helyszínt biztosítanak.”

5.1.2.4 . Köny v tári intézmények

A helyi könyvtári intézmények aktivitása a helyi közösségek szervezése, 
fejlesztése terén

A felmérés első fordulójában a települési jelentésekben szereplő vélemé-
nyek szerint a települések csupán 4%-ában nem volt könyvtári intézmény. 
A könyvtárak 59%-a aktívnak tekinthető a helyi közösségek szervezése, 
fejlesztése szempontjából, a többi már inkább a passzivitás felé hajlott . A könyv-
tári intézmények ilyen irányú megítélése esetében a szervezetek negyede (25%) 
értékelhető semlegesnek . Az egyensúly itt jelentősen az aktív szerepvállalás felé 
mozdult, ötször annyi könyvtár játszott jelentős szerepet a közösség életében, mint 
amennyi nem . Megyei szinten vizsgálva a legaktívabbaknak Nógrádban (44%) és 
Tolna megyében (40%) érezték a könyvtárakat .

Regionális szinten újra a Nyugat-Dunántúl emelhető ki, de ezt a régiót 
már sokkal egyenletesebben követte a többi . A négy régió (Dél-Alföld, Dél-Du-
nántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Magyarország) ezt magas, az esetek negyede és 
harmada közötti értékekkel kísérte . 

53. ábra: Helyi könyvtári intézmények aktivitása településtípusok szerint a felmérés első fordu-
lójában (az egyes érték a passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív 

szintet jelzi)
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Jól kirajzolódik településtípus szerinti bontásban is, hogy a helyi könyvtári 
intézmények aktivitásával elégedettek voltak a válaszadók . A megyei jogú 
városokban a legelégedettebbek (67%), ezt követik a városok (26%), de magas volt az 
érték a nagyközségekben és községekben is (14%; 22%) (53 . ábra) .

Esetpéldák

Palotás
„A Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár a helyi közösségekkel aktív együtt-
működésben dolgozik. A településen zajló rendezvények zömét vagy az intézmény 
szervezi, vagy valamelyik egyesület az intézménnyel együttműködésben, vagy az intéz-
mény adja a rendezvény helyszínét. Több lakossági kezdeményezést is felkaroltak, 
amelyek mára ismert és sikeres rendezvényekké fejlődtek, pl. Biomed Tókerülő Futás, 
Palotási Tortafesztivál. A könyvtár szintén élő kapcsolatot ápol a közösséggel, igénye-
ikhez igazítja programjait, pl. író-olvasó találkozók, könyvtári órák. Az intézménynek 
szoros kapcsolata van a Palotás Ifjúságáért Alapítvánnyal, mellyel közösen közösség-
fejlesztő projekt megvalósítását is végzik.”

Vál
„Művelődési ház nincs, a helytörténeti gyűjtemény kis állandó kiállítását a helyiek 
nem látogatják, hiszen minden régi benne. A könyvtár a kulturális élet, a helyi kiskö-
zösségek színtere. Az igényeknek megfelelően számos szolgáltatást nyújt, de a falu 
közösségének életét, főleg átfogóan már nem tudja, nem bírja szervezni, az nem is 
az ő feladata. Erre külön nincs kapacitása a településnek, bár igény volna rá. Igény-
felmérés folyamatosan zajlik a könyvtárban, az intézmény működésének keretein 
belül mindenre igyekeznek lehetőséget teremteni, minden közösség, csoport – legyen 
állandó vagy ad hoc – munkáját aktívan segítik.”

54. ábra: A helyi könyvtárak aktivitásának mértéke a felmérés második fordulójában (az egyes 
érték a passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív szintet jelzi)
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Felmérésünk második fordulójának eredményeit látva a könyvtárak 
szerepével kapcsolatban azt mondhatjuk – bár többször kiemeltük –, hogy 
a helyi könyvtári intézményeknek fontos szerepük van helyi közösségek 
fejlesztése terén . Ezt az interjúk skálás elemzése is alátámasztotta, ugyanis az 
esetek ötödében kiemelkedően és egyértelműen aktív szerepet játszottak a könyv-
tárak a helyi közösségek életében (20%), 37%-ban inkább aktív, míg csupán a válasz-
adók 10%-ban ítélték meg kritikusan ezt a szerepet (54 . ábra) .

Esetpéldák

Sávoly
„A helyben működő Agroturisztikai Központban található a Könyvtári Szolgáltató-
hely, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény. Programkínálata széles körű, a progra-
mokat szívesen látogatják a helybeliek, mely köszönhető a könyvtáros személyiségének 
is. Évente falugyűlést rendeznek a településen, melyet más rendezvénnyel is össze-
kötnek. A falugyűlésen levetítésre kerül az a kisfilm, melyet az elmúlt időszak prog-
ramjairól készítettek. Ez azoknak az idős lakosoknak a számára is mindig élményt 
nyújt, akik a rossz egészségi állapotuk miatt nem tudnak a falu életében, rendezvényein 
aktívan részt venni. A kisfilm levetítése a helyi identitástudat és kohézió erősítésében 
is szerepet játszik, a lakosság szereti önmagát, szomszédjait, barátait viszontlátni a 
kisfilmben. A lakosság műkedvelő, a településen Színházterem is működik. A tele-
pülésre színtársulat érkezik évi 4 bérletes előadással. A színjátszásba a lehetőségek 
biztosítása esetén a település fiataljai, gyermekei is szívesen bekapcsolódnának. A 
megkérdezettek válaszai szerint a programok, s vele együtt a könyvtár látogatottsága 
nőtt az elmúlt időszakban.”

Balatonújlak
„A településen nincs más kulturális intézmény, egyedül a könyvtár lát el ilyen felada-
tokat. A helyi közösség életében meghatározó szerepet tölt be a könyvtár és kibővült 
szolgáltatásai, noha a lakosságot nehéz megmozgatni. A könyvtáros igyekszik minden 
lakossági igényre programot szervezni, állítása szerint növekszik az érdeklődés, úgy 
véli, hogy a rendezvényeken már nemcsak a gyerekek, hanem a családok is megje-
lennek. Összességében elmondható, hogy a kulturális tevékenység kismértékben, de 
pozitív irányba mozdult el.”

A helyi könyvtári intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

Az előbbi fejezetben bemutattuk, mennyire aktívak a könyvtári intézmények . Így 
nem véletlen, hogy a lakosság általában elégedett is ezzel a hálózattal . A helyi 
könyvtári intézmények és a lakosság kapcsolatát tekintve – vizsgálatunk első 
alkalmának eredményeit nézve – azt mondhatjuk, hogy a helyi könyvtári 
intézmények jelenléte jelentős volt a lakosság körében, csupán az esetek 
4%-ában nem volt ilyen szervezet . Az esetek ötödében (22%) rendkívül pozitív 
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volt a megítélésük, a válaszadók szerint hatékonyan szolgálták ki az igényeket és 
találták meg a hangot a helyi lakossággal . Ráadásul az esetek legmagasabb száza-
lékában (36%) is inkább pozitív volt a megítélés, jó a kapcsolat . A középérték az 
esetek negyedében fordult elő (25%), és a helyi könyvtári intézményekkel kapcso-
latban a lakosság tizede (13%) érezte úgy, hogy ezen a viszonyon lehetne fejleszteni . 
Az adatok alapján látszik, hogy a helyi könyvtári intézmények aktívak, 
fontos szerepet játszanak a közösségi életben, és túlnyomó részt sikerrel 
találják meg a hangot a lakossággal. A legkimagaslóbb teljesítményt Bács-
Kiskun és Zala megyékben érték el a helyi könyvtári intézmények ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban .

A nyugat-dunántúli régió ebben a kérdéskörben is elsöprő (100%-os 
elégedettség) sikert ért el, őt Dél-Alföld (36%) és Dél-Dunántúl követte (24%) .

55. ábra: A helyi könyvtár és a lakosság kapcsolata településtípusonként (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)

Az általános, inkább pozitív megítélés szépen kirajzolódott a településtípus szerinti 
eloszlásban is . Egységesen inkább elégedettek voltak a válaszolók, a legmagasabb 
elégedettségi mutatók a megyei jogú városokban (56%) és a városokban 
(34%) voltak megfigyelhetők (55 . ábra) . 

Esetpéldák

Nagycsécs
„A kulturális intézmény kapcsolata jónak ítélhető meg a településen élőkkel. A könyv-
tárban minden rétegnek megpróbálnak közösségi programot szervezni. Kiemelten 
a fiatalokra próbálnak építeni, hiszen a nekik nyújtott élmény fogja majd idekötni 
őket mint későbbi felnőtteket. Ez nagyon jó irány, mert az élményekről felejtkezik 
el mindenki. A cigányok jelentős részét szeretnék elérni, ez elsősorban (jelenleg) a 
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rendezvényeken történik meg. A könyvtárban a gyerekeken keresztül szeretnék majd 
bevonni a cigánygyerekek szüleit is, ezt követően kerülne sor a település életébe történő 
bevonásra. Ezt a munkát önkéntesek is segítik, akik a településről elszármaztak, vagy 
itt élnek. Fontos megemlíteni, hogy a cigány lakosság köréből is van két önkéntesük, 
akik szervezik, aktivizálják őket. A cél, hogy az amúgy is összetartó közösséget még 
jobban egységbe kovácsolják.”

Szilaspogony
„…a legnagyobb közösségformáló közösségi színtér a könyvtár. Mivel igen pici tele-
pülésről beszélünk, mindenki ismer mindenkit, a könyvtárosok (van egy kulturális 
közfoglalkoztatott hölgy is) a legmesszebbmenőkig a helyi igényekre építenek, szoros 
kapcsolatban a lakossággal. Ennek eredménye kézzelfogható, itt mindenki lelkesen és 
szeretettel beszél a könyvtárról, magáénak érzi. Teljesen a település része és program-
jaival nagyban hozzájárul a település élhetőségéhez.”

56. ábra: A helyi könyvtárak és a lakosság kapcsolata (az egyes érték a passzív szintet jelenti, 
utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív szintet jelzi)

A helyi könyvtárak és a lakosság kapcsolatát is vizsgáló felmérésünk 
második körében a válaszadók ötöde kifejezetten elégedett volt, 36%-uk 
inkább elégedett volt és hatékonynak tartotta a könyvtárakat . Csupán 8% 
érezte úgy, hogy ez a működés nem eléggé hatékony (56 . ábra) . 

Esetpéldák

Tiszaszőlős
„A könyvtár használatának fellendítése érdekében az iskolában és az óvodában 
igényfelmérést végeztek, s ennek megfelelően tervezik a könyvek beszerzését, 
cseréjét. Bemutató órákat tartanak a helyes könyvtárhasználattal kapcsolatosan. 
A könyvtár a gyerekek számára heti rendszerességgel kézműves foglalkozásokat 
szervez, ezzel segítve a látogatószám növelését. A település lakosait igyekeznek 
a köztereken megrendezésre kerülő eseményekkel (májusfaállítás, tojásfaállítás) 
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megszólítani. A település kulturális életébe színfoltot hozott a Természet Opera-
háza Tisza-tavi Fesztiválhoz való kapcsolódás, melyben Tiszaszőlős egyik hely-
színe volt a fesztiválnak, melynek hatására többen látogattak a településre. Néhány 
évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Szőlőszem Farm, amely a falusi turizmus szem-
pontjából jelentős a település életében, és helyszíne különböző családi és közösségi 
rendezvényeknek.”

Dóc
„A település mondhatni legfőbb kulturális intézménye a könyvtár, a programok 
jelentős része itt zajlik. Ezt minden megkérdezett alátámasztotta. Nem csak könyv-
tári feladatokat lát el, hanem egyéb közösségi programoknak is helyet ad. A véle-
ményalkotók mindegyike egyetértett abban, hogy az infrastruktúra – a pályázatoknak 
köszönhetően – fejlődést mutatott az utóbbi fél évben, jelentős javulás érzékelhető pl. 
bekötőút, járdák felújítása terén.”

A közösségfejlesztési folyamatok hatása a települési jelentések tükrében 
esetpéldákkal

Kutatásunk első körének eredményei szerint a helyi közösségfejlesztésről 
kapott kép egyértelműen pozitív . A megkérdezettek 64%-a pozitívnak, 
támogatónak érezte a légkört, közel harmada (30%) teljes mértékben 
elégedett volt . Ráadásul a semlegesek tábora is igen magas értéket kapott (26%), 
csupán a válaszadók tizede (12%) érezte a helyi közösségfejlesztést negatívnak, eluta-
sítónak . A legtámogatóbb légkörről Heves és Zala megyéből érkezett visszajelzés .

57. ábra: A közösségfejlesztési folyamat hatásának érzékelése településtípus szerint (az egyes 
érték az elutasító szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon pozitív, támogató szintet 

jelzi)
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A településtípus szerinti eloszlás ábrázolásakor jól látszik a pozitív 
megítélés felé való hangsúlyeltolódás. A legtöbben inkább jónak ítélték 
meg a közösségfejlesztés helyi sikereit. Érdekesség, hogy a közösségfejlesztés 
eredményeit egyértelműen jónak megítélők eloszlása egyenletes volt a különböző 
településtípusok között, rosszabbnak a kapcsolatot pedig némely nagyközségben 
(14%), illetve kisebb mértékben községekben érezték (7% és 4%) (57 . ábra) . 

Esetpéldák

Arnót
„A településen megkérdezettek szerint a közösségfejlesztés már évek óta elkezdődött, 
illetve a jelenlegi polgármester – aki 8. évét tölti ebben a pozícióban – nagyon igyekszik 
minden lehetőséget megfogni és kihasználni. Rendezvények, támogatások és lehető-
ségek kapcsán nem lehet okot adni panaszra, mégis a lakosság részéről érdektelenség 
és közömbösség érzékelhető. Azon személyek, akik részt vesznek a közösségfejlesztés 
folyamatában, egyértelműen pozitívan érzékelik a változást az elmúlt évek távla-
tában nézve. A már említett színes programok, tehetséggondozás, hagyományőrzés, 
művelődő közösségek támogatása, közmunkaprogram, szépülő községkép, pályázati 
lehetőségek kiaknázása, szociális segítségnyújtás által érzékelhető a növekvő életszín-
vonal. Véleményem szerint is Arnót egy kiemelkedő település, ahol a vezetők minden 
tőlük telhetőt megtesznek, hogy a lakosság számára kiváló programokat, a hátrányos 
helyzetűeknek jobb megélhetést, a tehetségeknek több figyelmet stb. biztosítsanak.”

Baks
„Az utóbbi években több sikeres felzárkóztató, közösségfejlesztő jellegű projekt zajlott 
a településen, de a véleményformálóktól érkezett visszajelzések szerint szükség lenne 
ezek folyamatos fenntartására, mert a társadalmi aktivitás és részvétel a projektek 
lezárulta után gyorsan visszaesik. Mégis sikerült ezek nyomán a romák elszigetelt-
ségét, hátrányait érzékelhető mértékben csökkenteni, és leküzdeni a többségi telepü-
lésrészen élők részéről eleinte mutatkozó ellenérzéseket és bizalmatlanságot. Ezért a 
most induló közösségfejlesztéstől is sokat várnak, legalábbis a projekt tartama alatt.”

Arra a kérdésre, hogy a helyi véleményformálók hogyan érzékelik telepü-
lésükön a közösségfejlesztési folyamat alakulását és annak hatását, a 
lekérdezés második körében is látszik, hogy az interjúkból nehéz erre vonatkozó 
tendenciákat megállapítani . Az általános hozzáállás ismét egyértelműen 
pozitív volt, de nagyon eltértek a vélemények . Sokszor a válaszadó nem látta 
tisztán a hatásokat, pl . mennyire befolyásolta vagy befolyásolhatja a közösségfej-
lesztési folyamat a közösség természetszerű fejlődését . Jelentős volt a várakozás, 
véleményük szerint a közösségformáló programok pozitív hozadékainak még ki 
kell bontakozniuk . A kézzelfogható eredmények sikerét jobban érzékelték, 
ezeket általában ki is emelték a sikeres programok, rendezvények, fejlesz-
tések említésével . Az általános közösségi hangulatról nehezebben számoltak be . 
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Mindannyian kihívásként érzékelték a fiatalok hiányát, illetve bevonását a közös-
ségi életbe, a passzivitást, és ennél a kérdésnél is kiemelték a helyi lelkes szervező 
ember kulcsfontosságát . 

58. ábra: A települések lakóinak összetartása

A felmérés során kapott adatok szerint a települések 9%-ában érezték a tele-
pülési véleményformálók teljes mértékben összetartónak a közösséget, 
57%-ában inkább összetartónak (ez nagyon pozitív megítélés), és harmadukban 
érezték inkább nem vagy egyáltalán nem összetartónak (58 . ábra) . 

Esetpéldák

Mezőszilas
„Jobb kommunikációval mindenképp több emberhez érnek el a közösségfejlesztés 
terén elért eredmények. Az általános gazdasági helyzettel összefüggésben a munkahe-
lyek nélküli települések elöregedését, az aktív korúak elvándorlását, illetve más tele-
püléseken való munkavállalását, valamint a népesség elszegényedését egyaránt nagy 
problémának érzékelik a megkérdezettek. Épp ezért a fiatalok bevonásával, pályázati 
támogatásokhoz jutással, az infrastruktúra fejlesztésével tartják megvalósíthatónak 
azt, hogy a közösségfejlesztési folyamatok is megfelelőbben javítsák a település fenn-
tarthatóvá válását. A megkérdezettek lokálpatriotizmusa és településük iránti elkö-
telezettsége példaértékű, hiszen mind önkormányzati, mind oktatási intézmény vagy 
civil szervezet vezetőjét kérdezve látszott, hogy szívükön viselik, s felelősen gondol-
kodnak Mezőszilas sorsát illetően. Sajnos gazdasági téren nem tapasztalható javulás 
a környéken, a térség – a Mezőföld – visszafejlődött a rendszerváltás után a szövetke-
zetek megszűnésével, s szinte mindenhol az önkormányzatok a legnagyobb munkál-
tatók. A foglalkoztatási és megélhetési nehézségek okozta feszültségek jelentkeznek 
társadalmi szinten is, de a képzettség, munkahely hiánya nem segíti, sőt inkább csök-
kenti a közösségfejlesztési folyamatokat.”

Kuncsorba
„A településen zajló közösségfejlesztésről a válaszadók csak egy része tudott, a 
hatásait egyelőre nem mindenki látja tisztán. Ennek oka egyrészt a rövid időtáv, a 
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legutóbbi lekérdezés óta eltelt félévben többek szerint még nem lehet látványos javu-
lásokat érzékelni, azonban a többség bizakodó ebben a tekintetben, és összességében 
pozitívnak látja az elindult folyamatokat. Azonban megjegyzendő, hogy ez esetben 
is voltak olyan szkeptikus hangok, akik szerint semmilyen változás nem történt, sőt, 
tovább romlott a helyzet, a közösséget passzivitás jellemzi. Ezen vélemények azonban 
kisebbségben voltak a megkérdezetteknél. A közösségfejlesztési folyamat konkrét hatá-
sait még nemigen tudták megragadni a válaszadók.”

5.2. Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás a lakossági 
megkérdezés tükrében

A tanulmány következő szakaszaiban a „Lakossági megkérdezés” kutatás 1 . 
alkalma eredményeinek elemzéséből származó részletes eredményeket ismertetjük . 
Az elemzés során kitérünk a kérdőív minden kérdésének vizsgálatára . Az egyes 
kérdésekre adott válaszokat a felvett demográfiai adatok mentén, valamint a tele-
pülésnagyság figyelembevételével is vizsgáltuk . 

Az elemzés során a kérdéseket nem a kérdőívben szereplő sorrendben, hanem az 
alábbi tartalmi fejezetekben vizsgáltuk és dolgoztuk fel . 

5.2.1. Település jelenlegi helyzete

Általános attitűdök

A település helyzetére vonatkozó kérdésekben arra kerestük a választ, hogy a tele-
pülés lakói mit gondolnak a településről, ahol élnek, milyen programokban vesznek 
részt, mennyire ismerik a település múltját .

59. ábra: Település általános megítélése (országos átlag)
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Az első kérdésben az ott élők településükkel kapcsolatos attitűdjeit feltáró állítá-
sokat fogalmaztunk meg és ezekkel kapcsolatosan kérdeztük meg a válaszadók 
véleményét (59 . ábra) . A kitöltők egy ötfokú skála segítségével válaszolhattak a 
kérdésre, ahol az 1-es érték jelentette azt, hogy egyáltalán nem ért egyet valaki az 
adott állítással, míg az 5-ös érték azt, hogy a válaszadó teljes mértékben egyetért 
azzal . Az átlagértékekkel egy számba sűrítve tudtuk az öt lehetséges válasz megosz-
lását elemezni . Elvi szinten az 1-es átlag az állítás teljes elutasítását, az 5-ös átlag 
az állítással való teljes egyetértést jelentené . A 3-as átlag jelentheti azt, hogy a tele-
pülés lakói megosztottak vagy ambivalensek az adott témát érintően .9

A fenti keretrendszert figyelembe véve érdemes elsőként a szélsőséges értékeket 
vizsgálni . A 10 állításból csak 2 átlagértéke nem esik a 3-4 közötti tartományba . A 
legnagyobb egyetértés annak kapcsán fogalmazódott meg, hogy a megkérdezettek 
szeretnek a településükön élni (4,02) . Ezzel az állítással csak a válaszadók 9 száza-
léka nem ért egyet . Ugyanakkor leginkább azt az állítást cáfolták, hogy a település 
problémáit a lakosok közösen próbálják megoldani (2,96) . 

További problémás területeket tárhattunk fel a településen élők közösségi 
életével kapcsolatban, ha a további 2 legkevésbé kedvezően értékelt állítást vizs-
gáltuk . Alig kapott a 3-as átlagnál magasabbat értékelést a „település lakói aktívan 
tesznek a közösség fejlesztése érdekében” és a „település lakói összetartók, figyelnek 
egymásra” állítás . Mindkettő esetében a második mérési alkalom elemzése során 
kiemelten érdemes volt tehát figyelni a bekövetkezett változásokat .10 

Összességében nem túl kedvező a kép a tekintetben, hogy az első 
mérési alkalom alapján alig 3,58-as átlagérték mutatja a településhez való 
kötődést az esetleges elköltözési lehetőség esetében. Ez alapján a beavat-
kozást megelőzőleg sokan hagyták volna el lakóhelyüket, ha erre reális 
lehetőségük nyílt volna . 

A fentiek alapján érdemes kicsit részletesebb elemzéseket végezni és további 
összefüggéseket is feltárni, valamint demográfiai szempontok szerint is megvizs-
gálni a különbségeket .

Demográfiai különbségek

Elsőként nemek szerinti bontásban tekintjük át a válaszadók véleményének megosz-
lását (20 . táblázat) . A táblázatban nemenként és a teljes népességre vonatkozóan is 
látható az egyes állításokra adott válaszok átlagértéke . 

9  Empirikus tapasztalatok alapján a válaszadók általában szeretnek a valósnál egy picit pozitívabb 
képet festeni olyan témákról, melyekben érintettek . Mivel az állítások között csak pozitív töltetű 
megfogalmazásokat használtunk, ezért nagyon erős egyetértést csak a 4-esnél magasabb átlagérté-
kek esetében érdemes vélelmezni .

10 A második mérési alkalom eredményeit összegzi a 6 .2 . fejezet .
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Átlagértékek Férfi Nő Átlag

Szeretek ezen a településen élni 3,90 4,13 4,02

Jól ismerem a település ügyes-bajos dolgait 3,54 3,61 3,58

A település lakói jól ismerik egymást 3,55 3,71 3,63

A település lakói összetartók, figyelnek egymásra 3,13 3,18 3,16

A település lakói aktívan tesznek a közösség fejlesztése érdekében 3,07 3,09 3,08

A település lakói a település problémáit közösen próbálják megol-
dani 2,96 2,96 2,96

Sok közösségi program van a településen 3,36 3,48 3,42

Ha lenne lehetőségem, jobban hozzájárulnék a közösség épüléséhez 3,57 3,76 3,67

Akkor is itt szeretnék élni, ha lenne lehetőségem elköltözni innen 3,50 3,64 3,58

Másnak is ajánlanám, hogy erre a településre költözzön 3,52 3,65 3,59

20. táblázat: A település jelenlegi helyzetének megítélése a válaszadók nem szerinti bontásában

Ha nemenként tekintjük át a kapott átlagértékeket, akkor könnyen észre-
vehető, hogy az első adatfelvétel során a nők majd minden egyes állítás 
esetében pozitívabb válaszokat adtak, így magasabb átlagértékeket 
mérhettünk. Egyetlen kivétel van ez alól, pont a legkevésbé pozitív megítélést 
kapó terület: „A település lakói a település problémáit közösen próbálják megol-
dani” . E témában a nők és férfiak véleménye megegyezett . 
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Szeretek ezen a településen élni 3,65 3,77 3,94 4,01 4,10 4,21 4,40 4,03

Jól ismerem a település ügyes-bajos 
dolgait 3,23 3,37 3,53 3,64 3,71 3,71 3,76 3,59

A település lakói jól ismerik egymást 3,50 3,54 3,60 3,64 3,68 3,68 3,75 3,63

A település lakói összetartók, figyelnek 
egymásra 3,06 3,05 3,15 3,17 3,15 3,19 3,34 3,16

A település lakói aktívan tesznek a közös-
ség fejlesztése érdekében 2,98 3,03 3,10 3,08 3,03 3,10 3,21 3,08

A település lakói a település problémáit 
közösen próbálják megoldani 2,89 2,90 2,94 2,96 2,93 3,01 3,06 2,96

Sok közösségi program van a településen 3,22 3,34 3,43 3,45 3,41 3,50 3,56 3,43

Ha lenne lehetőségem, én is jobban 
hozzájárulnék a település közösségének 
épüléséhez

3,50 3,56 3,67 3,7 3,68 3,76 3,79 3,68

Akkor is ezen a településen szeretnék él-
ni, ha lenne lehetőségem elköltözni innen 3,16 3,22 3,48 3,57 3,60 3,84 4,12 3,58

Másnak is ajánlanám, hogy erre a telepü-
lésre költözzön 3,31 3,33 3,55 3,58 3,58 3,74 3,97 3,59

21. táblázat: A település jelenlegi helyzetének megítélése a válaszadók kor szerinti bontásában
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Az átlagértékek korcsoportok szerinti megoszlását áttekintve (21 . táblázat) 
láthatjuk, hogy az egyes állításokra adott átlagértékek annál pozitívabbak, minél 
idősebb korcsoportot vizsgálunk . Szinte minden állítás esetében megfigyelhető, 
hogy ahogy a fiatalabb korcsoportoktól az idősebbek felé haladunk, úgy nőnek az 
adott átlagértékek, a leginkább pozitív értéket a legidősebbektől kaptuk . Azt is 
fontos észrevenni ugyanakkor, hogy a közösségi együttműködésre vonatkozó két 
állításra még a legidősebbek sem adtak kifejezetten pozitív értékelést, hanem mind-
össze átlagosat . Azaz nemcsak a fiatal, hanem az idősebb válaszadók is úgy 
gondolták, hogy volna még hová fejlődni ebben a tekintetben.

A legnagyobb különbség nem meglepő módon a mobilitásra adott kérdés tekinte-
tében figyelhető meg . A 2 vizsgált fiatalabb korcsoport szinte ugyanolyan valószínű-
séggel költözne el az adott településről, ha erre lehetősége nyílna, mint maradna 
lakóhelyén .
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Szeretek ezen a településen élni 3,97 3,89 4,03 4,21 4,02

Jól ismerem a település ügyes-bajos dolgait 3,5 3,46 3,59 3,78 3,58

A település lakói jól ismerik egymást 3,77 3,59 3,62 3,57 3,63

A település lakói összetartók, figyelnek egymásra 3,15 3,09 3,16 3,23 3,15

A település lakói aktívan tesznek a közösség fejlesztése 
érdekében 3,06 3,01 3,07 3,18 3,07

A település lakói a település problémáit közösen próbál-
ják megoldani 2,92 2,9 2,97 3,02 2,95

Sok közösségi program van a településen 3,24 3,25 3,47 3,71 3,42

Ha lenne lehetőségem, én is jobban hozzájárulnék a 
település közösségének épüléséhez 3,55 3,54 3,7 3,9 3,67

Akkor is ezen a településen szeretnék élni, ha lenne 
lehetőségem elköltözni innen 3,47 3,5 3,56 3,77 3,57

Másnak is ajánlanám, hogy erre a településre költözzön 3,44 3,44 3,62 3,84 3,58

22. táblázat: A település jelenlegi helyzetének megítélése a válaszadók iskolai végezettség 
szerinti bontásában

Iskolai végzettség szerint is jól látható sorrend alakult ki az egyes válaszadó 
csoportok értékelése között (22 . táblázat): a szakmunkások adták a legrosszabb 
értékeléseket, őket követik azok, akiknek általános iskolai végzettségük van, 
majd a középiskolai végzettséggel rendelkezők következtek, végül legpozitívabb 
véleményt azoktól kaptunk, akik főiskolai, egyetemi végzettséget szereztek . Az a 
tény, hogy nem lineáris az összefüggés az iskolai végzettség és a helyi közösséget 
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érintő témák között, leginkább arra vezethető vissza, hogy a legidősebb korosztály 
körében magas az általános iskolai végzettségűek aránya és ők viszont életkorukból 
fakadóan feltételezhető, hogy kedvezőbb értékeléseket adtak .

Összességében tehát a legtöbb szempont szerint az alacsonyabb végzettségűek 
negatívabban látták a közösség helyzetét, mint azok, akiknek magasabb végzett-
sége van . 

Arra, hogy mi volt az oka a magasabb végzettségűek pozitívabb véleményének, 
részben magyarázatot ad az, hogy körükben nagyobb a teljes munkaidőben foglal-
koztatottak aránya . Míg a kérdőívet kitöltő nyolc általánost végzettek 26%-a 
dolgozik teljes munkaidőben, addig a szakmunkás végzettségűeknek majd fele 
(48,5%), a középiskolát végzettek 57,4%-ának és a felsőfokú végzettségűek 71,1%-
ának van teljes munkaidős állása . 
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Szeretek ezen a településen élni 4,07 3,77 3,8 3,35 3,86 4,36 3,59 4,02

Jól ismerem a település ügyes-bajos 
dolgait 3,66 3,45 3,23 3,18 3,43 3,74 3,32 3,58

A település lakói jól ismerik egymást 3,68 3,49 3,55 3,31 3,59 3,74 3,5 3,64

A település lakói összetartók, figyelnek 
egymásra 3,13 3,2 3,12 2,95 3,19 3,31 3,02 3,16

A település lakói aktívan tesznek a közös-
ség fejlesztése érdekében 3,07 3,11 3,07 2,91 3,09 3,17 2,92 3,08

A település lakói a település problémáit 
közösen próbálják megoldani 2,93 2,98 2,99 2,83 3,01 3,06 2,82 2,96

Sok közösségi program van a településen 3,45 3,33 3,38 3,11 3,38 3,54 3,1 3,42

Ha lenne lehetőségem, én is jobban 
hozzájárulnék a település közösségének 
épüléséhez

3,72 3,58 3,59 3,28 3,59 3,78 3,39 3,67

Akkor is ezen a településen szeretnék él-
ni, ha lenne lehetőségem elköltözni innen 3,57 3,42 3,19 3,01 3,5 4,04 3,17 3,58

Másnak is ajánlanám, hogy erre a telepü-
lésre költözzön 3,6 3,42 3,38 3,05 3,52 3,9 3,24 3,59

23. táblázat: A település jelenlegi helyzetének megítélése a válaszadók aktivitása szerinti 
bontásában



90 Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás, mid-term jelentés

A gazdasági aktivitás tekintetében történő elemzés rávilágított a már korábban 
megfogalmazott állításainkra: legkedvezőbb képet jellemzően 2 csoport, a nyugdí-
jasok és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak festenek településükről és annak 
közösségi életéről (23 . táblázat) .

A másik oldalról viszont a helyi közösségekkel kapcsolatban érzékelhető volt az 
éppen munkát keresők negatívabb attitűdje, illetve nyitottságuk a település elha-
gyása tekintetében .

5.2.2. Közösségi események , rendez vények

60. ábra: Közösségi események, rendezvények mennyiségével, gyakoriságával kapcsolatos véle-
mények (%)

A felmérésben vizsgáltuk a településeken megvalósuló közösségi események és 
azok mennyiségével, gyakoriságával kapcsolatos véleményeket is . Különböző közös-
ségi eseményeket soroltunk fel, és azt kértük a válaszadóktól, hogy mondják meg, 
szerintük az adott eseményből elegendő számú, esetleg túl sok vagy éppenséggel túl 
kevés van-e a településükön . 

Az összesített országos adatok az alábbi 60 . ábrán láthatók . Az országos adatokat 
áttekintve látszik, hogy szinte alig van olyan esemény, amire a válaszadók 
jelentős arányban mondták volna, hogy túl sok van az adott településen. 
Talán egyetlen kivételt lehet ez alól említeni: sporteseményekből a válaszadók több 
mint huszada (5,3%) szerint túl sok van . Ezek azonban többnyire vélhetően nem a 
helyi közösség, hanem az országos és megyei sportszövetségek szervezésében megva-
lósuló események . Ugyanakkor még e rendezvénytípus esetében is messze többen 
vannak (46,7%), akik szerint nincsen elegendő ilyen esemény a településen . 

A felsoroltak közül a kérdezettek több mint fele 4 eseménytípus esetében 
hiányolta az elegendő számú rendezvényt . Szinte ugyanolyan arányban (57-59%) 
szeretnének több ismeretterjesztő programot, táborokat, játszóházat, illetve 
kézműves vásárokat . 
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A legkevesebben a társadalmi eseményeket, ünnepeket hiányolták, 
bár még ez az arány is meghaladta a 30 százalékot (30,2%) .

Demográfiai különbségek

Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő (%) Férfi Nő Átlag

Művelődő közösségek, klubok, körök programjai 41,2% 43,5% 42,5%

Ismeretterjesztő programok 54,4% 59,7% 57,1%

Táborok 56,5% 57,9% 57,2%

Kiállítások, művészeti események 46,8% 48,6% 47,7%

Szórakoztató rendezvények 47,5% 46,8% 47,1%

Társadalmi események, ünnepek 33,0% 27,7% 30,2%

Játszóházak 56,4% 61,3% 59,0%

Kézműves vásár, bemutatók 55,1% 59,0% 57,2%

Sportesemények 50,0% 43,8% 46,7%

24. táblázat: Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő – nemek szerinti 
bontásban

Nemek szerinti bontásban (24 . táblázat) vizsgálva azon válaszadók megoszlását, 
akik szerint az adott közösségi rendezvényből nincs elegendő, nem találtunk túl 
nagy eltéréseket . Az adatok alapján kirajzolódott egyfajta női-férfi preferencia 
különbség . A válaszok alapján szórakoztató események, társadalmi esemé-
nyek, ünnepekből és sportrendezvényekből a férfiak szeretnének többet, 
míg a nők nagyobb arányban szeretnének ismeretterjesztő programokat, 
játszóházat, kézműves vásárt és bemutatókat .

A további korcsoportokat áttekintve azt láthatjuk, hogy ez egyes események 
mentén kettéváltak a vizsgált korcsoportok (25 . táblázat) . 
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Mely közösségi esemény-
ből, rendezvényből nincs 
elegendő (%)
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Művelődő közösségek, klu-
bok, 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 ese-
mények 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%

25. táblázat: Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő – életkor szerinti 
bontásban

A fiatalok 30 éves koruk alatt szórakoztató rendezvényeket, társadalmi eseményeket, 
ünnepeket és sporteseményeket üdvözölnének nagyobb számban a településen . 
Ugyanakkor a 40-69 évesek az előbb felsorolt eseményeket kevésbé, míg az összes 
többit nagyobb arányban szeretnék látni a településen . Tehát míg a fiatalokat inkább 
a szórakozás és a sport érdekelné, addig a középkorú és idősebb korosztályok tagjai 
jobbára a kultúra, az ismeretterjesztés és a kézműves tevékenységek számát növelnék .

Mely közösségi eseményből, rendezvényből 
nincs elegendő (%)
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Művelődő közösségek, klubok, körök programjai 48,7% 44,9% 41,7% 34,7% 42,5%

Ismeretterjesztő programok 60,4% 57,4% 57,5% 53,7% 57,1%

Táborok 61,5% 59,0% 58,4% 48,8% 57,2%

Kiállítások, művészeti események 53,8% 51,6% 47,3% 38,4% 47,7%

Szórakoztató rendezvények 52,1% 48,6% 48,0% 39,4% 47,1%

Társadalmi események, ünnepek 36,6% 35,3% 29,5% 18,8% 30,2%

Játszóházak 61,7% 59,2% 59,9% 55,2% 59,0%

Kézműves vásár, bemutatók 61,6% 60,1% 57,3% 49,3% 57,2%

Sportesemények 53,8% 50,5% 45,8% 36,8% 46,7%

26. táblázat: Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő – iskolai végzettség 
szerinti bontásban
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Iskolai végzettség szerint áttekintve az adatokat (26 . táblázat) további markáns 
különbségeket tártunk fel . Leginkább a diplomások szerint van elegendő szinte 
minden eseményből, és legkevésbé a legalacsonyabb végzettséggel bíró, mindössze 
nyolc általános iskolai osztályt végzettek között . Ennek magyarázata lehet, hogy 
a diplomások között nagyon magas a foglalkoztatottak aránya, és diplomásként 
általában magasabb jövedelem érhető el: így azoknak, akik diplomával rendel-
keznek, több lehetőségük van, hogy az adott településen kívül keressenek prog-
ramokat, ezzel csökkenhet az igényük a településen található hasonló jellegű 
rendezvények iránt . Talán meglepő lehet a legkevésbé iskolázottak között tapasz-
talt magas igény a helyi rendezvények iránt, mivel az alacsony végzettségűek 
leginkább az aránylag kis aktivitást mutató idősebb korosztályok körében felül-
reprezentáltak .  Ugyanakkor látható, hogy a fiatalabb korú, de alacsony végzett-
ségű lakosok körében viszont nagyon magas a helyi rendezvények iránti igény . 
Ennek okai vélhetően az alacsonyabb jövedelem és ezáltal a lakóhelytől távolabbi 
szórakozási lehetőségek elérésének nehézségei lehettek . Emiatt számukra komoly 
jelentőséggel bírt a helyi közösségi eseményeken (és egyébként bármilyen egyéb 
rendezvényen) való részvétel . 

Mely közösségi esemény-
ből, rendezvényből nincs 
elegendő (%)
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Művelődő közösségek, klu-
bok, körök programjai 42,4% 44,9% 44,3% 44,7% 44,7% 39,1% 46,7% 42,5%

Ismeretterjesztő programok 58,7% 56,4% 55,1% 54,7% 54,2% 55,4% 56,7% 57,1%

Táborok 56,8% 59,0% 56,6% 57,3% 61,7% 57,0% 58,1% 57,2%

Kiállítások, művészeti ese-
mények 48,5% 49,1% 45,5% 50,1% 47,4% 45,5% 50,3% 47,7%

Szórakoztató rendezvények 46,4% 48,5% 53,7% 52,0% 53,0% 43,0% 52,9% 47,1%

Társadalmi események, 
ünnepek 27,5% 38,6% 36,3% 42,0% 39,8% 25,1% 42,2% 30,2%

Játszóházak 59,8% 58,3% 57,9% 59,6% 64,7% 57,6% 55,5% 59,0%

Kézműves vásár, bemutatók 59,0% 55,3% 50,9% 60,3% 57,6% 56,1% 53,5% 57,2%

Sportesemények 46,8% 48,9% 48,9% 54,1% 49,8% 41,5% 51,9% 46,7%

27. táblázat: Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegendő – aktivitás szerinti 
bontásban
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Foglalkozás tekintetében is viszonylag jellegzetes minta rajzolódott ki előttünk (27 . 
táblázat) a válaszok tükrében . Természetesnek vehetjük, hogy a gyermekgondozá-
sisegély-ellátáson (GYES) lévők a táborokból és játszóházakból szeretnének többet . 
Azok, akik a lekérdezéskor nem dolgoztak teljes munkaidőben, általában szívesen 
látnának több szórakoztató rendezvényt és ünnepet, valamint sporteseményt, 
míg azok, akik teljes állásban dolgoznak, további ismeretterjesztő programok és 
kézműves vásárok iránt lennének nyitottak . 

5.2.3. Fejlesztendő területek

Fejlesztendő területek fontosságának megítélése

Felmérésünk második nagy témaköre kapcsán a következőkben a közösségi élethez 
kapcsolódó fejlesztendő területekkel, illetve az ezekre vonatkozó kérdésekkel és 
válaszokkal foglalkozunk . A válaszadókat több lehetséges terület kapcsán kértük 
meg, hogy értékeljék, mennyire fontos számukra az egyes területek fejlesztése . A 
pontos kérdés így hangzott: „Mit gondol, a következő területek közül melyek azok, 
melyeken fontos lenne a fejlesztés az Ön településén?” . A válaszadókat itt is arra 
kértük, hogy egy 5 fokú skála segítségével adják meg véleményüket, ahol az egyes 
jelentette azt, hogy egyáltalán nem fontos, míg az ötös érték azt, hogy nagyon fontos 
az adott terület fejlesztése . 

61. ábra: Fejlesztendő területek fontosságának megítélése az összes válaszadó körében (átlag)

A kérdésre adott válaszokból kapott adatokat elemezve általánosságban elmond-
ható, hogy a felsorolt témák majd mindegyike fontos volt a település lakói számára, 
de egyik sem minősíthető kiemelkedően fontosnak . A legmagasabb átlagérték sem 
érte el a 4,4-et (61 . ábra) . Kiemelhető az is, hogy a legfontosabbnak tartott fejlesz-
tési területek nem is feltétlenül csak a közösségfejlesztés témakörét érinttették . 
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A legfontosabbnak tartott témakörök: a munkahelyteremtés, az ifjúság 
helyzete és a település szépítése voltak. A munkahelyteremtés (4,34-es 
átlagérték) állt a legközelebb ahhoz, hogy mindenki számára egységesen 
nagyon fontos témakörnek minősüljön. 

A 13 lehetséges fejlesztési területet vizsgáló listán az ifjúság helyzete került a 
második helyre, a válaszadók számára ez valóban jelentős kérdés volt . A települések 
lakói érzékelték, hogy a fiatal generáció megtartása a település jövőjének záloga, 
ezért az ő helyzetük kiemelt fontosságú . 

A harmadik legfontosabb terület a település környezetfejlesztése, szépítése lett . 
Az, hogy ez lett a harmadik legjelentősebb a fejlesztendő területek közül, jól jelzi, 
hogy az adott településen élő közösségben milyen komoly igény van a település 
szépítése, jobbítása iránt . 

Az ugyanakkor meglepő, hogy a helyi nyilvánosság bővítése az egyik 
legkevésbé fontos területként jelent meg a válaszokban, hiszen feltételez-
hető volt, hogy a jól működő és sokrétű helyi nyilvánosság lehet az alapja 
minden más fejlesztésnek, fejlődésnek. A másik nyilvánosságra vonatkozó 
állítás is alacsony átlagértéket kapott, ami azt jelezheti, hogy a válasz-
adók nem ismerik pontosan a nyilvánosság szerepét, vagy ha azt ismerik 
is, valamilyen oknál fogva leértékelik. 

Demográfiai különbségek

Átlagértékek Férfi Nő Átlag

A közösségi identitás erősítése 3,88 4,07 3,98
Az ifjúság helyzete 4,18 4,29 4,24
Kulturális élet, kulturális lehetőségek 3,96 4,15 4,06
Munkahelyteremtés 4,29 4,39 4,34
A lakók aktívabb részvétele a közösségi ügyekben 3,93 4,09 4,01
A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átláthatóbbá tétele 3,85 3,97 3,91
A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok alapítása vagy 
számuk bővítése 3,59 3,69 3,64

Több közösségi program 3,92 4,07 4
Változatosabb közösségi programok 3,97 4,11 4,05
A település környezetfejlesztése, a település szépítése 4,15 4,3 4,23
Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése 3,82 4,01 3,92
Településtervezés, új közösségi terek kialakítása 3,91 4,05 3,99
A több generáció óta itt élők és az új lakosok közötti kapcsolat 
erősítése 3,86 4,03 3,95

28. táblázat: Fejlesztendő területek fontosságának megítélése - nemek szerinti bontásban

Nemek szerinti bontás alapján készült táblázatunkból (28 . táblázat) az is látható, 
hogy a nők általában minden felsorolt témakört fontosabbnak értékeltek, mint a 
férfiak .
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A közösségi identitás erősítése 3,72 3,86 3,96 4,02 4,05 4,08 4,12 3,99

Az ifjúság helyzete 4,22 4,2 4,27 4,27 4,28 4,2 4,23 4,24

Kulturális élet, kulturális lehetőségek 4 4 4,02 4,09 4,1 4,06 4,18 4,07

Munkahelyteremtés 4,35 4,32 4,35 4,35 4,4 4,32 4,37 4,35

A lakók aktívabb részvétele a közösségi 
ügyekben 3,88 3,92 3,99 4,01 4,08 4,08 4,11 4,02

A helyi nyilvánosság erősítése, döntések 
átláthatóbbá tétele 3,8 3,78 3,87 3,91 3,96 4,01 4,05 3,92

A helyi nyilvánosság növelése, helyi médi-
umok alapítása vagy számuk bővítése 3,62 3,52 3,56 3,65 3,68 3,73 3,79 3,65

Több közösségi program 4,07 3,97 3,98 3,97 3,99 4,01 4,09 4

Változatosabb közösségi programok 4,1 4,02 4,03 4,02 4,03 4,07 4,12 4,05

A település környezetfejlesztése, a telepü-
lés szépítése 4,05 4,11 4,17 4,24 4,29 4,33 4,38 4,23

Az önkéntesség, az önkéntes munka 
ösztönzése 3,67 3,78 3,9 3,95 3,99 4,04 4,04 3,92

Településtervezés, új közösségi terek 
kialakítása 3,92 3,96 4 4 4,02 4,02 4,01 3,99

A több generáció óta itt élők és az új lako-
sok közötti kapcsolat erősítése 3,68 3,82 3,93 3,96 3,98 4,08 4,14 3,96

29. táblázat: Fejlesztendő területek fontosságának megítélése – életkor szerinti bontásban

Ha korcsoportok szerinti bontásban tovább elemezzük az adatokat (29 . táblázat), akkor 
megállapítható, hogy a legtöbb téren eléggé kiegyenlített a korcsoportok véleménye, 
ugyanakkor néhány fejlesztési lehetőség kapcsán az idősebbek fontosabbnak ítélték 
meg az adott területet . Így például az, hogy az idősebbek azok, akik inkább kiemelték a 
nyilvánosság szerepét. Minél idősebb korcsoportot vizsgáltunk, annál maga-
sabb átlagot mérhettünk, azaz annál fontosabbnak gondolták ezt a területet. 
De nemcsak a nyilvánossághoz kapcsolódó két állítás, hanem „a közösségi identitás 
erősítése” és „a lakók aktívabb részvétele közösségi ügyekben” állításokra is inkább az 
idősebbek voltak fogékonyak . Ezen túl még „a település környezetfejlesztése, a település 
szépítése”, valamint „a több generáció óta itt élők és az új lakosok közötti kapcsolat 
erősítése” állításoknál figyelhettük meg a kor emelkedésével erősödő egyetértést . 

Megfordítva a logikai összefüggést, aggodalomra adhat okot, hogy 
pont a legfiatalabbak azok, akik a legkevésbé tartották fontosnak például 
az aktívabb részvételt a közösségi ügyekben és az önkéntes munkavég-
zést. Az első adatfelvétel válaszai alapján úgy látszik, hogy inkább passzív módon 
szeretnének részt venni a közösség életében (főleg több és változatosabb közösségi 
programon történő jelenléttel) .
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Komoly kihívás elé állítja a közösségfejlesztést, ha főleg az idősebb korosztá-
lyokra építve lehet előrelépeseket tenni benne .
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A közösségi identitás erősítése 3,82 3,84 4,05 4,19 3,98

Az ifjúság helyzete 4,08 4,1 4,31 4,44 4,24

Kulturális élet, kulturális lehetőségek 3,96 3,95 4,11 4,21 4,06

Munkahelyteremtés 4,25 4,28 4,37 4,46 4,34

A lakók aktívabb részvétele a közösségi ügyekben 3,91 3,9 4,07 4,16 4,01

A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átláthatóbbá tétele 3,82 3,84 3,93 4,05 3,91

A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok alapítása 
vagy számuk bővítése 3,58 3,59 3,66 3,7 3,64

Több közösségi program 4,02 3,96 4,04 3,97 4

Változatosabb közösségi programok 4,04 4 4,08 4,05 4,04

A település környezetfejlesztése, a település szépítése 4,2 4,16 4,25 4,31 4,23

Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése 3,79 3,81 3,97 4,08 3,92

Településtervezés, új közösségi terek kialakítása 3,9 3,89 4,04 4,1 3,99

A több generáció óta itt élők és az új lakosok közötti kapcso-
lat erősítése 3,88 3,89 3,97 4,04 3,95

30. táblázat: Fejlesztendő területek fontosságának megítélése – iskolai végzettség szerinti 
bontásban

Iskolai végzettség alapján áttekintve az eredményeket (30 . táblázat) azt láthattuk, 
hogy majd minden fejlesztési területet annál fontosabbnak tartottak a válaszadók, 
minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek . Egy jó példa erre az a tény, 
hogy a diplomások még a munkanélkülieknél is fontosabbnak tartják a munkahely-
teremtést (31 . táblázat) .



98 Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás, mid-term jelentés

Átlagértékek

Ig
en

, t
el

je
s 

m
u

n
k

a
id

ő
b

en

Ig
en

, r
és

zm
u

n
k

a
id

ő
b

en

N
em

, t
a

n
u

ló
 v

a
g

yo
k

N
em

, á
ll

á
sk

er
es

ő 
va

g
yo

k

N
em

, g
ye

rm
ek

go
n

d
o

zá
si

 
el

lá
tá

sb
a

n

N
em

, n
y

u
gd

íj
a

s 
va

g
yo

k

N
em

, e
g

yé
b

 o
k

b
ól

 n
em

 
d

ol
go

zo
m

Á
tl

a
g

A közösségi identitás erősítése 4,03 3,83 3,85 3,64 3,86 4,11 3,71 3,98

Az ifjúság helyzete 4,29 4,09 4,33 4,01 4,25 4,22 3,95 4,24

Kulturális élet, kulturális lehetőségek 4,09 3,86 4,09 3,86 4,02 4,14 3,81 4,06

Munkahelyteremtés 4,38 4,19 4,34 4,26 4,28 4,34 4,23 4,34

A lakók aktívabb részvétele a közösségi 
ügyekben 4,05 3,87 3,94 3,75 3,9 4,11 3,83 4,01

A helyi nyilvánosság erősítése, döntések 
átláthatóbbá tétele 3,92 3,84 3,84 3,69 3,75 4,05 3,75 3,91

A helyi nyilvánosság növelése, helyi médi-
umok alapítása vagy számuk bővítése 3,62 3,57 3,64 3,5 3,61 3,78 3,54 3,64

Több közösségi program 3,99 3,93 4,09 3,82 4,02 4,08 3,9 4

Változatosabb közösségi programok 4,04 3,93 4,15 3,86 4,04 4,13 3,91 4,05

A település környezetfejlesztése, a telepü-
lés szépítése 4,26 4,1 4,1 3,92 4,11 4,38 4,07 4,23

Az önkéntesség, az önkéntes munka 
ösztönzése 3,96 3,82 3,77 3,55 3,8 4,04 3,75 3,92

Településtervezés, új közösségi terek 
kialakítása 4,03 3,9 4 3,71 3,95 4,02 3,74 3,99

A több generáció óta itt élők és az új lako-
sok közötti kapcsolat erősítése 3,97 3,86 3,79 3,62 3,81 4,13 3,75 3,95

31. táblázat: Fejlesztendő területek fontosságának megítélése – gazdasági aktivitás szerinti 
bontásban

Gazdasági aktivitás tekintetében megfigyelhető volt, hogy főleg a teljes munka-
időben foglalkoztatottak, illetve a nyugdíjasok érzékelték leginkább fontosnak 
a felsorolt fejlesztési lehetőségeket és programokat . Nem meglepő módon egyes 
csoportok relatív preferenciájában – ha nem is nagyon markáns, de megfigyelhető 
– különbségek voltak felfedezhetők . A munkahelykeresők körében – ha abszolút 
értékben nem is, de –a többi tényezővel összehasonlítva kiemelkedő volt a munka-
helyteremtés fontossága . A tanulók nagyobb fontosságot tulajdonítottak a több és 
változatosabb közösségi programnak . 
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5.2.4. A közösségfejlesztés ismerete és rész vételi hajlandóság

Minden részt vevő településen megvizsgáltuk a projektben való részvétel ismert-
ségét, illetve azt, hogy a válaszadók közreműködtek-e részt olyan közösségi beszél-
getésen (CSK, Wiki, 2018), ahol a téma a közösség életének fejlesztése volt .  

Mindkét kérdés esetében egyszerű igen/nem válaszadásra volt lehetőség . 
A válaszadók valamivel több mint harmada (35,5%) hallott arról, hogy a település, 

ahol él, részt vesz a „Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás” projektben . 
Közel ugyanennyien említették, hogy részesei voltak közösségi beszélgetésnek .11

Mindenesetre teljesen egyértelmű, hogy a projekt ismerete és a beszélgetéseken 
való részvétel között összefüggés volt . 

Azok közül, akik hallottak arról, hogy a település részt vesz a projektben, közel 
hattizedük (56,2%) közreműködött a közösségi élet fejlesztésével kapcsolatos beszél-
getésben, míg azok körében, akik nem hallottak a projektről, a részvétel nem érte 
el a 20 százalékot . Feltételezhető tehát, hogy a projekt ismerete növelte a 
részvételi hajlandóságot, illetve az is valószínűsíthető, hogy inkább azok 
tudtak a projektről, akik eleve nyitottabbak és érdeklődőbbek ez a téma, 
és így a közösségfejlesztési folyamatok, kezdeményezések iránt is. 

Településméret szerint vizsgálva a Cselekvő közösségek projektben való részvétel 
ismertségét, meglehetősen kis eltéréseket találhattunk . A legmagasabb ismertséget 
(41%) a 3-10 ezer fő közötti lakosságszámú településeken mértük, míg ezzel szemben 
a projektről a legalacsonyabb (28%) ismertséggel a 100 ezer fő feletti települések 
lakói rendelkeznek . A két kisebb településkategória (500 fő alatti és 500-3 .000 fő 
közötti) esetében az ismertség az országos átlag körül alakult .

Demográfiai különbségek

Sor % - Igen válaszok Férfi Nő Átlag
Ön hallott róla, hogy a települése részt vesz a „Cselekvő közösségek 
– aktív közösségi szerepvállalás” projektben? 33,5% 37,5% 35,5%

Vett Ön részt az elmúlt 1-2 évben közösségi beszélgetésen, amely-
nek témája a településen élők közösségi életének fejlesztése volt? 30,3% 34,2% 32,2%

32. táblázat: Közösségfejlesztés ismerete és részvételi hajlandóság – nemek szerinti bontásban

Az elemzésből kiderült, hogy a nők mindkét kérdésre magasabb arányban adtak 
igen választ (32 . táblázat) . Ez nem túl meglepő eredmény, hiszen már korábban 
is tapasztaltuk, hogy a kérdőív válaszai alapján a nők alapvetően érdeklődőbben 
álltak a közösséggel kapcsolatos kérdésekhez . Ugyanakkor azért az kiemelendő, 
hogy a nemek közötti különbségek nem minősíthetők jelentősnek .

11  A kérdőívben bármennyire is törekedtünk pontosan megfogalmazni és magyarázni ez utóbbi fogalmat, e pon-
ton nem lehetünk teljesen bizonyosak abban, hogy az a beszélgetés, amire a válaszadó gondol, valójában egy 
szervezett keretek között megvalósuló beszélgetés volt-e.
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Ön hallott róla, hogy a tele-
pülése 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 1-2 
évben közösségi beszélge-
tésen, 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%

33. táblázat: Közösségfejlesztés ismerete és részvételi hajlandóság – életkor szerinti bontásban

Ha megvizsgáljuk az életkori különbségek alapján készült adatokat (33 . táblázat), 
akkor láthatjuk, hogy minél idősebb korcsoportot vizsgáltunk, annál 
nagyobb arányban találtunk olyanokat, akik az elmúlt 1-2 évben részt 
vettek olyan közösségi beszélgetésen, aminek a témája a településen élők 
közösségi életének fejlesztése volt. 

Ugyanakkor, ha a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 
projektben való települési részvételről kérdeztük a válaszadókat, azt tapasztaltuk, 
hogy az információ legjobban a középkorú népességhez jutott el, ugyanis a 30-69 
évesek körében volt a legmagasabb a kérdésre igen választ adó személyek aránya . 

Sor % - Igen válaszok
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Ön hallott róla, hogy a települése részt vesz a „Cse-
lekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 
projektben?

27,7% 28,2% 38,0% 48,8% 35,5%

Vett Ön részt az elmúlt 1-2 évben közösségi beszél-
getésen, amelynek témája a településen élők közös-
ségi életének fejlesztése volt?

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

34. táblázat: Közösségfejlesztés ismerete és részvételi hajlandóság – iskolai végzettség szerinti 
bontásban

Az iskolai végzettség (34 . táblázat), mint eddig is, itt is fontos differenciáló tényező 
volt: minél magasabb volt valakinek a végzettsége, annál valószínűbb volt, hogy 
igen választ adott mindkét kérdésre . Ez azt mutatja, hogy a diplomásokhoz jobban 
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eljutott az információ, és ők aktívabbak is a település életét érintő kérdésekben, 
mint az alacsonyabb végzettségűek . Az általános iskolai és a felsőfokú végzett-
ségűek ismeretei között közel kétszeres különbség volt mérhető a projekt 
ismerete tekintetében.

Sor % - Igen válaszok
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Ön hallott róla, hogy a tele-
pülése részt vesz a „Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” projektben?

38,6% 37,9% 25,9% 22,6% 33,6% 36,3% 29,5% 35,5%

Vett Ön részt az elmúlt 1-2 
évben közösségi beszélge-
tésen, amelynek témája a 
településen élők közösségi 
életének fejlesztése volt?

35,3% 29,2% 20,1% 21,5% 23,1% 36,5% 24,1% 32,2%

35. táblázat: Közösségfejlesztés ismerete és részvételi hajlandóság – foglalkoztatottság, akti-
vitás szerinti bontásban

Foglalkoztatottság szerinti bontásban áttekintve a két kérdésre adott 
igen válaszok megoszlását azt látjuk, hogy elsősorban a dolgozók azok, 
akik nagyobb arányban válaszolták, hogy hozzájuk eljutott a település 
részvételének a híre. Ha az aktivitást vizsgáljuk, akkor a nyugdíjasok a legaktí-
vabbak, közülük mondták a legtöbben, hogy részt vettek ilyen eseményen . Őket az 
aktív foglalkoztatottak követik ebben a rangsorban (35 . táblázat) .

A nyugdíjasok magas részvételi arányának az okára több magyarázat is 
kínálkozott . Részben, hogy feltételezhetően nekik (volt) több a szabadidejük, így 
könnyebben tudnak, tudtak időt szakítani minden őket érdeklő eseményre . A másik 
lehetséges magyarázat a korábban látott adatokon alapul, amelyek azt mutatták, 
hogy a nyugdíjas korú népességnek kiemelten fontos a szűkebb pátria ismerete, 
fejlesztése, amely ilyenfajta részvételre motiválhatta, motiválhatja őket .

5.2.5. Szerepvállalás

Arra is kerestünk választ az összegyűjtött adatok alapján, hogy vajon milyen szerep-
vállalást tudtak elképzelni a település lakói, amivel személyesen hozzá tudnának 
járulni saját településükön a közösségi élethez . 
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Közösségi beszélgetések
Elsőként azt szerettük volna megtudni, hogy a válaszadó: „Részt venne-e olyan 
beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének fejlesztése a téma?” 

62. ábra: Részt venne-e olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének fejlesztése a 
téma?

Összességében a válaszadók igen nyitottnak mutatkoztak a település közösségi 
életével kapcsolatos beszélgetésen való részvétel tekintetében, hiszen több mint 
négyötödük adott igen választ (81,9%) (62 . ábra) . 

A válaszadók majd fele mondta, hogy szívesen részt venne ilyen beszélgetésen 
mint hallgatóság . További harmaduk nyilatkozott úgy, hogy ő akár aktívan, véle-
ménye megosztásával is hozzájárulna egy ilyen rendezvény tartalmához, szívesen 
venne részt egy ilyen eseményen (33,5%) . Mindössze a válaszadók kevesebb mint 
ötöde (18,1%) fejezte ki érdektelenségét egy ilyen esemény iránt . 

Érdekes lehet, hogy mennyiben befolyásolta a részvételi hajlandóságot az 
előzetes tapasztalat, az, hogy valaki vett már részt hasonló beszélgetésen, vagy az 
az előismeret, hogy a település, ahol él, részt vesz a „Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás” projektben és a TOP-pályázatban, pályázatokban . 

Azok közül, akik hallottak arról, hogy a település, ahol élnek, részt vesz a 
projektben, mindössze 7,8%-a mutatkozott érdektelennek, míg azok közül, akik nem 
hallottak erről, majd negyedük (23,9%) . Ez azt mutathatja, hogy már pusztán 
az a tény, hogy valaki információval rendelkezett arról, hogy a tele-
pülés, ahol él, részt vesz egy közösségfejlesztést célzó kiemelt projektben, 
növelte egy erről a témáról folyó beszélgetésben a részvételi szándékot . 

Még ennél is magasabb volt azoknak a részvételi szándéka, akik részesei voltak 
az elmúlt 1-2 évben közösségi beszélgetésnek, amelynek témája a településen élők 
közösségi életének fejlesztése volt . Akik részt vettek ilyenen, azoknak mindössze 
4,3%-a nyilatkozott úgy, hogy ő nem közreműködne újra egy ilyen diskurzusban, 
míg akik nem vettek részt ilyen beszélgetésben, azoknak majdnem negyede 
(24,7%) nyilatkozott így . Ez azt mutathatja, hogy akiknek van ilyen jellegű 
tapasztalatuk, tehát részt vettek már hasonló beszélgetésben, azok azt 
jellemzően pozitívan élték meg és újra szívesen részesei lennének hasonló 
eseménynek. Ugyanakkor akik még nem vettek részt ilyen beszélgetésen, 
azok között nagyobb volt a szkeptikusok aránya, az ő meggyőzésükhöz 

 

Igen, részt vennék rajta mint 
hallgatóság 

48,4

Igen, részt vennék rajta aktív 
közreműködéssel, a 

véleményem megosztásával 

33,5

Nem vennék rajta részt 

18,1
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vélhetően több energiára lenne szükség, hogy őket is be lehessen vonni a 
beszélgetésekbe. 

Demográfiai különbségek

A felmérés eredményei alapján a férfiak jelentősen kevésbé voltak nyitottak a rész-
vétel irányában, mint a nők (36 . táblázat) . 

Oszlop % Férfi Nő Átlag

Igen, részt vennék mint hallgatóság 44,8% 51,4% 48,4%

Igen, részt vennék rajta, aktívan 31,6% 35,2% 33,5%

Nem vennék rajta részt 23,5% 13,4% 18,1%

36. táblázat: Szerepvállalás, közös beszélgetésekben való hajlandóság – nemek szerinti 
bontásban

A különbség több mint tíz százalékpont, hiszen míg a nők döntő többsége, majdnem 
kilenctizede (86,6%) szívesen részt venne hallgatóságként vagy akár aktív részt-
vevőként a település közösségi életének fejlesztéséről szóló beszélgetésen, addig a 
férfiaknál ez az arány a válaszadók háromnegyedét is alig érte el (76,4%) .
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Igen, részt vennék mint 
hallgatóság 44,3% 43,6% 47,4% 48,2% 49,9% 50,5% 54,5% 48,4%

Igen, részt vennék rajta, 
aktívan 26,4% 31,0% 33,7% 35,9% 37,2% 37,9% 29,1% 33,5%

Nem vennék rajta részt 29,3% 25,4% 18,9% 16,0% 12,8% 11,6% 16,4% 18,1%

37. táblázat: Szerepvállalás, közös beszélgetésekben való hajlandóság – életkor szerinti 
bontásban

Amikor korcsoportok szerinti bontásban tekintettük át a válaszokat (37 . táblázat), 
akkor megfigyelhettük, hogy a fiatalok (leginkább a 30, de akár a 40 év alattiak) 
nagyobb arányban mutatkoztak érdektelennek az iránt, hogy részt vegyenek egy, a 
település közösségi életéről tartott beszélgetésen . Azt is érdemes észrevenni, hogy a 
legidősebbeknél (a 70 év felettieknél) csökkent az aktív részvétel iránti kedv (össze-
hasonlítva akár az eggyel fiatalabb korosztály válaszaival), ugyanakkor a csupán 
hallgatóságként való részvétel iránti hajlandóság nem csökkent az időseknél sem . 
Úgy tűnik tehát, hogy az idősebbek kicsit bizonytalanabbak voltak a témakörrel 
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kapcsolatosan: bár nagyon érdekli őket a közösség élete, de kevésbé szeretnének 
megnyilvánulni . 

Oszlop %
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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%

38. táblázat: Szerepvállalás, közös beszélgetésekben való hajlandóság – iskolai végzettség 
szerinti bontásban

Iskolázottság szerint áttekintve a kérdésre adott válaszokat azt láttuk, 
hogy az iskolázottsági szint növekedésével együtt emelkedett a település 
közösségi életének fejlesztésével kapcsolatos beszélgetésen való rész-
vételi hajlandóság, és nem csak egyszerűen a puszta hallgatóként való 
részvételi hajlandóság, hanem minél magasabban iskolázott csoportot 
néztünk, annál nagyobb volt az aktívan részt venni szándékozók aránya 
(38 . táblázat) . 
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Igen, részt vennék mint 
hallgatóság 47,7% 47,8% 44,4% 43,5% 49,5% 54,4% 40,7% 48,4%

Igen, részt vennék rajta, 
aktívan 37,3% 32,6% 28,9% 21,9% 31,6% 31,5% 25,6% 33,5%

Nem vennék rajta részt 15,0% 19,6% 26,7% 34,6% 18,9% 14,1% 33,7% 18,1%

39. táblázat: Szerepvállalás, közös beszélgetésekben való hajlandóság – foglalkoztatottság, 
gazdasági aktivitás szerinti bontásban

A gazdasági aktivitás szerinti adatok (39 . táblázat) részben alátámasztották, 
részben cáfolni látszottak a fent felvázolt feltételezést, amely szerint a rendelke-
zésre álló szabadidő is befolyásolja, hogy milyen részvételi hajlandóságot mutat 
valaki . Egyfelől valóban – a válaszok alapján – a nyugdíjasok (akik sok szabadidővel 
rendelkeznek) nagyobb arányban vennének részt egy beszélgetésen, de még náluk 
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is magasabb százalékban mennének el az eseményre a leginkább elfoglalt csoportba 
tartozók, azok, akik teljes munkaidőben dolgoznak . Tehát ezek alapján úgy tűnik, 
hogy nem a rendelkezésre álló szabadidő az, ami a döntő faktor volt abból a szem-
pontból, hogy valaki részt venne egy település közösségi életének fejlesztéséről szóló 
beszélgetésen vagy sem . 

5.2.6. Közösségek fejlesztését támogató programok , kezdeményezések 
ismerete

Vizsgáltuk azt is, milyen közösségi tevékenységről tudnak a válaszadók az adott 
településen . A kérdés így hangzott: „Felsorolunk néhány lehetséges formát, 
amelyek keretei között a helyi közösség lakói közösen valamilyen tevékenységet 
végezhetnek, vagy amit használhatnak a közösségi jólét érdekében . Kérjük, minde-
gyik esetében mondja meg, hogy Ön tud-e ilyen kezdeményezésről a településen!” . A 
kérdésre igennel és nemmel lehetett választani . 

63. ábra: A közösségfejlesztési kezdeményezések ismerete (igen válaszok %)

A felsorolt tevékenységek közül a legtöbben a hagyományőrző csoportokat 
említették (63. ábra). A megkérdezettek több mint kétharmada vélte úgy, 
hogy településén van ilyen jellegű kezdeményezés. Helytörténeti gyűjtemény 
a települések több mint 60%-ára; az önszerveződő csoportok jelenléte nagyjából 
tízből 4 településre volt jellemző . A többi felsorolt közösségszervező tevékenység (a 
válaszadók ismeretei szerint) a települések kevesebb mint harmadában működött a 
lekérdezés pillanatában .

 

67,8%

60,8%

48,1%

17,5%

28,1%

31,9%

31,5%

Hagyományőrző csoport

Helytörténeti gyűjtemény

Önszervező csoport

Tankatalógus

Tanulókör

Önképzőkör

Szívességszolgálat
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Demográfiai különbségek

Minimális különbségek voltak tapasztalhatók, ha a két nem válaszait hasonlítottuk 
össze . Bár minden forma esetében inkább a nők gondolták azt, hogy van a nevezett 
csoport, illetve szolgáltatás a településükön, nem mondható nagynak az eltérés . 
A különbség 2 forrásból származhatott: egyrészt ismerethiányból, másrészt pedig 
abból a tényből, hogy a kisebb településeken élő idősebb lakosság körében – az élet-
kori sajátosságok figyelembevétele alapján – feltételezhetően több nő él .

Sor % - Igen válaszok
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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%

40. táblázat: A közösségfejlesztési kezdeményezések ismerete – életkor szerinti bontásban

Életkori csoportok szerint áttekintve az adatokat (40 . táblázat) megfigyelhető volt, hogy 
a fiatalabbak jellemzően kisebb arányban említették az egyes közösségi tevékenységi 
formákat . A „csúcsot” a 60-69 éves korosztály képviselte, ők azok, akik majd minden 
egyes felsorolt közösségi tevékenység esetében a legnagyobb arányban említették, hogy 
tudnak arról, hogy van ilyen és ilyen kezdeményezés a településükön . A 70 év feletti 
korcsoportba tartozóknál már csökkent az egyes tevékenységek említési gyakorisága . 

Sor % - Igen válaszok
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Hagyományőrző csoport 58,4% 62,8% 71,3% 77,0% 67,8%

Helytörténeti gyűjtemény 49,1% 55,3% 63,6% 74,4% 60,8%

Önszervező csoport 39,1% 41,0% 49,7% 63,0% 48,1%

Tankatalógus 18,9% 19,0% 16,1% 16,1% 17,5%

Tanulókör 26,1% 25,1% 27,4% 34,4% 28,1%

Önképzőkör 28,7% 28,2% 31,1% 39,7% 31,9%

Szívességszolgálat 33,3% 29,9% 29,4% 35,2% 31,5%

41. táblázat: A közösségfejlesztési kezdeményezések ismerete – iskolai végzettség szerinti 
bontásban
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Iskolai végzettség szerint elemezve a válaszokat (41. táblázat) azt tapasz-
taltuk, hogy jellemzően minél iskolázottabb válaszadói csoportot vizsgál-
tunk, annál nagyobb arányban találtunk olyanokat, akik tudtak arról, 
hogy a lakóhelyükön elérhető valamilyen felsorolt közösségi tevékenység-
forma. Ez alól kivételt képezett a tankatalógus, amelyről a fiatalabb korcsoportba 
tartozók számoltak be nagyobb arányban . 
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Hagyományőrző csoport 70,3% 65,3% 62,2% 58,8% 64,4% 69,9% 52,2% 67,8%

Helytörténeti gyűjtemény 64,3% 56,3% 55,3% 46,9% 53,0% 63,0% 47,8% 60,8%

Önszervező csoport 51,4% 42,4% 42,9% 31,3% 45,7% 50,9% 36,2% 48,1%

Tankatalógus 16,9% 21,9% 17,9% 14,3% 17,1% 17,9% 17,0% 17,5%

Tanulókör 28,5% 31,9% 31,0% 18,1% 27,2% 27,9% 24,1% 28,1%

Önképzőkör 32,8% 32,0% 27,6% 22,8% 29,4% 34,0% 26,6% 31,9%

Szívességszolgálat 30,9% 30,8% 32,4% 25,6% 28,6% 36,3% 25,4% 31,5%

42. táblázat: A közösségfejlesztési kezdeményezések ismerete – foglalkozás szerinti bontásban

Foglalkozási bontásban vizsgálva az egyes közösségi tevékenységeket azt láttuk 
(42 . táblázat), hogy megint csak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak és a nyug-
díjasok bizonyultak a legtájékozottabbaknak, legalább is ők említették legnagyobb 
arányban majd minden lakóhelyükön található közösségi tevékenység esetében, 
hogy tudomásuk van róla . Ez alól a tankatalógus és a tanulókör jelentett kivételt, 
ahol a részmunkaidőben dolgozók és a tanulók mondták legnagyobb arányban, hogy 
tudnak ilyen lehetőségről lakóhelyükön . 

A személyes hozzájárulás módjai

Egy helyi közösség fejlődésének elengedhetetlen része a lakosság aktív, sőt proaktív 
részvétele a folyamatban . Ezért is fontos felmérni az ezzel kapcsolatos hajlandóságot . 

Az eredmények értékelése előtt meg kell ismételni azt a fontos szempontot, hogy 
nagyobb eséllyel tudtak bekerülni a felmérés mintájába a település aktívabb lakói, hiszen 
a felmérések készítésének fő terepe jellemzően valamilyen közösségi esemény volt . 

A személyes hozzájárulás lehetséges módjait a következő kérdéssel vizsgáltuk: 
„Ön hogyan tudna hozzájárulni a település közösségi életének fejlődéséhez?” 

A saját kezdeményezések elvárásával szemben alapvetően a részvételre lehet 
rábírni az érintett települések lakóit .  A legnépszerűbb aktivitási forma a 
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mások által szervezett programban önkéntesként való segítségnyújtás 
lett, ezt közel minden második válaszadó kiválasztotta (43,3%).

Ennél lényegesen kevesebben, az összes válaszadó közel negyede (24%) jelölte be 
azt az opciót, amely szerint ő személy szerint szívesen szervezne szabadidős progra-
mokat azon a településen, ahol él . 

Tervezésben, műhelymunkában a válaszadók több mint negyede segédkezne 
szívesen (26,6%) . Bőven van tere ugyanakkor a felülről szervezett progra-
moknak is, hiszen elég sokan voltak tanácstalanok a feltett kérdést ille-
tően: majdnem a válaszadók harmada (28,9%) nem tudta, mivel járulhatna 
hozzá a lakóhelye közösségi életének fejlődéséhez. Ők tehát vélhetőleg 
szeretnének részt venni a munkában, de nem tudják, mit tehetnének. Ez 
az erőforrás az, ami mindenképpen pozitív tartalékokat, kiaknázandó 
lehetőségeket jelenthet a (TOP-os) fejlesztési folyamatokban is. Szinte 
elhanyagolható volt azon válaszadók aránya, akik semmilyen módon nem 
szeretnének hozzájárulni a közösségi élet építéséhez (9,5%). 

Demográfiai különbségek

A kapott válaszokat nemenként vizsgálva a női válaszadók nagyobb érdeklődést 
mutattak a lakóhelyi közösségi élet és annak fejlesztése iránt (is), mint a férfiak, és 
természetesen ezzel együtt a nők között kevesebben voltak olyanok, akik egyáltalán 
semmivel sem szeretnének hozzájárulni ehhez . A nők – a visszajelzések alapján úgy 
tűnik – mint önkéntes segítők szívesebben járulnak hozzá mások által szervezett 
programokhoz is (50,6%) . A férfiak 34,8%-a említette, hogy szívesen kapcsolódna 
be ilyen módon a lakóhelye közösségi életének fejlesztésébe, míg a nőknek több 
mint a fele (50,6%) . A másik két válaszlehetőség esetében – a programszervezés 
és a tervezési munkában való részvétel – közel sem volt ekkora különbség a két 
nem között (programszervezés: nők 24%, férfiak 23,9%; tervezés: nők 27,2%, férfiak 
24,8%) . Úgy tűnik tehát, hogy a nők többsége támogatói szerepkörben kifejezetten 
jól érezné magát . 

Életkor szerint áttekintve a kapott adatokat (43 . táblázat) érdekes eredményeket 
találtunk . 
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Szabadidős programot szer-
veznék 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 mű-
helymunkákon 20,6% 26,6% 27,4% 27,6% 28,8% 27,6% 22,2% 26,0%

Nem tudom, mivel járulhat-
nék 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%

43. táblázat: A személyes hozzájárulás a település közösségi életének fejlődéséhez – életkor 
szerinti bontásban

Jól látszik, hogy szabadidős program szervezésébe inkább a fiatalok vágnának bele, 
és 40 éves kor felett csökken azok aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy részt vállal-
nának ilyesmiben .

Támogatószerepben ugyanakkor leginkább a 40-69 évesek tudták nagy 
arányban elképzelni magukat . A tervezésben való részvétel hasonló képet muta-
tott . A legtöbb bizonytalant, azokat, akik nem tudják, mivel is járulhatnának hozzá 
lakóhelyük közösségi életének fejlődéséhez, a legidősebbek (70 felettiek) és a legfi-
atalabbak (15-19 évesek) között találtuk . Hasonlóan magas volt a két korcsoport 
aránya azok között is, akik nem kívánnának hozzájárulni semmivel lakóhelyük 
közösségi életének fejlődéséhez .
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Szabadidős programot szerveznék 24,6% 18,3% 23,6% 31,4% 24,0%

Mások által szervezett programon önkéntesként 
segítenék 35,8% 36,8% 47,0% 53,4% 43,3%

Részt vennék tervezői műhelymunkákon 19,3% 18,6% 27,5% 40,9% 26,0%

Nem tudom, mivel járulhatnék hozzá 34,5% 35,0% 27,2% 17,4% 28,9%

Nem szeretnék hozzájárulni 14,3% 12,6% 6,8% 5,0% 9,5%

44. táblázat: A személyes hozzájárulás a település közösségi életének fejlődéséhez – iskolai 
végzettség szerinti bontásban
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Iskolai végzettség szerint áttekintve a kérdésre adott válaszokat (44 . táblázat) látha-
tóvá vált, hogy jellemzően a diplomások voltak azok, akik mindhárom módon – szer-
vezés, támogatás, tervezés – a legnagyobb arányban mondták azt, hogy szívesen 
járulnának hozzá lakóhelyük közösségi életének a fejlesztéséhez . 
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Szabadidős programot szer-
veznék 26,3% 26,1% 30,9% 19,4% 25,5% 17,2% 19,1% 24,0%

Mások által szervezett 
programon önkéntesként 
segítenék

47,5% 40,8% 40,9% 24,1% 45,5% 42,4% 31,5% 43,3%

Részt vennék tervezői mű-
helymunkákon 29,8% 25,5% 24,2% 15,9% 23,0% 23,1% 16,1% 26,0%

Nem tudom, mivel járulhat-
nék hozzá 24,5% 27,5% 27,8% 38,0% 31,6% 35,7% 36,7% 28,9%

Nem szeretnék hozzájárulni 7,1% 10,6% 10,4% 19,2% 7,1% 9,6% 21,0% 9,5%

45. táblázat: A személyes hozzájárulás a település közösségi életének fejlődéséhez – foglalkozás 
szerinti bontásban

Foglalkozási csoportonként messze az aktív, teljes munkaidőben foglalkoztatott 
válaszadók között találtuk meg azokat, akik a leginkább támogatnák a közösség-
fejlesztési folyamatot egy-egy településen, akár aktív, akár proaktív módon (45 . 
táblázat) .

5.2.7. Életminőség

Megkérdeztük válaszadóinkat, hogy egyetértenek-e azzal az állítással, hogy „lakó-
környezetünk életminőségéért az ott élők tehetik a legtöbbet” . 

A válaszadók több mint háromnegyede (75,2%) egyetértett, és csak kevesebb 
mint tizedük (7,5%) utasította el az állításban megfogalmazottakat . Ugyanakkor 
meglehetősen sok volt a bizonytalan válaszadó, aki nem tudott válaszolni a kérdésre, 
közel ötödük (17,3%) esett ebbe a kategóriába . 

Demográfiai különbségek

A megkérdezettek közül a nők sokkal inkább egyetértettek a fenti kijelentéssel, 
mint a férfiak: míg a nők négyötöde (80%) fejezte ki egyetértését, addig a férfiaknak 
alig héttizede (69,9%) (46 . táblázat) . 
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% Férfi Nő Átlag

Igen 69,6% 80,0% 75,2%

Nem 9,3% 6,0% 7,5%

Nem tudom 21,1% 14,0% 17,3%

46. táblázat: Személyes hozzájárulás az életminőséghez a lakosok körében – nemek szerinti 
bontásban

A válaszadó nők tehát sokkal határozottabban gondolták azt, hogy tehetnek lakó-
környezetük életminőségéért, mint a férfiak . Az elutasítás tekintetében nincsenek 
jelentős különbségek, a férfiak inkább a bizonytalanok táborát erősítették .

Korcsoportonként is megvizsgálva a kérdést majdnem ugyanekkora különbsé-
geket találunk (47 . táblázat) . 
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Igen 60,1% 69,4% 77,4% 77,3% 79,2% 78,8% 77,4% 75,2%

Nem 9,6% 8,5% 7,3% 7,6% 7,1% 7,3% 5,3% 7,5%

Nem tudom 30,3% 22,1% 15,3% 15,1% 13,7% 13,9% 17,4% 17,3%

47. táblázat Személyes hozzájárulás az életminőséghez a lakosok körében – életkor szerinti 
bontásban

A válaszadó fiatalok sokkal kevésbé hittek saját részvételükben, amikor lakókör-
nyezetük életminőségének javításáról van szó, míg az idősebbek nagyobb arányban 
értettek egyet ezzel a válasszal . 

A 15-19 éves korcsoportnak mindössze háromötöde értett egyet azzal, 
hogy lakókörnyezetük életminőségéért az ott élők tehetnek a legtöbbet, 
az 50-59 éveseknek viszont majd négyötöde (79,2%). A legidősebb korosztály 
esetében ugyan valamennyivel kisebb volt azok aránya, akik egyetértettek a kijelen-
téssel, de ez még mindig nagyon közel volt az átlaghoz, így nem lehet alacsonynak 
nevezni . A 20 év alattiak körében rendkívül magas volt a bizonytalanok 
aránya. Ez alapján feltételezhető, hogy ez a korosztály megszólítható, 
hiszen véleményük még formálható, alakítható.

A megkérdezettek közül a magasabb végzettséggel rendelkezők inkább hittek 
saját felelősségükben, amikor lakóhelyük életminőségéről volt szó, mint az alacso-
nyabb végzettségűek (48 . táblázat) . 
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Igen 64,8% 69,9% 79,6% 84,3% 75,2%

Nem 8,4% 8,3% 7,1% 6,4% 7,5%

Nem tudom 26,8% 21,8% 13,2% 9,3% 17,3%

48. táblázat: Személyes hozzájárulás az életminőséghez a lakosok körében – iskolai végzettség 
szerinti bontásban

A legalacsonyabban iskolázottak között mindössze 64,8% azok aránya, akik hittek 
saját felelőségükben, míg a diplomásoknál a megfelelő arány 84,3% volt, majd húsz 
százalékponttal magasabb . Ezzel a vizsgált témák közül ez volt az egyik legmeg-
osztóbb kérdés . Rendkívül fontos, hogy a lakókörnyezet tagjai lássák, elfogadják 
saját szerepüket, felelősségüket a lakóhelyi közösség életminőségének javítá-
sában . Ez lehet minden fejlesztés és erre irányuló tevékenység alapja . Azok, akik 
nem teszik magukévá ezt a gondolatot, nehezen vagy alig motiválhatók az aktív 
közreműködésre .
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Igen 81,1% 66,8% 65,0% 52,6% 69,2% 78,5% 54,5% 75,2%

Nem 6,7% 12,9% 9,0% 11,5% 9,4% 5,2% 9,6% 7,5%

Nem tudom 12,2% 20,4% 26,0% 36,0% 21,4% 16,3% 35,8% 17,3%

49. táblázat: Személyes hozzájárulás az életminőséghez a lakosok körében – foglalkozás szerinti 
bontásban

A korábbi eredmények alapján már nem meglepő, hogy két gazdasági aktivitás 
szerint képzett kategória tagjai sajátították el leginkább a helyi emberek társa-
dalmi, közösségi felelősségének gondolatát (49 . táblázat) . A teljes munkaidőben 
foglalkoztatottak és a nyugdíjasok között lényegesen magasabb volt az egyet-
értők aránya . A másik véglet az álláskeresők köre, ahol alig 50 százalékos volt az 
egyetértés (52,6%), és ezzel együtt rendkívül magas volt a bizonytalanok aránya 
is . 
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5.2.8. Informálódás, tájékozódás

A kérdőívben arra is kerestük a választ, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes 
településeken a helyi hírekhez, történésekhez való hozzájutásban, illetve mely 
csatornák azok, amelyeket a lakosok használnak, így azok a közösségfejlesztési 
projekt sikerét is hatékonyan támogathatják .

A kérdőívben azt vizsgáltuk, hogy a sokféle tájékozódási lehetőség közül 
(amelyeket egy előre rögzített lista segítségével mutattunk be) melyek érhetők el a 
településen, és jellemzően melyeket használják a helyben élők . Az elemzések során 
különbséget kellett tenni aközött, hogy egy lehetséges médiumot – bár elérhető – 
nem használnak, vagy pedig nem érhető el és ezért nem használják . 12

64. ábra: Informálódás, tájékozódás a település közösségfejlesztési lehetőségeiről - elérhető a 
településen

65. ábra: Informálódás, tájékozódás a település közösségfejlesztési lehetőségeiről – használja 
(ahol elérhető)

A vizsgált nyolc csatorna közül a felmérésben részt vevők válaszai alapján 
a könyvtár volt a legszélesebb körben elterjedt fórum (64. és 65. ábra). Emel-
lett igen nagy számban, megkérdezésszám-arányosan, legalább 80%-ban a lekérdezés 
ideje alatt elérhetők voltak a hirdetőtáblák, valamint – digitális korunk követelménye-
inek megfelelően – a település weboldala vagy közösségi oldala is . Települési folyóirat 

12  A válaszok ugyanakkor részben tartalmazhattak torzítást is abból a szempontból, hogy a „nincs is 
ilyen a településen” választ adók esetleges információhiányból fakadóan adták ezt a választ .
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A település rádióadója



114 Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás, mid-term jelentés

a válaszadók kétharmada számára volt hozzáférhető, míg a nagyobb költségvetéssel 
üzemeltethető tévé-, illetve rádióadó, valamint azért a (az egy letűnt kor emlékét idéző) 
hangosbemondó már lényegesen kisebb lefedettséget mutatott a vizsgált településeken .

A használat nem mutatott teljesen lineáris összefüggést az egyes kommuniká-
ciós eszközök elérhetőségeivel . Ha csak azokat vizsgáltuk, akik körében az adott 
csatorna elérhető, akkor érdekes módon a legmagasabb használati arányt a helyi 
nyomtatott újság esetében tapasztalhattuk, amelyet a potenciálisan elérhető kör 
közel kétharmada (62,5%) forgatott a megkérdezéskor . Ezeken a településeken még 
a digitális korban is fontos szerep jut a sajtótermékeknek a helyi hírek kommuniká-
lásában . 50% feletti használatot mértünk a helyi hirdetőtáblák, oszlopok esetében, 
amelyek gyors és költséghatékony megoldást jelenthetnek a legfontosabb helyi infor-
mációk célba juttatására . A digitális csatornák 45-46%-os használata azért jelezte, 
hogy ma már ezek a lehetőségek sem kerülhetők meg az információátadás terén . 

Demográfiai különbségek

A nők jellemzően minden felsorolt kommunikációs csatorna esetében nagyobb 
arányban bizonyultak felhasználónak, mint a férfiak (50 . táblázat) . 

Oszlop %   Férfi Nő Átlag

Település weboldala
Szoktam használni 37,1% 42,9% 40,2%
Nem szoktam használni 52,0% 46,2% 48,9%
Nincs is ilyen 10,9% 10,9% 10,9%

Település közösségi oldala
Szoktam használni 35,2% 43,5% 39,6%
Nem szoktam használni 50,6% 42,6% 46,3%
Nincs is ilyen 14,2% 13,9% 14,1%

A település újságja
Szoktam használni 36,2% 46,5% 41,7%
Nem szoktam használni 29,8% 20,7% 25,0%
Nincs is ilyen 33,9% 32,8% 33,3%

A település rádióadója
Szoktam használni 11,5% 13,0% 12,3%
Nem szoktam használni 27,1% 21,2% 24,0%
Nincs is ilyen 61,4% 65,8% 63,7%

A település tévéadása
Szoktam használni 15,9% 19,2% 17,7%
Nem szoktam használni 30,0% 24,4% 27,0%
Nincs is ilyen 54,1% 56,4% 55,3%

Információs oszlopok, hirdetőtáblák
Szoktam használni 46,3% 57,8% 52,5%
Nem szoktam használni 43,9% 33,9% 38,5%
Nincs is ilyen 9,8% 8,3% 9,0%

Hangosbemondó
Szoktam használni 6,9% 8,6% 7,8%
Nem szoktam használni 36,9% 28,7% 32,5%
Nincs is ilyen 56,2% 62,7% 59,7%

Könyvtár
Szoktam használni 40,1% 52,8% 46,9%
Nem szoktam használni 53,6% 42,2% 47,5%
Nincs is ilyen a településen 6,3% 4,9% 5,6%

50. táblázat: Informálódás, tájékozódás a település életéről – nemek szerinti bontásban
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A legnagyobb különbség pont a legnépszerűbb csatornák esetében mutatkozott: a 
könyvtárakat például közel 13 százalékponttal nagyobb arányban veszik igénybe a 
nők, mint a férfiak, de tíz százalék feletti különbség mérhető a hirdetőtáblák és a 
nyomtatott újság használata esetében is . Ezek tükrében úgy látszik, a nőket jobban 
érdeklik a helyi hírek, mint a férfiakat . Az is előfordulhat, hogy a férfiak ezeket a 
híreket már inkább másodkézből, akár a jobban informált ismerősöktől, barátoktól, 
a helyi kollégáktól, szomszédoktól vagy a nőktől szerzik be .

Korcsoportonként összehasonlítva a település életéről való tájékozódásra hasz-
nált csatornákat (51 . táblázat) igen érdekes különbségeket tapasztalhattunk . 
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Település 
weboldala

Szoktam 
használni 38,1% 41,5% 46,3% 47,4% 43,8% 34,8% 25,0% 40,2%

Nem szoktam 
használni 50,7% 49,7% 44,8% 43,1% 46,6% 51,7% 58,7% 48,9%

Nincs is ilyen 11,2% 8,8% 9,0% 9,5% 9,6% 13,5% 16,3% 10,9%

Település 
közösségi 

oldala

Szoktam 
használni 48,0% 45,7% 44,6% 44,8% 39,4% 33,1% 23,7% 39,6%

Nem szoktam 
használni 40,0% 42,4% 43,1% 42,5% 47,4% 49,8% 57,3% 46,3%

Nincs is ilyen 11,9% 11,9% 12,3% 12,7% 13,2% 17,2% 19,0% 14,1%

A település 
újságja

Szoktam 
használni 30,5% 34,7% 40,3% 43,1% 43,6% 48,3% 50,5% 41,7%

Nem szoktam 
használni 35,2% 33,0% 28,8% 24,6% 20,4% 16,6% 18,3% 25,0%

Nincs is ilyen 34,3% 32,3% 30,9% 32,3% 36,0% 35,1% 31,3% 33,3%

A település 
rádióadó-ja

Szoktam 
használni 16,6% 12,5% 12,3% 11,6% 10,7% 11,3% 14,0% 12,3%

Nem szoktam 
használni 25,2% 28,5% 26,5% 23,4% 20,9% 19,7% 22,6% 24,0%

Nincs is ilyen 58,2% 59,1% 61,2% 65,0% 68,4% 69,0% 63,4% 63,7%

A település 
tévéadása

Szoktam 
használni 20,1% 14,3% 17,0% 17,0% 17,4% 19,2% 21,7% 17,7%

Nem szoktam 
használni 30,7% 33,7% 31,2% 26,9% 23,4% 21,3% 21,3% 27,0%

Nincs is ilyen 49,2% 52,0% 51,8% 56,2% 59,2% 59,5% 57,0% 55,3%

Infor-
má-ciós 

oszlopok, 
hirde-

tő-táblák

Szoktam 
használni 46,6% 46,0% 51,6% 54,1% 56,5% 56,6% 54,9% 52,5%

Nem szoktam 
használni 43,9% 45,2% 39,7% 38,3% 35,1% 32,6% 36,2% 38,5%

Nincs is ilyen 9,5% 8,7% 8,7% 7,5% 8,5% 10,8% 8,9% 9,0%
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Oszlop %
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Han-
gos-be-
mondó

Szoktam 
használni 11,2% 6,0% 6,2% 6,9% 7,4% 7,9% 12,1% 7,8%

Nem szoktam 
használni 34,3% 33,3% 36,4% 33,2% 30,7% 29,4% 30,6% 32,5%

Nincs is ilyen 54,6% 60,7% 57,4% 59,9% 61,9% 62,7% 57,2% 59,7%

Könyvtár

Szoktam 
használni 43,7% 43,0% 46,3% 49,6% 50,6% 48,0% 46,4% 46,9%

Nem szoktam 
használni 47,8% 51,4% 48,6% 45,4% 44,7% 45,9% 47,3% 47,5%

Nincs is ilyen a 
településen 8,5% 5,6% 5,1% 5,0% 4,8% 6,1% 6,3% 5,6%

51. táblázat: Informálódás, tájékozódás a település életéről – életkor szerinti bontásban

Míg a település weboldalát jellemzően a fiatal középkorúak (20-59 évesek) hasz-
nálták nagyobb arányban, addig a közösségi oldalakat jobbára az ennél fiata-
labbak (49 éves korig bezárólag) . Ugyanakkor mindenképpen említést érdemel, 
hogy még 70 éves kor felett is a lakosság negyede informálódik ezekből a digitális 
csatornákból, míg a 60-69 évesek körében minden harmadik lakos élt ezzel a lehe-
tőséggel . A különbség a leginkább digitális bennszülöttnek számító életkori csopor-
tokhoz viszonyítva nem is drámai .  Ezzel szemben – a válaszok tükrében – a korral 
emelkedik a hirdetőoszlopokról és a helyi újságokból való tájékozódás aránya . A 
könyvár használata is hasonló képet mutatott, de a 60 év felettiek esetében némileg 
visszaesett .

A válaszadók iskolázottsága is befolyással bírt a település életével kapcsolatos 
hírekhez való hozzájutás csatornaválasztását illetően (52 . táblázat) . 
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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%

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%
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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%

Hangosbemondó

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%

52. táblázat: Informálódás, tájékozódás a település életéről – iskolai végzettég szerinti bontásban

Megfigyelhető volt, hogy általában minél magasabban iskolázott csoportot vizsgál-
tunk, annál nagyobb arányban használták az egyes csatornákat . A legalacsonyabb és 
a legmagasabb végzettségűek használati arányai között általában kétszeres különbség 
volt tapasztalható . (Ez alól az összefüggés alól egyedül a hangosbemondó használata 
jelent markáns kivételt, itt nem nőtt az iskolázottsággal a csatorna használata . Ez 
vélhetően a hangosbemondók kistelepülésekre jellemző előfordulása és használata 
miatt volt így .) Iskolázottság szerint a legnagyobb különbséget a település webolda-
lának használata esetében találtuk, ahol a nyolc általánost végzettek mindössze alig 
negyede (23,3%) használta ezt a tájékoztatási csatornát, míg a diplomásoknak több 
mint hattizede (60,6%) . Ha nem is ekkora, de hasonlóan jelentős a különbség a tele-
pülés újságja, közösségi oldala és könyvtára felhasználását tekintve is .
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A legszínesebb képet a gazdasági aktivitás szerinti elemzés kapcsán kaphattuk . 
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Település 
weboldala

Szoktam 
használni 47,5% 40,4% 39,5% 29,2% 42,1% 28,3% 21,7% 40,2%

Nem szoktam 
használni 44,3% 47,7% 50,6% 55,6% 45,9% 56,2% 60,8% 48,9%

Nincs is ilyen 8,2% 11,9% 9,9% 15,2% 12,0% 15,4% 17,5% 10,9%

Település 
közösségi 
oldala

Szoktam 
használni 45,6% 43,2% 46,9% 30,0% 39,4% 26,5% 23,7% 39,6%

Nem szoktam 
használni 42,4% 43,9% 41,7% 50,7% 44,5% 55,3% 58,2% 46,3%

Nincs is ilyen 12,0% 12,9% 11,4% 19,4% 16,1% 18,2% 18,2% 14,1%

A telepü-
lés újságja

Szoktam 
használni 43,5% 37,1% 32,1% 24,6% 37,7% 50,7% 26,3% 41,7%

Nem szoktam 
használni 23,0% 31,0% 37,7% 36,0% 23,7% 17,7% 36,6% 25,0%

Nincs is ilyen 33,4% 31,9% 30,1% 39,4% 38,6% 31,6% 37,2% 33,3%

A telepü-
lés rádió-
adója

Szoktam 
használni 11,6% 13,9% 16,2% 9,6% 12,1% 12,9% 10,1% 12,3%

Nem szoktam 
használni 22,1% 30,9% 26,5% 31,2% 24,4% 21,2% 31,7% 24,0%

Nincs is ilyen 66,2% 55,1% 57,3% 59,2% 63,5% 65,9% 58,2% 63,7%

A telepü-
lés tévéa-
dása

Szoktam 
használni 17,2% 19,4% 18,0% 11,4% 17,7% 20,8% 12,5% 17,7%

Nem szoktam 
használni 26,3% 32,6% 32,6% 34,3% 24,7% 21,1% 34,1% 27,0%

Nincs is ilyen 56,5% 47,9% 49,4% 54,3% 57,6% 58,1% 53,4% 55,3%

Infor-
mációs 
oszlopok, 
hirdető-
táblák

Szoktam 
használni 55,3% 48,1% 45,7% 41,2% 51,8% 55,4% 39,5% 52,5%

Nem szoktam 
használni 37,2% 39,5% 46,3% 45,4% 38,5% 34,7% 46,1% 38,5%

Nincs is ilyen 7,5% 12,4% 8,0% 13,4% 9,7% 9,8% 14,4% 9,0%

Hangosbe-
mondó

Szoktam 
használni 6,4% 11,2% 8,1% 10,6% 7,3% 9,8% 6,9% 7,8%

Nem szoktam 
használni 31,3% 36,8% 32,4% 39,0% 31,6% 30,6% 40,2% 32,5%

Nincs is ilyen 62,4% 52,0% 59,5% 50,4% 61,1% 59,6% 52,9% 59,7%

Könyvtár

Szoktam 
használni 49,9% 46,6% 46,9% 32,0% 46,3% 46,5% 34,1% 46,9%

Nem szoktam 
használni 46,0% 45,4% 45,9% 58,1% 48,2% 47,6% 56,4% 47,5%

Nincs is ilyen a 
településen 4,1% 8,0% 7,2% 10,0% 5,5% 6,0% 9,5% 5,6%

53. táblázat: Informálódás, tájékozódás a település életéről – foglalkozás szerinti bontásban



119Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás, mid-term jelentés

Míg a teljes munkaidőben foglalkoztatottak legnagyobb arányban a település 
weblapját és a könyvtárat preferálták, addig a tanulók a település közösségi odalát 
és rádióját használták nagyobb arányban . A nyugdíjasok a hagyományos csatornák 
fogyasztói között tűntek fel jelentősebb arányban: az újságot, a tévét és a hirde-
tőoszlopokat részesítették előnyben . 

5.2.9. Beágyazottság, kapcsolatok , szociális háló

Alfejezetünk utolsó szakaszában a „Lakossági megkérdezés” kutatás 1 . alkalmának 
eredményei alapján a válaszadók helyi közösségbe való beágyazottságát és szociális 
hálóját vizsgáljuk részletesen . A településhez való kötődés nagyban befolyásolhatja 
a közösségért való tenni akarás szintjét, így különösen fontos ennek megismerése .

Elmondása alapján a településen élők többsége, több mint négyö-
töde már legalább 20 éve az adott településen él, a válaszadók több mint 
kétharmada pedig születése óta (54. táblázat) .

%   Férfi Nő Átlag

Mióta él a településen?

születése óta 69,9% 65,6% 67,6%

20-x 13,3% 18,2% 15,9%

10-20 éve 9,3% 9,0% 9,1%

0-10 éve 7,6% 7,2% 7,4%

Hány rokona él a településen?

egy sem 5,5% 6,1% 5,8%

1-5 32,8% 29,6% 31,1%

6-10 24,8% 23,9% 24,3%

11-20 21,8% 22,5% 22,2%

21-x 15,2% 18,0% 16,7%

Hány személlyel beszélt tegnap a településen?

senkivel 3,2% 2,2% 2,6%

1-5 38,0% 35,3% 36,5%

6-10 28,3% 30,2% 29,3%

11-20 18,3% 19,5% 18,9%

21-x 12,4% 12,8% 12,6%

54. táblázat: Beágyazottság, kapcsolatok, szociális háló – nemek szerinti bontásban

Ennek megfelelő kiterjedtségűek a helyiek társas kapcsolatai, nagyon kevesen, 
mindössze a kérdezettek 5,8%-a mondta azt, hogy egyetlen rokona sem él a tele-
pülésen, és még ennél is kevesebben nyilatkozták, hogy az előző nap nem beszéltek 
senkivel a településen (2,6%) . Ezzel szemben a válaszadók közel 40%-a bírt legalább 
10 rokonnal az adott településen (38,9%), és több mint 60%-uk legalább 6 másik 
emberrel folytatott eszmecserét a felmérést megelőző napon . 
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Meglehetősen kis arányban találunk tehát bezárkózó, elszigetelt embe-
reket (ugyanakkor az ő esetükben feltételezzük, hogy a felmérésben való 
részvétel is kisebb valószínűségű lehetett, így arányuk esetében elképzel-
hető alulreprezentáltság), az információáramlás lehetősége tehát jórészt 
adott.

Demográfiai különbségek

A nők – a válaszadások tükrében feltételezhető, hogy – némileg több kapcsolatot 
tartanak fent, mint a férfiak, közöttük ugyanis kevesebben voltak, akik a lekérde-
zést megelőző napon kevesebb mint 6 emberrel beszéltek a településen .

Látható, hogy minél fiatalabb valaki, annál nagyobb valószínűséggel él szüle-
tése óta a településen . Ezzel fordított arányban, a kor előre haladtával egyre való-
színűbb, hogy valakinek nem él rokona az adott településen (55 . táblázat) .
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Mióta él a telepü-
lésen?

születése 
óta 84,3% 73,8% 66,2% 63,8% 64,4% 62,8% 64,9% 67,6%

20-x 0,6% 3,4% 7,0% 15,6% 24,6% 29,2% 27,6% 15,9%

10-20 éve 7,4% 9,9% 13,8% 14,0% 6,5% 5,0% 5,3% 9,1%

0-10 éve 7,7% 12,9% 13,0% 6,6% 4,5% 3,0% 2,2% 7,4%

Hány rokona él a 
településen?

egy sem 2,3% 5,0% 6,0% 5,5% 5,8% 6,5% 7,9% 5,8%

1-5 32,3% 32,4% 31,3% 30,6% 29,5% 30,0% 30,1% 31,1%

6-10 27,8% 24,4% 24,1% 24,0% 24,6% 23,3% 23,7% 24,3%

11-20 23,9% 23,0% 22,3% 23,6% 22,2% 20,2% 22,1% 22,2%

21-x 13,6% 15,2% 16,4% 16,4% 17,9% 20,0% 16,2% 16,7%

Hány személlyel 
beszélt tegnap a 
településen?

senkivel 5,7% 3,1% 2,3% 1,9% 2,3% 2,4% 2,3% 2,6%

1-5 33,1% 36,5% 35,5% 34,1% 32,9% 37,5% 46,4% 36,5%

6-10 29,9% 29,1% 29,3% 29,0% 29,6% 31,1% 28,1% 29,3%

11-20 17,3% 18,3% 20,7% 21,0% 19,8% 18,6% 15,1% 18,9%

21-x 13,9% 13,0% 12,3% 14,0% 15,4% 10,4% 8,1% 12,6%

55. táblázat: Beágyazottság, kapcsolatok, szociális háló – életkor szerinti bontásban
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A felmérés alapján viszont a kommunikáció leginkább a középkorúak terepe . A 
legtöbb emberrel a beszámolók alapján a 40-59 éves korosztály beszélt egy nap . Ez 
nyilván összefügg a gazdasági aktivitásukkal is . Főleg a 70+ korosztály körében 
volt megfigyelhető a beszélgetőtársak számának csökkenése, amely összekapcsol-
ható mind a nyugdíjas léttel, mind a kevesebb rokonnal, emellett valószínűsíthetően 
a napi mobilitás csökkenésével is .

Iskolázottság szerint vizsgálva (56 . táblázat) a kapcsolatokat és a beágyazott-
ságot látható volt, hogy a diplomások között jelentősen kisebb volt a születésük óta 
a településen élők aránya . 
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Mióta él a településen?

születése 
óta 71,6% 70,6% 68,7% 57,3% 67,6%

20-x 14,7% 16,7% 13,7% 19,7% 15,9%

10-20 éve 7,1% 8,2% 9,8% 11,6% 9,1%

0-10 éve 6,6% 4,5% 7,8% 11,4% 7,4%

Hány rokona él a településen?

egy sem 5,2% 4,8% 5,0% 8,8% 5,8%

1-5 28,2% 30,7% 32,3% 32,0% 31,1%

6-10 24,4% 25,9% 24,4% 21,9% 24,3%

11-20 23,7% 22,7% 21,8% 20,8% 22,2%

21-x 18,5% 15,9% 16,4% 16,5% 16,7%

Hány személlyel beszélt tegnap a 
településen?

senkivel 3,1% 2,3% 2,6% 2,5% 2,6%

1-5 39,1% 38,1% 36,8% 31,2% 36,5%

6-10 29,8% 31,0% 29,5% 27,1% 29,3%

11-20 16,1% 18,3% 18,7% 22,9% 18,9%

21-x 11,8% 10,3% 12,4% 16,3% 12,6%

56. táblázat: Beágyazottság, kapcsolatok, szociális háló – iskolai végezettség szerinti bontásban

Ennek oka lehet, hogy egyrészt diplomaszerzés céljából el kellett hagyniuk tele-
pülésüket (a mintába került települések közül nem sokban van felsőfokú képzés), 
majd közülük sokan már nem is költöztek vissza arra a településre, ahol születtek, 
hanem máshol vállaltak, találtak munkát . Ez meglátszott a településen élő rokonok 
számával kapcsolatos kérdésre adott válaszok eredményein is: a diplomások között 
voltak a legmagasabb arányban olyanok, akiknek nem élt rokonuk az adott telepü-
lésen . Ugyanakkor a diplomások társas kapcsolatait ez, úgy tűnt, nem érinti hátrá-
nyosan: közöttük találtuk a legtöbb olyan személyt, aki a megelőző napon legalább 
10 emberrel beszélgetett . 
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A beágyazottság a gazdasági aktivitással is összevetésre érdemes . 
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Mióta él a 
települé-
sen?

születése 
óta 65,5% 67,6% 84,6% 74,7% 64,2% 64,9% 65,3% 67,6%

20-x 15,0% 14,2% 0,7% 8,8% 4,0% 27,5% 16,6% 15,9%

10-20 éve 10,8% 10,9% 6,9% 10,0% 13,5% 5,0% 8,7% 9,1%

0-10 éve 8,6% 7,2% 7,8% 6,5% 18,3% 2,6% 9,5% 7,4%

Hány 
rokona él 
a települé-
sen?

egy sem 6,1% 5,0% 2,5% 3,5% 3,9% 7,0% 6,5% 5,8%

1-5 29,9% 36,1% 33,8% 33,6% 32,7% 30,3% 31,4% 31,1%

6-10 23,7% 22,1% 28,1% 26,7% 25,8% 24,2% 22,2% 24,3%

11-20 22,4% 20,6% 23,9% 22,6% 22,1% 21,5% 24,0% 22,2%

21-x 17,9% 16,2% 11,7% 13,6% 15,5% 17,0% 15,9% 16,7%

Hány 
személyé-
vel beszélt 
tegnap a 
települé-
sen?

senkivel 2,0% 3,2% 5,5% 2,9% 3,0% 2,3% 4,1% 2,6%

1-5 31,8% 37,9% 33,9% 46,1% 41,6% 45,2% 39,9% 36,5%

6-10 28,7% 31,1% 28,6% 28,1% 30,4% 30,1% 35,0% 29,3%

11-20 21,8% 17,3% 17,1% 15,9% 15,7% 15,0% 13,0% 18,9%

21-x 15,7% 10,6% 15,0% 7,0% 9,3% 7,4% 8,0% 12,6%

57. táblázat: Beágyazottság, kapcsolatok, szociális háló – foglalkozás szerinti bontásban

A foglalkozási csoportokat áttekintve (57 . táblázat) érdemes észrevenni, hogy a 
tanulók mellett – akikről a korcsoportok elemzése során már megjegyeztük, hogy 
fiatal koruk miatt még nem is nagyon lehetett alkalmuk más településre költözni – 
az álláskeresők között találtunk kiemelkedő arányban olyanokat, akik születésük 
óta a településen élnek (74,7%) .

5.3. Összefoglalás

Az alábbiakban röviden összegezzük kutatásonként vizsgálati eredményeinket, 
összefoglalva annak legfőbb megállapításait, kiemelkedő véleményformálói és 
lakossági visszajelzéseit, adatait .  
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5.3.1. Összefoglalás és következtetések a Kutatási jelentés kvalitatív 
kutatás eredményeiről vizsgálat tükrében

A kutatás első alkalma során kapott eredmények összefoglalása

A strukturált interjúk eredményeinek összefoglalása

A „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” vizsgálat első alkalma 
során az adatbázis elemeinek száma 2.476 fő volt . 

A válaszadó véleményformálók többsége (41%) a helyi önkormányzatnál dolgo-
zott . A megyei megoszlást tekintve a legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
válaszoltak a kérdésekre (620 fő), illetve Somogy megyében (594 fő) . A megyék 
szerinti válaszadásai arányok kiindulási alapja a mintavételi eljárásból eredő sajá-
tosságok voltak .

A teljes minta, vagyis a megkérdezettek 78%-a tudta, hogy a településén 
közösségfejlesztési folyamat zajlik, 19%-uk nem tudott erről . Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében volt a legkiemelkedőbb a közösségfejlesztési projektek ismere-
tének hiánya, itt 30%-os hiátust mértünk . 

A válaszadók véleménye szerint a kutatási minta 54%-ában volt a közösség-
fejlesztésben érintett szervezet az adott településen, 20%-ban nem műkö-
dött ilyen szervezet, a megkérdezettek negyede nem tudta a választ a kérdésre . A 
legnagyobb arányban Baranya (37%) és Somogy (30%) megyékben nem volt ilyen 
intézmény/civil szervezet a településeken .

A településeken működő, közösségfejlesztésben érintett szervezetek 
megítélése alapvetően pozitív volt . A megkérdezettek összességében 60-80%-
ban elégedettek voltak a közösségfejlesztésben érintett intézmények és szerve-
zetek működésével, céljaival, programjával és kommunikációjával, csak elenyésző 
mértékű volt az elégedetlenség megfogalmazása (2-4%) . 

A válaszok alapján a közösségfejlesztésben érintett szervezetek fejlesz-
tési iránya túlnyomó részt közösségi alapú, közösség által irányított volt .

A megkérdezett véleményformálók a közösségfejlesztési folyamatokkal 
kapcsolatban a rendezvényeken, eseményeken részt vevők számának növe-
lését (68%), a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztését (67%), és a bevont 
emberek számának emelését (65%) jelezték a legfontosabb szempontokként. 

A megkérdezettek szerint az önkormányzatok 27%-a teljes mértékben 
tisztában volt a helyi lakosok közösségfejlesztéssel kapcsolatos igénye-
ivel, 41%-uk szerint inkább tisztában volt vele . A kulturális intézmények 
szintén jellemzően tisztában voltak a helyi lakosok igényeivel, 22%-uk 
szerint teljesen tisztában voltak velük, 47%-uk szerint inkább tisztában voltak 
azokkal .

A véleményformálók szerint az elinduló közösségfejlesztési folyamatok 
társadalmi aktivitásra gyakorolt hatása jó . A válaszadók fele szerint a közös-
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ségfejlesztési folyamatok serkentették a társadalmi aktivitást, de 20%-uk véle-
ménye alapján nem volt hatásuk arra . E kérdés kapcsán fontos megjegyeznünk, 
hogy ekkor, az első mérés alkalmával a minta negyede nem tudta a választ erre a 
kérdésre .

A válaszadóknál a településen működő kulturális szolgáltatások köréből 
a hagyományos közösség kulturális értékeinek megőrzése volt a legnép-
szerűbb (70%) . A művelődő közösségek támogatása állt a második helyen (69%), 
harmadikként pedig a közösségi és társadalmi részvétel támogatása szerepelt, 
kimagasló értékkel (67%) .

 A megkérdezettek véleménye szerint a települések 77%-ában volt és műkö-
dött, 20%-ában nem működött közművelődési intézmény, illetve közösségi 
színtér . A válaszadók 3%-a pedig nem tudta vagy nem válaszolt erre a kérdésre . 

A megkérdezett véleményformálók a közművelődési intézmények elsőd-
leges feladatának a rendezvények szervezését tekintették (89%), második 
helyen az információs tevékenységek álltak (74%) . A válaszolók a közösségi 
színterek esetében is a rendezvények szervezését érezték elsődleges 
feladatnak (81%), az információs tevékenység itt is a második helyen állt, de már 
csak 53%-os elterjedtséggel . 

A megkérdezettek szerint a 10-50 fő közötti létszámú rendezvények voltak 
a leggyakoribbak mindkét intézménytípus esetében (közművelődési intéz-
mény és közösségi színtér) . A válaszadók szerint a közművelődési intézmények láto-
gatóinak száma nem változott az elmúlt öt évben (39%), közel ugyanennyien érezték 
úgy, hogy növekedett (36%), 11%-uk szerint pedig csökkent . A közösségi színterek 
látogatóinak számát is hasonlóan ítélték meg: 40% szerint növekedett ez a szám, 
39% szerint nem változott az elmúlt 5 évben . A válaszok alapján a helyi idősek 
és a családok voltak a rendszeres látogatók. Fontos az aktívak magas aránya 
is, és az, hogy a magasabban iskolázottak lakosságon belüli arányuknál magasabb 
mértékben vettek részt a rendezvényeken . Ugyanez volt jellemző a közösségi szín-
terek tipikus látogatóira is .

Az interjúk tükrében a muzeális intézményekkel kapcsolatban azt mondhatjuk, 
hogy a helyi véleményformálók 35%-a szerint működött muzeális intéz-
mény a településen, 60%-uk jelezte azt, hogy nem volt muzeális intézmény, és 
5%-uk pedig nem tudta, hogy van-e, illetve nem válaszolt a kérdésre . 

Az adatok alapján az rajzolódott ki, hogy a megkérdezettek a muzeális intézmé-
nyek feladatai közül a legfontosabbnak a gyűjtést és kiállítást tartották, 
ezután következett a múzeumpedagógiai tevékenység, és kisebb arányban jelent 
meg a gyűjteménnyel kapcsolatos kereskedelmi tevékenység (pl . ajándéktárgyak, 
könyvek, szolgáltatások árusítása) . 

A megkérdezettek szerint a muzeális intézmények rendszeres látogató-
inak mintázata más volt, mint a közművelődési intézményeké . Itt is a legnagyobb 
csoport a gyerekeké és a fiataloké (73%) volt, de második helyen a településen 
kívüliek (más települések lakosai, turisták) szerepeltek (67%) . Legkevésbé tipikus 
látogató az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők csoportja (19%) volt . A véle-
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mények szerint (41%) a látogatók száma nem változott az elmúlt öt évben, de a 
megkérdezettek 30%-a szerint növekedett ez a szám .

A visszaérkezett adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a megkérdezettek 
95%-a szerint működött könyvtár a településén, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében (10%) és Zala megyében (14%) volt a legmagasabb a könyvtár nélküli 
települések aránya .

A véleményformálók szerint a könyvtárak feladatai közül a könyvgyűj-
temény „menedzselése” (a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, 
megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása) volt a legfontosabb 
feladat (79%), ezt követte a kulturális és közösségi programok szervezése (59%) .

A megkérdezett alanyok szerint a könyvtárak tipikus látogatói itt is a 
gyerekek és a fiatalok (85%), a helyiek (69%), és 65%-ban az idősek voltak . Érdekes 
azonban, hogy a magasan iskolázottak aránya csupán 21% volt, ami nagyon hasonló 
volt az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők százalékos megoszlásával (20%) . 
A településen kívüliek 10%-ot képviseltek . A könyvtárlátogatók száma a válaszolók 
40%-a szerint nem változott, 23% szerint növekedett .

Az első adatfelvétel során összesen 360 településen kerültek összegyűj-
tésre esetpéldák formájában települési jelentések, összesen 1 .460 esetpél-
dából készült válogatás jelen kiadványunkba . Az esetpéldákból kirajzolódó főbb 
eredmények a következők:

A települési jelentések szerint a helyi lakosok 54,2%-a inkább érdeklődött a 
közös ügyek iránt . A megyék közül ebben Nógrád volt kiemelkedő, ott a lakosság 
közel harmada (28%) nagyon érdeklődött a helyi ügyek felől .

A helyi muzeális intézmények aktivitása még jelentősen növelhető, ugyanis 
a visszajelzések alapján csupán minden negyedik muzeális intézmény játszott aktív 
szerepet a helyi közösségek szervezésében . Nógrád megye itt is kiemelkedő volt .

A helyi könyvtári intézmények jelenléte meghatározó volt a közössé-
gekben, a válaszolók szerint 58%-uk pedig aktívnak is volt tekinthető a helyi közös-
ségek szervezése, fejlesztése szempontjából . A legaktívabbaknak Nógrád (44%) és 
Tolna megyében (40%) érződtek a könyvtárak .

A helyi könyvtárak túlnyomó részt sikerrel találták meg a hangot a 
lakossággal . A legkimagaslóbb teljesítményt Bács-Kiskun és Zala megyékben 
érték el a könyvtárak ezen a téren .

A települési jelentést kitöltők tapasztalatai és ismeretei szerint a települések 
közel tizedében nem volt helyi közművelődési intézmény (9,1%) . Ahol viszont 
volt intézmény, ott jelentős szerepet vállaltak, aktivitásuk egyértelműen kimutat-
ható volt, ti . 61,6% esetében inkább aktív volt a szerepvállalásuk . Még fontosabb az, 
hogy a vélemények szerint csupán 8% esetében érződött, hogy a helyi közművelődési 
intézmény passzív szerepet játszott ezen a téren . Dél-Alföldön figyelhettük meg a 
legmagasabb elégedettségi értékeket a témával kapcsolatosan .

Az esetpéldák alapján a válaszolók 7%-a szerint a közösség teljes 
mértékben összetartó volt, 55%-uk pedig inkább összetartónak érzékelte . 
A válaszadók negyede érezte azt, hogy a közösség, amiben él, egyáltalán nem össze-
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tartó . Amikor megyei bontásban vizsgáltuk az adatokat, azt tapasztaltuk, hogy 
Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megyékben az átlagosnál 
többen érzékelték összetartónak közösségüket .

A kutatás második alkalma során kapott eredmények összefoglalása

A strukturált interjúk eredményeinek összefoglalása

Az adatbázis elemei, így a megkérdezett véleményformálók száma a kutatás 
második körében 2.159 fő volt . Ez a kutatás első körében 2 .476 fő volt .

Munkahely szempontjából a megkérdezettek túlnyomó többsége, 42% az önkor-
mányzatnál dolgozott (az első fordulóban ez az arány 41% volt) . A közösség fejlesz-
téséhez fűződő kapcsolatuk nagyon változó, de a minta több mint fele a közösség 
fejlesztésében közvetlenül részt vevő szakember volt . Megyei megoszlásban vizs-
gálva az adatokat az látszik, hogy a legtöbben Somogy megyében válaszoltak a 
kérdésekre (589 fő), ezt szorosan követi Borsod-Abaúj-Zemplén megye (516 fő) . A 
kutatás első fordulójában a legtöbb válasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből érke-
zett és ezt követte Somogy megye, vagyis megfordult a sorrend . A kutatás második 
körében a legkevesebb választ Heves megyéből kaptuk (5 fő) . 

A megkérdezett véleményformálók már 86%-a tudta, hogy a településen 
közösségfejlesztés zajlik, 10%-uk nem tudott róla, 4% nem válaszolt a kérdésre .

A válaszolók 56%-a szerint volt a településen közösségfejlesztésben érin-
tett szervezet, 21%-ban nem volt ilyen, a válaszadók 24%-a pedig nem tudta a 
választ a kérdésre .

Ahogy a kutatás első fordulójában is, ezen alkalom során is a megkérdezettek 
összességében 60-80%-ban voltak elégedettek a közösségfejlesztésben érin-
tett szervezetek működésével, céljaival, programjával és kommunikációjával . 
Elenyésző mértékű volt az elégedetlenség (2-4%), hasonlóan az első adatfelvétel 
visszajelzéseihez . 

A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a tapasztalatok szerint a közösség-
fejlesztési irány túlnyomó részt közösségi alapú és kismértékben szakértő 
által irányított .

A véleményformálók közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatosan 
megfogalmazott három legfontosabb elvárása az alábbi volt: a rendezvé-
nyeken, eseményeken részt vevők számának növelése (69%), a bevont emberek 
számának emelése (65%), illetve a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése 
(63%) .

A válaszadók szerint az önkormányzatok 32%-a teljes mértékben tisz-
tában volt a helyi lakosok közösségfejlesztéssel kapcsolatos igényeivel, 
40% szerint inkább tisztában volt vele . A válaszolók szerint a kulturális intézmé-
nyek szintén jellemzően tisztában voltak a helyi lakosok igényeivel .

A településen működő szolgáltatások tekintetében a közösségi és társa-
dalmi részvétel támogatása vezetett, a megkérdezettek 78%-a számolt be arról, 
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hogy ilyen szolgáltatás működött a lekérdezés időszakában településén . Ugyanilyen 
mértékű a válaszadók részéről a művelődő közösségek támogatása is (78%), és ezt 
követi a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése (74%) .

A megkérdezettek tudomása szerint a települések 70%-ában működött 
közművelődési intézmény, 26%-ában nem, a megkérdezettek 4%-a nem tudta a 
választ vagy nem válaszolt . A legalacsonyabb értéket Baranya megyében mérték, 
ott a válaszadók szerint a települések 40%-ában volt közművelődési intézmény .

A második alkalom során mért visszajelzések alapján a megkérdezettek a 
közművelődési intézmények elsődleges feladatának a rendezvények szer-
vezését tekintették (88%), ezt követték az információs tevékenységek (77%), 
illetve az ismeretterjesztés (74%) mint tevékenységtípus . A közösségi színterek 
esetében is ez volt a sorrend, de eltérő arányokkal: a válaszolók a rendezvények 
szervezését érezték elsődleges feladatuknak (87%), az információs tevékenység itt 
is a második helyen állt 71%-os elterjedtséggel, az ismeretterjesztés pedig 64%-os 
arányt mutatott .

A megkérdezett véleményformálók tapasztalatai szerint a 10-50 fő közötti 
létszámú rendezvények voltak a leggyakoribbak mind a közművelődési 
intézmények, mind a közösségi színterek esetében. A rendszeres látogatók 
hasonlóan az első alkalom eredményeihez: a helyi idősek és a családok voltak, 
fontos az aktívak magas aránya, és az, hogy a magasabban iskolázottak lakosságon 
belüli arányuknál nagyobb mértékben vettek részt a rendezvényeken . A válaszolók 
szerint ugyanez a trend rajzolódott ki a közösségi színterek tipikus láto-
gatói között is . A közművelődési intézmények látogatói száma nem változott 
(61%), negyedük szerint még növekedett is (26%) . A közösségi színterek látogató-
szám-alakulása is hasonló volt .

A válaszolók 36%-a úgy tudja, hogy működik muzeális intézmény a tele-
pülésén, 59% nem tudott ilyen típusú intézményről, az alanyok 5%-a pedig nem 
tudta a választ vagy nem válaszolt a kérdésre . 

A megkérdezettek a muzeális intézmények feladatai közül a legfonto-
sabbnak a kulturális javak (például műtárgyak) őrzését tartották (90%), 
ezen tárgyak kiállítása a második legjellemzőbb feladat volt (86%), majd ezen 
tárgyak gyűjtésének feladata a harmadik legfontosabb (80%) tevékenységként 
jelent meg .

A válaszolók tapasztalatai szerint a muzeális intézmények rendszeres láto-
gatóinak mintázata más volt, mint a közművelődési intézményeké, mert ezen kuta-
tási alkalom során is a legnagyobb csoport a gyerekeké és fiataloké (75%) 
volt, a harmadik helyen a településen kívüliek szerepeltek (62%) . A megkérdezett 
véleményformálók többsége szerint a látogatók száma leginkább nem változott az 
első adatfelvételhez képest eltelt fél évben (59%), 23%-uk szerint még növekedett is .

A kutatás során megkérdezett véleményformálók 95%-a szerint működik 
könyvtár a településén .

A visszajelzések szerint a könyvtárak feladatai közül az állomány „mene-
dzselése” (a könyvállomány folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondo-



128 Kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás, mid-term jelentés

zása és rendelkezésre bocsátása) volt a legfontosabb és leginkább elvárt feladat 
(74%) a válaszolók részéről, második helyen állt a szabadpolcos kölcsönzés (64%), 
majd ezt követte a kulturális és közösségi programok szervezése (60%) . Legalacso-
nyabb mértékben az információs szolgáltatás és az elektronikus könyvtári doku-
mentumok elérhetősége jelent meg .

A megkérdezettek tapasztalatai szerint a könyvtárak rendszeres látogatói 
a gyerekek és a fiatalok (87%), a helyiek (72%), valamint 63%-ban az idősek 
voltak . A könyvtárlátogatók száma a megkérdezettek 64%-a szerint az elmúlt fél 
évben nem változott .

A települési jelentések eredményeinek összefoglalása

Összesen 349 településen kerültek összegyűjtésre települési jelentések a helyi közös-
ségfejlesztő mentor és kérdezőbiztos által a kutatás második alkalma során . Az 
esetpéldákat négy kérdés mentén rögzítették, így összesen 1 .396 darabból készült a 
válogatás . A települési jelentésekből kirajzolódó főbb eredmények szerint jelentős 
változások nem történtek a fél év során . 

Az eredmények a következők

A válaszolók tapasztatai szerint a közösség megítélése szempontjából vissza-
térő probléma az elvándorlás, a fiatal, munkaképes lakosság nagyobb 
városokba költözése, az elöregedés és elnéptelenedés. Sok településen éppen 
az idősek a közösségileg aktívak, sokszor ők jelentik az egyetlen közösségfor-
máló erőt, a közösségszervezés motorját a településen . Ahol a megkérdezettek össze-
tartónak érezték a közösséget, ott általában az iskola, az óvoda, a nyugdíjasklub és/
vagy a település vezetése tartotta azt össze . Fontos szerepük van még a különböző 
egyesületeknek, kluboknak és civil szervezeteknek is .

A helyiek közös ügyek iránt való érdeklődése a válaszok alapján pozitív 
irányba mutatott (12%-uk nagyon érdeklődött, 38%-uk inkább érdeklődött, 34% 
semleges), és ugyanilyen fontos üzenet a negatív körülmények szinte teljes hiánya is .

A közösségi színtér és a közművelődési intézmények fogalma, szerepe a visszajel-
zések alapján a funkcionalitás és működési jelleg, illetve a közös munkatárs miatt 
sok településen összemosódott . 

A települési jelentést kitöltők szerint a helyi muzeális intézmények aktív 
szerepet töltöttek be a települések többségében (csupán az esetek 3%-ában 
passzívak, a kutatás első fordulójában 4%-os passzivitást jeleztek a válaszadók) . A vála-
szolók negyede szerint a helyi közművelődési intézmények is kifejezetten aktívak 
(24%), 38%-ban inkább aktívak (teljesen passzívak csupán az esetek 11%-ában) voltak .

A közművelődési intézmények és a lakosság kapcsolatát tekintve a 
megkérdezettek 56%-ban pozitívnak látták a képet, az esetek ötödében 
(18%) pedig kifejezetten hatékonynak és sikeresnek ítélték meg azt . A vélemények 
szerint az intézmények tisztában voltak a lakosság igényeivel. 
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A könyvtárak ezen kutatási alkalom során is, a válaszolói vélemények 
ötödében kiemelkedően és egyértelműen aktív szerepet játszottak (20%), 
37%-ban inkább aktívak voltak a helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából . A tapasztalatok szerint a lakosság általában elégedett is volt ezzel a 
hálózattal . A válaszadók ötöde kifejezetten elégedett, 36%-uk inkább elégedett és 
hatékonynak tartotta ezeket a kulturális intézményeket . 

A települési jelentések alapján azt mondhatjuk, hogy válaszolók szerint a közös-
ségfejlesztési folyamatok hatása pozitív volt a társadalmi aktivitásra, a 
közösségi szerepvállalásra gyakorolt hatás is jónak volt mondható . 

A válaszadók a települések 9%-ában érezték a közösséget teljes mértékben 
összetartónak (ez 2%-kal nagyobb érték, mint a kutatás első alkalma során volt), 
és 57%-ában inkább összetartónak (ez nagyon pozitív megítélés és 2%-os növe-
kedést mutat az első kutatási körhöz képest) .

5.3.2. Összefoglalás és következtetések a Lakossági megkérdezés 
tükrében

A 15 ezer fős lekérdezés 1 . alkalma alapján megvizsgálhattuk, hogy a projektben 
részt vevő települések lakói hogyan vélekednek településük jelenlegi helyzetéről, 
illetve a fejlesztendő területekről, továbbá felmértük, hogyan ítélik meg a helyi 
közösségek minőségét és szerepét, valamint saját részvételüket a település életében . 

A lakossági vizsgálat legfontosabb, helyzetfeltáró megállapításait az alábbi-
akban foglaljuk össze .

Jelenlegi helyzet

A települések lakosságának körében általában pozitív volt a saját tele-
pülés megítélése (5-fokú skálán 4,02). A jónak mondható általános képhez 
képest a lakosok közösségének megítélése kevésbé volt kedvező . Ötfokú skálán csak 
3,16-os átlagértéket kapott a „Település lakói összetartók, figyelnek egymásra” 
állítás és még ennél is alacsonyabb, a közepest épphogy meghaladó 3,08-as átlagér-
téket a „Település lakói aktívan tesznek a közösség fejlesztése érdekében” állítás .

A lakosság (a felmérésben részt vevők) saját nyitottságát a közösség-
fejlesztési témák iránt, valamint az ezekben való aktív közreműködést a 
jelenlegi helyzettel összehasonlítva kedvezőbben értékelte. A 3,67-os átla-
gérték összevetve az aktuális helyzet értékelésével mindenképpen kifejez egyfajta 
nyitottságot . A válaszok alapján inkább a nők, a felsőfokú végzettségűek, 
a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, illetve a nyugdíjasok voltak 
nyitottak.
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Szerepvállalás

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projektben való részvétel 
kapcsán felmértük annak ismertségét, amely alapján kiderült, hogy összességében 
a települések lakóinak körülbelül harmada értesült erről az eseményről . 

A felmérésben részt vevők önbevallásuk alapján egyébként motivál-
hatók lennének a közösségfejlesztési programban való részvételre. A 
válaszadók közel háromnegyede hajlandó lenne valamilyen szerepet 
vállalni a projekt kapcsán induló közösségi aktivitásokban. Minden 
negyedik válaszadó akár szervezői szerepben, de ennél többen (43%) alap-
vetően inkább önkéntes segítőként járulna hozzá a tevékenységekhez . 
Mindössze minden tizedik válaszadó utasította el teljes mértékben a részvételt 
ezeken az eseményeken .

A részvételi aktivitás komolyságát jelzi, hogy a válaszadók közel harmada emlé-
kezett úgy, hogy vett már részt az adatfelvételt megelőző 1-2 évben olyan közösségi 
beszélgetésen, amelynek a témája a településen élők közösségi életének fejlesztése 
volt . Összességében a megkérdezettek több mint 80 százaléka lenne nyitott 
ilyen beszélgetéseken való részvételre.

Fejlesztendő területek

A megkérdezettek körében az egyes településeken leginkább fejlesztendőnek vélt 
területek között nem a kulturális, valamint közösségfejlesztéssel összefüggő témák 
álltak a lista élén, hanem alapvetően a gazdasági, illetve fizikai környezettel 
kapcsolatos témakörök . A válaszok alapján a munkahelyteremtés, az ifjúság hely-
zete és a település környezetének a fejlesztése került a lista elejére . Az összesen 
13 lehetséges fejlesztési terület értékelése alapján a kulturális élet, 
illetve a közösségfejlesztés különböző formái is általában igen fontosnak 
minősültek, az 5-fokú skálán történő értékelés során 4-es átlaghoz közeli 
értékelést kaptak. 

Informálódás, tájékozódás

A felmérés alapján a válaszadók nagy részének meglehetősen kiterjedt 
lehetősége volt a lekérdezéskor a saját település híreivel, a lakosokat 
érintő információkkal kapcsolatos tájékozódásra. Legalább tízből kilenc 
válaszadó él olyan településen, ahol elérhető volt könyvtár, valamint 
ahol a polgárok tájékozódását hirdetőtáblák vagy oszlopok segítik. A 
települések több mint 85 százalékának van saját weboldala vagy közös-
ségi oldala. Ezek alapján mind a hagyományos csatornákat előnybe részesítők, 
mind a digitális csatornákon tájékozódók nagy része hozzájuthatott a szükséges 
információkhoz . 
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Beágyazottság, szociális háló

Az első adatfelvétel válaszadóinak kétharmada születése óta él a telepü-
lésén. A 10 évnél rövidebb ideje itt élők aránya nem éri el a 10 százalékot.
Szintén közel kétharmaduknak legalább 6 rokona is a helyi közösség tagja . Hasonló 
arányban legalább ennyi személlyel (de nem feltétlenül a saját rokonaikkal) kommu-
nikáltak a lekérdezést megelőző napon . A válaszadók kevesebb mint 3 százalékára 
jellemző, hogy úgy telt el a kérdezést megelőző napja, hogy nem került verbális 
kapcsolatba senkivel a helyi lakosok közül . 
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6. Lezáró kutatás (ex-post értékelés) – 
kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás

Kiadványuk 6 . fejezetében a „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről” 
vizsgálat harmadik alkalmának, valamint a „Lakossági megkérdezés” kutatás 
második alkalmának eredményeit összegezzük, részben leírva, részben értékelve 
a beavatkozási helyszíneken a kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatását, 
eredményeit .

Vizsgálataink eredményeit – hasonlóan az 5 . fejezet felépítéséhez – kutatáson-
ként, kutatási alkalmanként mutatjuk be alfejezeteinkben . 

6.1. Lezáró kutatás (ex-post értékelés) a Kutatási jelentés kvalitatív 
kutatás eredményeiről vizsgálat tükrében

Kiadványunk következő alfejezetében a „Kutatási jelentés kvalitatív kutatás ered-
ményeiről” című kutatássorozat 3 . fordulójában kapott eredményeit ismertetjük . 
Ez a forduló a 2019 . március 1 . – 2019 . április 30 . közötti időszakban került lekérde-
zésre és feldolgozásra .

6.1.1. A közösségfejlesztés általános helyzete

A megkérdezettek lényegében a közösség minden intézményét (önkor-
mányzat, oktatási, egyházi, kulturális intézmények, civil szervezetek, vállalkozók 
stb .) képviselték . A minta közel fele a helyi önkormányzatnál dolgozott (42%), ezt 
legnagyobb arányban az oktatási és a kulturális intézmények követték (14 és 11%), 
őket a vállalkozók és a civil szervezetek (8 és 6%) . Az előbbiekbe be nem sorolható 
válaszadók aránya magas volt, ezzel is biztosítva a minta sokszínűségét (15%), 
végül, de nem utolsósorban az egyházi intézményekhez köthető a válaszadók 2%-os 
aránya . A megkérdezettek az egész országot lefedték, de itt is megfigyelhető szórás a 
válaszadók számában . Megyék szempontjából nagy a szórás: Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Somogy megyéből válaszoltak a legtöbben (588 és 547 fő), míg a másik végponton 
Zala és Bács-Kiskun megyék szerepelnek (10 és 7 fő) . Regionális tekintetben már 
egyenletesebb az eloszlás, a legtöbb régióból 200 fő körüli válasz érkezett, Dél-Du-
nántúl kiemelkedik 808 válaszadójával, míg Nyugat-Dunántúlról csupán 10-en 
vettek részt a kutatásban . 
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66. ábra: A megkérdezettek településen zajló közösségfejlesztési ismerete

A válaszadók 86%-a ismerte a településen zajló közösségfejlesztési folya-
matokat (66 . ábra) .  

A válaszolók a közösség fejlesztéséhez fűződő kapcsolatukat tekintve változó 
képet mutattak . Közel harmaduk szemlélő (31%), negyedük szervező, 16%-uk 
döntéshozó, 10%-uk végrehajtó, 8%-uk tanácsadó, 4% pedig irányító szerepű volt . 
A válaszadók így különböző helyzetekből és szintekről értékelhették a fejlesztési 
folyamatot .

67. ábra: A megkérdezettek szerint a kulturális szolgáltatások működése a településen a kutatás 
harmadik fordulójában

A mért 12-féle kulturális szolgáltatás közül a művelődő közösségek támo-
gatása volt a legelterjedtebb, a válaszadók 80%-a számolt be ilyenről. Ezt 
szorosan követi a közösségi és társadalmi részvétel támogatása, illetve 
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése (77% és 70%). 
Legalacsonyabb értékekkel szerepelt a kutatói hozzáférés biztosítása a kulturális 
javakhoz (34%), és hasonlóan alacsony volt a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 
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illetve a kulturális javakkal és a bemutatással összefüggő múzeumpedagógiai ügyek 
(34-35%) aránya is (67 . ábra) . 

A válaszadók környezetük demográfiai, kulturális és gazdasági válto-
zásairól is beszámoltak. Ezek a trendérzékelések szubjektívek, de jól leírják a 
helyi véleményformálók településükről való véleményét .

68. ábra: A megkérdezettek szerint a település demográfiai trendjei az elmúlt félévben

69. ábra: A válaszolók szerint a település demográfiai trendjei az elmúlt félévben megyei 
bontásban

Demográfiai szempontból alapvetően stabilitást érzékeltek (51% szerint 
nem változott a népességszám), 31%-uk csökkenést, 14%-uk növekedést jelzett (68 . 
és 69 . ábra) . A növekedés elsődleges kiváltó oka szerintük az adott településre beköl-

14%

51%

31%

0%2%1%
A település népességszáma növekszik.

A település népességszáma stabil, nem
változik.
A település népességszáma csökken.

Egyéb folyamat

nem tudja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Teljes minta (N=2217)

Bács-Kiskun (N=7)

Baranya (N=194)

Borsod-Abaúj-Zemplén (N=546)

Csongrád (N=208)

Fejér (N=295)

Hajdú-Bihar (N=8)

Heves (N=8)

Jász-Nagykun-Szolnok (N=167)

Nógrád (N=160)

Somogy (N=588)

Tolna (N=26)

Zala (N=10)

14%

71%

8%

11%

22%

25%

6%

8%

14%

4%

30%

51%

14%

49%

45%

51%

56%

100%

50%

51%

41%

58%

50%

50%

31%

41%

39%

25%

15%

25%

41%

43%

27%

35%

20%

0%

1%

0%

0%

1%

2%

2%

4%

1%

1%

25%

2%

4%

1%

8%

1%

14%

0%

3%

4%

4%

A település népességszáma növekszik. A település népességszáma stabil, nem változik.
A település népességszáma csökken. Egyéb folyamat
nem tudja nem válaszol



136 Lezáró kutatás (ex-post értékelés) – kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás

tözők számának növekedése (68%), de a népességszám csökkenésének is elsődleges 
oka a földrajzi mobilitás (52%), ami legnagyobb részben az elhelyezkedési lehető-
ségek hiányára vezethető vissza (47%) .

70. ábra: A megkérdezettek szerint a település gazdasági helyzetének alakulása az elmúlt félévben

Gazdasági szempontból is a változatlanság a fő trend (65% szerint nem válto-
zott a település gazdasági helyzete), 21%-uk szerint inkább javult, és csupán 5% 
azok aránya, akik szerint romlott a helyzet (70 . ábra) . 

71. ábra: A megkérdezettek szerint a kulturális élet változása a településen az elmúlt félévben

A megkérdezett véleményformálók mind az infrastruktúra, mind a kultu-
rális élet területén pozitív trendeket érzékeltek (71 . ábra) . Az infrastruk-
túra terén 36%-uk érzett javulást, a kulturális életben 32% szerint inkább javult 
a közösség helyzete . Mindkét területen csupán 3% látott romlást, a többiek alapve-
tően változatlannak értékelik a helyzetet .

A válaszadók szerint a települések 57%-ában volt a közösségfejlesztésben 
érintett szervezet, 22%-ban nem volt ilyen szervezet, a válaszadók 19%-a pedig 
nem tudta erre a kérdésre a választ . A közösségfejlesztésben érintett szervezetek 
száma túlnyomó részt nem változott az elmúlt félévben (75%), ha mégis, akkor 
inkább nőtt (9%), mint csökkent (1%) . 
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72. ábra: A közösségfejlesztésben érintett szervezetek a megkérdezettek általi megítélése a 
kutatás harmadik fordulójában

A településen működő, közösségfejlesztésben érintett szervezetek megí-
télése alapvetően pozitív volt (72. ábra) . A teljes mértékben elégedett, illetve 
az inkább elégedett válaszok jellemezték a túlnyomó többséget (63-75%-ban) . Az 
egyáltalán nem vagy inkább nem megfelelő válaszok rendre 10% alatt voltak . 

73. ábra: A közösségfejlesztésben érintett szervezetek fejlesztési iránya a megkérdezettek 
szerint, a kutatás harmadik fordulójában

Az eredmények szerint a megkérdezettek úgy látják, hogy a közösségfejlesz-
tésben érintett szervezetek fejlesztési iránya túlnyomó részt közösségi 
alapú, a helyzetfeltárást maga a közösség végzi (63%) (73 . ábra) . A válaszadók 
19%-a szakértő által irányított és közösségi alapú szervezetet is ismert, szakértő 
által irányított szervezet csupán 8%-ban fordult elő . A válaszadók 11%-a nem tudta 
a kérdésre a választ .
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74. ábra: A megkérdezettek szerint a településen található kulturális intézmények ismerete a helyi 
lakosok igényeit illetően, a kutatás harmadik fordulójában

Az interjúalanyok szerint a kulturális intézmények eléggé tisztában 
vannak a helyi lakosok igényeivel (74. ábra). 23%-uk szerint teljesen tisztában 
vannak ezzel, 47% szerint inkább tisztában vannak vele . A megkérdezettek 21%-a 
bizonytalan volt ennek megítélésében, csupán 3%-uk szerint nem ismerik a kultu-
rális intézmények a helyi lakosok igényeit . 

75. ábra: A településen található kulturális intézmények működési hatékonysága a válaszadók 
szerint – a kutatás harmadik fordulójában

A kulturális intézmények működésének hatékonyságával is elégedettek 
voltak a válaszadók, 78%-ban inkább vagy teljes mértékben elégedettek, és 13% 
esetében érezték azt, hogy nem működnek hatékonyan (75 . ábra) . 

76. ábra: A megkérdezettek közösségfejlesztésről alkotott véleménye
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A helyi interjúalanyok közösségfejlesztésről alkotott véleménye 
egyértelműen pozitív volt (76 . ábra), 55%-uk szerint a helyzet egyértelműen 
pozitív, harmaduk semleges álláspontra helyezkedett (34%), és 11%-uk érezte 
azt, hogy a közösségfejlesztés nem halad jó úton vagy ítélte meg negatívan a 
helyzetet .

77. ábra: A közösségfejlesztési folyamatok hatása a társadalmi aktvitásra a válaszadók szerint, a 
kutatás harmadik fordulójában

A közösségfejlesztési folyamatok társadalmi aktivitásra való hatá-
sának megítélése vegyes volt. Ugyanakkora mértékben érezték azt a válasz-
adók, hogy serkentették a folyamatokat, mint hogy nem (41-41%), a többiek nem 
tudták vagy nem akartak bejelölni választ erre a kérdésre (77 . ábra) . Hason-
lóan, gyakorlatilag csak statisztikai eltérésekkel ugyanilyen vegyes volt a közös-
ségi szerepvállalásra gyakorolt hatás is (40% serkentette, 42% szerint nem volt 
hatása) . 

78. ábra: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban való részvétel ismerete a válasz-
adók szerint, a kutatás harmadik fordulójában

Jóval egyértelműbb válaszokat kaptunk a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programban való részvétel ismeretéről (a megkérdezettek 86%-a 
tudott róla) és hatásáról (75%-ban úgy vélték, hogy hozzájárult a közös-
ségfejlesztési folyamatok hatásához) (78 . ábra) . A hatást a válaszadók inkább 
kismértékűnek érezték (55%), negyedük (23%) jelentős változást érzékelt . 
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79. ábra: A megkérdezettek szerint a közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárások a 
harmadik felméréskor

A kutatásban megkérdezettek a közösségfejlesztési folyamatokkal kapcso-
latos elvárásaik között a legfontosabbnak a rendezvényeken és a külön-
böző lakossági kezdeményezésekben részt vevők számának növelését 
tartották (70%; 69%), és alapvető igény volt az aktív közösség számának 
növelése (79. ábra). Az intézmények egymás közötti kommunikációja, vagy a helyi 
nyilvánosság mértékének és minőségének növelése iránt már nem voltak ilyen nagy 
elvárások . 

6.1.2. Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A közművelődési intézmények és közösségi színterek fő feladatai

A válaszadók ismeretei és tapasztalatai szerint a települések 73%-ában műkö-
dött közművelődési intézmény és/vagy közösségi színtér, 23%-ában nem volt 
ilyen intézmény a településeken, a megkérdezettek 3%-a pedig nem válaszolt vagy 
nem tudta a választ erre a kérdésre . A legalacsonyabb válaszadói érték Somogy és 
Baranya megyékhez volt köthető, ott csupán a települések 56%, illetve 57%-ában 
van közművelődési intézmény a válaszadói mintában . Hajdú-Bihar, Heves és Zala 
megyékben 100%-os a lefedettség, de itt fontos megjegyezni, hogy ezek mind kis 
válaszadói mintával érintett régiók (8-10 fő válaszadóval) .
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80. ábra: A válaszolók szerint a közművelődési intézmények által ellátott feladatok a kutatás 
harmadik fordulójában

A megkérdezettek szerint a közművelődési intézményekben a rendezvények 
szervezése (81%) és az ismeret-, illetve információterjesztés (79%; 72%) a 
legelterjedtebb tevékenység . Ezt a kiállítások, a művelődési rendezvények és az 
ideiglenes tevékenységek nagyobb csoportja követi, a nemzetközi együttműködések 
(21%) és a szakmai tanácsadás (20%) bírnak a legkisebb szereppel, ami valószínűleg 
az adott intézmény profilján is múlik (80 . ábra) .

81. ábra: A válaszolók szerint a közösségi színterek által ellátott feladatok a kutatás harmadik 
fordulójában
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A közösségi színterek esetében a feladatvégzéssel kapcsolatos tapasz-
talatok válaszadói mintázata ugyanaz volt, mint a közművelődési intéz-
mények esetében . Kutatásunk kimutatja, hogy a válaszadók szerint az ellátott 
feladatok terén a rendezvényszervezés (79%) és az ismeretterjesztés (71%), illetve 
az ideiglenes programok teszik ki a feladatok legnagyobb részét, a szakértői jellegű 
feladatok (képzés, nemzetközi együttműködések) kisebb szereppel bírnak (35%; 
15%) (81 . ábra) .

A közművelődési intézmények és közösségi színterek látogatói

A megkérdezett települési véleményformálók közel fele (46%) szerint 10-50 
fő közötti létszám látogatta a rendezvényeket heti szinten . 19%-uk szerint 
51-100 fő vett részt a rendezvényeken, 8% szerint 200 fő feletti volt a látogatószám . 
5 és 4 %-uk szerint 101 és 150 fő, illetve 151 és 200 fő közöttire tehető a rendez-
vényeket látogató emberek száma . Ugyanez a trend figyelhető meg a közös-
ségi színterek esetében is: 5% szerint látogatták 200 fő felett a rendezvényeket, 
ugyanennyi a 151 és 200 fő között, 2% a 101 és 150 fő közötti látogatószámot azono-
sította . A második legnagyobb érték (18%) 51-100 fő között értékelte a látogatott-
ságot, a legnagyobb érték (52%) pedig 10-50 fő között . A két kérdésből az rajzolódik 
ki, hogy a megkérdezettek tapasztalatai szerint a 10-50 fő közötti létszámú rendez-
vények voltak a leggyakoribbak mindkét intézménytípus esetében .

A válaszadók megítélése szerint párhuzamosan mozog a közösségi színte-
reket és a közművelődési intézményeket látogatók számának változása . 
Csak 1%-os eltérések mutatkoznak, ráadásul a legnagyobb arányban szereplő „nem 
változott” kategóriában a számok pontosan megegyeznek (73%) . Többen érzékelték, 
hogy növekedett (16% és 17%), kevesebben, hogy csökkent (2% és 3%), úgyhogy a 
változatlanság stabil érzete mellett enyhe növekedést érezhetünk . 

82. ábra: A válaszolók szerint a közművelődési intézmények tipikus látogatói a lekérdezés 
harmadik körében
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A közművelődési intézmények rendszeres látogatóinak a válaszadók által 
megítélt arányai jól láthatók a grafikonon (82 . ábra) . Tendencia, hogy a településen 
kívüliek aránya a legalacsonyabb (21%), a településen belül (változó mértékben, de) 
minden nem, kor és gazdasági státusz csoportja képviselteti magát (84%) . A válasz-
adók szerint az idősek (71%) és a családok tűnnek a legaktívabb csoportnak . 
1-2 százalékpontos eltéréssel a közösségi színterek látogatói is ugyanezt a 
mintát mutatják, egyedül a lista végén a magasan iskolázottak és a településen 
kívüliek sorrendje fordult meg, ez valószínűleg mintavételi mozgás, a mintázat 
jellegén nem változtat . 

A közművelődési intézmények aktivitása a helyi közösségek szervezése, 
fejlesztése terén 

A válaszadók szerint a közművelődési intézmények jelentős, aktív szerepet 
töltenek be a közösség életében . A megkérdezettek ismeretei szerint csupán a 
települések 6%-ában nem volt ilyen intézmény, és ahol volt, ott szerepe inkább aktív 
(58%), mint passzív (10%) . 

A helyi közművelődési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

83. ábra: A helyi közművelődési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

A közművelődési intézmények pozitív megítélését az erre a kérdésre adott válaszok 
eloszlása is megerősíti . Hasonlóan az előbbihez, a megkérdezett véleményformálók 
szerint a közművelődési intézmények 55%-a hatékonyan és jól szolgálja ki a 
lakossági igényeket (83 . ábra) .
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6.1.3. Muzeális intézmények

A megkérdezettek ismeretei szerint a települések 38%-ában működött muze-
ális intézmény, 59% esetében nem volt ilyen intézmény, 2% nem tudta a választ, 
1% nem válaszolt a kérdésre . 

84. ábra: A válaszolók szerint a településen található muzeális intézmények feladatai, a kutatás 
harmadik fordulójában

Az eredményekből szépen kirajzolódott, hogy a megkérdezettek a muzeális 
intézmények legfontosabb feladatának a kulturális javak gyűjtését, 
őrzését és kiállítását érzik (81-85%) (84. ábra). Ez követően jóval kisebb 
mértékben jelent meg a gyűjteményre támaszkodó oktatás (múzeumpedagógia, 
közművelődési tevékenységek és tudományos munka), és már csak kismértékben 
jelentkezett a szolgáltatások világa (kiadványok, ajándékbolt, büfé, 7-16%) . Fontos 
trend, hogy a digitalizálás nem kap eléggé nagy hangsúlyt a feladatok között .

A muzeális intézményekben a látogatók heti száma egyenletesen oszlik 
el. A válaszadók 31%-ban 10-50 fő közötti, 25%-ban 10 fő alatti, 16%-ban 51-100 
közötti látogatóról számoltak be, 9%-ban pedig több mint 200 főről . Itt is azt érez-
hetjük, hogy a látogatók száma nem változik (69%), amennyiben mégis, a változás 
inkább növekvő, mint csökkenő . Meglehetősen magas volt a nem tudja válaszok 
aránya, 12% . 
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85. ábra: A megkérdezettek szerint a muzeális intézmények tipikus látogatói, a felmérés harmadik 
körében

Érdemes részletesen megvizsgálni a muzeális intézmények tipikus látoga-
tóit (85 . ábra) . Azt láthatjuk, hogy nagy a településen kívüliek jelentősége, 
hiszen a muzeális intézményeket sokkal több más településről érkező, illetve turista 
látogatja, mint a helyiek . A közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
esetében ez fordítva jelentkezik, a helyi lakosok nagyobb számban látogatják ezeket 
az intézményeket, mint a más településekről érkezők . 

86. ábra: A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempontjából mennyire aktív(ak) a helyi 
muzeális intézmény(ek)? – a megkérdezettek válaszai alapján

Kutatásunk harmadik fordulójában a muzeális intézmények aktivitását 
inkább pozitívnak ítélték meg az adatközlők: a megkérdezettek 24%-a szerint 
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inkább aktív és csak 9%-a szerint inkább passzív a településen működő muzeális 
intézmény (86 . ábra) . 

87. ábra: A helyi muzeális intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

A muzeális intézmények aktivitása és a helyi lakosság kapcsolatának 
megítélése párhuzamosan mozog, egymást megerősíti a két válasz (87 . ábra) . 
Ennél a kérdésnél is inkább jónak, hatékonynak ítélték meg a válaszadók az intéz-
mények és a lakosság viszonyát (55%), 7% százalék érzi úgy, hogy nem képesek 
megszólítani az intézmények a lakosságot . 

6.1.4 . Köny v tári intézmények

A válaszadók ismeretei szerint a települések 95%-ában működött könyvtár, 3% 
esetében nem volt ilyen intézmény, a nem tudja és nem válaszol válaszok 2%-ban 
jelentek meg . 

A válaszadók könyvtártól elvárt feladatai közül – nem meglepő módon 
– kiemelkedett a könyvtári alapfeladatok ellátása (72%) (88 . ábra) . Az ezt 
követő elvárt feladatok egymáshoz hasonló arányban (kb . az esetek felében) a gyűj-
temény kezelésének, fejlesztésének, megőrzésének, gondozásának, rendelkezésre 
állásának, vagyis „menedzselésének” kiegészítő feladatai, illetve az olvasóknak 
szóló információs szolgáltatások . A helyi tudás gyűjtése, és a tudástranszfer már 
csupán a harmadukra jellemző, ugyanígy alacsony a könyvtár digitalizációja is . 

A heti látogatószámot tekintve a válaszadók 50%-a 10-50 fő közötti 
értéket adott meg . 23% heti 10 látogató alatti látogatószámot érzékelt, 11% 51-100 
fő közöttit, 4% 200 fő felettit, 2% 151-200 fő között látta . 6%-uk nem tudta megítélni 
a könyvtár heti látogatószámát . 
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88. ábra: A megkérdezettek szerint a településen található könyvtár feladatai, a kutatás harmadik 
fordulójában

A válaszadók tapasztalatai szerint a könyvtárak rendszeres, tipikus látogatói 
a gyerekek és a fiatalok (85%), a helyiek (74%), 61%-ban az idősek, 49%-ban 
a nők, 37%-ban a férfiak, az aktívak 31%-ot tesznek ki, az érettségizettek és az 
inaktívak a vélemények szerint 27-27%-ot . A magasan iskolázottak aránya csupán 
23%, nagyon hasonló az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (22%), a 
településen kívüliek 12%-ot képviselnek a válaszadók szerint . A könyvtárlátogatók 
száma 73%-ban nem változott, 9% szerint növekedett, 4% szerint pedig csökkent . 
A válaszadók 14%-a nem tudta a kérdésre a választ . A könyvtárak tipikus látoga-
tóinak vizsgálata azonos mintázatot mutat a közművelődési intézményekkel és a 
közösségi színterekkel .  

89. ábra. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempontjából mennyire aktív(ak) a helyi 
könyvtári intézmény(ek)? – a megkérdezettek szerint
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Már többször kiemeltük, hogy a megkérdezett települési véleményformálók szerint 
a könyvtári intézményeknek is kiemelkedően fontos szerepük van a helyi 
közösségben (89. ábra) . A kiemelkedő aktivitásnak valószínűleg az az oka, hogy 
a könyvtári intézmények alapfeladataik ellátása mellett egyszerre játszhatnak szer-
vező és helyszínt biztosító szerepet is . 

90. ábra: Hogyan jellemezné a helyi könyvtári intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? – a vála-
szolók szerint

A megkérdezettek válaszai megerősítik azt, hogy a könyvtárak ismerik 
a lakosság igényeit, és képesek megszólítani azt, hasonlóan az előbbi 
arányokhoz: 55% szerint hatékonyan és jól szolgálják ki a lakossági igényeket, és 
csupán 10% elégedetlen (90 . ábra) .

6.1.5. A települési jelentések vizsgálata esetpéldákkal

Az alábbiakban a különböző kérdések és válaszok mentén áttekintjük a helyi véle-
ményformálók által nyújtott adatokat . Fontos, hogy a most következő adatok nem 
a lakosság megkérdezésén alapulnak, hanem a helyi véleményformálók rendkívül 
nagy mintájú válaszainak adatbázisán . 

Összesen 358 településen kerültek leírásra és összegyűjtésre esetpéldák a kérde-
zőbiztosok által . Ezeket négy kérdés mentén rögzítették, így összesen 1 .396 eset-
példából válogattunk . Ebben a fordulóban is – ahogy az előző kettőben – az volt az 
esetpéldák válogatásának fő szempontja, hogy a kvantitatív adatok mögé lehessen 
tekinteni, hogy közelebb hozzák az adatokon túli megértést . A teljes szöveganyag 
áttekintése után a felettébb  tipikus, illetve nagyon egyedi példákat válogattuk ki 
és írtuk le esetpéldaként . 

A helyi közösségek jellemzése, érdekképviselete, a kapcsolatok minősége

Az interjúk alapján ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem történtek jelentősebb válto-
zások az elmúlt félévben (a kutatás második lekérdezése óta), ritka kivételek esetében 
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enyhe javulást érzékeltünk . A problémák továbbra is ugyanazok, mint az előző 
jelentésekben leírtak: elöregedés, elvándorlás, kevés gyerekszületés, csök-
kenő népességszám. Kiemelkedő nehézség a munkahelyek hiánya . Elenyésző, 
ritka kivételnek tekinthető ellenpélda van ugyan, de összesen egy-két településen 
keletkeztek új munkahelyek, illetve jelentek meg új beköltözők . Ezek az új beköltözők 
azonban nem (talán még nem) integrálódtak a helyi közösségbe, vagy azért, mert 
külföldi vásárlók (pl . holland nyugdíjasok), vagy azért, mert ingázó munkavállalók . 

A cigányság kétféle kontextusban jelent meg: vagy mint egy olyan csoport, 
amelyet nehéz bevonni a programokba, vagy néhány helyen azt nehezményezték, 
hogy célzottan rájuk irányulnak a programok, a kezdeményezések, így ezek nem a 
teljes közösséget érintik . 

A különböző korosztályokat összevetve azt látjuk, hogy jellemző volt a 
fiatalok érdektelensége, így a közösség fenntartása az idősebb generáci-
ókra hárul . 

Általános igény jelentkezett olyan lelkes, szervező típusú, sok energiával rendel-
kező helyi kulcsemberekre, akik magukra vállalják a közösség szervezésének 
sokszor nehéz és küzdelmes feladatát . Ahol volt ilyen szereplő, ott általában ő az 
alapja az elért sikereknek .

Érdeklődés a helyben jelentkező közös ügyek iránt

91. ábra: Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt? (az egyes érték az egyáltalán nem 
érdeklődőket jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon érdeklődőket mutatja)

Az interjúkat statisztikailag vizsgálva azt láthatjuk, hogy a helyiek inkább 
érdeklődtek a közös ügyek iránt . 14%-uk nagyon, 41%-uk inkább érdeklődött, 
33% semleges választ adott, és csupán 14%-ukra volt jellemző, hogy inkább nem 
érdeklődtek a helyi ügyek iránt (91 . ábra) .

Esetpéldák

Az esetpéldák – ahogy a korábbi fordulókban – ebben az esetben is a kérdezőbiz-
tosok rögzített települési jelentései, amiket szó szerint idézünk . 
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Deszk
„Az elmúlt fél évre vonatkozóan nincsenek tapasztalataim, mivel csak most, a 
kutatás harmadik körében kapcsolódtam be a munkába. Az alapvető benyomásom 
az, hogy Deszken egy jól szervezett, sokrétű, már kialakult rutinokkal rendelkező 
közösségi élet zajlik. Mint kiderült, a tudatos közösségfejlesztés is több évtizedes 
múltra tekint vissza. Erre a helyiek nagyon büszkék, előszeretettel emlegették, 
külön kiemelve azt a pozitív hatást, amit a helyi szerb kisebbség gyakorol a tele-
pülés egészének kulturális életére. A helyi szerbség identitásának megőrzésére és 
erősítésére saját kulturális központot tart fent, és az itt zajló intenzív kulturális 
élet mintegy katalizátorként hat a település lakosságára, az összlakosság kulturális 
életére. Interjúalanyaim mindegyike kitért rá, hogy a település nagyságához mérten 
kifejezetten sok (26) civil szervezet működik Deszken, aminek köszönhetően szinte 
minden hétre jut valamilyen közösségi-kulturális program, rengeteg féle tevékeny-
ségbe be lehet kapcsolódni. A helyi fő közművelődési intézmény, a Deszki Művelő-
dési Ház és Könyvtár látogatottsága folyamatosan magas, meglátásom szerint a 
térségben kiemelkedő. Megkockáztatom, hogy az itt zajló közösségépítő- és megtartó 
folyamatokat, kezdeményezéseket példaként lehetne állítani más települések elé. A 
szakemberhiány és az infrastrukturális fejlesztések nehézkessége, a pénz szűkössége 
azonban érzékelhető problémaként merül föl.”

Szegvár
„Szegváron 31 civil szervezet és 6 közösségi csoport működik. Az egyesületek és 
alapítványok minden területre kiterjedően megtalálhatók: a sport- és szabadidős 
tevékenységtől a művészeti csoportokon át a környezetvédelemmel foglalkozó szerve-
ződésekig. A Bazsa Mári Népdalkör és a Díszítőművész szakkör mellett még 4 kultu-
rális, alkotó és egyéb klubban találnak lehetőséget minőségi időtöltésre az itt élők. 
Minden korosztálynak biztosított közösségben művelődni. Az interjúalanyok is aktív 
és összetartó lakosságként jellemezték magukat, akik képviselni és érvényesíteni 
tudják érdekeiket. A helyi önkormányzat figyelembe veszi ezeket és az igényeikkel 
tisztában van. Mindenki pozitív változásként számolt be az elmúlt félévet tekintve 
a jelentős infrastrukturális fejlődésről. A kulturális programok mennyisége nőtt és 
sokszínűbb is lett. Új közösség szerveződött ezen időszakban, megalakult a Horgoló 
Szakkör. Egymáshoz fűződő kapcsolatuk is javult, a régebben egymással rivali-
záló »kalácssütők« csoportjai egy jól koordinált rendezvényen összehangoltan vettek 
részt. Még aktívabbak a civil szervezetek az elmúlt 6 hónapban, ennek köszönhetően 
a településen kívülről érkező látogatók száma is növekedett. A korábban elkezdett 
közösségfejlesztési folyamat eleve jó megítélésű: »Jó az út, amin most járunk«. Emlí-
tették, hogy múzeumuk sajnos fűtés híján időszakos nyitva tartású, októbertől ápri-
lisig csak bejelentkezéssel látogatható.”
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A közösség érdekérvényesítési, érdekképviseleti képessége

92. ábra: A településen élő közösség érdekképviseleti képessége a kutatás harmadik fordulójában

Kutatásunk harmadik fordulójában azt látjuk, hogy a válaszadók több mint 
fele szerint inkább tudják érvényesíteni a települések az érdekeiket (14% 
szerint teljes mértékben, 43% szerint inkább), 32% szerint tudja is, meg nem is, 6% 
inkább nem tudja érvényesíteni, és csupán 7%-uk szerint egyáltalán nem tudják 
érvényesíteni az érdekeiket (92 . ábra) . 

93. ábra: A településen élők érdekérvényesítése a felmérés harmadik fordulójában

Az érdekérvényesítés kapcsán, mint láthatjuk, itt is inkább enyhén a pozitív felé 
hajlott a megítélés . A megkérdezett véleményformálók 14%-a szerint teljes 
mértékben érvényesül a település érdekeinek képviselete, 6% szerint 
egyáltalán nem, 43% inkább igennel válaszolt, és 32% szerint inkább nem . Az 
arányok szinte teljesen megegyeznek az előbbiekkel – valószínűleg azért is, mert 
nehéz különbséget tenni a kérdés pontos tartalmát illetően (93 . ábra) .

Esetpéldák

Pusztamérges
„Pusztamérges község Csongrád megye Mórahalmi járásában található 1002 fős 
lakosságával. A közösségfejlesztésben érintett szervezetek helyzetfeltárása közösségi 
alapú. Lakossági fórumokat szerveznek, melyek során a helyiek elmondhatják a 
véleményüket az egyes témákban. (…) a véleményformálók válaszai alapján a helyi 
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közösség elégedett. A véleményformálók egy része pozitívan érzékelte a településen 
megvalósuló közösségfejlesztési folyamat hatásait. A véleményformálók válaszai 
alapján érzékeltek változást a civil szervezetek, egyesületek, intézmények nyújtotta 
programok minőségbeli, gyakorisági, illetve mennyiségbeli javulásán.”

Sárkeresztes
„A Székesfehérvárhoz közel eső települést jellemzi, hogy a megyeszékhelyen 
dolgozók szeretik községüket, szabadidejükben sokan nem a távoli, programokkal 
gazdag városba utaznak, hanem helyben találnak elfoglaltságot. Kérdőívezéssel 
nem csak e projekt keretében kérdezik meg a lakosságot, az intézmények is rend-
szeresen felmérik a helyiek igényeit. Pályázatokkal, lehetőségekkel igyekeznek 
minél több aktivizálható embert bevonni. (…) A kezdeményezések sokféleségét jelzi, 
hogy magán, civil, egyházi, óvodai és iskolai is megtalálható. A település vezetői 
igyekeznek támogatni a kezdeményezéseket, ami így ösztönzőleg hat a közösségi 
kezdeményezésekre.”

A település lakosai közötti kapcsolatok minősége, a helyi közösség 
összetartása

94. ábra: A településen élő közösség összetartása a felmérés harmadik fordulójában

Vizsgálatunk harmadik fordulójának eredménye azt mutatja, hogy a megkérdezett 
véleményformálók közel tizede (9%) teljes mértékben összetartónak látta 
közösségét,  59% pedig inkább összetartónak (94. ábra) . 29%-ban érkeztek 
inkább nem vagy egyáltalán nem összetartó válaszok . 3% volt a nem tudja vagy a 
nem válaszolók aránya .

Esetpéldák

Böhönye
„A települési interjúk készítésekor a korábbiaknak megfelelően azt tapasztaltam, hogy 
a meglévő közösségek, a civil szervezetek változatlanul jól működnek a településen, 
az összefogás példaértékű. Programok lebonyolításakor az együttműködések ereje 
mindig megmutatkozik, ki-ki a maga erőforrásának bevonásával segíti a másikat, a 
programok színvonalának emelésére törekedve. A Civilek Háza változatlanul maxi-
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mális kihasználtsággal üzemel, mind a lakosság, mind pedig a civil szervezetek 
szívesen tartják ott családi/szervezeti/közösségi rendezvényeiket. A Magyar Falu prog-
ramban az önkormányzat ezért pályázik a Civilek Háza hátsó részének felújítására, 
hogy a megnövekedett igényeket még jobban el tudják látni. Az előző településjelen-
tésben rögzített közösségek, civil szervezetek változatlanul működnek, aktívak.”

Eger
„Eger olyan pezsgő kulturális élettel, egészséges életmódra ösztönző aktív időtöltési 
lehetőségekkel, összetartó közösséggel, erős identitással bíró város, amely egyedi 
erőforrásaira és a helyi szereplők társadalmi szerep- és felelősségvállalására építve 
képes vonzó, többgenerációs színtereket biztosítani lakosai számára, ezáltal is megál-
lítva a fiatalok elvándorlását és növelve a város népességmegtartó erejét. Hatékony 
módon képesek becsatornázni a város különböző pontjain működő civil szervezetek, 
lakossági kisközösségek elvárásait. Egerben szép számmal vannak jelen civil szerve-
zetek, amelyek számos területen hozzájárulnak a város életének alakításához, a kultu-
rális és közösségi programszervezéshez. A civil szervezetek között sportegyesületek, 
egészségügyi-szociális területen működő egyesületek, alapítványok, oktatási, képzési, 
tehetséggondozási célra létrehozott szervezetek, kulturális és szabadidős tevékenysé-
geket szervező, művészeti tevékenységet végző egyesületek, településfejlesztéssel, termé-
szeti és épített örökség megőrzésével foglalkozó szervezetek, gazdaságfejlesztéssel, 
vállalkozások érdekképviseletével foglalkozó szervezetek egyaránt megjelennek. A 
civil szervezetek jelentős száma ellenére az egri civil szektor mégsem tud kellő hang-
súllyal jelen lenni a város életében. A civil szférán belüli, valamint a köz-, a civil- és a 
magánszektor közötti együttműködés korlátozott, a civil szervezetek működési-finan-
szírozási nehézségekkel küzdenek, nehezen tudják bevonni, aktivizálni a lakosokat.”

A helyi kulturális intézmény(ek) működése

A kulturális intézményekkel kapcsolatos válaszokban sokkal kevésbé érzékeltük 
a problémák felsorolását, mint inkább a pozitív igyekezetet, amikor szívesebben 
elmondják, mi van a településen, milyen terveik, vágyaik vannak, minthogy mi 
nincs, vagy mi romlott el .

Fontos eredmény ebben a harmadik felmérési körben, hogy a könyvtár és a 
közművelődési közösségi színtér sokszor egy épületben működik, a válasz-
adók fejében gyakran összemosódnak a funkciók és az elvárások . 

A válaszolók szerint a különféle rendezvények között visszatérő, fontos elemek 
voltak a falunapok, a különböző vásárok, illetve az állandó klubok, foglalkozások . 
Ez a két típusú rendezvény uralta az elérhető kulturális programok választékát .

Problémaként leggyakrabban két dolog merült fel a válaszokban: a 
pénzhiány, illetve a szakemberhiány (szakképzett könyvtáros, közművelődési 
szakember) . Ebben a kérdéskörben is előkerült a helyi kulcsember jelenléte, aki lehet, 
hogy ugyan nem szakirányú végzettséggel rendelkező szakember, „csak egy lelkes 
amatőr”, azonban mégis ő tartja össze a közösséget a kulturális élet megszervezésével . 
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A helyi kulturális intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

A fenti kérdésre vonatkozóan széttartók voltak a kvalitatív információk, kevés volt 
a kiegyensúlyozott válasz, jellemzően több volt a pozitív leírás, ti. szeretik a 
helyi kulturális intézményeket, úgy érzik, hogy ismerik az igényeiket . Bár 
sok volt a pozitív válasz, előfordultak olyanok is, ahol semmilyen kapcsolatot vagy 
közösségteremtő erőt nem érzékeltek . A helyes arányokat vagy a kiegyensúlyozott-
ságot a kvantitatív adatokból lehet kiolvasni .

A válaszokban természetesen itt is megjelent az anyagi források iránti igény és 
a szakemberhiányosságok . 

Érződik, hogy a könyvtárak kiegészítő jellegű információs szolgálta-
tásai iránt (internetszolgáltatás, fénymásolás) nagy az igény . Jól kirajzolódik az 
is, hogy a civil szervezetek szerepe kiemelten jelentős a településeken, főleg 
ott, ahol nincs kialakult kulturális intézményrendszer .

A településen megvalósuló közösségfejlesztési folyamat hatásának 
érzékelése 

Kutatásunk harmadik körében az interjúalanyok nem érzékeltek közösség-
fejlesztési folyamatot érintő sok változást az elmúlt időszakra/félévre 
vonatkozóan, ezt valószínűleg az idő rövidségével magyarázhatjuk . A válaszolók 
túlnyomó többsége azt mondta, hogy nincs változás, vagy csak nagyon kevés . 
Kiemelték azt is, hogy télen amúgy is passzívabb a közösségi élet . 

Az előző fejezetekben előtérbe állított problémák ennél a kérdésnél is említésre 
kerültek: a lakosság hozzáállását inkább passzívnak érzik, a fiatalokat nehéz mozgó-
sítani, a közösségi élet motorjai (és néha gátjai) az idősek . Ahol nagy a szegénység, 
ott általában nem érdeklődnek a közösségfejlesztés iránt (sem) .

Újra kirajzolódott az, amit az előző kutatási fordulóknál is leírtunk: az interjú-
alanyok nehezen tudnak megítélni közösségi fejlődést, belső mozgásokat, legkéz-
zelfoghatóbbak az infrastrukturális fejlesztések, illetve a konkrét rendezvények, 
programok megléte, sikere, vagy épp ezek hiánya . 
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6.1.5.1. Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A közművelődési intézmény(ek) aktivitása a helyi közösségek szervezése, fejlesztése 
terén

95. ábra: A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempontjából mennyire aktív(ak) a helyi 
közművelődési intézmény(ek)? (az egyes érték azt jelzi, ahol az intézmények nem képesek megszó-

lítani a lakosságot, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív, integrált szintet jelzi, ahol az 
intézmények hatékonyan tudják megszólítani a lakosságot)

A közművelődési intézmények aktivitásával kapcsolatban az interjúk skálá-
zása alapján általánosságban inkább pozitív megítélés rajzolódott ki (95 . ábra) . A 
válaszolók negyede szerint a helyi közművelődési intézmény kifejezetten aktív 
(23%), 35%-ban inkább aktív, 26%-ban semleges a helyi közösségek szervezése, 
fejlesztése szempontjából . Inkább passzív, illetve teljesen passzív csupán az esetek 
10%-ában volt .

Esetpéldák

Jászszentandrás
„Jászszentandrás Községi Művelődési Ház és Könyvtár: a könyvtár információs és 
közösségi hely. Művelődésszervező szakember felvétele segítette a pozitív folyamatokat, 
úgymint a könyvállomány frissítése, széles körű irodai szolgáltatások, új programok 
(nagy sikerű író-olvasó találkozók, interaktív előadások gyerekeknek, bábjátékok). 
A gyerekek nagyobb létszámban járnak vissza, az olvasás iránti szeretetük megta-
pasztalható. Eddig is színvonalasak voltak a programok, de most nagyon jól megta-
lálták a célközönséget. 2019-ben 60 családi program van. A tájházban az állandó 
szalmafonó kiállítás köré több rendezvény is épül. Összefogással megoldották fűtését, 
és honismereti szakkör kezdett aktivizálódni. Szarvasgomba Múzeum: kiállítás és 
országos vizsgák helyszíne. IPA Park: a Nemzetközi Rendőrszövetség emlékparkja, 
ami egyedülálló a világon. Szent István Rendezvénypark: jelenleg fejlesztés alatt áll, 
városi és iskolai rendezvények színtere. Sportcsarnok-pálya: bálok, rendezvények 
helyszínéül is szolgál a sport mellett.  Strand: felújítás után-fejlesztés előtt: számos 
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klub rendezi itt találkozóit, főként a nyugdíjasklubok, összefogva más települések 
időseivel, de van vízi-zoomba csoport is. Füttyös park: motoros találkozók, szabad-
téri programok. Jelentős infrastrukturális fejlődés a településen: 26 milliós óvodafel-
újítás-bővítés, strandfejlesztés, vendéglátó egységek nyitása, aszfaltozás, útjavítás, a 
Községháza és az Egészségház felújítása. Az utóbbi félévben: Digitális Jólét Program 
informatika fejlesztés, járdajavítás, kamerarendszer kiépítése.”

Törökkoppány
„A településen működő kulturális intézmények, úgymint a Hangya Ház, valamint a 
Szabadidőközpont és Könyvtár (néptánc) a helyiek számára fontos, ugyanis a telepü-
lésen rendezett programok, események mind itt kapnak helyet. A településen működő 
egyesületek (Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület), szervezetek, klubok 
(Nyugdíjas Klub) működési célja, a helyi igényekre, szükségletekre épülő programok, 
rendezvények szervezése, melyek hozzájárulnak a közösségi élet fellendítéséhez és a 
közösség megerősítéséhez. A települést bemutató Helytörténeti Múzeum a helyi életet 
mutatja be a régmúltból. A megkérdezett véleményformálók válaszai alapján a helyi 
infrastruktúra javult, ugyanis a lakosság a községi Lekvárfőző Műhely eszközállo-
mányát bővítette.”

A helyi közművelődési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

96. ábra: Hogyan jellemezné a helyi közművelődési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? (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)

A kirajzolódó kép ebben a lekérdezési fordulóban is inkább pozitív volt . Az 
eredmények szerint a válaszadók csupán 3%-ban érzékelték úgy, hogy a helyi 
közművelődési intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot, 7%-ban 
inkább gyengének érzik ezt a teljesítményt, 37%-ban pozitívan látják ezt, az 
esetek ötödében (19%) pedig kifejezetten hatékonynak és sikeresnek 
ítélik meg a közművelődési intézmények és a lakosság kapcsolatát (96 . 
ábra) . 
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Esetpéldák

Balatonmáriafürdő
„A településen a helyi kulturális intézmény szerepét az Andrássy Mária Közösségi 
Ház tölti be. Ebben a színtérben együtt van jelen a könyvtár, a DJP pont (a civil szer-
vezetek helyszíne), találkozási lehetőségek és nyáron a turisztikai, idegenforgalmi 
programok is itt kapnak helyet. A ház vezetője lelkes, agilis, igyekszik a lakosság 
igényeire alapozottan programokat összeállítani. Lakossági fórum keretében vitatták 
meg a kulturális rendezvényeket, igényeket. A közösségi színtér nyitva tartásában is 
igazodik a lakossági, közösségi csoportok igényeihez. A község honlapja és közösségi 
oldala aktív, informatív, láthatóan a lakosság is érdeklődik. Véleményem szerint a 
vezető közösségi életet formáló személyisége meghatározó a településen, melyhez a 
döntéshozók pozitív hozzáállása ráerősít. A település rendezett, az intézmények felújí-
tottak. A véleményformálók válaszaiban említették a szabad strand fejlesztési lehető-
séget, mely majd ki fog hatni az idegenforgalomra is, és jelentős változást hozhat a 
település életében.”

Kétújfalu
„A helyi kulturális intézmények működésére jellemző, hogy próbálnak a helyi 
igényekhez alkalmazkodni. A Művelődési házban működő filmklub például jórész 
közérdeklődésre számot tartó programokat szervez, köztük olyanokat is, amelyekkel 
elérhetőek a község iskoláskorú lakói. A filmklubot üzemeltető vezető ugyanakkor 
kifáradásról, fásultságról beszélt, a szervezési feladatokat egyre kisebb lelkesedéssel 
vállalja. A Művelődési ház egyben közösségi térként is működik, különböző helyi, 
önszerveződő csoportok számára biztosítanak helyet az önművelődésre, közösségi 
programok szervezésére és lebonyolítására. A községi könyvtár az adatközlők szerint 
jól működik, bár jórészt iskoláskorúak használják, ennek ellenére jól felszerelt, illetve 
további infokommunikációs fejlesztés is folyamatban van. Muzeális intézmény a 
községben továbbra sincs, bár a helyi közösség nagyon szeretne egyet. Az adatközlők 
egybehangzó beszámolója szerint ennek megvalósítása jó úton halad, az épületet 
kiszemelték, már csak meg kellene vásárolnia a községnek az eszközkezelőtől és felújí-
tani, amihez természetesen forrásokra lenne szükség.”
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6.1.5.2. Muzeális intézmények

A muzeális intézmény(ek) aktivitása a helyi közösségek szervezése, fejlesz-
tése terén

97. ábra: A helyi muzeális intézmények aktivitása a kutatás harmadik körében (az egyes érték a 
passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív szintet jelzi)

Ahogyan az általános áttekintésben is láthattuk, a válaszadók szerint sok telepü-
lésen nem volt muzeális intézmény (58%), ez az interjúkból is kiviláglik . Ahol volt, 
ott a megkérdezettek több mint fele szerint inkább aktív volt az intéz-
mény (a fennmaradó 42% 23%-a), negyedének semleges volt a véleménye (10%), és 
ugyancsak negyede szerint (9%) inkább passzív a muzeális intézmények szerepe 
(97 . ábra) . 

Esetpéldák

Almamellék
„A település közösségi színtere a felújított faluház, melynek nincs hivatalos nyitva-
tartási ideje és dolgozója. Az épület nagytermében egy helytörténeti kiállítás/gyűjte-
mény található, melyet a falu lakosai ajánlottak fel. A helytörténeti gyűjteménynek 
egy különálló épületben találtak helyet, ez arra ösztönzi az embereket, hogy a hagyo-
mányápolást/őrzést még intenzívebben folytassák. A faluházban és az önkormányzat 
udvarában kialakított szabadtéri színpadon tartja próbáit a színjátszó kör, mely 
továbbra is sikereket arat, helyi és országos szinten egyaránt. A faluház ad helyet a 
Baba-mama klubnak és a Háziasszonyok klubjának is.”

Galvács
„A helyi kulturális intézményeket (pl. a Pálinkás József tájházat, illetve a Galvácsi 
tájszobát) a megkérdezettek szerint a közösség minden tagja örömmel veszi igénybe, 
mivel új, illetve felújított, modern kialakítással és magas színvonalú szolgáltatással 
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megnyerte a tetszésüket. Az utak helyzete sajnálatos módon még mindig rossz, ami 
miatt újabb embereket kissé nehéz bevonzani a településre. Az utóbbi lekérdezés óta 
jelentős változás nem tapasztalható, viszont még mindig tartja a viszonylag magas 
színvonalát a kulturális intézmények működése, ami még mindig tapasztalható a 
nagy gyakorisággal megszervezett programokban, amelyet a közösség valamennyi 
korosztálya igénybe vesz.”

6.1.5.3. Köny v tári intézmények

A könyvtári intézmény(ek) aktivitása a helyi közösségek szervezése, 
fejlesztése terén

98. ábra: A helyi könyvtárak aktivitásának mértéke a harmadik felméréskor (az egyes érték a 
passzív szintet jelenti, utána egyre növekedve az ötös a nagyon aktív szintet jelzi)

A válaszadók szerint a helyi könyvtári intézményeknek fontos szerepük van 
a kultúraközvetítésben és a közösségfejlesztésben is . Ezt az interjúk skálás 
elemzése is alátámasztotta, ti . legutóbbi felmérésünkkor az esetek ötödében a 
válaszadók szerint kiemelkedően és egyértelműen aktív szerepet játszottak a könyv-
tárak (18%) a helyi közösségek szervezése és fejlesztése szempontjából, 39%-ban 
inkább aktív, míg csupán 8%-ban ítélték meg a válaszolók kritikusan ezt a szerepet 
(98 . ábra) . 

Esetpéldák

Csákány
„Kultúrház hiányában a polgármesteri hivatal közösségi termében zajlik a legtöbb 
program. Itt tartják az idősek napját, melyre a német nyugdíjasokat is meg szokták 
hívni. A program egy közös vacsorából, beszélgetésből áll. Ezt a termet alkalmi, 
baráti összejövetelekre is el lehet kérni a hivataltól. Ide szervezik az egyetlen állandó 
heti programot is: a senior táncos tornát. Mivel sok idős ember él a településen, az 
ő lelki és fizikai egészségmegőrzésüket szolgálja ez a program. A könyvtár nyitva-
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tartása megfelel a helyi elvárásoknak. A könyvtáros nagyon jól ismeri az olvasók 
ízlését, igyekszik olyan könyveket kérni Marcaliból, amely az ide látogató gyerekeket, 
időseket és nőket érdekli. Ő vezeti az élelmiszerboltot is, a helyiek szeretik, bizalommal 
fordulnak hozzá. Eddig nem volt Falunap a településen, az elsőt idén augusztusban 
szeretnék megtartani. Azt remélik, hogy ez a rendezvény nemcsak a településen élőket, 
hanem a szomszédos falvak lakosságát is megmozgatja majd.”

Potony
„A kulturális intézmények igyekeznek minden korosztályt megszólítani. A könyvtár 
valamennyi könyvtári funkciónak megfelel, nemcsak olvasni, hanem internetezni is 
lehet. Tavaly számítógép- és internet-használati tanfolyamot szerveztek itt a lakosság 
részére. A tanfolyam forrását pályázatból biztosították. A könyvtár közösségi színtér-
ként is funkcionál, gyermekprogramok, kiállítások egyaránt voltak már itt. A könyv-
táros fontos küldetésének érzi a hagyományok, a helytörténeti értékek megőrzését, 
bemutatását. A falu lakosságával közösen gyűjtötték össze a múlt század fellelhető 
használati tárgyait, eszközeit, melyekből nemrég időszaki kiállítást rendeztek. Arra 
is volt példa, hogy fazekasmester mutatta meg az érdeklődőknek, hogyan kell bánni 
az agyaggal, s a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták a mesterséget. A legnépszerűbb 
program az elmúlt évben egy interaktív zenés gyermekműsor volt, melyre a környező 
településekről érkezettekkel együtt csaknem ötvenen voltak kíváncsiak. A kulturális 
intézmények maximálisan figyelembe veszik a helyiek igényeit, és bevonják őket a 
szervezésbe, megvalósításba. Különösen a polgármester úr lelkesedését dicsérték, 
aki minden lehetőséget megragad, hogy a programok anyagi hátterét biztosítsa, és 
mindenhol ott van, mindenki véleményére, ötletére kíváncsi.”

A helyi könyvtári intézmény(ek) és a lakosság kapcsolata

99. ábra: A helyi könyvtár és lakosság kapcsolata (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)

Mint korábban jeleztük, a válaszadók szerint a helyi lakosok fontosnak tartják 
és szeretik a könyvtárak intézményét . Ez a könyvtári intézmények és a lakosság 
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kapcsolatában statisztikailag is kimutatható: felmérésünkben a válaszolók csupán 
3%-a érezte úgy, hogy a helyi könyvtári intézmények nem képesek megszólítani a 
lakosságot, 17%-uk teljesen elégedett, 41%-uk pedig inkább elégedett a kapcsolattal, 
negyedük semleges álláspontra helyezkedett (26%) . Az elégedetlenek aránya 11%-ot 
ért el (99 . ábra) .

Esetpéldák

Kastélyosdombó
„Az IKSZT és a könyvtár kapcsolata minden megkérdezett szerint nagyon jó a helyi 
közösséggel. Koordinálják, szervezik a közösségi életet. Minden korosztály, társadalmi 
csoport igényét figyelembe véve alakítják ki programjaikat, szerzik be a könyvtár 
állományát. Az intézményt szinte mindegyik társadalmi csoport látogatja. Az intéz-
ményben dolgozók segítik az eligazodást az információhalmazban. A kulturális élet 
szervezésében támaszkodnak a horvát nemzetiségi önkormányzat, a nyugdíjas klub, 
és az önszerveződő csoportok segítségére. Nagyon kevés program valósul meg a tele-
pülésen. Az előző lekérdezés óta egy rendezvény valósult csak meg.”

Szentlászló
„Látogatásunkkor többen is igénybe vették az intézmény (Könyvtári Szolgáltató Hely) 
szolgáltatásait, pl. számítógéphasználat, könyvkölcsönzés, gyerek/játszósarok, de sokan 
találkozási helyszínként (beszélgetésre) használják. Az ott dolgozók figyelembe veszik 
a lakossági igényeket, bevonják őket a programokba, együtt ötletelnek. Közös kérdő-
ívet állítanak össze, melyet a falu minden háztartásába eljuttatnak, hogy a felmérések 
alapján bővítsék a programok kínálatát. Az egyik lakos felajánlotta, hogy kemencét 
épít a csuhémúzeum udvarán, ami elkészülte után sok örömöt okoz, és nagy kihasznált-
sággal működik, pl. gyerekek táboroztatásánál örömmel sütögetnek benne. A település 
kulturális élete a megkérdezettek szerint pozitív irányba változott, több program zajlott, 
pl. Adventi ünnepségek, Idősek napja, Márton-nap, nyugdíjas karácsony.”

6.2. Lezáró kutatás (ex-post értékelés) a Lakossági megkérdezés 
tükrében

6.2.1. A z elemzés menete 

Kiadványunk következő alfejezetében a „Lakossági megkérdezés” kutatás 2 . alkal-
mának eredményeit mutatjuk be . Az elemzés során kitérünk a kérdőív minden 
kérdésének vizsgálatára a 2018 . évi adatfelvételhez képest történt változások 
kiemelésével . Az egyes kérdésekre adott válaszokat továbbra is a felvett demográfiai 
adatok mentén (nemek szerinti megoszlás, életkori megoszlás, iskolai végzettség és 
gazdasági aktivitás, mióta él a településen) vizsgáltuk . 
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6.2.2. Közösségi események , rendez vények

Kutatásunk egyik fontos kérdése volt, hogy a vizsgálatba bevont települések lakói 
hogyan látják a közösségi programok meglétét lakóhelyükön . Az előzőekben több 
szempontból vizsgáltuk, hogy általában hogyan észlelik ezek jelenlétét a megkér-
dezettek; a kérdőív egy további kérdéséből arra is választ kaphattunk, hogy ponto-
sabban mit és milyen mértékben szeretnének vagy esetleg nem szeretnének látni a 
környezetükben . A kérdés során különböző közösségi eseményeket soroltunk fel, és 
azt kértük a válaszadóktól, hogy mondják meg, szerintük az adott eseménytípusból 
elegendő számú, esetleg túl kevés, vagy éppenséggel túl sok van-e a településükön . 
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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%

Férfi
2018 59% 46% 44% 53% 53% 67% 44% 45% 50%

2019 57% 44% 45% 53% 57% 71% 46% 48% 52%

Nő
2018 57% 40% 42% 51% 53% 72% 39% 41% 56%

2019 56% 39% 42% 49% 55% 72% 39% 42% 54%

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%

58. táblázat: Közösségi események, rendezvények mennyiségével, gyakoriságával kapcsolatos 
vélemények, nemek és korcsoportok szerinti bontásban – azok aránya, akik szerint nincs kevés az 

adott rendezvényből (%)
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A többség (a válaszadók valamivel kevesebb mint háromnegyede) tapasz-
talta társadalmi események, ünnepek meglétét a településén – ez a legin-
kább elterjedt, a lakosok által észlelt eseményforma. A megkérdezettek több 
mint fele találkozott ezen kívül művelődő közösségek, klubok, körök programja-
ival, szórakoztató rendezvényekkel, sporteseményekkel, valamint kiállításokkal és 
művészeti eseményekkel . De még a kevésbé elterjedt rendezvénytípusok (kézműves 
vásárok és bemutatók, táborok, játszóházak, illetve ismeretterjesztő programok) 
esetén is a válaszadók több mint kétötöde nyilatkozott úgy, hogy vannak ilyenek a 
településükön (58 . táblázat) .

Demográfiai különbségek

A 2018-as mérés eredményeivel összehasonlítva azt látjuk, hogy a lakosok növekvő 
arányban észlelték társadalmi események, szórakoztató rendezvények, illetve 
kézműves vásárok meglétét a településükön; azonban a 2018 . évinél statisztikailag 
szignifikáns mértékben alacsonyabb hányaduk találkozott kiállításokkal és művé-
szeti eseményekkel, illetve ismeretterjesztő programokkal .
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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%

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

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

Szakközépiskola/Gim-
názium/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%

59. táblázat: Mely közösségi eseményből, rendezvényből nincs elegesndő, iskolai végzettség 
szerinti bontásban – azok aránya, akik szerint nincs kevés az adott rendezvényből (%)

Szórakoztató rendezvényeket viszonylag növekvő arányban tapasztaltak a válasz-
adók: mindkét nem körében, minden életkori szegmensben és szinte minden iskolai 
végzettség szerinti csoportban növekedett ezek említésének aránya . Hasonlókat 
mondhatunk el a társadalmi eseményekről, ünnepekről is .
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A kevésbé általános célcsoportú események más-más demográfiai csoport számára 
voltak fontosabbak – ha egy adott eseménytípust észlelőknek alacsonyabb az aránya 
bizonyos demográfiai csoportokban (azaz többen nyilatkoztak úgy, hogy szerintük 
kevés van belőle), azt nem csak úgy értelmezhetjük, hogy kevésbé vették észre 
körükben az adott eseményeket, hanem tekinthetjük úgy is, hogy ebben az alcso-
portban több ilyen eseményt szeretnének látni a válaszadók . Ilyen szemmel nézve 
az adatokat azt láthatjuk, hogy a 20-29 év közötti lakosok a 2018-as vála-
szaikhoz képest növekvő arányban hiányoltak többféle típusú eseményt is 
– ismeretterjesztő programokat, játszóházat, táborokat, kézműves vásá-
rokat, kiállításokat –; a felsőfokú iskolai végzettségűek pedig a kulturális 
programokat – ismeretterjesztést, kiállításokat és művészeti eseményeket, 
művelődő közösségek rendezvényeit –, valamint a táborokat (59 . táblázat) .

Demográfiai különbségek

Az alcsoportonként kapott átlagokat elemezve azt figyelhetjük meg, hogy a tele-
pülés múltjáról való ismeretek leginkább a 30 év 59 év közötti korosztályokban 
javultak az előző kutatási alkalomhoz képest . 

  2018 2019
ÖSSZESEN 3,18 3,23
 
Férfi 3,16 3,21
Nő 3,20 3,25
 
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

60. táblázat: Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét – nem és korcsoportok szerinti 
megoszlás (átlagok)

  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

61. táblázat: Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét – iskolai végzettség szerinti 
megoszlás (átlagok)
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A nők 2019-ben és 2018-ban is kissé magabiztosabban nyilatkoztak a 
témában, mint a férfiak – ugyanakkor mindkét nem körében tovább 
nőttek a 2018-ban mért átlagpontszámok . Iskolai végzettség szempontjából 
2018-ban igen markáns különbségeket mértünk az egyes csoportok között (60 . 
táblázat) . A középfokúnál alacsonyabb végzettségűek körében jóval csekélyebb 
átlagokat mértünk, mint a középfokú, valamint a felsőfokú végzettségű lakosok 
körében . A 2019-es mérésben is megmaradt a felsőfokú végzettségűek nagy 
előnye, azonban a szakmunkás végzettségűek pontszáma felzárkózott a 
középfokú végzettséggel rendelkezők körében mért átlaghoz. A csak álta-
lános iskolát végzettek lemaradása azonban továbbra is fennáll (61 . táblázat) .

6.2.3. Fejlesztendő területek

Fejlesztendő területek fontosságának megítélése

Felmérésünk második nagy témaköre kapcsán a következőkben a közösségi élethez 
kapcsolódó fejlesztendő területekkel, illetve az ezekre vonatkozó kérdésekkel és 
válaszokkal foglalkozunk . A válaszadókat több lehetséges terület kapcsán kértük 
meg, hogy értékeljék, mennyire fontos számukra az egyes területek fejlesztése . A 
pontos kérdés így hangzott „Mit gondol, a következő területek közül melyek azok, 
melyeken fontos lenne a fejlesztés az Ön településén?” . A válaszadókat itt is arra 
kértük, hogy egy 5-fokú skála segítségével adják meg véleményüket, ahol az egyes 
jelentette azt, hogy egyáltalán nem fontos, míg az ötös érték azt, hogy nagyon fontos 
az adott terület fejlesztése . 

100. ábra: Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen (átlag)
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A 2018 . évi felméréshez képest nem történt jelentős változás a területek fontos-
ságának súlyában, illetve sorrendjében sem . Továbbra is a leglényegesebb a 
munkahelyteremtés volt, amelyet a település környezetének fejlesztése, 
szépítése, valamint az ifjúság helyzete követett, míg legkevésbé fontos a 
helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok alapítása vagy számuk bőví-
tése volt (100 . ábra) .

A munkahelyteremtés kiemelten fontos volt a jelenleg gyermekgondozási-
díj-ellátásban részesülők számára, de szintén nagyon lényeges volt a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezőknek, míg az alacsonyabb végzettséggel rendelkezőknek, 
a nyugdíjasoknak, valamint a Bács-Kiskun és Fejér megyékben élőknek árnyalat-
nyival kevésbé . 

A település szépítését (igaz, részben, de) inkább a nők, az idősebb korosztály 
tagjai, a felsőfokú végzettségűek, a nagyvárosokban élők, valamint a hajdú-bi-
hariak, a hevesiek és a nógrádiak tartották fontosabbnak; míg a férfiak, a fiatal 
korosztályhoz tartozók, a jelenleg inaktív gazdasági státuszúak, a településre pár 
éve érkezettek, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Zala megyékben élők 
árnyalatnyival kevésbé lényegesnek .

Az ifjúság helyzetének fontosságát inkább a 20 éven aluliak, a felsőfokú végzett-
ségűek, a tanulók és gyermekgondozásidíj-ellátásban részesülők, a nagyvárosokban 
élők emelték ki, míg némileg kevésbé lényeges volt a 60 éven felüliek, az alacsonyabb 
végzettségűek, a nyugdíjasokon túl a részmunkaidőben dolgozók és a bármilyen ok 
miatt jelenleg állás nélküliek számára .

A lista közepén elhelyezkedő területek megítélésében gyakorlatilag nem igazán 
volt mérhető különbség . Kilenc fejlesztési terület kapott az 5-ös skálán 4,0-4,1 pont 
közötti megítélést, amely nem igazán fejez ki érzékelhető különbséget a lakosság 
prioritási sorrendjében .

A felmérésben felsorolt területek közül utolsó helyre került a helyi nyilvánosság 
növelése, helyi médiumok alapítása vagy számuk bővítése, mindazonáltal nem lehet 
elmondani erről a területről, hogy ne lenne fontos a bevont településen élőknek, 
hiszen az ötfokú skálán a 3,7 pontos átlagos érték arról tanúskodik, hogy itt is 
szeretnének fejlődést az emberek . Ezt az átlagosnál némileg fontosabbnak tartották 
az 50-59, valamint a 70 éven felüliek, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a nyug-
díjasok, a jelenleg gyermekgondozásidíj-ellátásban részesülők, a településen lega-
lább 40 éve élők és a nagyvárosiak, valamint kiemelten a Bács-Kiskun, Heves és 
Tolna megyében lakó polgárok . Ezzel szemben némileg kevésbé volt fontos a terület 
a legfiatalabb korosztályok, a tanulók, a munkanélküliek és az egyéb okból nem 
dolgozók, a településre kevesebb mint 20 éve érkezők, a legkisebb településeken 
élők, valamint kiemelten a zalaiak és a hajdú-bihariak számára .

Demográfiai különbségek

Nemek szerinti bontás alapján (62 . táblázat) készült táblázatunkból látható, hogy 
a nők általában minden felsorolt témakört fontosabbnak értékeltek, mint a férfiak .
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2018 2019

Férfi Nő Teljes 
minta Férfi Nő Teljes 

minta

A közösségi identitás erősítése 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0

Az ifjúság helyzete 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,2

Kulturális élet, kulturális lehetőségek 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1

Munkahelyteremtés 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3

A lakók aktívabb részvétele a közösségi 
ügyekben 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0

A helyi nyilvánosság erősítése, döntések 
átláthatóbbá tétele 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0

A helyi nyilvánosság növelése, helyi mé-
diumok alapítása vagy számuk bővítése 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7

Több közösségi program 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0

Változatosabb közösségi programok 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1

A település környezetfejlesztése, a tele-
pülés szépítése 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3

Az önkéntesség, az önkéntes munka 
ösztönzése 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0

Településtervezés, új közösségi terek 
kialakítása 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1

A több generáció óta itt élők és az új 
lakosok közötti kapcsolat erősítése 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0

62. táblázat: Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen (átlag) – a felmérés éve és 
nemek szerinti bontásban

A nők véleménye szinte minden terület esetén megegyezett a 2018 . évi adatfelvétel 
eredményeivel, míg a férfiak számos területet fontosabbra értékeltek 2019-ben, 
mint korábban, és így az eddigieknél jobban közeledett egymáshoz a nők és a férfiak 
véleménye .

Az egyes területek megítélése esetén (63 . táblázat) általában a fiatalabb korosz-
tályok tagjai voltak a kritikusabbak, ők a lehetőségek többségét árnyalatnyival 
negatívabban ítélték meg 2019-ben . 
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év x-19 
éves

20-29 
éves

30-39 
éves

40-49 
éves

50-59 
éves

60-69 
éves

70-x 
éves

A közösségi identitás erősí-
tése

2018 3,7 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1

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

Az ifjúság helyzete
2018 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2

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

Kulturális élet, kulturális 
lehetőségek

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

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

Munkahelyteremtés
2018 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4

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

A lakosok aktívabb részvétele 
a közösségi ügyekben

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

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

A helyi nyilvánosság erősí-
tése, döntések átláthatóbbá 
tétele

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

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

A helyi nyilvánosság növelé-
se, helyi médiumok alapítása 
vagy számuk bővítése

2018 3,6 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8

2019 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8

Több közösségi program
2018 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1

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

Változatosabb közösségi 
programok

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

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

A település környezetfejlesz-
tése, a település szépítése

2018 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4

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

Az önkéntesség, az önkéntes 
munka ösztönzése

2018 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0

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

Településtervezés, új közössé-
gi terek kialakítása

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

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

A több generáció óta itt élők 
és az új lakosok közötti kap-
csolat erősítése

2018 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1

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

63. táblázat: Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen – a felmérés éve és korcso-
portok szerinti bontásban (átlag)
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Ez alól kivétel volt az őket is közvetlenül érintő munkahelyteremtés, az ifjúság hely-
zete és a változatosabb közösségi programok . Összességében e korosztály – a 30 
éven aluliak csoportja – a 2018 . évihez képest némileg fontosabbnak ítélte meg a 
felsorolt területek szinte mindegyikét .

A középkorúak korosztálya (30-49 évesek) esetén a 30-39 évesek véleménye 
szinte teljesen megegyezett a teljes minta átlagával, vagyis nem emeltek ki egy terü-
letet, amely számukra mindenképpen nagyon fontos lenne . A 40-49 évesek esetén, 
ha csak némileg is az átlag felett, de találtunk ilyen területeket, mint például az 
ifjúság helyzete, a közösségi identitás erősítése, a lakosok aktívabb részvétele a 
közösségi ügyekben vagy az önkéntesség, az önkéntes munka kialakítása . Összes-
ségében az egyes területek fontosságát némileg magasabbra értékelték 2019-ben, 
mint 2018-ban .

Az idősebb korosztály nem alkot homogén csoportot; az 50-59 évesek számára az 
egyes felsorolt területek általában fontosabbak voltak, mint a 60-69, de különösen 
a 70 éveseknek és idősebbeknek . Így például az 50-59 éveseknek az átlagnál árnya-
latnyival lényegesebb volt a közösségi identitás erősítése, a lakosok aktívabb rész-
vétele a közösség ügyeiben, az önkétesség, az önkéntes munka kialakítása; és az ő 
számukra volt a legfontosabb a helyi nyilvánosság, a döntések átláthatósága, helyi 
médiumok alapítása vagy azok számának bővítése . Ezen emberek ítélete hasonló, 
illetve némileg pozitívabb volt az egyes területek fontosságáról, mint a felmérés első 
alkalma során . Ezzel szemben a 60-69 évesek az átlagoshoz hasonló véleményen 
voltak az egyes területeket illetően, sőt e vélemény teljes mértékben megegyezett a 
fél évvel (2018-ban) korábban mérttel . A 70 éven felüliek pedig a teljes minta átla-
gához képest némileg kevésbé pozitívan nyitottak az egyes lehetőségek felé . Az ő 
véleményük szinte egyöntetűen negatívan változott (igaz, az átlagban csak tize-
dekben mérhetően) a 2018 . évi adatfelvételhez képest . Mindezek ellenére e korosz-
tály tagjai gondolták leginkább úgy, hogy fontos a több generáció óta a településen 
élők és az új lakosok közötti kapcsolat erősítése . 

A közösségépítés, a közösségek motorjai egyértelműen a diplomások, hiszen 
minden terület esetén náluk volt a legmagasabb az átlagpontszám, míg a legalacso-
nyabb az általános iskolát végzetteknél . 
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ÉV Általános 
iskola

Szakmunkás- 
képző

Közép- 
iskola

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 erősí-
tése, 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 környezetfejleszté-
se, 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 közössé-
gi 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 kap-
csolat erősítése

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

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

64. táblázat: Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen – a felmérés éve és iskolai 
végzettség szerinti bontásban (átlag)

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy szerintük nem fontosak ezek a területek a 
település közössége szempontjából . A 2018 . évi adatfelvételhez képest a szakmun-
kásképzőt végzettek véleménye változott legjelentősebben, szinte mindegyik terület 
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esetén egyértelműen javult véleményük  . A középiskolát végzettek számára is lega-
lább olyan fontosak az egyes területek, mint 2018-ban, véleményük szerint többek 
között a helyi nyilvánosság, a település szépítése és az önkéntesség még jelentősebbé 
váltak . Alig-alig változott a korábbi felméréshez képest mind az általános iskolát 
végzettek, mind pedig a diplomások véleménye (64 . táblázat) .

ÉV Teljes- 
munkai .

Rész- 
munkai . Tanuló Állás- 

kereső
Gyermek- 

gond .
Nyug- 
díjas

Nem 
dolg .

A közösségi identitás 
erősítése

2018 4,0 3,8 3,8 3,6 3,9 4,1 3,7

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

Az ifjúság helyzete
2018 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2 4,2 3,9

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

Kulturális élet, kul-
turális lehetőségek

2018 4,1 3,9 4,1 3,9 4,0 4,1 3,8

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

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

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

A lakosok aktívabb 
részvétele a közössé-
gi ügyekben

2018 4,1 3,9 3,9 3,7 3,9 4,1 3,8

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

A helyi nyilvánosság 
erősítése, döntések 
átláthatóbbá tétele

2018 3,9 3,8 3,8 3,7 3,7 4,1 3,8

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

A helyi nyilvánosság 
növelése, helyi médi-
umok alapítása vagy 
számuk bővítése

2018 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,8 3,5

2019 3,7 3,7 3,5 3,6 3,8 3,8 3,6

Több közösségi 
program

2018 4,0 3,9 4,1 3,8 4,0 4,1 3,9

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

Változatosabb közös-
ségi programok

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

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

A település kör-
nyezetfejlesztése, a 
település szépítése

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

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

Az önkéntesség, az 
önkéntes munka 
ösztönzése

2018 4,0 3,8 3,8 3,6 3,8 4,0 3,7

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

Településtervezés, 
új közösségi terek 
kialakítása

2018 4,0 3,9 4,0 3,7 3,9 4,0 3,7

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

A több generáció óta 
itt élők és az új lako-
sok közötti kapcsolat 
erősítése

2018 4,0 3,9 3,8 3,6 3,8 4,1 3,7

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

65. táblázat: Fejlesztés szempontjából fontos területek a településen – a felmérés éve és gazda-
sági aktivitás szerinti bontásban (átlag)

2019-ben (65 . táblázat) a gyermekgondozásidíj-ellátásban részesülők álltak a legpo-
zitívabban a felsorolt területekhez, míg a valamilyen okból nem dolgozók, az állás-
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keresők és a tanulók kevésbé voltak lelkesek . Mindez igaz úgy, hogy az előző évi 
adatfelvétel eredményeihez képest 2019-ben mind az álláskeresők, mind a más 
okból nem dolgozók minden területet fontosabbnak tartottak . Ezzel ellentétben a 
nyugdíjasok eredményei csökkentek, pedig 2018-ban még egyértelműen ők álltak 
legpozitívabban a közösségépítéshez .

6.2.4. A közösségfejlesztés ismerete és rész vételi hajlandóság

A válaszadók tizede nem tapasztalt semmilyen fejlesztést a településén az elmúlt fél 
évben, míg minden 12-13 . válaszadó szerint mindegyik felsorolt területen történt 
előrelépés (101 . ábra) . 

101. ábra: Az érzékelt fejlesztések száma a településen az elmúlt fél évben

Összességében a megkérdezettek átlagosan 6 területen érzékeltek fejlesztést . 
Az átlagosnál több helyen tapasztaltak fejlesztést a nők, a 30-69 évesek, a teljes 
munkaidőben dolgozók, a településen 30-49 éve élők, a 40 .000 lakosnál nagyobb 
településeken lakók, a Bács-Kiskun, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Hajdú-Bihar és a 
Nógrád megyékben élők .

102. ábra: Fejlesztések a településen az elmúlt fél évben

 

Fejlesztett 
területek 
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Több közösségi program
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A közösségi identitás erősítése

Településtervezés, új közösségi terek kialakítása
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A lakók aktívabb részvétele a közösségi ügyekben

A helyi nyilvánosság erősítése,
döntések átláthatóbbá tétele

Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése

A több generáció óta itt élők és az
új lakosok közötti kapcsolat erősítése

Munkahelyteremtés

A helyi nyilvánosság növelése, helyi
médiumok alapítása vagy számuk bővítése

Történt fejlesztés Nem történt fejlesztés Nincs válasz
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Az érzékelt fejlesztések többsége a település szépítése és a kulturális élet területén 
valósult meg, valamint a többség a korábbinál több közösségi programot észlelt . 
Egyelőre – tapasztalataik alapján – kevésbé történt előrelépés a helyi nyilvánosság 
növelésében (ugyanakkor ezt is tartják az emberek a legkevésbé fontos fejlesztési 
területnek), valamint a munkahelyteremtés területén (ez azonban az emberek prio-
ritási listáján az első helyet foglalta el, vagyis a legkisebb fejlesztést is valószínűleg 
nagyon értékelnék a felmérésbe bevont településeken) .

103. ábra: A fejlesztés fontossága és a megvalósult fejlesztések ismertsége (2019)

Ahogy említettük, bár a legfontosabbként kiemelt fejlesztési szempont a 
munkahelyteremtés lenne, a válaszadók kevéssé érzékelték, hogy e téren 
érdemi változás történt a 2019. évi felmérést megelőző fél évben. A 2019. 
évi felmérésben a második legfontosabb terület a település környezetfej-
lesztése, a település szépítése volt, amely területen jelentős változások 
történhettek a falvakban és városokban, legalábbis a válaszadók  tapasz-
talatai alapján. A fontossági sorrendben a harmadik az ifjúság helyzete volt, 
viszont a munkahelyteremtéshez hasonlóan a fontossághoz képest kevésbé történt 
fejlesztés a területen . A fontossági rangsorban utolsó helyi nyilvánossággal, úgy 
tűnik, a településvezetők is mérsékelten foglalkoztak, legalábbis a válaszadók ezen 
a téren tapasztaltak a legkevésbé változásokat (102 . és 103 . ábra) .
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Demográfiai különbségek

Nem

A férfiak a felsorolt 13 területből mindössze 2 esetén tapasztaltak inkább fejlődést, 
mint a nők, bár ezen esetekben sem volt szignifikáns az eltérés . 

Teljes 
minta Férfiak Nők

A közösségi identitás erősítése 53,4% 52,0% 54,6%

Az ifjúság helyzete 42,9% 42,9% 42,9%

Kulturális élet, kulturális lehetőségek 60,7% 59,3% 62,2%

Munkahelyteremtés 33,4% 34,2% 32,7%

A lakosok aktívabb részvétele a közösségi ügyekben 38,4% 37,2% 39,4%

A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átláthatóbbá tétele 36,2% 34,4% 37,7%

A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok alapítása vagy 
számuk bővítése 30,5% 31,2% 29,9%

Több közösségi program 59,6% 58,0% 61,2%

Változatosabb közösségi programok 56,1% 54,8% 57,2%

A település környezetfejlesztése, a település szépítése 62,5% 60,5% 64,6%

Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése 36,0% 35,5% 36,3%

Településtervezés, új közösségi terek kialakítása 44,9% 42,9% 46,8%

A több generáció óta itt élők és az új lakosok közötti kapcso-
lat erősítése 34,8% 34,3% 35,0%

66. táblázat: Fejlesztés a településen az elmúlt fél évben – nemek szerinti bontásban (%, akik 
szerint történt)

Ezek a területek a helyi nyilvánosság növelése, illetve a munkahelyteremtés voltak . 
A nők markánsan jobban tapasztaltak fejlődést a közösségi identitás erősítése, a 
kulturális élet, a lakosok aktívabb részvétele a közösségi ügyekben, a helyi nyil-
vánosság erősítése (döntések átláthatóbbá tétele), a több, illetve változatosabb 
közösségi program, a település környezetfejlesztése, valamint az új közösségi terek 
kialakítása területein (66 . táblázat) .
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Életkor

20 év 
alatti

20-29 
éves

30-39 
éves

40-49 
éves

50-59 
éves

60-69 
éves

70 év 
feletti

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 lehető-
ségek 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 mun-
ka 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%

67. táblázat: Fejlesztés a településen az elmúlt fél évben – életkor szerinti bontásban (%, akik 
szerint történt)

A 30 év alattiak (szinte) mindegyik területen átlag alatti arányban érzékeltek 
fejlődést . A legpozitívabban a 30-39 évesek látják a képet, általában jelentősen 
átlag feletti arányban érzékelték a változásokat . A 40-49 évesek és az 50-59 
évesek nagyjából a teljes minta átlagához hasonló arányban nevezték meg, hogy 
történt-e fejlesztés a településen . A 60-69 évesek az átlagnál magasabb mértékben 
tapasztaltak fejlődést a közösségi identitás erősítése, a helyi nyilvánosság erősí-
tése (döntések átláthatóbbá tétele), a több és változatosabb közösségi program, 
az önkéntesség és a több generáció óta a településen élők és az új lakosok közötti 
kapcsolat erősítése területén . Ez utóbbit a 70 évesek és idősebbek is az átlagnál 
jobban tapasztalták (67 . táblázat) .
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Végzettség

Álta-
lános 
iskola

Szak-
munkás- 

képző

Közép-
iskola

Főiskola, 
egyetem

A közösségi identitás erősítése 50,4% 49,3% 54,7% 59,7%

Az ifjúság helyzete 41,7% 39,5% 43,3% 48,0%

Kulturális élet, kulturális lehetőségek 53,6% 55,0% 63,6% 70,7%

Munkahelyteremtés 33,8% 31,2% 32,6% 38,4%

A lakosok aktívabb részvétele a közösségi 
ügyekben 38,6% 36,4% 38,7% 40,9%

A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átlát-
hatóbbá tétele 35,5% 33,5% 37,3% 38,7%

A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok 
alapítása vagy számuk bővítése 28,5% 29,8% 31,8% 31,4%

Több közösségi program 55,8% 56,7% 60,5% 66,3%

Változatosabb közösségi programok 52,7% 53,5% 56,7% 62,6%

A település környezetfejlesztése, a település 
szépítése 59,6% 58,6% 64,0% 68,9%

Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése 37,9% 35,2% 34,6% 37,8%

Településtervezés, új közösségi terek kialakí-
tása 45,6% 41,1% 44,7% 50,3%

A több generáció óta itt élők és az új lakosok 
közötti kapcsolat erősítése 37,4% 35,0% 34,6% 32,3%

68. táblázat: Fejlesztés a településen az elmúlt fél évben – végzettség szerinti bontásban (%, akik 
szerint történt)

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők majdnem mindegyik felsorolt terület 
esetén az átlagnál magasabb arányban érzékeltek fejlődést . Ez alól egyedül a több 
generáció óta a településen élők és az új lakosok közötti kapcsolat erősítése kivétel, 
amely az általános iskolát végzettek szerint javult leginkább (68 . táblázat) . Utóbbiak 
(még) látványosabb fejlődést várnának el a közösségi identitás erősítése, a kultu-
rális élet, a helyi nyilvánosság növelése, a több és változatosabb közösségi program, 
a telepítés szépítése területein . A szakmunkásképzőt végzettek egyik területen sem 
érzékeltek az átlagosnál jelentősen magasabb arányban fejlődést, míg az érettségi-
zettek az átlagosnál nagyobb mértékben látták a kulturális élet területén végzett 
fejlesztési erőfeszítéseket .
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A településen él

Általánosságban az, hogy a válaszadó mióta él a településen (69 . táblázat), nem 
befolyásolta jelentősen, milyen mértékben érzékelte a 2019 . évi felmérést megelőző 
fél évben a lakóhelyén történt fejlődéseket . 

<10 
éve

10-19 
éve

20-29 
éve

30-39 
éve

40-49 
éve

50-59 
éve

>60 
éve

A közösségi identitás erősítése 52,0% 48,8% 52,8% 56,9% 55,0% 54,3% 53,8%

Az ifjúság helyzete 44,0% 45,2% 41,8% 43,9% 44,2% 42,9% 41,8%

Kulturális élet, kulturális lehetősé-
gek 62,4% 60,8% 61,8% 63,1% 62,9% 60,7% 58,8%

Munkahelyteremtés 34,6% 31,9% 33,7% 35,3% 34,3% 32,3% 32,4%

A lakosok aktívabb részvétele a 
közösségi ügyekben 37,6% 36,7% 38,9% 40,8% 38,3% 38,4% 37,7%

A helyi nyilvánosság erősítése, dön-
tések átláthatóbbá tétele 35,9% 34,4% 35,8% 37,0% 36,8% 36,5% 36,5%

A helyi nyilvánosság növelése, helyi 
médiumok alapítása vagy számuk 
bővítése

30,8% 29,9% 29,3% 29,9% 30,5% 29,7% 31,3%

Több közösségi program 62,0% 59,7% 60,8% 62,2% 60,3% 60,1% 57,8%

Változatosabb közösségi programok 55,1% 53,5% 57,8% 58,4% 57,9% 57,2% 55,3%

A település környezetfejlesztése, a 
település szépítése 60,3% 60,2% 62,0% 65,2% 63,8% 64,8% 62,0%

Az önkéntesség, az önkéntes munka 
ösztönzése 32,5% 36,7% 35,8% 35,8% 36,2% 36,5% 36,1%

Településtervezés, új közösségi terek 
kialakítása 45,4% 42,0% 46,2% 46,4% 45,4% 45,3% 45,0%

A több generáció óta itt élők és az új 
lakosok közötti kapcsolat erősítése 31,7% 30,5% 33,4% 35,0% 36,2% 38,0% 36,0%

69. táblázat: Fejlesztés a településen az elmúlt fél évben – a településen élés szerinti bontásban 
(%, akik szerint történt)

Leginkább a településen 30-39 éve élők voltak a legpozitívabbak, míg a 10-19 éve ott 
lakók a legnegatívabbak .

A projekt ismerete

Egyértelműen és minden demográfiai szegmensben markánsan emelkedett azok 
aránya, akik hallottak arról, hogy településük részt vesz a „Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás” projektben . 
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104. ábra: A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt ismerete (azok 
aránya, akik hallottak a projektről) – nem és életkor szerinti bontásban

A 2018 . évi adatfelvételhez hasonlóan 2019-ben is jelentősen átlag feletti mértékben 
jól értesültek a nők (104 . ábra), a 30-59 évesek, az érettségizettek és a diplomások, 
a teljes munkaidőben dolgozók, a településen 30-59 éve lakók, az 500-2 .999 fős 
falvakban és kisvárosokban élők, valamint a Tolna megyeiek . Ezen túl a 2019-es 
évben az átlagosnál többen hallottak a projektről a településről napi szinten 
munkába, iskolába, más helyre eljárók, az 500 fő alatti falvakban lakók, illetve a 
Bács-Kiskun és Somogy megyében élők .

2018-hoz hasonlóan a 30-59 évesek a legtájékozottabbak; e korosztályban 
minden második ember hallott a projektről . Jelentősen emelkedett a projekt 
ismertsége a 20 év alattiak, valamint a 20-29 évesek körében is.

 
105. ábra: A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt ismerete (azok 

aránya, akik hallottak a projektről) – iskolai végzettség szerinti bontásban

A válaszok alapján (105. ábra) minél magasabb a válaszadó végzettsége, 
annál valószínűbb, hogy hallott a projektről, ez még inkább igaz volt 
2019-ben, mint 2018-ban. A diplomások több mint fele rendelkezett a programot 
illetően ismeretekkel, de már minden második érettségizettnek is ismerős volt a 
projekt neve . Jelentősen, több mint 10 százalékponttal emelkedett a szakmunkás-
képzőt végzettek körében a projekt nevének ismerete, és legalább minden harmadik 
általános iskolát végzett is hallott róla .

106. ábra: A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt ismerete (azok 
aránya, akik hallottak a projektről) – gazdasági aktivitás szerinti bontásban
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Minden második, teljes munkaidőben dolgozó válaszadó hallott a projektről, 
arányuk több mint 10 százalékponttal emelkedett . Kimagasló volt a gyermekgon-
dozásidíj-ellátásban részesülők informáltsága; a 2018 . évi adatfelvételhez képest 
15 százalékponttal emelkedett azok aránya, akik hallottak a projektről . 2019-ben 
legkevésbé azok hallottak a projektről, akik egyéb okból nem dolgoznak 
(106 . ábra) .

107. ábra: A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt ismerete (azok aránya, 
akik hallottak a projektről) – a település elhagyása szerinti bontásban

Míg 2018-ban szinte nem volt különbség a tekintetben, hogy a válaszadó napi 
szinten elhagyja a települést vagy sem, addig a 2019. évi felmérésre (107. ábra) 
jelentősebb mértékben emelkedett a napi szinten a települést elhagyók 
körében azok aránya, akik hallottak a projektről, mint azok körében, 
akik maradnak a falujukban, a városukban. 

108. ábra: A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt ismerete (azok 
aránya, akik hallottak a projektről) – a település mérete szerinti bontásban

Egyértelműen jobban értesültek a projektben való részvételről a falvakban és 
a kisebb városokban élők, mint a nagyobb városokban lakók . Érdekes, hogy a 
10-100 .000 lakosú városokban csak minimálisan emelkedett a projektet ismerők 
aránya (108 . ábra) .

109. ábra: A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt ismerete (azok 
aránya, akik hallottak a projektről) – megyék szerinti bontásban
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Kiemelkedően emelkedett (109 . ábra) a projektről hallók aránya Bács-Kiskun 
megyében, de jelentős a változás Somogy és Tolna megyében is, míg alig változott 
Heves megyében, Hajdú-Bihar megyében pedig csökkent is az eleve alacsony arány .

A TOP pályázati konstrukció ismerete

Nagyjából minden második válaszadó (48%) hallott arról, hogy a települése részt 
vesz a TOP pályázati konstrukcióban .

Hallott a 
konstruk- 

cióról

Nem hallott 
a konstruk-

cióról

Nem 
válaszolt

Teljes minta 47,7% 50,9% 1,4%

Férfi 46,7% 52,4% 0,9%
Nő 48,8% 49,7% 1,4%

20 év alatti 37,8% 61,3% 0,8%
20-29 éves 45,2% 54,1% 0,7%
30-39 éves 53,3% 46,1% 0,6%
40-49 éves 53,4% 45,7% 0,9%
50-59 éves 54,8% 44,2% 1,0%
60-69 éves 46,7% 51,7% 1,7%
70-x éves 37,0% 60,8% 2,2%

Általános iskola 35,5% 62,7% 1,8%
Szakmunkásképző 43,9% 54,7% 1,4%
Középiskola 52,1% 47,1% 0,8%
Főiskola/egyetem 57,2% 42,0% 0,8%

Teljes munkaidő 54,6% 44,5% 0,9%
Részmunkaidő 42,0% 57,6% 0,5%
Tanuló 39,0% 60,4% 0,6%
Álláskereső 37,6% 61,5% 0,9%
Gyermekgondozási ellátás 46,9% 52,1% 1,0%
Nyugdíjas 39,5% 58,3% 2,2%
Egyéb okból nem dolgozik 33,0% 66,1% 0,9%

Elhagyja a települést napi szinten 52,1% 47,1% 0,9%
Nem hagyja el a települést napi szinten 45,4% 53,4% 1,2%

Kevesebb mint 10 éve él a településen 44,0% 55,2% 0,8%
10-19 éve él a településen 42,3% 56,4% 1,3%
20-29 éve él a településen 49,0% 50,5% 0,5%
30-39 éve él a településen 52,7% 46,6% 0,7%
40-49 éve él a településen 53,5% 45,5% 1,0%



181Lezáró kutatás (ex-post értékelés) – kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás

Hallott a 
konstruk- 

cióról

Nem hallott 
a konstruk-

cióról

Nem 
válaszolt

50-59 éve él a településen 53,0% 46,0% 1,0%
60 vagy több éve él a településen 42,0% 56,2% 1,7%

500 fő alatti település 46,3% 52,6% 1,0%
500 és 2 .999 fő közötti település 52,0% 46,9% 1,1%
3 .000 és 9 .999 fő közötti település 47,8% 50,4% 1,8%
10 .000 és 39 .999 fő közötti település 41,1% 58,3% 0,6%
40 .000 és 99 .999 fő közötti település 37,7% 58,2% 4,1%
100 .000 fő feletti település 42,1% 56,1% 1,8%

Bács-Kiskun 75,9% 20,4% 3,7%
Baranya 46,6% 51,8% 1,6%
Borsod-Abaúj-Zemplén 50,2% 48,1% 1,7%
Csongrád 48,0% 49,4% 2,6%
Fejér 42,1% 56,9% 1,0%
Hajdú-Bihar 8,4% 90,7% 1,0%
Heves 39,6% 58,9% 1,5%
Jász-Nagykun-Szolnok 46,3% 52,1% 1,6%
Nógrád 42,6% 56,5% 0,9%
Somogy 52,3% 47,2% 0,5%
Tolna 70,9% 28,8% 0,4%
Zala 48,4% 51,1% 0,5%

70. táblázat: A TOP pályázati konstrukció ismertsége (akik hallottak róla)

A demográfiai változók mentén (70 . táblázat) statisztikailag tájékozottabbnak 
voltak tekinthetők a nők, a 30-59 évesek, a legalább érettségivel rendelkezők, 
a teljes munkaidőben dolgozók, a települést napi szinten elhagyók, a telepü-
lésen 30-59 éve lakók, az 500-2 .999 fő közötti falvakban és kisvárosokban 
élők, valamint a Bács-Kiskun, a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Somogy és a Tolna 
megyeiek .

6.2.5. Szerepvállalás

Az elkövetkezőkben a helyi közösségi életben való aktív részvételben, illetve a rész-
vételi szándékban bekövetkezett változásokat szeretnénk vizsgálni . 

Részvétel közösségi beszélgetéseken – a múltban

A közös cselekvés alapja a szükségletek, a közös célok, fejlesztendő területek kije-
lölése és rangsorolása lehet . Ehhez elengedhetetlen, hogy a közösség tagjai közvet-
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lenül kommunikáljanak egymással, hogy napirendre kerüljenek a közös ügyek, és 
kialakuljanak az azzal kapcsolatos álláspontok .

A kutatás során feltettük a kérdést, miszerint: „Vett Ön részt az elmúlt 1-2 évben 
közösségi beszélgetésen, amelynek témája a településen élők közösségi életének 
fejlesztése volt?” 

2018-ban 32% mondta, hogy vett részt ilyen beszélgetésen . Érdemes volna 
közvetlenül összehasonlítani ezt az értéket a 2019-es értékkel, és megmondani, 
hogy növekedett-e a közös ügyekbe bevont személyek száma a Cselekvő közösségek 
projektbe beintegrált településeken . Elvégre a program sikerét erősítené annak 
bemutatása, hogy a lakosság nagyobb arányban vesz részt a közösség helyi ügyeinek 
alakításában . A kérdőívben viszont változtatásra került a felkínált válaszok listája: 
2019-ben nem csupán azt nyilatkozhatta a válaszadó, hogy részt vett vagy nem vett 
részt, hanem a részvétel intenzitását is árnyalhatta, miszerint csak passzív hallgató 
vagy aktív közreműködő volt az eseményen .

2019-ben 15% jelezte, hogy aktívan vett részt a közösségi beszélgetéseken, 28% pedig 
hogy passzívan mint hallgatóság . A részvétel két típusát összevonva elmondhatjuk, 
hogy 43% nevezte meg, hogy részt vett valamilyen módon ezekben a beszélgetésekben, 
a 2018-as 32%-kal szemben 43% volt részese a közösséget érintő eszmecseréknek . Teljes 
bizonyossággal – a módszertani módosítás alapján ugyan nem állíthatjuk – viszont a 
nagy különbség miatt valószínűsíthetjük, hogy a lakosság a projekt idején nagyobb 
arányban vesz részt a közösség ügyeinek megvitatásában, mint korábban .

Részvételi szándék közösségi beszélgetéseken – a jövőben

A közösségi beszélgetéseken való múltbéli részvételre vonatkozó kérdést követően 
hasonló kérdést tettünk fel a jövőbeli részvételi szándékra vonatkozólag (110 . ábra) . 

110. ábra: Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének 
fejlesztése a téma?

A kérdés így hangzott: „Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a 
település közösségi életének fejlesztése a téma?” 2018-ban 34% nyilatkozott 

81,9%
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úgy, hogy részt venne, mégpedig aktív közreműködéssel, 48% pedig kevésbé 
aktívan mint hallgatóság . A kétféle részvételi mód együttesen a projektben 
részt vevő települések lakosságának 82%-át tette ki . Vagyis elmondhatjuk, 
hogy 2018-ban a lakosság jelentős részének igénye volt az ilyen alkalmakra . 
2019-ben a kérdőívben változás történt: csak igennel vagy nemmel lehetett 
válaszolni a részvételi szándékra vonatkozólag . A kutatás második alkal-
mának adatfelvételekor 73% említette, hogy részt venne a közösségi 
beszélgetésekben. 

111. ábra: Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének 
fejlesztése a téma?

A múltbéli részvételt és a jövőbeli részvételi szándékot összevetve egyértelmű 
kapcsolat válik láthatóvá: a közösségi beszélgetéseken múltban részt vevők a teljes 
mintához képest nagyobb arányban vennének részt a jövőben ilyen összejöveteleken 
(111 . ábra) . Ez alapján feltételezhetjük, hogy a közösségi eszmecsere elindítása 
további erre vonatkozó igényeket szül, és ennek nyomán a közösségépítés folyamata 
tovább haladhat az elindított úton . 

112. ábra: Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének 
fejlesztése a téma?
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lenül kommunikáljanak egymással, hogy napirendre kerüljenek a közös ügyek, és 
kialakuljanak az azzal kapcsolatos álláspontok .

A kutatás során feltettük a kérdést, miszerint: „Vett Ön részt az elmúlt 1-2 évben 
közösségi beszélgetésen, amelynek témája a településen élők közösségi életének 
fejlesztése volt?” 

2018-ban 32% mondta, hogy vett részt ilyen beszélgetésen . Érdemes volna 
közvetlenül összehasonlítani ezt az értéket a 2019-es értékkel, és megmondani, 
hogy növekedett-e a közös ügyekbe bevont személyek száma a Cselekvő közösségek 
projektbe beintegrált településeken . Elvégre a program sikerét erősítené annak 
bemutatása, hogy a lakosság nagyobb arányban vesz részt a közösség helyi ügyeinek 
alakításában . A kérdőívben viszont változtatásra került a felkínált válaszok listája: 
2019-ben nem csupán azt nyilatkozhatta a válaszadó, hogy részt vett vagy nem vett 
részt, hanem a részvétel intenzitását is árnyalhatta, miszerint csak passzív hallgató 
vagy aktív közreműködő volt az eseményen .

2019-ben 15% jelezte, hogy aktívan vett részt a közösségi beszélgetéseken, 28% pedig 
hogy passzívan mint hallgatóság . A részvétel két típusát összevonva elmondhatjuk, 
hogy 43% nevezte meg, hogy részt vett valamilyen módon ezekben a beszélgetésekben, 
a 2018-as 32%-kal szemben 43% volt részese a közösséget érintő eszmecseréknek . Teljes 
bizonyossággal – a módszertani módosítás alapján ugyan nem állíthatjuk – viszont a 
nagy különbség miatt valószínűsíthetjük, hogy a lakosság a projekt idején nagyobb 
arányban vesz részt a közösség ügyeinek megvitatásában, mint korábban .

Részvételi szándék közösségi beszélgetéseken – a jövőben

A közösségi beszélgetéseken való múltbéli részvételre vonatkozó kérdést követően 
hasonló kérdést tettünk fel a jövőbeli részvételi szándékra vonatkozólag (110 . ábra) . 

110. ábra: Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének 
fejlesztése a téma?

A kérdés így hangzott: „Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a 
település közösségi életének fejlesztése a téma?” 2018-ban 34% nyilatkozott 

81,9%
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A Cselekvő közösségek projekt hatását mutathatja, hogy a projektet ismerők jelen-
tősen magasabb arányban terveznek részt venni közösségi beszélgetéseken (112 . 
ábra), vagyis a kezdeményezés egyik hatása a részvételre vonatkozó megnövekedett 
igény .

Demográfiai különbségek

Kik azok, akik hajlamosabbak a közösségi beszélgetéseken való részvételre, 
nyitottak a helyi ügyek megvitatására, a közösségi célok meghatározására? Kiket 
érdemes leginkább meghívni egy ilyen rendezvényre? A múltbéli részvétel és a jövő-
beli szándék együttjárást mutat, így nyilvánvalóan hasonló hátterű személyek azok, 
akik a múltban részt vettek közösségi beszélgetésen, és akik a jövőben is szeret-
nének közreműködni azokon . 

Ők jellemzően a középkorosztály voltak, vagyis a 30-69 éves korcsoport . Míg 
a tizen- és huszonévesek – és bizonyosan más okból –, a hetven év feletti idősek is 
kevéssé nyitottak a részvételre . Kissé nagyobb érdeklődést mutattak a nők, mint a 
férfiak .

Nyitottabbak a felsőfokú végzettségűek, a gazdaságilag aktívak, a 
településről dolgozni vagy tanulni eljárók, a régóta a településen élők, és 
majdhogynem tautológia, hogy a közösségről (is) beszélgetnek azok, akik 
sok emberrel társalognak egy átlagos napon. 

Mint azt említettük, a közösségi ügyek megbeszélésére vonatkozó nyitottság 
magasabb volt a vélhetően jobb anyagi helyzetű, magasabb státuszú, magas iskolai 
végzettségű, aktív, illetve a településen régóta élő személyeknél . Ez azt is jelentheti, 
hogy a közösségi ügyek formálásában jellemzően az amúgy is jobb érdekérvénye-
sítő képességű csoportok kaphatnak teret, illetve az ő szempontjaik érvényesülnek 
a célok meghatározásakor . A kedvezőtlenebb társadalmi helyzetű csoportok, pl . 
idősek, alacsony végzettségűek, nem dolgozók, új beköltözők bevonására vélhetően 
célzott kommunikáció és többleterőfeszítések szükségesek .

6.2.6. Közösségek fejlesztését támogató programok , kezdeményezések 
ismerete

Vizsgáltuk, hogy milyen közösségi tevékenységről tudnak a válaszadók az adott 
településen (113 . ábra) . A kérdés így hangzott „Felsorolunk néhány lehetséges 
formát, amelyek keretei között a helyi közösség lakói közösen valamilyen tevékeny-
séget végezhetnek, vagy amit használhatnak a közösségi jólét érdekében . Kérjük, 
mindegyik esetében mondja meg, hogy Ön tud-e ilyen kezdeményezésről a telepü-
lésen!” A kérdésre igennel és nemmel lehetett válaszolni . 
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113. ábra: Ismert közösségi kezdeményezések a településen

A felsorolt hét lehetséges tevékenység közül a legtöbben a hagyományőrző 
csoportokat ismerték mind 2018-ban és 2019-ben is. A megkérdezettek 
körülbelül kétharmada vélte úgy, hogy településén van ilyen jellegű 
kezdeményezés. Hasonlóan magas arányban volt tudomása a lakosoknak hely-
történeti, helyismereti gyűjteményről . Legkevésbé pedig tankatalógus kezdeménye-
zésről hallottak mindkét kutatási alkalom során . 

A tanulókörök ismertsége kissé növekedett, de már szignifikáns mértékben: 
28%-ról 30%-ra emelkedett azok aránya, akik hallottak ilyen létezéséről környeze-
tükben . Ezzel szemben négy kezdeményezés, úgymint a hagyományőrző csoport, a 
helytörténeti gyűjtemény, az öntevékeny csoport és az önképzőkör ismertsége kis 
mértékben bár, de csökkent .

Változott-e a helyi kezdeményezések ismertsége 2018-ról 2019-re? Alátámaszt-
ható-e a kérdőíves felmérés alapján a Cselekvő közösségek projekt sikeressége a 
helyi kezdeményezések létrejöttével és/vagy azok ismertségének növekedésével? A 
válasz: nem .

Viszont a Cselekvő közösségek projekt és a különböző helyi kezdeményezések 
ismertsége között egyértelmű és erős kapcsolat figyelhető meg a 2019-es kuta-
tási adatfelvétel válaszait vizsgálva . Azok, akik hallottak a Cselekvő közösségek 
projektről, jelentősen magasabb arányban ismernek konkrét helyi kezdeményezé-
seket, mint akiknek nem volt tudomásuk a projektről . (Az előbbi almintában az 
ismert programok átlagos száma 3,2, az utóbbiban csupán 2,4 .) (114 . ábra) 
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114. ábra: Ismert közösségi kezdeményezések a településen

Demográfiai különbségek

Az elemzés során vizsgáltuk, hogy mely társadalmi csoportoknak volt inkább tudo-
másuk az említett helyi kezdeményezésekről . Az esetlegesen feltárt eltérések mögött 
kétféle ok is húzódhat . A településeken különböző intenzitással voltak/vannak jelen 
a kezdeményezések, és a kezdeményezések léte vagy hiánya nem független a tele-
pülések demográfiai összetételétől . Ezen túl különböző rétegek eltérő mértékben 
vesznek részt a helyi közösségben, így az egyének társadalmi helyzete következ-
tében az amúgy létező kezdeményezések ismertsége is változhat . Az elemzés során 
nem tudtuk szétválasztani a két lehetséges okot, így a bemutatott eredmény egyfajta 
szubjektív közösségi kínálatot jelent: vagyis a létező (vagy feltételezett) és ismert 
önszerveződő intézmények kínálatát hasonlítja össze .

Mely társadalmi csoportok ismertek, ismernek inkább helyi kezdeményezéseket? 
Összességében elmondható, hogy azok, akiket már a közösségi beszélge-
tések vizsgálatakor is nyitottabbaknak, aktívabbaknak találtunk a helyi 
ügyeket illetően: vagyis a nők, a középkorúak, a magasabb végzettségűek, 
a gazdaságilag aktívak. Ez alól vannak kivételek: míg a nők jellemzően 
jobban ismerték a kezdeményezéseket, a tankatalógus inkább a férfiak 
körében került említésre. A dolgozók általában többet ismertek; viszont a tanu-
lókör, az önképzőkör a tanulók körében volt ismertebb . A más településre eljárók 
több kezdeményezésről tudtak, ám a tanulókör nagyobb arányú említést kapott az 
el nem járók körében .

Aktivizáló rendezvények

A kutatás során rákérdeztünk, hogy milyen rendezvények azok, melyek a közösség 
legtöbb lakója számára vonzók, és összehozza az embereket . A kérdés pontosan így 
hangzott: „Véleménye szerint mely programokkal, kezdeményezésekkel lehet a helyi 
közösséget leginkább aktivizálni?”
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1. kép: Véleménye szerint mely programokkal, kezdeményezésekkel lehet a helyi közösséget legin-
kább aktivizálni? – szófelhő

A kérdés nyitott kérdés volt, vagyis az adott válasz szó szerint került rögzítésre . Az 
említéseket a szavak szintjén elemeztük, 2019-ben közel 100 .000 szót gyűjtöttünk 
így össze . Ezeket klaszterelemzéssel összevontuk, majd egy szófelhőben jelenítettük 
meg . A szófelhő a leggyakoribb szavakat tartalmazza, és az adott kifejezés mérete 
utal az említés gyakoriságára . Ez az adatvizualizációs mód gyors bepillantást 
enged a szöveges információba, kiemeli a lényeget, és képet kapunk arról is, hogy 
mit gondolnak a válaszadók .

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek úgy gondolták, 
hogy szórakoztató, zenés kulturális vagy sportrendezvények azok, amik 
a legtöbb embert vonzanának. Fiataloknak, gyerekeknek, családoknak 
szóló rendezvényre gondolnak. Jellemzően azt falunapnak, bálnak, 
klubnak nevezik.

Szerepvállalás módjai

A személyes hozzájárulás lehetséges módjait a következő kérdéssel vizsgáltuk: „Ön 
hogyan tudna hozzájárulni a település közösségi életének fejlődéséhez?” 

115. ábra: Személyes hozzájárulás módja

 

Személyes 
hozzájáru-
lás módja 

25%

44%

27%

30%

10%

25%

46%

26%

29%

10%

Szabadidős programot szerveznék

Mások által szervezett programon
önkéntesként segítenék
Részt vennék tervezői

műhelymunkákon javaslatokkal,
ötletekkel

Nem tudom mivel, mivel
járulhatnék hozzáfejlődéshez

Nem szeretnék hozzájárulni

2018 ‐ Teljes minta 2019 ‐ Teljes minta

 



188 Lezáró kutatás (ex-post értékelés) – kulturális állapotfelmérés, helyzetfeltárás

A kutatás mindkét adatfelvétele során a válaszadók körülbelül hattizede volt az, 
aki arról nyilatkozott, hogy valamilyen módon hozzájárulna a közösség fejlődé-
séhez (115 . ábra) . A legtöbben (a válaszadók közel fele) önkéntesként segítenének 
valamilyen más által szervezett programon . A válaszadók megközelítőleg negyede 
támogatná a helyi kezdeményezéseket ötletekkel, illetve negyede lépne elő helyi 
kezdeményezések szervezőjeként . Csupán a válaszadók tizede nyilatkozott úgy, 
hogy nem akar részt venni, közel harmada pedig elvileg részt venne, de nem tudja, 
miként járulhatna hozzá a közös cselekvéshez .

Kimutatható-e változás a személyes hozzájárulás szándékában és módjában 
a Cselekvő közösségek projekt hatására a vizsgált két kutatási alkalom eredmé-
nyeinek összehasonlításával? Az önkéntes segítői szerep vállalása 44%-ról 
46%-ra növekedett, ami a nagy mintaelemszám miatt (t-próba alapján) szignifi-
káns változás .

Demográfiai különbségek

Érdemes megvizsgálni, hogy inkább milyen hozzájárulási módokat választottak 
a különböző demográfiai, társadalmi csoportok . Összességében elmondható, hogy 
aki a vizsgált háromféle hozzájárulás (szervező, segítő, ötletadó) közül az egyikre 
nyitott, az a többi szerepet is szívesebben vállalja . A 2019-es adatok alapján a nők, 
a felsőfokú végzettségűek, a sok helyi emberrel beszélgetők, a Cselekvő közösségek 
projektet ismerők mindhárom részvételi módra jelentősen nyitottabbak . Életkor 
szerint viszont találni némi eltérést: a legaktívabb szervezői szerepet a 20-49 évesek 
vállalnák inkább, a segítőit jobbára az idősebb 40-69 éves korosztály választaná . A 
legfiatalabb, 15-69 éves és a 70 éves vagy idősebb korosztályok pedig inkább elzár-
kóztak a részvételtől . Ebből úgy tűnik, hogy inkább a fiatal felnőttek lehetnek a fő 
kezdeményezők, a középkorosztály pedig szívesen segíti őket .

6.2.7. Életminőség

A „Cselekvő közösségek” projekt aktív részvételre buzdítja a helyi közösségeket 
a lakókörnyezet alakításában is .  Ennek feltétele, hogy a lakosság felismerje és 
magáévá tegye az elvet, miszerint a lakókörnyezet, és végső soron a saját életminő-
ségének fő alakítója a helyi közösség .

Ezért megkérdeztük válaszadóinkat, hogy egyetértenek-e azzal az állítással, 
hogy „lakókörnyezetünk életminőségéért az ott élők tehetik a legtöbbet”” . 
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116. ábra: Lakókörnyezet életminőségének alakíthatósága

Úgy tűnik, hogy az aktív attitűd elfogadott, így nem lehet akadálya a közös cselek-
vésnek . Mind 2018-ban és 2019-ben (116 . ábra) az emberek háromnegyede értett 
egyet az állítással, miszerint a lakókörnyezet életminőségéért az ott élők tehetik 
a legtöbbet . Magas elfogadottsága jelzi, hogy az egyet nem értők is inkább „nem 
tudom” választ adtak, és a határozott elutasítók aránya csupán 8-9% volt .

A lakókörnyezet életminőségének aktív alakíthatósága attitűd csak kis 
mértékben (bár a t-próba szerint szignifikánsan) változott a vizsgált időszakban, 
2018-ban 75% fogadta el, 2019-ben 74% . Ez részben csökkenést jelöl, de a magas 
elfogadottság mellett nincs jelentősége .

Demográfiai különbségek

Az aktív attitűd elfogadottsága is a korábban már többször leírt demográfiai csopor-
tokban talált nagyobb egyetértésre . A 2019-es adatok alapján a nők, a 30-69 éves 
középkorosztály, a közép- és felsőfokú végzettségűek, a dolgozók, a településről 
eljárók, a településhez számos rokoni kapcsolattal kötődők és a Cselekvő közösségek 
projektről már hallók értettek inkább egyet az állítással . 

6.2.8. Informálódás, tájékozódás

A kérdőívben arra is kerestük a választ, hogy milyen lehetőségek vannak az egyes 
településeken a helyi hírekhez, történésekhez való hozzáférésre, illetve mely 
csatornák azok, amelyeket a lakosok használnak, így hatékonyan támogathatják a 
közösségfejlesztési projekt sikerét is .

A kérdőívben azt vizsgáltuk, hogy a sokféle tájékozódási lehetőség közül 
(amelyeket egy előre rögzített lista segítségével mutattunk be) melyek érhetők el a 
településen, és jellemzően melyeket használják a helyben élők . 
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117. ábra: Helyi média hozzáférés és használat

A legtöbbek számára ismert, vagyis elérhető helyi média a könyvtár, az információs 
oszlop, a hirdetőtábla, a település weboldala, illetve a település közösségi oldala volt . 
Ezek a csatornák a vizsgált települések lakosságának kilenctizedében voltak elér-
hetők . Helyi újságról a válaszadók megközelítőleg kétharmadának volt tudomása, 
helyi TV-t, hangosbemondót, rádiót körülbelül egyharmad ért el . 

Gondolhatnánk, hogy korunkat az elektronikus média, sőt már a digitális média 
uralja, de a helyi ügyek tekintetében ennél árnyaltabb a kép . A legtöbbek által az 
elmúlt hat hónapban használt helyi média a hirdetőoszlop, a hirdetőtábla volt . A 
lakosság fele vette igénybe ezt az egyszerű, hagyományos megoldást . Kissé elma-
radva, de hasonlóan magas arányban látogatták a válaszadók a könyvtárat, közel 
az emberek fele fordult meg e helyszínen . A vizsgált települések lakosságának négy-
tizedét érte el a helyi újság, a helyi weboldal vagy a közösségi oldal . Ezeknél kisebb 
volt a helyi TV és rádió elérése, a legkisebb pedig a hangosbemondóé .

Miként változott az elmúlt évben a helyi médiák hozzáférése és elérése? Megfi-
gyelhető-e, hogy a Cselekvő közösségek projekt nyomán fejlődött a helyi 
média, növekedett ismertsége és/vagy azok elérése? A válasz: igen, bár 
a fejlődés inkább az ismertség vagy elérhetőség terén tapasztalható, az 
elérés kevésbé változott . 2018-hoz képest 2019-re, az amúgy is legmagasabb 
ismertséget elérő hirdetőtáblát kivéve, mindegyik média elérhetősége 
növekedett: a legnagyobb mértékben a helyi rádióé (+8%), TV-é (+6%) és a 
hangosbemondóé (+6%).
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Demográfiai különbségek

Az igénybevételt demográfiai, társadalmi háttérváltozók mentén érdemes 
kiértékelni .
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Teljes minta 2019 41% 41% 41% 14% 18% 50% 6% 48%

Férfi 38% 37% 37% 15% 18% 46% 5% 43%

Nő 44% 44% 44% 13% 18% 54% 6% 52%

71. táblázat: Helyi média használat nemek szerinti bontásban

Nem a hozzáférés lehetőségét, hanem a tényleges, hat hónapon belüli igénybevé-
telt vizsgáltuk az egyes helyi médiák demográfiai és társadalmi háttérváltozóinak 
mentén . A 2019-es adatok alapján (71 . táblázat) az látjuk, hogy jellemzően a nők 
olvasnak helyi híreket tartalmazó online és hagyományos sajtót, illetve a közösségi 
oldalakat, a hirdetőtáblákat . Inkább ők fordulnak meg a könyvtárban is .
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Teljes minta 2019 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%

72. táblázat: Helyi média használat életkor szerinti bontásban

Életkor szerinti bontásban tekintve a helyi média igénybevételére (72 . táblázat) 
szintén jelentős különbségeket figyelhetünk meg . A legfiatalabb, 15-19 éves korosz-
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tály a teljes mintánál nagyobb arányban hallgatott helyi rádiót . A 20-49 évesek a 
közösségi oldalakon, a 30-59 évesek pedig a weboldalakon érhetők el inkább . A 60+ 
korosztály számára a nyomtatott újság a leginkább adekvát kommunikációs csatorna . 

Iskolai végzettség alapján látható, hogy a közép- és felsőfokú végzettségűek 
mindegyik helyi médiafajtát nagyobb arányban fogyasztják, mint az alacsonyabb 
végzettségűek . Gazdasági aktivitás szerint a kép árnyaltabb: a dolgozók jellem-
zően több csatornán érhetők el, ugyanakkor rádiót inkább a tanulók, helyi TV-t és 
újságot pedig inkább a nyugdíjasok használtak a teljes mintánál nagyobb arányban .

6.2.9. Beágyazottság, kapcsolatok , szociális háló 

A „Lakossági megkérdezés” vizsgálat 2 . kutatási alkalmának eredményeit összegző 
fejeztünk utolsó szakaszában a válaszadók helyi beágyazottságát és szociális hálóját 
vizsgáljuk részletesen . A településhez való kötődés nagyban befolyásolhatja a közös-
ségért való tenni akarás szintjét, így különösen fontos ennek megismerése .

118. ábra: Mióta él a településen?

A vizsgált településeken 2018-ban átlagosan 38 éve éltek a válaszadók, míg 2019-ben 
átlagosan 39 éve . Születése óta nem költözött el a jelenlegi lakóhelyéről a válaszadók 
kétharmada, ők átlagosan 45-46 éve élnek a településen (118 . ábra) .

Az adatok alapján (73 . táblázat) úgy tűnhet, a nők ragaszkodóbbak a településükhöz 
– átlagosan régebb óta élnek ott, ez a számadat 39-40 év a férfiak 37-38 évével szemben . 

2018 2019

Férfi Nő Nem válaszolt Férfi Nő Nem válaszolt

Kevesebb, mint 10 éve 7,4% 7,0% 5,5% 6,5% 6,1% 2,7%

10-19 éve 14,6% 13,3% 8,5% 13,2% 12,6% 5,1%

20-29 éve 17,6% 15,9% 10,9% 16,6% 15,0% 13,3%

30-39 éve 16,4% 14,7% 13,9% 17,0% 15,6% 11,9%

40-49 éve 12,7% 11,8% 13,4% 13,0% 12,1% 12,2%

50-59 éve 12,4% 11,7% 11,4% 12,8% 12,0% 8,5%

60 vagy több éve 14,7% 19,9% 8,0% 15,2% 19,5% 9,2%

Nem válaszolt 4,3% 5,7% 28,4% 5,7% 7,1% 37,1%

73. táblázat: Mióta él a településen – a felmérés éve és nemek bontása szerint
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Ugyanakkor az átlagos eltérés oka a nők magasabb átlagéletkorában kereshető 
(amely 48 év a férfiak 45 évével szemben) .

Feltételeztük, minél régebb óta él valaki az adott településen (119 . ábra), annál 
valószínűbb, hogy több rokona is van a településen . 

119. ábra: Mióta él a településen? – Hány rokona él ezen a településen (fő)?

Azonban ilyen egyértelmű összefüggést már nem találunk azok átlagos számában, 
akikkel a válaszadó az előző napon beszélgetett .

120. ábra: Mióta él a településen? – Hány személlyel beszélgetett  
az előző napon a településen (fő)?

Összességében a felmért településeken szinte elenyésző azok köre, akik 
elzárkóznak mások társaságától, nincs rokonuk a településen, és előző 
nap senkivel sem beszéltek; arányuk 2018-ban mindössze 0,5% volt, s 2019-
ben is csak 0,7%. Ezzel szemben háromötödük (2018: 61%, 2019: 58%) legalább 6 
rokona is közel lakik hozzá, míg hasonló arányú (2018: 59%, 2019: 58%) volt azoknak 
a száma, akik az előző napon legalább 6 személlyel beszélgettek (120 . ábra) .

A fentieken túl érdekes megvizsgálni, hogy a „Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás” projekt hatására az emberek közelebb kerültek-e egymáshoz, 
többekkel beszélgetnek-e . 

121. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)?
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Bár úgy tűnik, hogy az átlag jelentősen csökkent a felmérés két alkalma között (121 . 
ábra), ezt talán magyarázhatnánk azzal, hogy míg a 2018 . évi adatfelvétel alapve-
tően május-június folyamán történt, amikor az emberek már szívesen töltik szaba-
didejüket a szabadban, addig a 2019 . évi jórészt a téli hónapokban zajlott, a hideg 
idő miatt ilyenkor jobban bezárkóznak az emberek a lakóhelyükre, meglátásunk 
szerint a különbség mégsem csak ebből adódik . 

122. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)?

Egyrészről tehát szignifikánsan kevesebben voltak, akik legalább 6 személlyel 
beszélgettek . Másrészt azok, akik általában nagyon sok személlyel társalognak, 
most kevesebb emberrel beszélgettek (122 . ábra) .

Demográfiai különbségek

Nem

123. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)?

A nők között nagyobb arányban találtunk olyanokat, akik a felmérést megelőző 
napon legalább 6 személlyel beszélgettek, mint a férfiak között (2018-ban 61% vs . 
57%, míg 2019-ben 59% vs . 57%) . Azonban, ha a teljes képet vizsgáljuk (123 . ábra), 
akkor a férfiak számosságban ugyanannyi személlyel beszélgettek, mint a nők 
(átlagosan 12-13 személlyel) .
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Életkor

124. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – életkor szerinti 
bontásban (2018 és 2019)

2018

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

20 év alatti 5,7% 10,8% 22,0% 29,6% 17,1% 13,8% 1,1% 12,2
20-29 éves 3,0% 11,6% 24,3% 28,7% 18,0% 12,8% 1,6% 12,6
30-39 éves 2,3% 10,2% 24,7% 28,8% 20,3% 12,0% 1,8% 13,2
40-49 éves 1,9% 9,9% 23,6% 28,5% 20,6% 13,8% 1,7% 13,9
50-59 éves 2,2% 10,0% 22,2% 29,0% 19,4% 15,1% 2,1% 14,0
60-69 éves 2,4% 10,6% 26,0% 30,3% 18,2% 10,1% 2,5% 11,7
70 éves vagy idősebb 2,2% 13,8% 30,5% 26,9% 14,5% 7,6% 4,3% 10,0
Nem válaszolt 1,8% 9,1% 20,7% 20,9% 13,7% 12,6% 21,2% 15,2

74. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – életkor szerinti 
bontásban (2018)

2019
Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+ Nem  

válaszolt Átlag

20 év alatti 4,5% 11,1% 21,5% 23,1% 19,1% 18,4% 2,3% 13,7
20-29 éves 3,2% 11,9% 25,9% 26,5% 19,1% 11,4% 2,1% 12,0
30-39 éves 2,4% 10,3% 26,2% 29,7% 18,8% 11,3% 1,3% 12,0
40-49 éves 2,4% 10,3% 23,3% 30,7% 19,8% 12,5% 1,1% 12,4
50-59 éves 1,5% 9,7% 23,9% 27,4% 21,3% 14,9% 1,3% 14,1
60-69 éves 2,6% 12,8% 26,9% 28,8% 15,9% 11,0% 2,0% 10,9
70 éves vagy idősebb 2,8% 17,8% 29,8% 27,4% 13,4% 6,9% 2,0% 8,5
Nem válaszolt 3,7% 10,4% 18,0% 19,7% 13,9% 8,6% 25,7% 11,3

75. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – életkor szerinti 
bontásban (2019)

Jellemzően az 50-59 évesek tartják a legtöbb kapcsolatot az emberekkel, ők átla-
gosan 14 személlyel beszélgettek a felmérést megelőző napon – s ez a szám úgy 
tűnik, független az évszakoktól . Nem úgy szinte minden más korosztályt tekintve, 
ahol a 20 év alattiakat kivéve mindenhol csökkent a beszélgetésbe bevont személyek 
száma . Mindazonáltal a válaszok tükrében megfigyelhető, hogy a nyugdíjas korosz-
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tály elszigetelődik a társadalomtól, 60, de még inkább 70 éves kor felett jelentősen 
csökken azoknak a személyeknek a száma, akikkel e korúak beszélgetést kezdemé-
nyeznek (124 . ábra, 74-75 . táblázat) .

Iskolázottság

125. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – iskolai végzettség 
szerinti bontásban (2018 és 2019)

Általánosságban elmondható, minél magasabb volt a megkérdezett iskolai végzett-
sége, annál több személlyel beszélgetett a felmérést megelőző napon (125 . ábra), míg 
a szakmunkásképzőt végzettek 11-12 személlyel társalogtak, addig a diplomával 
rendelkezők 15 személlyel . 

126. ábra: Azok aránya, akik a felmérést megelőző napon legalább 6 személlyel beszélgettek – 
iskolai végzettség szerinti bontásban (2018 és 2019)

2018

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

Általános iskola 3,0% 12,1% 25,6% 28,7% 15,5% 11,3% 3,7% 12,5

Szakmunkásképző 2,2% 12,3% 24,8% 30,2% 17,8% 10,1% 2,7% 11,6

Szakközépiskola/gimnázium/
technikum 2,5% 10,5% 25,4% 28,8% 18,3% 12,1% 2,4% 12,6

Főiskola/egyetem 2,5% 8,3% 22,4% 26,7% 22,5% 16,0% 1,7% 14,8

Nem válaszolt 4,2% 11,1% 21,3% 14,9% 13,6% 13,0% 22,0% 12,8

76. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – iskolai végzettség 
szerinti bontásban (2018)
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2019

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

Általános iskola 3,8% 13,9% 24,9% 24,8% 16,5% 12,4% 3,7% 12,1

Szakmunkásképző 2,5% 12,8% 28,5% 28,8% 16,2% 8,8% 2,3% 10,6

Szakközépiskola/gimnázium/
technikum 2,4% 11,5% 25,9% 28,4% 18,8% 11,0% 1,8% 11,1

Főiskola/egyetem 2,3% 8,9% 19,9% 28,0% 21,5% 17,7% 1,7% 15,0

Nem válaszolt 2,0% 9,9% 14,9% 18,3% 11,9% 8,4% 34,6% 15,2

77. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – iskolai végzettség 
szerinti bontásban (2019)

A felsőfokú végzettségűek általában több kapcsolatot alakítanak ki napi szinten 
(126 . ábra), hiszen esetükben 67 százalék volt azok aránya, akik legalább 6 személy-
lyel beszélgettek a felmérést megelőző napon,  addig ez az arány az általános iskolát 
végzettek körében már csak 54 százalék (2019-ben) . A 2018-as és 2019-es évek 
közötti eltéréseket ábrázolják a 76 . és 77 . táblázatok .

Gazdasági aktivitás

127. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – gazdasági aktivitás 
szerinti bontásban (2018 és 2019)

2018

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

Teljes munkaidő 1,9% 8,6% 22,3% 27,9% 21,3% 15,3% 2,6% 14,6

Részmunkaidő 3,1% 13,4% 23,5% 30,3% 16,8% 10,3% 2,6% 11,4

Tanuló 5,5% 9,5% 24,3% 28,5% 17,0% 14,9% ,3% 13,3

Álláskereső 2,8% 17,9% 27,5% 27,6% 15,7% 6,9% 1,6% 10,2

Gyermekgondozás 2,9% 10,6% 29,8% 29,6% 15,3% 9,0% 2,9% 14,4

Nyugdíjas 2,2% 13,4% 30,1% 29,0% 14,5% 7,1% 3,6% 9,4

Nem dolgozik 4,0% 15,5% 23,2% 34,0% 12,6% 7,7% 2,9% 9,7

Nem válaszolt 6,0% 6,3% 17,9% 17,5% 16,0% 9,0% 27,2% 11,3

78. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – gazdasági akti-
vitás szerinti bontásban (2018)
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2019

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

Teljes munkaidő 2,1% 9,7% 23,0% 28,8% 20,8% 13,5% 2,2% 13,2

Részmunkaidő 2,3% 12,1% 26,9% 27,5% 16,1% 11,6% 3,4% 11,0

Tanuló 5,1% 10,2% 22,4% 21,4% 20,0% 18,5% 2,4% 14,8

Álláskereső 5,1% 14,8% 27,7% 26,9% 14,7% 8,5% 2,3% 10,3

Gyermekgondozás ,9% 11,8% 29,9% 31,6% 16,1% 9,1% ,5% 10,0

Nyugdíjas 2,9% 16,7% 30,7% 27,5% 13,2% 6,7% 2,3% 8,5

Nem dolgozik 3,7% 16,2% 29,0% 26,1% 13,1% 9,6% 2,3% 10,1

Nem válaszolt 2,5% 7,3% 13,2% 20,7% 9,6% 7,3% 39,4% 14,6

79. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – gazdasági akti-
vitás szerinti bontásban (2019)

A gazdasági aktivitás kategóriák esetén (127 . ábra, 78-79 . táblázat) talán a legegyér-
telműbb a szezonalitás hatása: míg késő tavasszal-kora nyáron a GYED-en lévő 
édesanyák átlagosan 14 személlyel beszélgettek, addig a téli időszakban már csak 
10 személlyel .

Település elhagyása

Azok, akik nem hagyták el a településüket napi rendszerességgel munkavállalás, 
tanulás vagy egyéb célból, szignifikánsan több emberrel találkoztak és beszélgettek 
(128 . ábra) . 

128. ábra: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – település elhagyása 
szerinti bontásban (2018 és 2019)

Összességében az átlagos szám a más településeken dolgozók vagy tanulók esetében 
jelentősen csökkent: míg 2018-ban 12 személlyel társalogtak a felmérést megelőző 
napon, addig 2019-ben már csak 10 személlyel .
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2018

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

Elhagyja a települést 3,5% 11,8% 26,3% 28,3% 16,5% 10,9% 2,6% 11,9
Nem hagyja el a települést 1,9% 10,2% 23,6% 28,8% 19,8% 13,3% 2,4% 13,3
Nem válaszolt 4,2% 11,1% 21,1% 21,2% 11,6% 7,2% 23,5% 11,8

80. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – elhagyja napi 
rendszerességgel a települést (2018)

2019

Egy 
sem 1-2 3-5 6-10 11-20 21+

Nem 
vála-
szolt

Átlag

Elhagyja a települést 3,5% 14,5% 26,5% 28,1% 16,2% 8,9% 2,4% 10,1

Nem hagyja el a települést 2,2% 10,3% 24,4% 27,7% 19,6% 13,7% 2,1% 13,0

Nem válaszolt 2,2% 7,8% 24,9% 19,0% 10,6% 8,7% 26,8% 11,0

81. táblázat: Hány személlyel beszélgetett az előző napon a településen (fő)? – elhagyja napi rend-
szerességgel a települést (2019)

A más településen dolgozók vagy tanulók csak valamivel több mint fele beszélge-
tett a kutatást megelőző napon legalább 6 személlyel 2019-ben (2018-ban 58%), míg 
az egész napon a településen lévők háromötöde társalgott legalább ennyi emberrel 
(2018-ban 64%) (80-81 . táblázat) .

6.3. Összefoglalás

6.3.1. Összefoglalás és következtetések a Kutatási jelentés kvalitatív 
kutatás eredményeiről vizsgálat tükrében

A kutatás harmadik alkalma során a strukturált interjúk eredményeinek 
összefoglalása

A kutatás harmadik fordulójában a megkérdezett véleményformálók száma 
2.221 fő volt .

A munkahelyet illetően az interjúalanyok 42%-a a helyi önkormányzatnál dolgo-
zott, 14%-a oktatási intézményben és 11%-a kulturális intézményben . A megyék szem-
pontjából nagy volt a szórás, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy megyéből válaszoltak a 
legtöbben (588 és 547 fő), Zala és Bács-Kiskun megyékből a legkevesebben (10 és 7 fő) .

A válaszadók 86%-a ismerte a településen zajló közösségfejlesztési 
folyamatokat és az ehhez kapocsolódó programokat . 
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A mért kulturális szolgáltatások közül a megkérdezettek részéről a 
művelődő közösségek támogatása volt a legelterjedtebb (80%), ezt szorosan 
követte a közösségi és társadalmi részvétel támogatása, illetve a hagyományos 
közösségi kulturális értékek átörökítése (77% és 70%) . A válaszolóknál legalacso-
nyabb értékekkel „a kutatói hozzáférés biztosítása a kulturális javakhoz” szerepelt 
(34%), és hasonlóan alacsony volt a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, valamint 
a kulturális javakkal és a bemutatással összefüggő múzeumpedagógiai ügyek 
(34-35%) aránya is .

A válaszolók demográfiai szempontból főként stabilitást érzékeltek tele-
pülésükön (51% szerint nem változott a népességszám), 31%-uk csökkenést, 
14%-uk növekedést jelzett . A válaszadók szerint a növekedés elsődleges kiváltó 
oka az adott településre beköltözők arányának növekedése (ez a válaszolók 68%-a 
szerint van így), de a népességszám csökkenésének is elsődleges oka a földrajzi 
mobilitás (52%), ami legnagyobb részben az elhelyezkedési lehetőségek hiányára 
vezethető vissza (47%) .

A megkérdezettek szerint gazdasági szempontból is a változatlanság a fő 
trend (a válaszolók 65%-a szerint nem változott a település gazdasági helyzete), 
21%-uk szerint inkább javult, és 5% szerint romlott a helyzet .

A megkérdezettek mind az infrastruktúra, mind a kulturális élet terü-
letén pozitív trendeket érzékeltek . Az infrastruktúra terén 36%-uk érzett javu-
lást, a kulturális életben 32% szerint inkább javult a közösség helyzete .

A válaszadók ismeretei szerint a települések 57%-ában volt közösségfej-
lesztésben érintett szervezet, a települések 22%-ában nem volt ilyen szervezet, 
a válaszadók 19%-a pedig nem tudta erre a kérdésre a választ . A közösségfejlesz-
tésben érintett szervezetek száma túlnyomó részt nem változott .

A véleményformálók részéről a településeken működő és a közösségfej-
lesztésben érintett szervezetek megítélése alapvetően pozitív volt . A teljes 
mértékben elégedett, illetve az inkább elégedett válaszok jellemezték a túlnyomó 
többséget (63-75%-ban), az egyáltalán nem vagy inkább nem megfelelő válaszok 
rendre 10% alatt voltak .

A megkérdezettek tapasztalatai szerint a közösségfejlesztésben érintett 
szervezetek fejlesztési iránya többnyire közösségi alapú, a helyzetfeltá-
rást a közösség végzi (63%) . A válaszadók 19%-a szakértő által irányított és 
közösségi alapú szervezetet is ismert, szakértő által irányított szervezet csupán a 
válaszok 8%-ában fordult elő . A válaszadók 11%-a nem tudta a kérdésre a választ .

A válaszadók szerint a kulturális intézmények tisztában vannak a helyi 
lakosok igényeivel . A megkérdezettek 23%-a szerint teljesen tisztában vannak ezzel, 
47% szerint inkább tudatában vannak, 21%-uk bizonytalan volt ennek megítélésében, 
és csak 3%-uk szerint nem ismerik a kulturális intézmények a lakossági igényeket .

A kulturális intézmények működésének hatékonyságával kapcsolatban 
is a megkérdezettek elégedettsége volt a jellemző, 78%-ban inkább vagy teljes 
mértékben voltak elégedettek, és 13%-nyian érezték azt, hogy nem működnek haté-
konyan a helyi kulturális intézmények .
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A közösségfejlesztésről alkotott vélemények egyértelműen pozitívak 
voltak, a válaszolók 55%-a szerint a helyzet egyértelműen pozitív, harmaduk 
semleges állásponton helyezkedett el (34%), és 11%-uk érezte azt, hogy a közösség-
fejlesztés nem jó irányba megy, vagy ítélte meg negatívan a helyzetet . 

A közösségfejlesztési folyamatok társadalmi aktivitásra való hatá-
sának megítélése vegyes volt. Ugyanakkora mértékben érezték azt a válasz-
adók, hogy serkentették a társadalmi aktivitást, mint hogy nem (41-41%), a többiek 
nem tudták vagy nem akartak bejelölni választ erre a kérdésre . Ugyanilyen vegyes 
volt a közösségi szerepvállalásra gyakorolt hatás megítélése is (a válasz-
adók 40%-a szerint a közösségfejlesztési folyamatok serkentették a közösségi 
szerepvállalást, 42%-a szerint nem volt hatása) . 

Jóval egyértelműbb válaszokat kaptunk a megkérdezettektől a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programban való részvétel ismeretéről (a 
válaszadók 86%-a tudott róla) és hatásáról (a válaszadók 75%-a úgy vélte, hogy 
hozzájárult a közösségfejlesztési folyamatok hatásához) . 

A megkérdezettek közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvá-
rásai között kiemelkedett a rendezvényeken és a különböző lakossági kezdeménye-
zésekben részt vevők számának növelése (70%; 69%), ill . alapvető igény az aktív 
közösség számának növelése . Az intézmények egymás közötti kommunikációja vagy 
a helyi nyilvánosság mértékének és minőségének növelése iránt már nem voltak 
ilyen nagy elvárások .

A véleményformálóktól kapott adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a tele-
pülések 73%-ában működött közművelődési intézmény, 23%-ában nem, a 
megkérdezettek 3%-a pedig nem válaszolt erre a kérdésre vagy nem tudta a választ .

A válaszadók tapasztalatai szerint a közművelődési intézményekben a 
rendezvények szervezése (81%) és az ismeret-, illetve információterjesztés 
(79%; 72%) a legelterjedtebb tevékenység . A nemzetközi együttműködések 
(21%) és a szakmai tanácsadás (20%) bírnak a legkisebb szereppel, ami valószínűleg 
az adott intézmény profilján is múlik . A közösségi színterek esetében a válasz-
adói mintázat ugyanaz volt, mint a közművelődési intézmények esetében.

A megkérdezettek szerint a látogatószámot tekintve mind a közművelő-
dési intézmények, mind a közösségi színterek esetében a 10-50 fő közötti 
létszámú rendezvények voltak a leggyakoribbak . A válaszolók 73%-a szerint 
ez a szám nem változott az elmúlt fél évben . Az idősek és a családok tűnnek a legak-
tívabb célcsoportnak .

A közművelődési intézmények jelentős, aktív szerepet töltenek be a 
helyi közösségek életében . A közművelődési intézmények a válaszolók 55%-a 
szerint hatékonyan és jól szolgálják ki a lakossági igényeket .

A megkérdezett véleményformálók ismeretei szerint a települések 38%-ában 
működött muzeális intézmény, 59% esetében nem volt ilyen intézmény, a válasz-
adók 2%-a nem tudta erre a választ és 1% nem válaszolt a kérdésre . 

A megkérdezettek a muzeális intézmények legfontosabb feladatának a 
kulturális javak gyűjtését, őrzését és kiállítását érezték (81-85%) .
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A muzeális intézményekbe látogatók heti számát vizsgálva azt látjuk, hogy 
a válaszadók tapasztalatai szerint a látogatók száma nem változott az elmúlt 
fél évben (69%), amennyiben mégis, akkor a változás inkább növekvő, mint csök-
kenő irányú . A muzeális intézmények tipikus látogatóit tekintve válaszadóink azt 
„mondták”, hogy nagy a településen kívüliek jelentősége .

A muzeális intézmények aktivitását inkább pozitívnak ítélték meg az 
adatközlők: a teljes minta 24%-a szerint inkább aktív és csak 9%-a szerint 
inkább passzív . 

A megkérdezett véleményformálók inkább jónak, hatékonynak ítélték meg 
a muzeális intézmények és a lakosság viszonyát .

A kutatásban részt vevők szerint a települések 95%-ában működött 
könyvtár, a válaszadók 3%-a szerint nem volt településén könyvtár, és 2%-ban 
jelentek meg a nem tudja és nem válaszol megjelölések . 

A könyvtár feladatai közül – ebben a kutatási fordulóban is – kiemelke-
dett a könyvtári alapfeladatok ellátása (72%) . Az ezt követő, a megkérdezettek 
részéről elvárt feladatok egymáshoz hasonló arányban (kb . az esetek felében) a gyűj-
temény „menedzselésének” (a gyűjtemény folyamatos fejlesztésének, feltárásának, 
megőrzésének, gondozásának és rendelkezésre bocsátásának) kiegészítő feladatai, 
illetve az olvasóknak szóló információs szolgáltatások . 

A könyvtárak heti látogatószámát tekintve a válaszadók 50%-a 10-50 fő 
közötti értéket adott meg . A könyvtárak rendszeres látogatóinak az időseket és 
a családokat jelölték meg . 

A könyvtári intézményeknek fontos szerepük van a helyi közösségben. 
Aktivitásuk is jelentős: a megkérdezettek szerint a könyvtárak 55%-a inkább 
aktív és csupán 10%-a inkább passzív ezen a téren . A kiemelkedő aktivitásnak a 
válaszadók szerint valószínűleg az az oka, hogy a könyvtári intézmények az alap-
feladataik mellett egyszerre játszhatnak szervező és helyszínt biztosító szerepet is .

A megkérdezettek válaszai megerősítik azt, hogy a könyvtárak 
ismerik a lakosság igényeit és képesek megszólítani azt, hasonlóan az előbbi 
arányokhoz: 55% szerint hatékonyan és jól szolgálják ki a lakossági igényeket, és 
csupán a válaszadók 10%-a elégedetlen .

A települési jelentések eredményeinek összefoglalása

A kutatás harmadik fordulójában összesen 358 településen kerültek összegyűj-
tésre települési jelentések kérdezőbiztosok által . Az esetpéldákat ismét négy kérdés 
mentén rögzítették, így összesen 1 .396 esetpéldából készült a válogatás . Fél év telt 
el a legutóbbi lekérdezés óta, így a válaszok az elmúlt félévre vonatkoztak . 

A helyi közösség jellemzése – A válaszadók szerint a problémák továbbra 
is ugyanazok, mint az előző jelentésekben leírtak: elöregedés, elvándorlás, kevés 
gyerekszületés, csökkenő népességszám . Kiemelkedő probléma a munkahelyek 
hiánya . A fiatalok érdektelensége továbbra is jellemző, így a közösség életének fenn-
tartása és működtetése az idősebb generációkra marad . Általános igény jelentkezett 
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– ismét – olyan lelkes, szervező típusú, sok energiával rendelkező helyi aktivistákra, 
akik magukra vállalják a közösség szervezésének feladatait .

A helyiek érdeklődése a közös ügyek iránt – A válaszolók tapasztalatai 
szerint a helyiek a közös ügyek iránt inkább érdeklődtek: 14%-uk nagyon érdek-
lődött, 41%-uk inkább érdeklődött, 33%-uk semleges választ adott, és csupán 
14%-ukra volt jellemző, hogy inkább nem informálódott ezen a területen .

A közösség érdekérvényesítési és érdekképviseleti képessége – A válasz-
adók több mint fele szerint inkább tudják érvényesíteni a települések közösségei az 
érdekeiket, 32% szerint tudja is, meg nem is, 6% szerint inkább nem tudja érvénye-
síteni, és csupán a válaszolók 7%-a szerint egyáltalán nem tudják érvényesíteni . Az 
érdekérvényesítés kapcsán is inkább enyhén pozitív irány felé hajlott a megítélés, az 
arányok szinte teljesen megegyeznek az előbbiekkel . 

A helyi közösség összetartása – A települési jelentést kitöltők közel tizede 
teljes mértékben összetartónak látta a közösséget, 59% pedig inkább összetartónak . 
29%-ban érkeztek inkább nem vagy egyáltalán nem összetartó válaszok, 3% volt a 
nem tudja vagy a nem válaszolók aránya .

A helyi kulturális intézmények működése – Fontos eredmény, hogy a 
tapasztalatok szerint a művelődési ház, a múzeum, a könyvtár és más közösségi 
színtér sokszor egy épületben működnek, gyakran összemosódnak a funkciók és 
az elvárások . Ez a jelenség már az előző kutatási körökben is megjelent . Jelentős 
változás más területen sem volt az elmúlt félévben . A különféle rendezvények között 
visszatérő, fontos elemek voltak a falunapok, a különböző vásárok, illetve az állandó 
klubok, foglalkozások . Ez a két típusú rendezvény uralta az elérhető kulturális prog-
ramok választékát . Problémaként leggyakrabban két dolog merült fel a válaszadók 
részéről: a pénzhiány, illetve a szakemberhiány (szakképzett könyvtáros, művelő-
désszervező hiánya) .

A helyi kulturális intézmények kapcsolata a közösséggel – Erre a 
kérdésre vonatkozóan széttartók voltak a kapott információk, kevés volt a kiegyen-
súlyozott válasz, jellemzően több volt a pozitív leírás, ti . szeretik a helyi kultu-
rális intézményeket, a válaszolók úgy érzik, hogy a helyi kulturális intézmények 
ismerik az igényeiket . Bár sok volt a pozitív válasz, előfordultak olyanok is, ahol 
semmilyen kapcsolatot vagy közösségteremtő erőt nem érzékeltek . Érződik, hogy 
a könyvtárak kiegészítő jellegű információs szolgáltatásai iránt (internetszolgál-
tatás, fénymásolás) nagy az igény . Jól kirajzolódik az is, hogy a civil szervezetek 
szerepe nagyon jelentős a településeken, főleg ott, ahol nincs kialakult kulturális 
intézményrendszer .

A településen megvalósuló közösségfejlesztési folyamat hatásának 
érzékelése – Közösségfejlesztési folyamatot érintő változást az elmúlt félévre 
vonatkozóan nem sokat érzékeltek az interjúalanyok, ezt valószínűleg az idő rövid-
ségével magyarázhatjuk . A válaszolók túlnyomó többsége azt mondta, hogy nincs 
változás vagy csak nagyon kevés . A korábban kiemelt problémák ennél a kérdésnél 
is említésre kerültek: a lakosság hozzáállását inkább passzívnak érzik, a fiatalokat 
nehéz mozgósítani, a közösségi élet motorjai (és néha gátjai) az idősek . Ahol nagy a 
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szegénység, ott általában nem érdeklődnek a közösségfejlesztés iránt (sem) .
Ebben a kutatási fordulóban is kirajzolódott az, amit az előző kutatási fordu-

lóknál is leírtunk: közösségi fejlődést, belső mozgásokat nehezen tudnak 
megítélni az interjúalanyok . Legkézzelfoghatóbbak az infrastrukturális fejlesz-
tések, illetve a konkrét rendezvények, programok megléte, sikere, vagy épp ezek 
hiánya . 

6.3.2 Összefoglalás és következtetések a Lakossági megkérdezés 
tükrében

A közel 30 ezer fős lekérdezés segítségével megvizsgálhattuk, hogy a beavatkozási 
helyszíneken az egyes közösségfejlesztési folyamatok kapcsán a lakossági oldalt 
érintő hatások milyen formában érzékelhetők a folyamat elején, illetve a projekt 
előrehaladtával, a fejlesztések elindulásával a helyi, 18 év feletti lakossági körében . 

A kutatás során vizsgált eredményeket a már alkalmazott témakörök mentén, a 
változások célzott prezentálásával összegezzük . 

A település jelenlegi helyzetének megítélése

A település jelenlegi helyzetének a közösségi élet szempontjából történő megítélése 
alapvetően nem mutat nagy eltérést a két adatfelvételi alkalom összevetésében . 
Továbbra is a „Szeretek ezen a településen élni” állítással kapcsolatban a 
legnagyobb az egyetértés (az 1-5-ös skálán 3,99), míg azon állítások esetében, 
amelyek a lakók közösségi élethez való hozzájárulását mérik („A település lakói a 
település problémáit közösen próbálják megoldani” és „A település lakói aktívan 
tesznek a közösség fejlesztése érdekében”) továbbra is kedvezőtlen értékeket 
mértünk, bár mindkét utóbbi esetben tapasztalható bizonyos mértékű fejlődés . A 
legnagyobb (és szignifikáns) javulás a „Sok közösségi program van a telepü-
lésen” állítással kapcsolatban figyelhető meg (3,42-ről 3,47-re).

Egyértelműen javult a válaszadók önértékelése a tekintetben, hogy 
mennyire ismerik a településük történetét. A 2018-as 38,4%-ról 39,8%-ra nőtt 
a saját tudásukat 4-es vagy 5-ös érdemjeggyel elismerők aránya .

Szerepvállalás

2019-ben a válaszadók 43 százaléka vett részt valamilyen közösségi beszélgetésen, 
ahol a település közösségi életének a fejlesztése volt a téma . A résztvevők kéthar-
mada inkább mint hallgatóság, egyharmada viszont aktív közreműködőként szere-
pelt ezeken a beszélgetéseken .

A részvételi szándék ennél még magasabb . A válaszadók közel háromnegyede 
(73,1%-a) venne részt az elkövetkezőkben ilyen beszélgetésen, ha alkalma nyílna 
ilyenre .
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Az adott település lakóinak véleménye alapján (kb. 100.000 szónyi 
válasz szófelhős feldolgozása eredményeképpen) a közösséget leginkább 
a szórakoztató rendezvények, programok, falunapok, valamint a családi, 
sport- és kulturális rendezvények tudják aktivizálni.

Nem növekedett számottevően a megkérdezettek hajlandósága a közösségi élet 
fejlesztését megcélzó hozzájárulásuk mértékét illetően . Továbbra is a mások által 
szervezett programon való önkéntes segítség a leginkább vonzó lehe-
tőség (44%-ról 46%-ra nőtt az ilyen feladat vállalására hajlandók aránya), 
de a saját kezdeményezéssel élés lehetősége nem vonzóbb jobban, mint bő fél évvel 
korábban .

Fejlesztendő területek, közösségfejlesztés

A fejlesztendő területek fontosságának megítélésében nem következett be 
lényegi változás . Továbbra is a gazdasági jellegű munkahelyteremtés 
foglalja el a prioritási lista elejét, ezt követi a települési környezet 
fejlesztése és az ifjúság helyzetének rendezése igények megjelölése. 
A lista első harmadában (összességében a 4. helyet elfoglalva) talál-
ható a kulturális élet, a kulturális lehetőségek fejlesztése, 5-ös skálán 
4,1-es átlagértékkel.

Az elmúlt fél évben a településen bekövetkezett fejlesztések kapcsán legtöbben 
a település szépítését, valamint a kulturális élet terén megvalósult fejlesztéseket 
nevezték meg . A több és változatosabb közösségi programok kerültek még a lista 
harmadik és negyedik helyére .

Mindenképpen pozitívumként kell kiemelni, hogy a 2018-as felméréshez képest 
lényegesen többen hallottak arról, hogy a településük részt vesz a „Cselekvő közös-
ségek – aktív közösségi szerepvállalás” projektben . A 35%-ról 46%-ra történő 
ismertségnövekedés számottevő változást jelent a nyilvánosság tekintetében .

Informálódás, tájékozódás

Bár a digitalizáció már a projektben részt vevő települések többségét is elérte – a 
válaszadók 89-91%-a szerint van a településnek weboldala, illetve közösségi oldala 
(mindkettő kismértékű javulása mérhető 2018-hoz képest) –, számarányukban a 
legtöbben még mindig inkább az információs oszlopokról és hirdetőtáb-
lákról tájékozódnak a település ügyeivel kapcsolatban. 2019-ben a válasz-
adók pontosan fele jelölte ezt meg mint az elmúlt 6 hónapban használt hírforrást . A 
digitális felületek esetében ez az arány csak 41% .

Érdekes, hogy a digitális felületek használata nem a fiatalabb (15-19 és 
20-29 éves) korosztályokban a legmagasabb, akik egyébként a legjelentő-
sebb digitálistartalom-fogyasztással jellemezhetők, hanem inkább a 30-49 
éves korosztály használja legmagasabb arányban ezeket. A legfiatalabbak 
érdeklődése a település történéseivel kapcsolatban általában alacsonyabb .
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Beágyazottság, szociális háló

2019-ben egy válaszadó átlagosan 39 éve élt a vizsgált településen . (Ez pontosan 
egy évvel több, mint 2018-ban .) A kevesebb, mint 10 éve a településen élők aránya    
mindössze 6 százalék volt . 

Minél régebb óta él valaki az adott településen, annál több rokona is 
megtalálható ott. Míg a „friss” betelepülőknek csak átlagosan 4 rokona él 
helyben, addig a legalább 40 éve ott élőknek átlagosan 16. 
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8. Mellékletek

8.1. Melléklet

Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről 1. forduló interjúvázlat

Tisztelt Válaszadó!

Üdvözlöm!  ………………… vagyok, a „Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerep-
vállalás” projekt kulturális közösségfejlesztő mentoraként kerestem meg Önt . A 
projekt az NMI Művelődési Intézet Nkft ., Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ és az Országos Széchényi Könyvtár konzor-
ciumi együttműködésében valósul meg . A projekthez kapcsolódóan zajlik egy 
kutatás, amelynek keretében az érintett települések véleményformálóival inter-
júkat készítünk . A kutatás adatait természetesen név nélkül dolgozzuk fel . Nagyon 
hálásak lennénk, ha értékes válaszaival segítené munkánkat!
Szeretnénk arról is biztosítani Önt, hogy válaszait az adatvédelmet szabályozó 
törvény értelmében szigorúan bizalmasan kezeljük, és kizárólag e kutatás keretei 
között, összesítve dolgozzuk fel . A válaszadás teljesen önkéntes .

AZ INTERJÚRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK (Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre a 
mentor önállóan, az interjúalany megkérdezése nélkül adjon választ!)

I1. Kérem, adja meg a saját kérdezői kódját! 

I2. Melyik településen készült az interjú?

…………………………………………………………

I3. Kérem, adja meg az interjú készítésének pontos dátumát! 

…… . .év/……… .hónap/…………nap
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AZ INTERJÚALANYRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

1 általános iskola

2 szakmunkásképző

3 szakközépiskola/gimnázium/technikum

4 főiskola/egyetem

888 nem tudja

999 nem válaszol

Kérem, mondja meg, hogy Ön jelenleg hol dolgozik!

1 önkormányzat

2 civil szervezet

3 kulturális intézmény

4 egyházi intézmény

5 oktatási intézmény 

6 sport intézmény

7 vállalkozás

8 egyéb, éspedig:……………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Hallott-e róla, hogy közösségfejlesztés zajlik a településen?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, mondja meg, hogyan jellemezné a helyi közösségfejlesztési folya-
mathoz fűződő kapcsolatát!

1 tanácsadó

2 döntéshozó

3 végrehajtó

4 szervező

5 irányító

6 szemlélő

7 egyéb, éspedig:……………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Ön hogyan jellemezné a település demográfiai trendjeit az elmúlt 5 évben?

1 A település népességszáma növekszik .

2 A település népességszáma stabil, nem változik . 

3 A település népességszáma csökken .

4 Egyéb folyamat, éspedig:……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Amennyiben növekedést tapasztal, milyen okokra vezeti vissza?

1 Javultak a gyerekvállalás feltételei .

2 Sokan költöztek be a településre .
3 Az általános gazdasági feltételek javultak .

4 A környéken jók az elhelyezkedési lehetőségek, sokan költöz-
nek a településre .

5 Jó iskolák vannak, ami miatt szívesen jönnek a gyerekes 
családok .

6 Aktív, támogató a közösség . 

7 Egyéb folyamat, éspedig:……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Amennyiben csökkenést tapasztal, milyen okokra vezeti vissza?

1 Romlottak a gyerekvállalás feltételei .

2 Sokan költöztek el a településről .
3 Az általános gazdasági feltételek romlottak .

4 A környéken rosszak az elhelyezkedési lehetőségek, sokan 
költöznek el a településről .

5 A gyerekes családok közül többen elköltöznek, hogy a helyi 
iskoláknál jobbat találjanak .

6 Nem összetartó a közösség, sok a konfliktus .

7 Egyéb folyamat, éspedig:……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Ön szerint hogyan alakult az elmúlt 5 évben a település gazdasági helyzete… ?

1 inkább javult 

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg azokat a területeket, ahol javulást érzékel a 
településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást érzékel a 
településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Ön szerint az elmúlt 5 évben hogyan változott a települési infrastruk-
túra… ?

1 inkább fejlődött

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol

Kérem, nevezze meg azokat a területeket, ahol fejlődést érzékel a 
településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást érzékel a 
településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Ön szerint az elmúlt 5 évben hogyan változott a településen a kulturális 
élet… ?

1 inkább javult 

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg azokat a területeket, ahol javulást érzékel a 
településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást érzékel a 
településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e az alábbi szolgáltatások a településen? 
Amennyiben hozzáférhetők az említett szolgáltatások, hogyan értékelné 
működésüket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az egyes a nagyon rosszat, 
az ötös pedig a nagyon jót jelöli?

nem működik 
működik

1 nagyon rossz 
– 2 – 3 – 4 – 5 na-
gyon jó 888- nem 

tudja       999 – 
nem válaszol

1 művelődő közösségek támogatása
2 közösségi és társadalmi részvétel támogatása
3 az egész életen át tartó tanulás támogatása

4 a hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése

5 az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevé-
kenység segítése

6 a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása

7 a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

8 kulturális javak (pl . műtárgyak) gyűjtése, 
nyilvántartása, tudományos dokumentációja

9 kulturális javak folyamatos bemutatásával/
kiállításával hozzáférés biztosítása

10
kulturális javakkal és a bemutatással össze-
függő múzeumpedagógiai és közművelődési 
programok biztosítása

11 kutatói hozzáférés biztosítása a kulturális 
javakhoz

12 kulturális turisztikai szolgáltatás biztosítása

Tudomása szerint működik-e a településen közművelődési intézmény?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Tudomása szerint működik-e a településen közösségi színtér?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem nevezze meg a településen működő közművelődési intézményeket! 
Kérem, haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt közművelődési intézmények milyen feladatokat látnak el az 
alábbiak közül?
1 Információs tevékenység
2 Ismeretterjesztés
3 Képzés
4 Kiállítás rendezése
5 Művelődő közösségek tevékenysége
6 Rendezvények szervezése
7 Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
8 Nem programszerűen szervezett tevékenységek
9 Tábor
10 Nemzetközi együttműködés
11 Egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Kérem nevezze meg a településen működő közösségi színtereket! Kérem, 
haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol
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A felsorolt közösségi színterek milyen feladatokat látnak el az alábbiak 
közül?
1 Információs tevékenység
2 Ismeretterjesztés
3 Képzés
4 Kiállítás rendezése
5 Művelődő közösségek tevékenysége
6 Rendezvények szervezése
7 Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
8 Nem programszerűen szervezett tevékenységek
9 Tábor
10 Nemzetközi együttműködés
11 Egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a közművelődési intézményeket látogatók számát 
heti szinten?
1 szinte senki nem látogatja a közművelődési intézményeket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a közösségi színtereket látogatók számát heti 
szinten?
1 szinte senki nem látogatja a közösségi színtereket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok veszik igénybe a közmű-
velődési intézményeket?

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok veszik igénybe a közös-
ségi színtereket?

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt 5 évben a közművelődési intézmé-
nyeket látogatók száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt 5 évben a közösségi színtereket 
látogatók száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e a településen muzeális intézmények?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, nevezze meg a településen működő muzeális intézményeket!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol
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A felsorolt muzeális intézmények milyen feladatokat látnak el az alábbiak 
közül?
1 kulturális javak (pl . műtárgyak) gyűjtése
2 kulturális javak (pl . műtárgyak) őrzése
3 kulturális javak (pl . műtárgyak) tudományos feldolgozása
4 kulturális javak (pl . műtárgyak) digitalizálása és elektronikus közzététele
5 kulturális javak (pl . műtárgyak) kiállítása
6 múzeumpedagógiai tevékenység (oktatási program gyerekeknek, diákoknak)
7 múzeumandragógiai tevékenység (oktatási program felnőtteknek)
8 közművelődési tevékenység (népszerűsítő/ismeretterjesztő programok)
9 múzeumi kiadványok készítése és terjesztése
10 turisztikai attrakciók és szolgáltatások biztosítása
11 múzeumi ajándékbolt üzemeltetése
12 múzeumi kávézó/büfé/étterem üzemeltetése
13 egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a muzeális intézményeket látogatók heti számát?
1 szinte senki nem látogatja a muzeális intézményeket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok látogatják a muzeális 
intézményeket?

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek 
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint hogyan változott az elmúlt 5 évben a muzeális intézményeket 
látogatók száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e könyvtárak a településen?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem nevezze meg a településen működő könyvtárakat!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a könyvtára(ka)t látogatók heti számát?
1 szinte senki nem látogatja a könyvtár(ak)at
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol



220 Mellékletek

A felsorolt könyvtárak milyen feladatokat látnak el az alábbiak közül?

1 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja

2 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szol-
gáltatásairól

3 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
4 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
5 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét

6 a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajá-
tításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában

7 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét

8 kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez

9 tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez

10 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
11 közhasznú információs szolgáltatást nyújt
12 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
13 szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
14 gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt
15 egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoport látogatja a helyi 
könyvtárakat? 

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt 5 évben a könyvtárt látogatók száma?
1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Vannak-e a településén közösségfejlesztésben érintett szervezetek az Ön 
tudomása szerint?

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, értékelje a településen működő, közösségfejlesztésben érintett 
szervezeteket az alábbi szempontok alapján! Osztályozzon egy egytől ötig 
terjedő skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem megfelelő, az 
ötös pedig azt, hogy teljes mértékben megfelelő.

1 egyáltalán nem megfelelő – 2 – 3 – 4 – 
5 teljes mértékben megfelelő 888 – nem 
tudja 999 – nem válaszol

1 felépítés

2 kommunikáció

3 felelősség

4 programok

5 hatékonyság

6 cél

7 közösségi igényekre építés

Tudomása szerint az Ön településén működő, közösségfejlesztésben érin-
tett szervezetek milyen fejlesztési irányt követnek?
1 szakértő által irányított (a helyzetfeltárást szakértő végzi)
2 közösségi alapú (a helyzetfeltárást a közösség végzi)
3 szakértő által irányított és közösségi alapú szervezetet is ismer
888 nem tudja
999 nem válaszol
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A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban Önnek mik a legfonto-
sabb elvárásai?
1 a bevont emberek számának növelése
2 települési rendezvényeken, eseményeken részt vevők számának növelése
3 az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak számának növelése 
4 az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak minőségének javítása
5 az egyes csoportok közötti együttműködés intenzitásának növelése
6 a helyi nyilvános felületek növelése
7 a helyi nyilvános felületek minőségének növelése
8 a helyi nyilvános felületek használtságának növelése
9 a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése
10 újabb csoportok létrehozásának elősegítése
11 új lakossági kezdeményezések létrehozásának elősegítése
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint a település önkormányzata mennyire van tisztában a helyi 
lakosok közösségfejlesztéssel kapcsolatos igényeivel?

5 teljes mértékben tisztában van
4 inkább tisztában van
3 tisztában is van, meg nem is
2 inkább nincs tisztában
1 egyáltalán nincs tisztában
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen található kulturális intézmények mennyire 
vannak tisztában a helyi lakosok igényeivel?

5 teljes mértékben tisztában vannak
4 inkább tisztában vannak
3 tisztában is vannak, meg nem is
2 inkább nincsenek tisztában
1 egyáltalán nincsenek tisztában
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen található kulturális intézmények mennyire 
működnek hatékonyan?

4 teljes mértékben hatékonyan működnek
3 inkább hatékonyan működnek
2 inkább nem működnek hatékonyan
1 egyáltalán nem működnek hatékonyan
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön szerint milyen hatással voltak a közösségfejlesztési folyamatok a 
társadalmi aktivitás alakulására a településen?

3 serkentették a társadalmi aktivitást
2 nem volt hatásuk a társadalmi aktivitásra
1 csökkentették a társadalmi aktivitást
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint milyen hatással voltak a közösségfejlesztési folyamatok a 
közösségi szerepvállalás alakulására a településen?
3 serkentették a közösségi szerepvállalást
2 nem volt hatásuk a közösségi szerepvállalásra
1 csökkentették a közösségi szerepvállalást
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség milyen mértékben tudja érvényesí-
teni az érdekeit?

5 teljes mértékben érvényesíteni tudja
4 inkább érvényesíteni tudja
3 tudja is érvényesíteni, meg nem is
2 inkább nem tudja érvényesíteni
1 egyáltalán nem tudja érvényesíteni
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség milyen mértékben tudja képviselni 
az érdekeit? 

5 teljes mértékben képviselni tudja
4 inkább képviselni tudja
3 tudja is képviselni, meg nem is
2 inkább nem tudja képviselni
1 egyáltalán nem tudja képviselni
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség mennyire összetartó?
4 teljes mértékben összetartó
3 inkább összetartó
2 inkább nem összetartó
1 egyáltalán nem összetartó
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön szerint milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösség fejlesztése 
érdekében?

…………………………………………………………………………………………… .

Ön mit tenne a helyi közösség fejlesztése érdekében?

…………………………………………………………………………………………… .

Köszönjük, hogy értékes válaszaival segítette munkánkat!

I4. Befejezettnek tekinti az interjú kitöltését? 

igen
nem
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8.2. Melléklet

Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről 1. forduló települési 
jelentés

Tisztelt Válaszadó!

A települési jelentés célja, hogy a mentor a településen készített interjúk és egyéb 
településen szerzett tapasztalatai alapján átfogó leírást készítsen a településen zajló 
közösségfejlesztési folyamatokról . Kérem, saját szavaival, teljes mondatokban vála-
szoljon az alábbi kérdésekre összesen 2500-6250 leütés terjedelemben!

I1. Kérem, adja meg a saját kérdezői kódját! 

I2. Melyik településről készül a települési jelentés?

…………………………………………………………

I.3. Hány interjú készült összesen a településen?

…………………………………………………………

I.4. Települési jelentés elkészítésének dátuma (éééé, hh, nn)

…………………………………………………………

N1. Hogyan jellemezné a helyi közösséget? (Kérem, 625-1560 leütés terjede-
lemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

N2. Hogyan működnek a helyi kulturális intézmények? (Kérem, 625-1560 
leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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N3. Milyen a helyi kulturális intézmények kapcsolata a helyi közösséggel? 
Mi a szerepük a helyi közösség életében? Mennyiben veszik figyelembe 
az igényeiket? Mennyiben vonják be őket a tevékenységeikbe? (Kérem, 
625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

N4. A településen megvalósuló közösségfejlesztési folyamat hatását 
hogyan érzékelik a település véleményformálói? (Kérem, 625-1560 leütés 
terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

KÉREM, AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKBEN SKÁLÁK SEGÍTSÉGÉVEL IS 
ÉRTÉKELJE A TELEPÜLÉSEKET!

Z1. Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – egyáltalán nem érdeklődők; 5 – nagyon érdeklődők a 
közösség ügyei iránt!)

1  – egyáltalán nem érdeklődők – 2 – 3 – 4 – 5 –nagyon érdeklődők

Z2. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi muzeális intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmények!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 –aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z3. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi könyvtári intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmények!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 –aktív
999 – nincs ilyen intézmény
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Z4. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi közművelődési intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmények!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 – aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z5. Hogyan jellemezné a helyi muze-
ális intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek megszólítani a 
helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!)

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z6. Hogyan jellemezné a helyi könyv-
tári intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek megszólítani a 
helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!) 

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z7. Hogyan jellemezné a helyi közművelő-
dési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek megszólítani a 
helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!)

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény
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Z8. Hogyan jellemezné a helyi interjúalanyok közösségfejlesztésről 
alkotott véleményét? (Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két 
szélső érték a következő véleményeket jelölik: 1 – szkeptikus, elutasító; 5 – pozitív, 
támogató!)

1 – szkeptikus, elutasító – 2 – 3 – 4 – 5 – pozitív, támogató

I4. Befejezettnek tekinti a jelentés kitöltését? 

igen
nem
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8.3. Melléklet 

Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről 2. forduló interjúvázlat

Tisztelt Válaszadó!

Üdvözlöm!  ………………… vagyok, a „Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerep-
vállalás” projekt kérdezőbiztosaként kerestem meg Önt . A projekt az NMI Műve-
lődési Intézet Nkft ., Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együtt-
működésében valósul meg . A projekthez kapcsolódóan zajlik egy kutatás, amelynek 
keretében az érintett települések véleményformálóival interjúkat készítünk . A 
kutatás adatait természetesen név nélkül dolgozzuk fel . Nagyon hálásak lennénk, 
ha értékes válaszaival segítené munkánkat!

Szeretnénk arról is biztosítani Önt, hogy válaszait az adatvédelmet szabályozó 
törvény értelmében szigorúan bizalmasan kezeljük, és kizárólag e kutatás keretei 
között, összesítve dolgozzuk fel . A válaszadás teljesen önkéntes .

I1. Kérem, adja meg a saját kérdezői kódját! 

I2. Melyik településen készült az interjú?

…………………………………………………………

I3. Kérem, adja meg az interjú készítésének pontos dátumát! 

…… . .év/……… .hónap/…………nap

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?  

1 általános iskola

2 szakmunkásképző

3 szakközépiskola/gimnázium/technikum

4 főiskola/egyetem

888 nem tudja

999 nem válaszol



230 Mellékletek

Kérem, nevezze meg, hogy Ön jelenleg hol dolgozik!

1 önkormányzat

2 civil szervezet

3 kulturális intézmény

4 egyházi intézmény

5 oktatási intézmény 

6 sport intézmény

7 vállalkozás

8 egyéb, éspedig:……………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Hallott-e róla, hogy közösségfejlesztés zajlik a településen?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, nevezze meg, az alábbiak közül melyik jellemzi leginkább a helyi 
közösségfejlesztési folyamathoz fűződő kapcsolatát?

1 tanácsadó

2 döntéshozó

3 végrehajtó

4 szervező

5 irányító

6 szemlélő

7 egyéb, éspedig:……………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Ön hogyan jellemezné a település demográfiai trendjeit az elmúlt félévben? 

1 A település népességszáma növekszik .

2 A település népességszáma stabil, nem változik . 

3 A település népességszáma csökken .

4 Egyéb folyamat, éspedig:……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Amennyiben növekedést tapasztal, milyen okokra vezeti vissza? Több 
lehetőséget is választhat!

1 Javultak a gyerekvállalás feltételei .

2 Sokan költöztek be a településre .
3 Az általános gazdasági feltételek javultak .

4 A környéken jók az elhelyezkedési lehetőségek, sokan 
költöznek a településre .

5 Jó iskolák vannak, ami miatt szívesen jönnek a gyerekes 
családok .

6 Aktív, támogató a közösség .

7 Egyéb folyamat, éspedig:……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Amennyiben csökkenést tapasztal, milyen okokra vezeti vissza? Több 
lehetőséget is választhat!

1 Romlottak a gyerekvállalás feltételei .

2 Sokan költöztek el a településről .
3 Az általános gazdasági feltételek romlottak .

4 A környéken rosszak az elhelyezkedési lehetőségek, sokan 
költöznek el a településről .

5 A gyerekes családok közül többen elköltöznek, hogy a helyi 
iskoláknál jobbat találjanak .

6 Nem összetartó a közösség, sok a konfliktus .

7 Egyéb folyamat, éspedig:……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol

Ön szerint hogyan alakult az elmúlt félévben a település gazdasági hely-
zete… ?

1 inkább javult 

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol javulást 
érzékel a településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol
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Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást 
érzékel a településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Ön szerint az elmúlt fél évben hogyan változott a települési infrastruk-
túra… ?

1 inkább fejlődött

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol fejlődést 
érzékel a településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást 
érzékel a településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Ön szerint az elmúlt fél évben hogyan változott a településen a kulturális 
élet… ?

1 inkább javult 

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol javulást 
érzékel a településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást 
érzékel a településén!

…………………………… .
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e az alábbi szolgáltatások a településen? 
Amennyiben hozzáférhetők az említett szolgáltatások, hogyan értékelné 
működésüket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az egyes a nagyon rosszat, 
az ötös pedig a nagyon jót jelöli? 

1- nem műkö-
dik 

2- működik

1 nagyon rossz – 2 
– 3 – 4 – 5 nagyon 
jó 888- nem 
tudja 999 – nem 
válaszol

1 művelődő közösségek támogatása

2 közösségi és társadalmi részvétel támoga-
tása

3 az egész életen át tartó tanulás támogatása

4 a hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése

5 az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevé-
kenység segítése

6 a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek 
biztosítása

7 a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

8 kulturális javak (pl . műtárgyak) gyűjtése, 
nyilvántartása, tudományos dokumentációja

9 kulturális javak folyamatos bemutatásával/
kiállításával hozzáférés biztosítása

10
kulturális javakkal és a bemutatással össze-
függő múzeumpedagógiai és közművelődési 
programok biztosítása

11 kutatói hozzáférés biztosítása a kulturális 
javakhoz

12 kulturális turisztikai szolgáltatás biztosítása
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Tudomása szerint működik-e a településen közművelődési intézmény? 

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, nevezze meg a településen működő közművelődési intézményeket! 
Kérem, haladjon fontossági sorrendben!
PROGRAMOZÓ: AKIK SZERINT MŰKÖDIK KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt közművelődési intézmények milyen feladatokat látnak el az 
alábbiak közül? Több lehetőséget is választhat!
1 Információs tevékenység
2 Ismeretterjesztés
3 Képzés
4 Kiállítás rendezése
5 Művelődő közösségek tevékenysége
6 Rendezvények szervezése
7 Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
8 Nem programszerűen szervezett tevékenységek
9 Tábor
10 Nemzetközi együttműködés
11 Egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a közművelődési intézményeket látogatók számát 
heti szinten? 
1 szinte senki nem látogatja a közművelődési intézményeket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok veszik igénybe a közmű-
velődési intézményeket? Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok (30 év alatt)
2 idősek (65 év fölött)
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt fél évben a közművelődési intézmé-
nyeket látogatók száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működik-e a településen közösségi színtér? 
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg a településen működő közösségi színtereket! Kérem, 
haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt közösségi színterek milyen feladatokat látnak el az alábbiak 
közül? Több lehetőséget is választhat!
1 Információs tevékenység
2 Ismeretterjesztés
3 Képzés
4 Kiállítás rendezése
5 Művelődő közösségek tevékenysége
6 Rendezvények szervezése
7 Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
8 Nem programszerűen szervezett tevékenységek
9 Tábor
10 Nemzetközi együttműködés
11 Egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a közösségi színtereket látogatók számát heti 
szinten? 
1 szinte senki nem látogatja a közösségi színtereket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok veszik igénybe a közös-
ségi színtereket?  Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok (30 év alatt)
2 idősek (65 év fölött)
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt fél évben a közösségi színtereket 
látogatók száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e a településen muzeális intézmények? 
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg a településen működő muzeális intézményeket! 
Kérem, haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt muzeális intézmények milyen feladatokat látnak el az alábbiak 
közül? Több lehetőséget is választhat!
1 kulturális javak (pl . műtárgyak) gyűjtése
2 kulturális javak (pl . műtárgyak) őrzése
3 kulturális javak (pl . műtárgyak) tudományos feldolgozása
4 kulturális javak (pl . műtárgyak) digitalizálása és elektronikus közzététele
5 kulturális javak (pl . műtárgyak) kiállítása
6 múzeumpedagógiai tevékenység (oktatási program gyerekeknek, diákoknak)
7 múzeumandragógiai tevékenység (oktatási program felnőtteknek)
8 közművelődési tevékenység (népszerűsítő/ismeretterjesztő programok)
9 múzeumi kiadványok készítése és terjesztése
10 turisztikai attrakciók és szolgáltatások biztosítása
11 múzeumi ajándékbolt üzemeltetése
12 múzeumi kávézó/büfé/étterem üzemeltetése
13 egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a muzeális intézményeket látogatók heti számát? 
1 szinte senki nem látogatja a muzeális intézményeket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok látogatják a muzeális 
intézményeket? Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek 
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt fél évben a muzeális intézményeket 
látogatók száma? 

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e könyvtárak a településen? 
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg a településen működő könyvtárakat!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a könyvtára(ka)t látogatók heti számát? 
1 szinte senki nem látogatja a könyvtár(ak)at
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol

A felsorolt könyvtárak milyen feladatokat látnak el az alábbiak közül? 
Több lehetőséget is választhat!
1 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja

2 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatá-
sairól

3 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
4 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében

5 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét (különféle elektroni-
kus könyvtárak bemutatása)

6
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítá-
sában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában (pl . segít az időseknek az internet 
használatának elsajátításában)

7 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és 
az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét

8 kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez

9 tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javítá-
sához, az ország versenyképességének növeléséhez

10 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja (figyelembe 
veszik az ottlakók kéréseit)

11 közhasznú információs szolgáltatást nyújt (pl . álláskeresés, jogszabályok keresése stb .)
12 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt (településtörténet, népszokások)

13 szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, ahol az olvasók önállóan választhatnak a 
polcokról dokumentumokat

14 gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt
15 egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoport látogatja a helyi könyvtá-
rakat? Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázott
6 érettségizett
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt fél évben a könyvtárt látogatók 
száma? Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

………………………………………………… .
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Vannak-e a településén közösségfejlesztésben érintett szervezetek az Ön 
tudomása szerint?

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Kérem, értékelje a településen működő, közösségfejlesztésben érintett 
szervezeteket az alábbi szempontok alapján! Osztályozzon egy egytől ötig 
terjedő skálán, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem megfelelő, az 
ötös pedig azt, hogy teljes mértékben megfelelő.

1 egyáltalán nem megfelelő – 2 – 3 – 4 – 
5 teljes mértékben megfelelő 888 – nem 
tudja 999 – nem válaszol

1 felépítés

2 kommunikáció

3 felelősség

4 programok

5 hatékonyság

6 cél

7 közösségi igényekre építés

Tudomása szerint az Ön településén működő, közösségfejlesztésben érin-
tett szervezetek milyen fejlesztési irányt követnek?
1 szakértő által irányított (a helyzetfeltárást szakértő végzi)
2 közösségi alapú (a helyzetfeltárást a közösség végzi)
3 szakértő által irányított és közösségi alapú szervezetet is ismer
888 nem tudja
999 nem válaszol

A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban Önnek mik a legfonto-
sabb elvárásai? Több lehetőséget is választhat!
1 a bevont emberek számának növelése
2 települési rendezvényeken, eseményeken résztvevők számának növelése
3 az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak számának növelése 
4 az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak minőségének javítása
5 az egyes csoportok közötti együttműködés intenzitásának növelése
6 a helyi nyilvános felületek növelése
7 a helyi nyilvános felületek minőségének növelése
8 a helyi nyilvános felületek használtságának növelése
9 a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése
10 újabb csoportok létrehozásának elősegítése
11 új lakossági kezdeményezések létrehozásának elősegítése
12 egyéb, éspedig:……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint a település önkormányzata mennyire van tisztában a helyi 
lakosok közösségfejlesztéssel kapcsolatos igényeivel?

5 teljes mértékben tisztában van
4 inkább tisztában van
3 tisztában is van, meg nem is
2 inkább nincs tisztában
1 egyáltalán nincs tisztában
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen található kulturális intézmények mennyire 
vannak tisztában a helyi lakosok igényeivel?

5 teljes mértékben tisztában vannak
4 inkább tisztában vannak
3 tisztában is vannak, meg nem is
2 inkább nincsenek tisztában
1 egyáltalán nincsenek tisztában
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen található kulturális intézmények mennyire 
működnek hatékonyan?

4 teljes mértékben hatékonyan működnek
3 inkább hatékonyan működnek
2 inkább nem működnek hatékonyan
1 egyáltalán nem működnek hatékonyan
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint milyen hatással voltak az utóbbi fél évben a közösségfejlesztési 
folyamatok a társadalmi aktivitás alakulására a településen?

3 serkentették a társadalmi aktivitást
2 nem volt hatásuk a társadalmi aktivitásra
1 csökkentették a társadalmi aktivitást
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint milyen hatással voltak az utóbbi fél évben a közösségfejlesztési 
folyamatok a közösségi szerepvállalás alakulására a településen?
3 serkentették a közösségi szerepvállalást
2 nem volt hatásuk a közösségi szerepvállalásra
1 csökkentették a közösségi szerepvállalást
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön tud-e arról, hogy a települése részt vesz a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban (TOP-projekt)?

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint a közösségfejlesztési folyamatok hatásához hozzájárult a tele-
pülés TOP-projektben való részvétele? 

1 igen
2 nem 
3 részben
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség milyen mértékben tudja érvényesí-
teni az érdekeit?

5 teljes mértékben érvényesíteni tudja
4 inkább érvényesíteni tudja
3 tudja is érvényesíteni, meg nem is
2 inkább nem tudja érvényesíteni
1 egyáltalán nem tudja érvényesíteni
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség milyen mértékben tudja képviselni 
az érdekeit?

5 teljes mértékben képviselni tudja
4 inkább képviselni tudja
3 tudja is képviselni, meg nem is
2 inkább nem tudja képviselni
1 egyáltalán nem tudja képviselni
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség mennyire összetartó?
4 teljes mértékben összetartó
3 inkább összetartó
2 inkább nem összetartó
1 egyáltalán nem összetartó
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön szerint milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösség fejlesztése 
érdekében? Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

…………………………………………………………

Ön mit tenne a helyi közösség fejlesztése érdekében? Kérem, válaszát 2-3 
mondatban fejtse ki!

…………………………………………………………

Köszönjük, hogy értékes válaszaival segítette munkánkat!

I4. Befejezettnek tekinti az interjú kitöltését?

igen
nem
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8.4. Melléklet

Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről 2. forduló települési 
jelentés

Tisztelt Válaszadó!

A települési jelentés célja, hogy a kérdezőbiztos a településen készített interjúk és 
egyéb településen szerzett tapasztalatai alapján átfogó leírást készítsen a telepü-
lésen zajló közösségfejlesztési folyamatokról . Kérem, saját szavaival, teljes monda-
tokban válaszoljon az alábbi kérdésekre összesen 2500-6250 leütés terjedelemben!

I1. Kérem, adja meg a saját kérdezői kódját! 

I2. Melyik településről készül a települési jelentés?

…………………………………………………………

I.3. Hány interjú készült összesen a településen a kutatás második 
körében?

…………………………………………………………

I.4. Települési jelentés elkészítésének dátuma (éééé, hh, nn)

…………………………………………………………

N1. Hogyan jellemezné a helyi közösséget? A megkérdezettek válaszai 
alapján tapasztalt-e a helyi közösségben jelentősebb változást? (Kérem, 
625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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N2. Hogyan működnek a helyi kulturális intézmények (közművelődési intéz-
mény, közösségi színtér, muzeális intézmény, könyvtár, könyvtári szolgáltatóhely)? 
A megkérdezettek válaszai alapján tapasztalt-e a település infrastruk-
túrájában, illetve a helyi kulturális intézmények működésében jelen-
tősebb változást? (Kérem, 625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban 
válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

N3. Milyen a helyi kulturális intézmények kapcsolata a helyi közösséggel? 
Mi a szerepük a helyi közösség életében? Mennyiben veszik figyelembe 
az igényeiket? Mennyiben vonják be őket a tevékenységeikbe? A megkér-
dezettek válaszai alapján változott-e a település kulturális élete? (Kérem, 
625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

N4. A megkérdezettek válaszai alapján tapasztalt-e jelentősebb változást 
abban, hogyan érzékelik a településen megvalósuló közösségfejlesztési 
folyamat hatását a település véleményformálói? (Kérem, 625-1560 leütés 
terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

KÉREM, AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKBEN SKÁLÁK SEGÍTSÉGÉVEL IS 
ÉRTÉKELJE A TELEPÜLÉSEKET!

Z1. Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – egyáltalán nem érdeklődők; 5 – nagyon érdeklődők a 
közösség ügyei iránt!)

1 – egyáltalán nem érdeklődők – 2 – 3 – 4 – 5 –nagyon érdeklődők
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Z2. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi muzeális intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmény(ek)!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 –aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z3. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi könyvtári intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmény(ek)!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 –aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z4. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi közművelődési intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmény(ek)!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 – aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z5. Hogyan jellemezné a helyi muze-
ális intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek megszólítani a 
helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!)

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z6. Hogyan jellemezné a helyi könyv-
tári intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek megszólítani a 
helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!) 

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény
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Z7. Hogyan jellemezné a helyi közművelő-
dési intézmény(ek) és a lakosság kapcsolatát? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek megszólítani a 
helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!)

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z8. Hogyan jellemezné a helyi interjúalanyok közösségfejlesztésről alko-
tott véleményét? (Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső 
érték a következő véleményeket jelöli: 1 – szkeptikus, elutasító; 5 – pozitív, támogató!)

1 – szkeptikus, elutasító – 2 – 3 – 4 – 5 – pozitív, támogató

I4. Befejezettnek tekinti a jelentés kitöltését? 

igen
nem
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8.5. Melléklet

Kutatási jelentés kvalitatív kutatás eredményeiről 3. forduló interjúvázlat

Tisztelt Válaszadó!
Üdvözlöm!  ………………… vagyok, a „Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerep-
vállalás” projekt kérdezőbiztosaként kerestem meg Önt . A projekt az NMI Művelő-
dési Intézet Nkft ., a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésében 
valósul meg . A projekthez kapcsolódóan zajlik kutatásunk, amelynek keretében az 
érintett települések véleményformálóival interjúkat készítünk . A kutatás adatait 
természetesen név nélkül dolgozzuk fel .  Kérjük, segítse munkánkat értékes észre-
vételeivel és válaszaival! 

Szeretnénk arról is biztosítani Önt, hogy válaszait az adatvédelmet szabályozó 
törvény értelmében szigorúan bizalmasan kezeljük, és kizárólag e kutatás keretei 
között, összesítve dolgozzuk fel . A válaszadás teljesen önkéntes .

AZ INTERJÚRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

I1. Kérem, adja meg a saját kérdezői kódját! 

I2. Melyik településen készült az interjú?

…………………………………………………………

I3. Kérem, adja meg az interjú készítésének pontos dátumát! 

…… . .év/……… .hónap/…………nap

AZ INTERJÚALANYRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?  

1 általános iskola

2 szakmunkásképző

3 szakközépiskola/gimnázium/technikum

4 főiskola/egyetem

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg, hogy Ön jelenleg hol dolgozik!

1 önkormányzat

2 civil szervezet

3 kulturális intézmény

4 egyházi intézmény

5 oktatási intézmény 

6 sport intézmény

7 vállalkozás

8 egyéb, éspedig:…………………………………………………

888 nem tudja

999 nem válaszol

Hallott-e róla, hogy közösségfejlesztési folyamat zajlik a településen?
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Érzékelt-e, tapasztalt-e változást a közösségfejlesztési folyamatban az 
elmúlt félévben? 

1 . igen, pozitív irányút  
2 . igen, negatív irányút
3 . nem
4 . nem tudja
5 . nem válaszol

Kérem, nevezze meg, az alábbiak közül melyik jellemzi leginkább a helyi 
közösségfejlesztési folyamathoz fűződő kapcsolatát?

1 tanácsadó

2 döntéshozó

3 végrehajtó

4 szervező

5 irányító

6 szemlélő

7 egyéb, éspedig: ……………………………… .

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Ön hogyan jellemezné a település demográfiai trendjeit az elmúlt félévben? 
1 A település népességszáma növekszik .

2 A település népességszáma stabil, nem változik . 

3 A település népességszáma csökken .

4 egyéb folyamat, éspedig:…………………………………………

888 nem tudja

999 nem válaszol

Amennyiben növekedést tapasztal, milyen okokra vezeti azt vissza? Több 
lehetőséget is választhat!

1 Javultak a gyerekvállalás feltételei .
2 Sokan költöztek be a településre .
3 Az általános gazdasági feltételek javultak .

4 A környéken jók az elhelyezkedési lehetőségek, sokan 
költöznek a településre .

5 Jó iskolák vannak, ami miatt szívesen jönnek a gyerekes 
családok .

6 Aktív, támogató a közösség .

7 egyéb folyamat, éspedig:…………………………………………

888 nem tudja

999 nem válaszol

Amennyiben csökkenést tapasztal, milyen okokra vezeti azt vissza? Több 
lehetőséget is választhat!

1 Romlottak a gyerekvállalás feltételei .

2 Sokan költöztek el a településről .
3 Az általános gazdasági feltételek romlottak .

4 A környéken rosszak az elhelyezkedési lehetőségek, sokan 
költöznek el a településről .

5 A gyerekes családok közül többen elköltöznek, hogy a helyi 
iskoláknál jobbat találjanak .

6 Nem összetartó a közösség, sok a konfliktus .

7 egyéb folyamat, éspedig:…………………………………………

888 nem tudja

999 nem válaszol

Ön szerint hogyan alakult az elmúlt félévben a település gazdasági helyzete?

1 inkább javult 

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol
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Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol javulást 
érzékelt településén!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást 
érzékel településén!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Ön szerint az elmúlt félévben hogyan változott a települési infrastruktúra?

1 inkább fejlődött

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol fejlődést 
érzékel településén!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást 
érzékel településén!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888 – nem tudja
999 – nem válaszol
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Ön szerint az elmúlt félévben hogyan változott településen a kulturális 
élet?

1 inkább javult 

2 nem változott

3 inkább romlott

4 néhány szempontból romlott, néhány szempontból javult

888 nem tudja

999 nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol javulást 
érzékel településén!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Kérem, 2-3 mondatban nevezze meg azokat a területeket, ahol romlást 
érzékel településén!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888 – nem tudja
999 – nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e az alábbi szolgáltatások településen? 
Amennyiben hozzáférhetők az említett szolgáltatások, hogyan értékelné 
működésüket egy 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az egyes a nagyon rosszat, 
az ötös pedig a nagyon jót jelöli? 

4 - nem működik 
5 - működik

1 nagyon rossz – 2 
– 3 – 4 – 5 nagyon 
jó 888 – nem tudja 
999 – nem válaszol

1 művelődő közösségek támogatása

2 közösségi és társadalmi részvétel támoga-
tása

3 az egész életen át tartó tanulás támogatása

4 a hagyományos közösségi kulturális értékek 
átörökítése

5 az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevé-
kenység segítése

6 a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételei-
nek biztosítása
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7 a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

8 kulturális javak (pl . műtárgyak) gyűjtése, 
nyilvántartása, tudományos dokumentációja

9 kulturális javak folyamatos bemutatásával/
kiállításával hozzáférés biztosítása

10
kulturális javakkal és a bemutatással össze-
függő múzeumpedagógiai és közművelődési 
programok biztosítása

11 kutatói hozzáférés biztosítása a kulturális 
javakhoz

12 kulturális turisztikai szolgáltatás biztosí-
tása

Tudomása szerint működik-e a településen közművelődési intézmény? 

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, nevezze meg a településen működő közművelődési intézményeket! 
Kérem, haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt közművelődési intézmények milyen feladatokat látnak el az 
alábbiak közül? Több lehetőséget is választhat!
1 információs tevékenység
2 ismeretterjesztés
3 képzés
4 kiállítás rendezése
5 művelődő közösségek tevékenysége
6 rendezvények szervezése
7 közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
8 nem programszerűen szervezett tevékenységek
9 tábor
10 nemzetközi együttműködés
11 egyéb, éspedig:………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Mekkorára becsülné a közművelődési intézmények látogatóinak számát 
heti szinten? 
1 szinte senki nem látogatja a közművelődési intézményeket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok veszik igénybe a közmű-
velődési intézményeket? Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok (30 év alatt)
2 idősek (65 év fölött)
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázottak
6 érettségizettek
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt félévben a közművelődési intézmé-
nyek látogatóinak száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888- nem tudja 
999- nem válaszol
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Tudomása szerint működik-e a településen közösségi színtér? 
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Kérem, nevezze meg a településen működő közösségi színtereket! Kérem, 
haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt közösségi színterek milyen feladatokat látnak el az alábbiak 
közül? Több lehetőséget is választhat!
1 információs tevékenység
2 ismeretterjesztés
3 képzés
4 kiállítás rendezése
5 művelődő közösségek tevékenysége
6 rendezvények szervezése
7 közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
8 nem programszerűen szervezett tevékenységek
9 tábor
10 nemzetközi együttműködés
11 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a közösségi színterek látogatóinak számát heti 
szinten? 
1 szinte senki nem látogatja a közösségi színtereket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok veszik igénybe a közös-
ségi színtereket?  Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok (30 év alatt)
2 idősek (65 év fölött)
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázottak
6 érettségizettek
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt félévben a közösségi színterek láto-
gatóinak száma?

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e a településen muzeális intézmények? 
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg a településen működő muzeális intézményeket! 
Kérem, haladjon fontossági sorrendben!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

A felsorolt muzeális intézmények milyen feladatokat látnak el az alábbiak 
közül? Több lehetőséget is választhat!
1 kulturális javak (pl . műtárgyak) gyűjtése
2 kulturális javak (pl . műtárgyak) őrzése
3 kulturális javak (pl . műtárgyak) tudományos feldolgozása
4 kulturális javak (pl . műtárgyak) digitalizálása és elektronikus közzététele
5 kulturális javak (pl . műtárgyak) kiállítása
6 múzeumpedagógiai tevékenység (oktatási program gyerekeknek, diákoknak)
7 múzeumandragógiai tevékenység (oktatási program felnőtteknek)
8 közművelődési tevékenység (népszerűsítő/ismeretterjesztő programok)
9 múzeumi kiadványok készítése és terjesztése
10 turisztikai attrakciók és szolgáltatások biztosítása
11 múzeumi ajándékbolt üzemeltetése
12 múzeumi kávézó/büfé/étterem üzemeltetése
13 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a muzeális intézmények látogatóinak heti számát? 
1 szinte senki nem látogatja a muzeális intézményeket
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoportok látogatják a muzeális 
intézményeket? Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázottak
6 érettségizettek
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek 
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt félévben a muzeális intézmények 
látogatóinak száma? 

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Tudomása szerint működnek-e könyvtárak a településen? 
1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Kérem, nevezze meg a településen működő könyvtárakat!

1

2

3

4

5

888 nem tudja
999 nem válaszol

Mekkorára becsülné a könyvtárak látogatóinak heti számát? 
1 szinte senki nem látogatja a könyvtár(ak)at
2 10 fő alatt
3 10-50 fő 
4 51-100 fő
5 101-150 fő
6 151-200 fő
7 200 fő felett
888 nem tudja 
999 nem válaszol

A felsorolt könyvtárak milyen feladatokat látnak el az alábbiak közül? 
Több lehetőséget is választhat!

1 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja

2 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgálta-
tásairól

3 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
4 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében

5 biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét (különféle elektroni-
kus könyvtárak bemutatása)

6
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítá-
sában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában (pl . segít az időseknek az internet 
használatának elsajátításában)

7 segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét

8 kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez

9 tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez

10 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja (figyelembe 
veszik az ottlakók kéréseit)

11 közhasznú információs szolgáltatást nyújt (pl . álláskeresés, jogszabályok keresése stb .)
12 helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt (településtörténet, népszokások)

13 szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, ahol az olvasók önállóan választhatnak a 
polcokról dokumentumokat

14 gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt
15 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön szerint tipikusan milyen társadalmi csoport látogatja a helyi könyvtá-
rakat? Több lehetőséget is választhat!

1 gyerekek/fiatalok
2 idősek
3 nők 
4 férfiak 
5 magasan iskolázottak
6 érettségizettek
7 alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők
8 aktívak 
9 inaktívak
10 helyiek
11 településen kívüliek
12 egyéb, éspedig: ……………………… .
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint hogyan változott az elmúlt félévben a könyvtárak látogatóinak 
száma? Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

1 csökkent 
2 nem változott 
3 növekedett
888 nem tudja
999 nem válaszol

Amennyiben változást tapasztal, Ön szerint ez mivel magyarázható? 
Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
888- nem tudja 
999- nem válaszol

Az Ön tudomása szerint vannak-e a településén közösségfejlesztésben 
érintett szervezetek?

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ezek száma hogyan változott az elmúlt félévben?
1 . nőtt
2 . nem változott
3 . csökkent
4 . nem tudja
5 . nem válaszol
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Kérem, értékelje a településen működő, közösségfejlesztésben érintett 
szervezeteket az alábbi szempontok alapján! Osztályozzon egy 1-től 5-ig 
terjedő skálán, ahol az egyes azt jelenti, hogy egyáltalán nem megfelelő, 
az ötös pedig azt, hogy teljes mértékben megfelelő.

1 egyáltalán nem megfelelő – 2 – 3 – 4 – 
5 teljes mértékben megfelelő 888 – nem 
tudja 999 – nem válaszol

1 felépítés

2 kommunikáció

3 felelősség

4 programok

5 hatékonyság

6 cél

7 közösségi igényekre építés

Tudomása szerint az Ön településén működő, közösségfejlesztésben érin-
tett szervezetek milyen fejlesztési irányt követnek?
1 szakértő által irányított (a helyzetfeltárást szakértő végzi)
2 közösségi alapú (a helyzetfeltárást a közösség végzi)
3 szakértő által irányított és közösségi alapú szervezetet is ismer
888 nem tudja
999 nem válaszol

A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban Önnek mik a legfonto-
sabb elvárásai? Több lehetőséget is választhat!
1 a bevont emberek számának növelése
2 települési rendezvényeken, eseményeken részt vevők számának növelése
3 az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak számának növelése 
4 az intézményekkel folytatott kommunikációs alkalmak minőségének javítása
5 az egyes csoportok közötti együttműködés intenzitásának növelése
6 a helyi nyilvános felületek növelése
7 a helyi nyilvános felületek minőségének növelése
8 a helyi nyilvános felületek használtságának növelése
9 a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése
10 újabb csoportok létrehozásának elősegítése
11 új lakossági kezdeményezések létrehozásának elősegítése
12 egyéb, éspedig: …………………………………… . .
888 nem tudja 
999 nem válaszol
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Ön szerint a település önkormányzata mennyire van tisztában a helyi 
lakosok közösségfejlesztéssel kapcsolatos igényeivel?

5 teljes mértékben tisztában van
4 inkább tisztában van
3 tisztában is van, meg nem is
2 inkább nincs tisztában
1 egyáltalán nincs tisztában
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen található kulturális intézmények mennyire 
vannak tisztában a helyi lakosok igényeivel?

5 teljes mértékben tisztában vannak
4 inkább tisztában vannak
3 tisztában is vannak, meg nem is
2 inkább nincsenek tisztában
1 egyáltalán nincsenek tisztában
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen található kulturális intézmények mennyire 
működnek hatékonyan?

4 teljes mértékben hatékonyan működnek
3 inkább hatékonyan működnek
2 inkább nem működnek hatékonyan
1 egyáltalán nem működnek hatékonyan
888 nem tudja
999 nem válaszol

Az utóbbi félévben Ön szerint milyen hatással vannak a településen a 
közösségfejlesztési folyamatok a társadalmi aktivitás alakulására? 

3 serkentették a társadalmi aktivitást
2 nem volt hatásuk a társadalmi aktivitásra
1 csökkentették a társadalmi aktivitást
888 nem tudja
999 nem válaszol

Az utóbbi félévben Ön szerint milyen hatással vannak a településen a 
közösségfejlesztési folyamatok a közösségi szerepvállalás alakulására? 
3 serkentették a közösségi szerepvállalást
2 nem volt hatásuk a közösségi szerepvállalásra
1 csökkentették a közösségi szerepvállalást
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön tud-e arról, hogy a települése részt vesz a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban (TOP-projekt)? 

1 igen
2 nem 
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ön szerint a közösségfejlesztési folyamatok hatásához hozzájárult a tele-
pülés TOP-projektben való részvétele?

1 igen
2 nem 
3 részben
888 nem tudja 
999 nem válaszol

Ennek mértéke változott-e az elmúlt félév során?
1 . igen, jelentősen változott
2 . igen, kis mértékben változott
3 . nem változott
4 . nem tudja
5 . nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség milyen mértékben tudja érvényesí-
teni az érdekeit?

5 teljes mértékben érvényesíteni tudja
4 inkább érvényesíteni tudja
3 tudja is érvényesíteni, meg nem is
2 inkább nem tudja érvényesíteni
1 egyáltalán nem tudja érvényesíteni
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint a településen élő közösség milyen mértékben tudja képviselni 
az érdekeit?

5 teljes mértékben képviselni tudja
4 inkább képviselni tudja
3 tudja is képviselni, meg nem is
2 inkább nem tudja képviselni
1 egyáltalán nem tudja képviselni
888 nem tudja
999 nem válaszol
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Ön szerint a településen élő közösség mennyire összetartó?
4 teljes mértékben összetartó
3 inkább összetartó
2 inkább nem összetartó
1 egyáltalán nem összetartó
888 nem tudja
999 nem válaszol

Ön szerint milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösség fejlesztése 
érdekében? Kérem, válaszát 2-3 mondatban fejtse ki!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ön mit tenne a helyi közösség fejlesztése érdekében? Kérem, válaszát 2-3 
mondatban fejtse ki!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Köszönjük, hogy értékes válaszaival segítette munkánkat!

I4. Befejezettnek tekinti az interjú kitöltését?

igen
nem
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8.6. Melléklet

Kutatási jelentés kvalitatív eredményeiről 3. forduló települési jelentés

Tisztelt Válaszadó!
A települési jelentés célja, hogy a kérdezőbiztos a településen készített interjúk és 
egyéb településen szerzett tapasztalatai alapján átfogó leírást készítsen a telepü-
lésen zajló közösségfejlesztési folyamatokról . Kérem, saját szavaival, teljes monda-
tokban válaszoljon az alábbi kérdésekre összesen 2500-6250 leütés terjedelemben!

I1. Kérem, adja meg a saját kérdezői kódját! 

I2. Melyik településről készül a települési jelentés?

…………………………………………………………

I.3. Hány interjú készült összesen a településen a kutatás harmadik körében?

…………………………………………………………

I.4. Települési jelentés elkészítésének dátuma (éééé. hh. nn.)

…………………………………………………………

N1. Hogyan jellemezné a helyi közösséget? A megkérdezettek válaszai alapján 
tapasztalt-e a helyi közösségben jelentősebb változást az elmúlt fél évre vonat-
kozóan? (Kérem, 625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

N2. Hogyan működnek a helyi kulturális intézmények (közművelődési intéz-
mény, közösségi színtér, muzeális intézmény, könyvtár, könyvtári szolgáltatóhely)? 
A megkérdezettek válaszai alapján tapasztalt-e a település infrastruktú-
rájában, illetve a helyi kulturális intézmények működésében jelentősebb 
változást az elmúlt fél évre vonatkozóan? (Kérem, 625-1560 leütés terjede-
lemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



268 Mellékletek

N3. Milyen a helyi kulturális intézmények kapcsolata a helyi közösséggel? 
Mi a szerepük a helyi közösség életében? Mennyiben veszik figyelembe az 
igényeiket? Mennyiben vonják be őket a tevékenységeikbe? A megkérde-
zettek válaszai alapján változott-e a település kulturális élete az elmúlt fél 
év során? (Kérem, 625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

N4. A megkérdezettek válaszai alapján tapasztalt-e jelentősebb változást 
az elmúlt fél évhez képest abban, hogy hogyan érzékelik a településen 
megvalósuló közösségfejlesztési folyamat hatását a település vélemény-
formálói? (Kérem, 625-1560 leütés terjedelemben, teljes mondatokban válaszoljon!)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

KÉREM, AZ ALÁBBI KÉRDÉSEKBEN SKÁLÁK SEGÍTSÉGÉVEL IS 
ÉRTÉKELJE A TELEPÜLÉSEKET!

Z1. Mennyire érdeklődnek a helyiek a közös ügyek iránt? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelölik: 1 – egyáltalán nem érdeklődők; 5 – nagyon érdeklődők a 
közösség ügyei iránt!)

1 – egyáltalán nem érdeklődők – 2 – 3 – 4 – 5 –nagyon érdeklődők

Z2. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi muzeális intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmény(ek)!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 –aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z3. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi könyvtári intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmény(ek)!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 –aktív
999 – nincs ilyen intézmény
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Z4. A helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempont-
jából mennyire aktív(ak) a helyi közművelődési intézmény(ek)? 
(Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső érték a következő 
véleményeket jelöli: 1 – passzív, hanyatló; 5 – aktív, jól működő intézmény(ek)!)

1 – passzív – 2 – 3 – 4 – 5 – aktív
999 – nincs ilyen intézmény

Z5. Hogyan jellemezné a helyi muzeális intézmény(ek) és a lakosság 
kapcsolatát? (Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső 
érték a következő véleményeket jelöli: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek 
megszólítani a helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!)

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z6. Hogyan jellemezné a helyi könyvtári intézmény(ek) és a lakosság 
kapcsolatát? (Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső 
érték a következő véleményeket jelöli: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek 
megszólítani a helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!) 

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z7. Hogyan jellemezné a helyi közművelődési intézmény(ek) és a lakosság 
kapcsolatát? (Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső 
érték a következő véleményeket jelöli: 1 – az intézmények egyáltalán nem képesek 
megszólítani a helyieket; 5 – hatékonyan kiszolgálják az igényeket!)

1  – az intézmények nem képesek megszólítani a lakosságot – 2 – 3 – 4 – 5 – 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket 

999 – nincs ilyen intézmény

Z8. Hogyan jellemezné a helyi interjúalanyok közösségfejlesztésről alko-
tott véleményét? (Kérem, válaszát jelölje egy 5-fokozatú skálán, ahol a két szélső 
érték a következő véleményeket jelöli: 1 – szkeptikus, elutasító; 5 – pozitív, támogató!)

1 – szkeptikus, elutasító – 2 – 3 – 4 – 5 – pozitív, támogató

I4. Befejezettnek tekinti a jelentés kitöltését? 

igen
nem
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8.7. Melléklet

Lakossági megkérdezés 1. forduló kérdőív

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében szeret-
nénk felmérni az Ön településén a lakossági szabadidős és közösségi programok, 
események iránti igényeket és ötleteket . Kérjük, az alábbi rövid kérdőív kitöltésével 
segítse munkánkat! 

VÁLASZÁT A MEGFELELŐ SZÁM BEKARIKÁZÁSÁVAL JELÖLHETI!
Ha a kérdőív kitöltésekor bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon bizalommal a 

kérdőívet átadó kollégánkhoz .

Mennyire ért Ön egyet a következő állításokkal?  Véleményét egy 5-fokú 
skálán tudja kifejezni, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 
5-ös pedig, hogy teljesen egyetért . A köztes értékekkel árnyalhatja véleményét .

Soronként egy számot jelöljön meg! egyáltalán teljesen 
nem értek egyet   egyetértek

A Szeretek ezen a településen élni 1 2 3 4 5

B Jól ismerem a település ügyes-bajos dolgait 1 2 3 4 5

C A település lakói jól ismerik egymást 1 2 3 4 5

D A település lakói összetartók, figyelnek egymás-
ra 1 2 3 4 5

E A település lakói aktívan tesznek a közösség 
fejlesztése érdekében 1 2 3 4 5

F A település lakói a település problémáit közösen 
próbálják megoldani 1 2 3 4 5

G Sok közösségi program van a településen 1 2 3 4 5

H Ha lenne lehetőségem, én is jobban hozzájárul-
nék a település közösségének épüléséhez 1 2 3 4 5

I Akkor is ezen a településen szeretnék élni, ha 
lenne lehetőségem elköltözni innen 1 2 3 4 5

J Másnak is ajánlanám, hogy erre a településre 
költözzön 1 2 3 4 5
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Mit gondol, a következő területek közül melyek azok, melyeken fontos 
lenne a fejlesztés az Ön településén? Véleményét egy 5-fokú skálán tudja kife-
jezni, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös pedig, hogy külö-
nösen fontos . A köztes értékekkel árnyalhatja véleményét .

Soronként egy számot jelöljön meg! egyáltalán teljesen 
nem értek egyet   egyetértek

A A közösségi identitás erősítése 1 2 3 4 5

B Az ifjúság helyzete 1 2 3 4 5

C Kulturális élet, kulturális lehetőségek 1 2 3 4 5

D Munkahelyteremtés 1 2 3 4 5

E A lakók aktívabb részvétele a közösségi ügyek-
ben 1 2 3 4 5

F A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átlátha-
tóbbá tétele 1 2 3 4 5

G A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok 
alapítása vagy számuk bővítése 1 2 3 4 5

H Több közösségi program 1 2 3 4 5

I Változatosabb közösségi programok 1 2 3 4 5

J A település környezetfejlesztése, a település 
szépítése 1 2 3 4 5

K
Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése 
(a közös jó érdekében személyes akaratból vég-
zett munka, anyagi ellenszolgáltatás nélkül)

1 2 3 4 5

L Településtervezés, új közösségi terek kialakítása 
(fedett és nyitott egyaránt) 1 2 3 4 5

M A több generáció óta itt élők és az új lakosok 
közötti kapcsolat erősítése 1 2 3 4 5

Ön hallott róla, hogy a települése részt vesz a „Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás” projektben?

IGEN NEM

1 2

Vett Ön részt az elmúlt 1-2 évben közösségi beszélgetésen, amelynek 
témája a településen élők közösségi életének fejlesztése volt?

IGEN NEM

1 2
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Részt venne-e olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi életének 
fejlesztése a téma? 
Kérjük, karikázza be az a választ, amely a legjobban leírja az Ön véleményét . (Csak 
egy számot karikázzon be .)

A Igen, részt vennék rajta mint hallgatóság 1

B Igen, részt vennék rajta, aktív közreműködéssel, a véleményem 
megosztásával 2

C Nem vennék rajta részt 3

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! 

IGEN NEM

A Hagyományőrző csoport – (A közösség hagyományait feltáró, 
gondozó, szervezett, formális kulturális csoport) 1 2

B Helytörténeti, helyismereti gyűjtemény 1 2

C Önszervező/öntevékeny csoport 1 2

D

Tankatalógus – (Egy címjegyzék, amelyben a helyi lakosok 
megjelölhetik, hogy milyen szakismerettel rendelkeznek és haj-
landók lennének megosztani másokkal, illetve mit szeretnének 
tanulni)

1 2

E
Tanulókör – (Emberek kis csoportja, amely hosszú időn keresztül 
újra meg újra összejön, hogy terv szerint tanuljon vagy kulturális 
tevékenységet végezzen)

1 2

F
Önképzőkör – (Emberek kis csoportja, amely hosszú időn keresz-
tül újra meg újra összejön, hogy egymástól tanuljon, tájékozód-
jon a résztvevők által megismertetett területekről)

1 2

G Szívességszolgálat – (Az egyén képességeit felhasználó, önként 
vállalt szervezett munkavégzés a közösség más tagjai javára) 1 2

Felsorolunk néhány közösségi eseményt. Kérjük, mondja meg, hogy véleménye 
szerint a településén ilyen eseményekből vajon nincsen elegendő, megfelelő számú 
van, vagy pedig túl sok van!

 Soronként egy számot jelöljön meg! Nincsen 
elegendő

Megfelelő 
számú van

Túl sok 
van

A Művelődő közösségek, klubok, körök programjai 1 2 3

B Ismeretterjesztő programok 1 2 3

C Táborok 1 2 3

D Kiállítások, művészeti események 1 2 3

E Szórakoztató rendezvények 1 2 3

F Társadalmi események, ünnepek (pl . falunapok) 1 2 3

G Játszóházak 1 2 3

H Kézműves vásár, bemutatók 1 2 3

I Sportesemények 1 2 3
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A település életéről sokféle formában lehet értesülni. Ön az alábbi tájékoz-
tatási módok közül melyeket szokta használni? Kérjük, mindegyik esetében 
mondja meg, hogy szokta-e használni vagy sem, esetleg tudomása szerint nincs is 
ilyen a településen! (Kérjük, soronként egy választ jelöljön meg!)

Szoktam 
használni

Nem szoktam 
használni

Tudomásom 
szerint 

nincs is ilyen 
a településen

A Település weboldala 1 2 3

B Település közösségi oldala 1 2 3

C A település újságja 1 2 3

D A település rádióadója 1 2 3

E A település tévéadása 1 2 3

F Információs oszlopok, hirdetőtáblák 1 2 3

G Hangosbemondó 1 2 3

H Könyvtár 1 2 3

Ön hogyan tudna hozzájárulni a település közösségi életének fejlődé-
séhez? (Több választ is megjelölhet!) 

A Szabadidős programot szerveznék 1

B Mások által szervezett programon önkéntesként segítenék 2

C Részt vennék tervezői műhelymunkákon: javaslatokkal, ötletekkel 3

D Nem tudom, mivel járulhatnék hozzá 4

E Nem szeretnék hozzájárulni 5

Egyetért Ön azzal az állítással, hogy lakókörnyezetünk életminőségéért 
az ott élők tehetik a legtöbbet? 

IGEN NEM

1 2

Véleménye szerint mely programokkal lehet a helyi közösséget leginkább 
aktivizálni? Kérjük, röviden írja le!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét? 

Egyáltalán nem 
ismerem

Csekély mérték-
ben ismerem

Részben
 ismerem

Viszonylag jól 
ismerem

Teljes mértékben 
ismerem

1 2 3 4 5

Mióta él a településen? (Kérjük, csak egy választ jelöljön .)

A Születésem óta ezen a településen élek 1

B NEM a születésem óta élek ezen a településen 2

 Ha nem a születése óta él a településen, kérjük, írja be, mikortól él itt: _ _ _ _ 
(évszám)

Hány rokona él ezen a településen? Ha nem tudja pontosan, akkor, kérjük, 
becsülje meg!

fő rokonom él a településen 

 
Meg tudná mondani, hogy az előző napon hány személlyel beszélgetett a 
településen?  Ha nem tudja pontosan, akkor, kérjük, becsülje meg! Kérjük, a saját 
háztartásában élőket ne számolja ide!

fővel beszélgettem az előző napon

Az Ön neme:  

FÉRFI 1

NŐ 2

Kérjük, adja meg a születési évét: …………………………………………………………

Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (Kérjük, csak egy választ 
jelöljön!)

A Általános iskola 1

B Szakmunkásképző 2

C Szakközépiskola/Gimnázium/Technikum 3

D Főiskola; Egyetem 4
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Ön jelenleg dolgozik? (Kérjük, csak egy választ jelöljön!)

A Igen, teljes munkaidőben 1

B Igen, részmunkaidőben 2

C Nem, tanuló vagyok 3

D Nem, álláskereső vagyok 4

E Nem, gyermekgondozási ellátásban részesülök 5

F Nem, nyugdíjas vagyok 6

G Nem, egyéb okból nem dolgozom 7

Eljár Ön napi rendszerességgel a településről dolgozni, tanulni, vagy más 
egyéb okból?

IGEN NEM

1 2

NAGYON KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT! A KÉRDŐÍV VÉGET ÉRT!
KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY MIND A 4 OLDALT KITÖLTÖTTE.

A SZERVEZŐ TÖLTI KI!

Mentor neve: [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  _ _ _ ] 

Kódja: [_ _ _ _ _ _ _ ]

Dátum: [2019/ _ _/ _ _]

Település: [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]  
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8.8. Melléklet 

Lakossági megkérdezés 2. kör kérdőív

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében szeret-
nénk felmérni az Ön településén a lakossági szabadidős és közösségi programok, 
események iránti igényeket és ötleteket . Kérjük, az alábbi rövid kérdőív kitöltésével 
segítse munkánkat! 

VÁLASZÁT A MEGFELELŐ SZÁM BEKARIKÁZÁSÁVAL JELÖLHETI!
Ha a kérdőív kitöltésekor bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon bizalommal a 

kérdőívet átadó kollégánkhoz .

Mennyire ért Ön egyet a következő állításokkal?  Véleményét egy 5-fokú 
skálán tudja kifejezni, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 
5-ös pedig, hogy teljesen egyetért . A köztes értékekkel árnyalhatja véleményét .

Soronként egy számot jelöljön meg! egyáltalán   teljesen  
nem értek egyet   egyetértek

A Szeretek ezen a településen élni 1 2 3 4 5

B Jól ismerem a település ügyes-bajos dolgait 1 2 3 4 5

C A település lakói jól ismerik egymást 1 2 3 4 5

D A település lakói összetartók, figyelnek egymás-
ra 1 2 3 4 5

E A település lakói aktívan tesznek a közösség 
fejlesztése érdekében 1 2 3 4 5

F A település lakói a település problémáit közösen 
próbálják megoldani 1 2 3 4 5

G Sok közösségi program van a településen 1 2 3 4 5

H Ha lenne lehetőségem, én is jobban hozzájárul-
nék a település közösségének épüléséhez 1 2 3 4 5

I Akkor is ezen a településen szeretnék élni, ha 
lenne lehetőségem elköltözni innen 1 2 3 4 5

J Másnak is ajánlanám, hogy erre a településre 
költözzön 1 2 3 4 5
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2.A Mit gondol, a következő területek közül melyek azok, melyeken fontos 
lenne a fejlesztés az Ön településén? Véleményét egy 5-fokú skálán tudja kife-
jezni, ahol az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös pedig, hogy külö-
nösen fontos . A köztes értékekkel árnyalhatja véleményét .

Soronként egy számot jelöljön meg! egyáltalán   különösen   
nem fontos   fontos

A A közösségi identitás erősítése (Egy közösséghez 
való hovatartozás, egység erősítése .) 1 2 3 4 5

B Az ifjúság helyzete 1 2 3 4 5

C Kulturális élet, kulturális lehetőségek 1 2 3 4 5

D Munkahelyteremtés 1 2 3 4 5

E A lakók aktívabb részvétele a közösségi ügyek-
ben 1 2 3 4 5

F A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átlátha-
tóbbá tétele 1 2 3 4 5

G A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok 
alapítása vagy számuk bővítése 1 2 3 4 5

H Több közösségi program 1 2 3 4 5

I Változatosabb közösségi programok 1 2 3 4 5

J A település környezetfejlesztése, a település 
szépítése 1 2 3 4 5

K
Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése 
(a közös jó érdekében személyes akaratból vég-
zett munka, anyagi ellenszolgáltatás nélkül)

1 2 3 4 5

L Településtervezés, új közösségi terek kialakítá-
sa (fedett és nyitott egyaránt) 1 2 3 4 5

M A több generáció óta itt élők és az új lakosok 
közötti kapcsolat erősítése 1 2 3 4 5
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2.B Véleménye szerint az Ön településén a következő területeken történt-e 
fejlesztés az elmúlt félévben?

Soronként egy választ karikázzon be! IGEN NEM

A A közösségi identitás erősítése (Egy közösséghez való hovatartozás, egy-
ség erősítése .) 1 2

B Az ifjúság helyzete 1 2

C Kulturális élet, kulturális lehetőségek 1 2

D Munkahelyteremtés 1 2

E A lakók aktívabb részvétele a közösségi ügyekben 1 2

F A helyi nyilvánosság erősítése, döntések átláthatóbbá tétele 1 2

G A helyi nyilvánosság növelése, helyi médiumok alapítása vagy számuk 
bővítése 1 2

H Több közösségi program 1 2

I Változatosabb közösségi programok 1 2

J A település környezetfejlesztése, a település szépítése 1 2

K Az önkéntesség, az önkéntes munka ösztönzése (a közös jó érdekében 
személyes akaratból végzett munka, anyagi ellenszolgáltatás nélkül) 1 2

L Településtervezés, új közösségi terek kialakítása (fedett és nyitott 
egyaránt) 1 2

M A több generáció óta itt élők és az új lakosok közötti kapcsolat erősíté-
se 1 2

Ön hallott róla, hogy a települése részt vesz a „Cselekvő közösségek – 
aktív közösségi szerepvállalás” projektben? (Csak egy számot karikázzon be .)

IGEN NEM

1 2

Ön hallott róla, hogy a települése részt vesz a TOP pályázati konstrukci-
óban? (Csak egy számot karikázzon be.)

IGEN NEM

1 2

Vett Ön részt az elmúlt félévben olyan beszélgetéseken, ahol a település 
közösségi életének fejlesztése volt a téma? Kérjük, karikázza be azt a választ, 
amely a legjobban leírja az Ön véleményét . (Csak egy számot karikázzon be .)

A Igen, részt vettem rajta mint hallgatóság 1

B Igen, részt vettem rajta, aktív közreműködéssel, a véleményem megosz-
tásával 2

C Nem, nem vettem részt 3
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Részt venne a jövőben olyan beszélgetéseken, ahol a település közösségi 
életének fejlesztése a téma? 

IGEN NEM

1 2

Felsorolunk néhány lehetséges formát, amelyek keretei között a helyi 
közösség lakói közösen valamilyen tevékenységet végezhetnek, vagy amit 
használhatnak a közösségi identitás erősítése érdekében. Kérjük, minde-
gyik esetében mondja meg, hogy Ön tud-e ilyen kezdeményezésről a településen! 
Soronként egy választ jelöljön meg! IGEN NEM

A Hagyományőrző csoport – (A közösség hagyományait feltáró, 
gondozó, szervezett, formális kulturális csoport) 1 2

B Helytörténeti, helyismereti gyűjtemény 1 2

C Önszervező/öntevékeny csoport 1 2

D
Tankatalógus – (Egy címjegyzék, amelyben a helyi lakosok meg-
jelölhetik, hogy milyen szakismerettel rendelkeznek és hajlandók 
lennének megosztani másokkal, illetve mit szeretnének tanulni)

1 2

E
Tanulókör – (Emberek kis csoportja, amely hosszú időn keresztül 
újra meg újra összejön, hogy terv szerint tanuljon vagy kulturális 
tevékenységet végezzen)

1 2

F
Önképzőkör (Emberek kis csoportja, amely hosszú időn keresztül 
újra meg újra összejön, hogy egymástól tanuljon, tájékozódjon a 
résztvevők által megismertetett területekről)

1 2

G Szívességszolgálat – (Az egyén képességeit felhasználó, önként 
vállalt szervezett munkavégzés a közösség más tagjai javára) 1 2

Felsorolunk néhány közösségi eseményt. Kérjük, mondja meg, hogy véleménye 
szerint a településén ilyen eseményekből vajon nincsen elegendő, megfelelő számú 
van, vagy pedig túl sok van!

 Soronként egy számot jelöljön meg!
Nincsen 
elegen-

dő

Meg-
felelő 
számú 

van

Túl sok 
van

A Művelődő közösségek, klubok, körök programjai 1 2 3

B Ismeretterjesztő programok 1 2 3

C Táborok 1 2 3

D Kiállítások, művészeti események 1 2 3

E Szórakoztató rendezvények 1 2 3

F Társadalmi események, ünnepek (pl . falunapok) 1 2 3

G Játszóházak 1 2 3

H Kézműves vásár, bemutatók 1 2 3

I Sportesemények 1 2 3
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A település életéről sokféle formában lehet értesülni. Ön az alábbi tájékoz-
tatási módok közül melyeket használta az elmúlt félévben (6 hónapban)? Kérjük, 
mindegyik esetében mondja meg, hogy szokta-e használni vagy sem, esetleg tudo-
mása szerint nincs is ilyen a településen! (Kérjük, soronként egy választ jelöljön 
meg!)

IGEN, hasz-
náltam 

NEM, nem 
használtam 

Tudomásom 
szerint nincs is 
ilyen a telepü-

lésen

A Település weboldalát 1 2 3

B Település közösségi oldalát 1 2 3

C A település újságját 1 2 3

D A település rádióadóját 1 2 3

E A település tévéadását 1 2 3

F Információs oszlopokat, hirdetőtáb-
lákat 1 2 3

G Hangosbemondót 1 2 3

H Könyvtárt 1 2 3

Ön hogyan tudna hozzájárulni a település közösségi életének fejlődé-
séhez? (Több választ is megjelölhet!) 

A Szabadidős programot szerveznék 1

B Mások által szervezett programon önkéntesként segítenék 2

C Részt vennék tervezői műhelymunkákon: javaslatokkal, ötletekkel 3

D Nem tudom, mivel járulhatnék hozzá 4

E Nem szeretnék hozzájárulni 5

Egyetért Ön azzal az állítással, hogy lakókörnyezetünk életminőségéért 
az ott élők tehetik a legtöbbet? 

IGEN NEM NEM TUDOM

1 2 3

Véleménye szerint mely programokkal, kezdeményezésekkel lehet a helyi 
közösséget leginkább aktivizálni? Kérjük, röviden írja le!

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………



281Mellékletek

Mennyire érzi úgy, hogy ismeri a település történetét? 

Egyáltalán nem 
ismerem

Csekély mérték-
ben ismerem

Részben
 ismerem

Viszonylag jól 
ismerem

Teljes mértékben 
ismerem

1 2 3 4 5

Mióta él a településen? (Kérjük, csak egy választ jelöljön .)

A Születésem óta ezen a településen élek 1

B NEM a születésem óta élek ezen a településen 2

HA nem a születése óta él a településen, kérjük, írja be, mikortól él itt: _ _ _ _ 
(évszám)

Hány rokona él ezen a településen? Ha nem tudja pontosan, akkor, kérjük, 
becsülje meg!

fő rokonom él a településen 
 
Meg tudná mondani, hogy az előző napon hány személlyel beszélgetett a 
településen? Ha nem tudja pontosan, akkor, kérjük, becsülje meg! Kérjük, a saját 
háztartásában élőket ne számolja ide!
 

fővel beszélgettem az előző napon

Az Ön neme:  

FÉRFI 1

NŐ 2

18. Kérjük, adja meg a születési évét: ……………………………………………………

19.Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (Kérjük, csak egy választ 
jelöljön!)

A Általános iskola 1

B Szakmunkásképző 2

C Szakközépiskola/Gimnázium/Technikum 3

D Főiskola; Egyetem 4
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20. Ön jelenleg dolgozik? (Kérjük, csak egy választ jelöljön!)

A Igen, teljes munkaidőben 1

B Igen, részmunkaidőben 2

C Nem, tanuló vagyok 3

D Nem, álláskereső vagyok 4

E Nem, gyermekgondozási ellátásban részesülök 5

F Nem, nyugdíjas vagyok 6

G Nem, egyéb okból nem dolgozom 7

21. Eljár Ön napi rendszerességgel a településről dolgozni, tanulni, vagy 
más egyéb okból?

IGEN NEM

1 2

NAGYON KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT!  A KÉRDŐÍV VÉGET ÉRT! 
KÉRJÜK, ELLENŐRIZZE, HOGY MIND A NÉGY OLDALT KITÖLTÖTTE.

SORSZÁM

NEM 2




