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1.  Kutatások a Cselekvő közösségek 
kiemelt projektben

1.1. Vezetői összefoglaló

Arapovics Mária – Ponyi László

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” című, EFOP-1.3.1-15-2016-
00001 kódszámú kiemelt projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központ vezetésével, az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Kft. 
és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi tagok közreműködésével, 2016 
szeptembere és 2019 szeptembere között valósul meg uniós támogatással az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében. A hárommilliárd forint összkölt-
ségvetésű kiemelt projekt átfogó célja a társadalmi aktivitás erősítése hazánkban a 
közösségfejlesztés eszközeivel, a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmé-
nyek együttműködésével.

A projekt célja módszertani támogatást nyújtani a magyarországi települések 
induló közösségfejlesztő programjaihoz és a kulturális intézmények közösségi kezde-
ményezéseihez, társadalmiasított működéséhez. A Cselekvő közösségek projekt a 
megvalósítási időszaka alatt együttműködési megállapodás keretében szakmai, 
módszertani segítséget nyújt az uniós támogatású „A helyi identitás és kohézió erősí-
tése” (TOP 5.3.1. és a TOP 6.9.2.) projektek nyertes pályázói számára. A Cselekvő 
közösségek projekt a társadalomfejlesztési folyamatok támogatása érdekében 
mentorhálózatot épített ki, települési és intézményi közösségfejlesztési módszer-
tani modelleket alkotott, kutatásokkal, képzésekkel, tanulmányutakkal, mintap-
rojektekkel, módszertani kiadványokkal segítette a szakembereket. A lakosok, az 
önkormányzatok, valamint a kulturális intézmények közötti kapcsolatok erősítése, 
az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése érdekben széles körű 
hozzáférést biztosított a módszertani segédanyagokhoz.

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében 
a legfőbb törekvés a közösségfejlesztés és a közösségi tervezés szemléletének és 
gyakorlatának széleskörű elterjesztése, a közösségi kezdeményezések támogatása, 
valamint a kulturális intézmények közösségi részvételi (társadalmiasított) működé-
sének módszertani megalapozása volt.

A fejlesztések megvalósulása érdekében kutatási és monitoring tevékenységet 
végeztünk, mely során egyrészt a múzeumok, közművelődési intézmények és könyv-
tárak közösségi szerepvállalását és várható trendjeit vizsgáltuk, másrészt a Cselekvő 
közösségek projekt által támogatott folyamatok eredményeit, a közösségfejlesztő 
folyamatok hatására elinduló változásokat, a mentorok tevékenységét monitorin-
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goztuk az együttműködő partnerek és a lakosság körében. A felméréseket a konzor-
ciumi partnerek kutatói és a közbeszerzések nyertes szolgáltatói együttesen végezték. 

A fenti célok elérése érdekében, már a tervezési időszakban is fontosnak 
tartottuk, hogy a projekt szolgálatásainak eredményességét, hatását mérni tudjuk 
a résztvevő, együttműködő partnerek és a lakosság körében. A tervek alapján, 
éppen ezért a projekt hároméves megvalósítási időszakában az alábbi kutató-fej-
lesztő tevékenységek valósultak meg:

1. Kulturális közösségfejlesztés folyamatkövetése: 
1.1.  A mentorhálózat működésének monitoringja és értékelése
1.2.  Kulturális intézményrendszer reprezentatív felmérése: közművelődés, 

múzeum, könyvtár intézményrendszerének országos felmérése 
1.3.  Kulturális közösségszervezés gyakorlata (hatásmérés, hatásvizsgálat) 

kontrollcsoport-vizsgálattal
1.4.  Kulturális intézmények társadalmiasítása (hatásmérés, hatásvizsgálat) 

kontrollcsoport-vizsgálattal

2.  A beavatkozási helyszíneken a fejlesztést megelőző, közbenső és lezáró 
kutatások 

2.1.  Kulturális állapotfelmérés, helyzetfelmérés: a fejlesztést megelőző kutatás, 
helyzetfelmérés projekt második félévében, amely a közbenső (Mid-term) és 
lezáró (Ex-post) kutatások kiindulási értékeit rögzíti. 
a.  Települési statisztikák összegyűjtése, elemzése. Közművelődési, könyv-

tári, múzeumi, statisztikák és a KSH szabadon elérhető interaktív telepü-
léssoros adatbázisának adatainak felhasználásával 

b.  Kvalitatív kutatás (interjú vagy kérdőív) helyi érintettekkel: polgár-
mesterek, kulturális intézményvezetők, helyi véleményvezérek, önkor-
mányzat, polgármesteri hivatal tisztviselői megkérdezése. 

c.  Lakossági megkérdezés, célcsoport: az érintett települések 18 éven felüli 
lakossága, reprezentatív kiválasztással. 

2.2. Közbenső (mid-term) kutatás
a. Települési statisztikák összegyűjtése, elemzése. 
b. Kvalitatív kutatás (interjú vagy kérdőív) helyi érintettekkel.

2.3. Lezáró kutatás (Ex-post értékelés) 
a. Települési statisztikák összegyűjtése, elemzése 
b. Kvalitatív kutatás helyi érintettekkel 
c. Lakossági felmérés 

3. Delfi jövő- és trendkutatás
4.  A kutatások eredményeit összefoglaló záró tanulmány. A kutatások eredmé-

nyeinek összesítése.

A kutatások eredményeit, 5 magyar nyelvű online és nyomtatott, illetve 2 angol 
nyelvű kötetben mutattuk be. 

Az egyes kutatások legfőbb eredményeit felmérésenként foglaljuk össze.
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1.2.  Magyarországi múzeumok, köny vtárak és közművelődési intézmények 
reprezentatív felmérése

Hazánkban eddig nem rendelkeztünk egységes, átfogó adatokkal a kulturális intéz-
mények közösségi együttműködéseiről, társadalmi szerepvállalásáról. A repre-
zentatív vizsgálat célja a múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények 
közösségi aktivitásának, társadalmi beágyazottságának mérése volt és annak 
vizsgálata, hogy a kulturális intézmények gyakorlatában mennyire támaszkodnak 
a közöségi igényekre. Kérdőíves vizsgálatunk arra irányult, hogy a helyi lakosok, 
közösségek hogyan, milyen mértékeben tudnak hatást gyakorolni a kulturális 
intézmények tevékenységére, milyen eszközökkel segítik az intézmények a helyi 
társadalom összetartozását, milyen konkrét együttműködések valósulnak meg. 
Nem rendelkeztünk eddig információval, ezért felmértük a kulturális intézmények 
önkéntes, iskolai közösségi szolgálatos és esélyegyenlőségi tevékenységét. A kutatá-
sában 1 316 hazai intézmény – 604 közművelődési, 261 muzeális intézmény és 451 
könyvtár vett részt.

A kérdőíves lekérdezésre 2017. június-szeptember között került sor a Cselekvő 
közösségek mentorhálózatának bevonásával. 

Az országos vizsgálat egyik fontos eredménye, hogy olyan adatokat kaptunk a 
három kulturális terület intézményrendszerének jellemző sajátosságairól, hasonló-
ságairól és különbözőségeiről, amelyek korábbi kutatások esetében még nem jelent-
keztek. Az adatok rávilágítottak olyan gyengeségekre, mint a humán erőforrások, 
az akadálymentesítés problémái, közösségi részvételi működés és az, önkéntességre 
vonatkozó stratégiák hiánya, és a folyamatos kutatások szükségessége.

Az eredmények alátámasztották a Cselekvő közösségek módszertani fejlesztési 
irányának helyességét.

Főbb megállapítások

Az országos reprezentatív kutatás tapasztalatai összességében megerősítették, hogy 
a múzeumok, könyvtárak és a közművelődési intézmények partneri köre széles, 
erős társadalmi kapcsolatokkal és társadalmi beágyazottsággal rendelkeznek. A 
kulturális intézmények legfontosabb és leggyakoribb partnerei a civil szervezetek, 
települési önkormányzatok, az alapfokú oktatási intézmények, az óvodák, valamint 
az írott és elektronikus sajtó helyi szervezetei. A közművelődési intézmények elsőd-
leges partnerei a civil szervezetek, a múzeumok az iskolákkal, a könyvtárak a helyi 
önkormányzatokkal állnak a legszorosabb kapcsolatban.

A közösségi részvételen alapuló működés alapjai tapasztalhatók ugyan, de a 
társadalmiasított működési mód még nem vált gyakorlattá a kulturális intézmé-
nyekben. A lakossági igényfelmérés, a közösség visszajelzésének kérése előfordul, 
de nem rendszerbe épített az intézményi munkában A megkérdezettek többségében 
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nem szerepel a dokumentumok között a helyi lakosság bevonásának módja az intéz-
mény működésébe. A társadalmi szerepvállalás tekintetében a vizsgált intézmé-
nyek dolgozói leginkább a Helyi Értéktár Bizottságokban vállalnak feladatokat.

Az önkéntesek fogadása különösen a múzeumi és a közművelődési területen 
népszerű, mindhárom szakterületen megjelenik. A muzeális intézmények több 
mint kétharmada (67 %), a közművelődési intézmények 60 százaléka, a könyvtárak 
36 százaléka fogad önkénteseket. Önkéntes stratégiával azonban a kulturális intéz-
mények túlnyomó többsége még nem rendelkezik. Az önkéntesek elsősorban tech-
nikai, adminisztratív területen segítenek, de jellemző a rendezvényeken, kézműves 
foglalkozáson, információátadásban betöltött szerep is. Az önkéntesekkel elége-
dettek a munkatársak, viszont az intézmények túlnyomó többségében nincs külön 
munkakör a koordinációs feladatokra. 

Az iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadása mindhárom szakterületen 
évről évre egyre népszerűbbé válik. A diákok, hasonlóan az önkéntesekhez, első-
sorban technikai, kisegítő jellegű, szakértelmet nem igénylő feladatokat látnak el. A 
megkérdezett intézmények túlnyomó többsége elégedett volt a diákok munkájával. 
Az intézmények többsége 1-3 iskolával áll szerződéses viszonyban, és 10-nél több 
diákot fogad. A tanulók fogadására – néhány kivételtől eltekintve – nincs külön 
munkakör, jellemzően egy munkatárs munkaköréhez kapcsolják hozzá a szervezési 
feladatokat. Könyvtári területen fogalmi bizonytalanságot érzékeltünk, keveredés 
van az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat megnevezésében. A múzeumok 
kétharmada, a közművelődési intézmények és közösségi színterek 60 százaléka, a 
könyvtárak 46 százaléka IKSZ fogadószervezet. 

Az intézmények fizikai akadálymentesítése a vártnál sokkal rosszabb ered-
ményt hozott mindhárom szakterületen, az intézmények 90 százaléka fizikailag 
nem akadálymentesített. 

Ugyanakkor a tevékenységeikben jelen vannak az esélyegyenlőségi programok 
és szolgáltatások. Az intézmények elsősorban a fogyatékkal élő személyek, az 
idősek, a kisgyermekes anyák, a nagycsaládosok és a romák számára nyújtottak az 
esélyegyenlőséget előmozdító programokat és szolgáltatásokat. 

1.3.  A kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatásmérése az 
intézmények oldaláról

A kutatás célja a Cselekvő közösségek projekt által mentorált, uniós forrásból támo-
gatott kulturális közösségszervezési folyamat hatásának és gyakorlatának elem-
zése volt közművelődési, könyvtári és muzeális intézményekben. A vizsgálat ráépült 
a fentebb már röviden összegzett reprezentatív kutatásra, amely a kulturális intéz-
ményrendszer tevékenységét vizsgálta. A kutatás egyrészt olyan kérdésekre kereste 
a választ, amelyekre már az említett reprezentatív vizsgálat során is rákérdez-
tünk. Másrészt a kérdéssor kiegészült a Cselekvő közösségek projekt működését, 
megítélését szolgáló kérdésblokkal. A kutatásba 1.316 közművelődési, könyvtári és 
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muzeális intézményt vontunk be, ebből 578 válaszolt. A kérdőívek lekérdezésére 
egy alkalommal, 2019. január 1. – március 31. között került sor online kérdőíves 
módszerrel. 

Főbb megállapítások

A bevont intézmények képviselői ismerték a Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projektet. A kutatás adatai szerint a megkérdezett közművelődési, 
múzeumi és könyvtári intézmények vezetőinek és munkatársainak közel 90 száza-
léka tudott a 2017-ben elindított Cselekvő közösségek projektről. Kétharmaduk 
jelezte, hogy részben vagy egészében ismeri is a projektet, és több mint egynegyedük 
az átlagosnál is erőteljesebbnek érezte a projekttel kapcsolatos tudását, informált-
ságát. Ezekből a magas értékekből arra következtethetünk, hogy a projekt nem 
csak helyi, lokális szinten fejtette ki hatását, hanem kimutatható szerepe van a 
vizsgált kulturális szakterületek intézményrendszerében, és az intézmények műkö-
désében is. 

A projekt kisugárzó hatásának, a nagyfokú érdeklődésnek és a különböző esemé-
nyeken és rendezvényeken való nagyszámú részvételnek köszönhetően a projekt 
hatása sokkal szélesebb körűvé is vált.1 A vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy 
a projekt nagyon sok területen (pl szemléletformálás, szakmai-módszertani fejlesz-
tések, képzések, jó gyakorlatok ismertté tétele stb.) fejt ki pozitív hatást. A vizsgált 
időszakban a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projektben részt-
vevő intézmények látogatószáma gyorsabban növekedett, mint a projekten kívüli 
időszakban. A nagyobb látogatószám a különböző rendezvények, kulturális esemé-
nyek, programok számának emelkedésével is magyarázható. Az adatok alapján, az 
esélyegyenlőség biztosítása jegyében szervezett programok száma is emelkedett, 
ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy a projektben résztvevő intézmények válasza-
ikban nagyobb látogatottsági adatokat tudtak felmutatni.

A különböző hátrányos helyzetű csoportokra történő intenzívebb odafigyelés 
hátterében feltehetően a projektbe bevont intézmények nagyobb aktivitása, erősebb 
szociális érzékenysége, társadalmi elköteleződése és társadalmi felelősségvállalása 
is meghúzódik. A vizsgálat adatai azt is mutatják, hogy a vizsgálat időszakában a 
projektben résztvevő intézmények sokkal jobban odafigyeltek a lakossági igényekre, 
mint a projektben részt nem vevő intézmények. A projektben résztvevők elégedett-
ségi felméréseket, igényfelméréseket, közvélemény-kutatásokat készítettek, ezekből 
levonták az ebből fakadó tapasztalatokat, következtetéseket, és a következő lépése-
iket is az eredmények függvényében tervezték és valósították meg. 

A projektben résztvevő intézmények esetében egyértelműen a többséget alkották 
(84 %) azok a szervezetek, amelyek a vizsgált időszakban valamilyen konkrét 

1  Jelen kiadvány összeállítása időszakában, 2019 nyarán már több, mint 1 000 település részt vett 
valamilyen közösségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai-módszertani együttműködésben, 2 500-nál is 
több intézménnyel kapcsolatban állnak a projekt mentorai és munkatársai.
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változtatást hajtottak végre működésükben a lakossági igényekre alapozva. Ez a 
közösségfejlesztő módszertanunk alkalmazására is rámutat. A Cselekvő közösségek 
projektben résztvevő intézmények szakmai, illetve a civil szféra irányába jelent-
kező együttműködései is sokkal dinamikusabban alakultak, a kapcsolatok részben 
bővültek, részben elmélyültek. Ez azért is fontos, mert a projekt egyik alapvető 
célja, hogy a közösségfejlesztés folyamatában a helyi kulturális intézmények és civil 
szervezetek kapcsolatai erősödjenek, számosságukban növekedjenek és újabb part-
nerségi viszonyok alakuljanak ki.

A kutatás eredményei tükrözik, hogy a vizsgálatban résztvevő kulturális szak-
emberek hozzáállása nagyon kedvező volt a Cselekvő közösségek projekthez (a 
válaszadó szakemberek a mentorált intézmények, közösségek képviselői). Vélemé-
nyük szerint a projekt egyértelműen pozitív változásokat generál mind a telepü-
lések fejlesztése (tágabb értelemben a vidékfejlesztés), mind a civil lakosság, a helyi 
közösség és a lakókörnyezet fejlesztése, mind a kulturális szakterületek közötti 
együttműködés fejlesztése szempontjából. Az összesített értékelések azt mutatják, 
hogy a projekt résztevékenységeinek, részterületeinek, részfeladatainak kiválasz-
tását, felépítését, megvalósíthatóságát a szakemberek nagyon jónak tartják.

1.4.  Kulturális intézmények társadalmiasításának vizsgálata

A felmérés célja azon intézmények vizsgálata volt, amelyek a Cselekvő közösségek 
projekt javaslatára alkalmazzák a társadalmiasítási (intézmények közösségi részvé-
teli alapú működése) módszertant. A kutatás két körben valósult meg. Az előmérés 
során a társadalmiasítás kezdeti lépéseit, kiinduló helyzetét vizsgáltuk, elsősorban 
a folyamat intézményesülése került előtérbe. Ebben nyújtott segítséget a Cselekvő 
közösségek projektbe még be nem kapcsolódó intézményeknél (kontrollcsoportnál) 
zajló párhuzamos adatgyűjtés. Az utómérés során a társadalmiasítási folyamatba 
bevont 54 intézmény dokumentumait ismételten megvizsgáltuk a két időpont között 
bekövetkezett változás elemzésének érdekében. A kutatás második alkalmával 
strukturált interjúk is készültek, a dokumentumelemzéssel párhuzamosan, a vizs-
gálatba bevont intézmények vezetőivel. Első alkalommal 108 intézmény (54 db kont-
rollcsoportos + 54 db társadalmiasítási folyamatba bevont kulturális intézmény) 
dokumentumelemzését végeztük el, a második alkalom során 54 bevont intéz-
ménynél dokumentumelemzés és intézményvezetői interjú készült. Az adatgyűjtés 
első köre 2017. október 1. és 2018. február 14. között, a második kör pedig 2019. 
január 1. – március 31. között valósult meg. A vizsgálatban a társadalmi részvétel 
különböző szintjeit is vizsgáltuk.
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Főbb megállapítások

Önmagában a felmérés az intézményi munkatársakat intézményük működésének 
önértékelésére sarkallta, ami a fejlesztési célok kitűzését erősítette. Az eredmények 
arra mutatnak rá, hogy a közösségi részvételi működés (társadalmiasítás) lépései, a 
társadalmi részvételi folyamat szintjei megjelennek az intézményekben, de tudatos, 
tervezett, dokumentumaikban rögzített stratégiával ritkán találkoztunk.

A felmérés első körében már a tájékoztatás szintje – amely a társadalmi 
részvétel folyamatának első szintje – sem volt minden intézmény esetében kielé-
gítő. Az intézményi weboldalak körében az igényes és korszerű honlapok mellett a 
nehezen kezelhető, minimális információt tartalmazó internetes oldalak is megta-
lálhatók voltak. Az intézményi dokumentumok teljes körét néhány kivételtől elte-
kintve nem tették nyilvánossá a honlapon. Visszatérő problémaként jelentkezett 
a honlapelemzés során, hogy a weboldalon elérhető dokumentumok elavultak, a 
friss dokumentumokat azonban még nem tette nyilvánosan elérhetővé az intéz-
mény. A konzultáció szintjén, a helyi közösség véleményének becsatornázására és 
ennek visszacsatolására vonatkozó rögzített eljárásrend tekintetében, a honlapok 
interaktív funkciói (pl. fórum, szavazás) lehetővé tennék ugyan a kétirányú 
kommunikációt, azonban a vizsgált honlapok esetében nagyfokú hiányosság volt 
tapasztalható ezen a téren is. A bevonás szintjén a vizsgálat eredményei részben 
igazolták, részben elmélyítették a korábban bemutatott országos reprezentatív vizs-
gálat ezirányú megállapításait. Az önkéntesek jellemzően az intézményi programok 
szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában vállalnak valamilyen részfela-
datot. A segítők fogadásának leggyakoribb, leginkább szervezett módja az iskolai 
közösségi szolgálat. Az együttműködés szintjén a vizsgált intézmények körében az 
együttműködési megállapodás volt jellemző, mint dokumentált kooperatív forma. A 
partnerek köre igen széles a tapasztalatok alapján. Az ötödik szinthez, a felhatalma-
záshoz kapcsolódó eljárásrendek gyakorlatilag teljes hiánya volt megfigyelhető. Az 
intézmények döntő többségében a helyi közösségnek – legalábbis dokumentáltan – 
nincs lehetősége beleszólni az intézmény alapvető működési rendjébe, költségvetési 
és szakmai tervezési folyamataiba. 

A felmérés második köre során nyert adatok alapján kiderült, hogy a doku-
mentumelemzésből és a vezetői interjúk által nyert információk több esetben nem 
voltak koherensek egymással. A konzultáció szintjén az intézmények jelentős előre-
lépéseket tettek a rögzített eljárásrendek tekintetében, különösen a közművelődési 
területen. A dokumentumokban ugyan ez még nem jelent meg, de az interjúk során 
számos válaszadó jelezte, hogy a helyi közösségek véleménye elsősorban személyes 
visszacsatolások révén már eljut az intézményhez. A helyi lakosok és közösségek 
bevonásával kapcsolatban szintén jelentősen eltértek a második alkalom dokumen-
tumelemzésének, valamint interjúelemzésének a tapasztalatai. Amíg a dokumentu-
melemzés során 54-ből összesen 14 intézmény dokumentumaiban volt megtalálható 
információ az önkéntesek bekapcsolódásának témájában; addig az interjús beszél-
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getések során 52-ből 40 intézmény képviselője nyilatkozta, hogy az adatfelvétel 
időszakában is segítik önkéntesek a munkájukat. Sok esetben az intézmények 
munkáját segítik ugyan az önkéntesek, csak éppen ennek a módját nem rögzítik az 
intézményi dokumentumokban. Az együttműködés témakörében, a dokumentumok 
elemzése során a könyvtárak, illetve a közművelődési intézmények esetében volt 
megfigyelhető előrelépés a kutatás első adatfelvétele óta azzal kapcsolatban, hogy 
vannak-e partnerségben szervezett programjai az intézményeknek. Azonban az 
előrelépés ellenére a dokumentumok elemzésének eredményei ez esetben is elma-
radtak az interjús vizsgálat tapasztalataitól. A hiányosságok – az együttműködés 
szintjével kapcsolatban is – alapvetően nem a gyakorlati megvalósításban, hanem 
annak a dokumentumokba történő átvezetésében, a rendszerszerű, stratégiai 
tervezésben jelentkeznek. Végül a kutatás második körének vizsgálati adatai is azt 
mutatják, hogy a felhatalmazás szintjén még nem, vagy csak alig történt változás. 
Legkevésbé ez a társadalmi részvételi szint jellemzi a vizsgált intézményeket. A 
helyi lakosságnak, civil közösségeknek az intézmények töredékénél van lehetősége 
valamilyen formában bekapcsolódni a tényleges döntéshozatali folyamatokba. Az 
interjúalanyok körében a felhatalmazással kapcsolatban egyfajta bizonytalanság 
is érzékelhető volt. Egy részük úgy tekintett a kérdésre, hogy sem jelenleg, sem a 
jövőben nem tartja annak szükségességét az intézmény működtetésében. 

1.5.  A kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatásmérése a települési 
véleményformálók oldaláról

A felmérés három alkalommal a településen induló és megvalósuló közösségfej-
lesztési folyamatok hatását, a települések társadalmi és közösségi aktivitását és 
a helyi kulturális intézmények működésének hatékonyságát vizsgálta. A kutatás 
emellett kitért a településen élők érdekérvényesítő, érdekképviselő képességének és 
a lakosok közötti kapcsolatok minőségének felmérésére is. A kutatás során struk-
turált interjúk felvételére került sor. A kérdezőbiztosok az interjúk elkészülte után, 
a válaszok alapján, települési jelentéseket is készítettek. Az adatfelvétel keretében 
az érintett települések véleményformálóit kérdeztük meg (polgármesterek, kultu-
rális intézményvezetők, önkormányzati, polgármesteri hivatal tisztviselői). Az első 
körben 360 településen 2476 interjú és 360 települési jelentés, a második körben 360 
településen 2159 interjú és 360 települési jelentés, a harmadik felmérés során pedig 
349 településen 2221 interjú és 349 települési jelentés készült. A vizsgálat így 6856 
interjút és 1069 települési jelentést dolgozott fel. A kutatás 2018. január 1. – 2018. 
június 31, 2018. október 1. – 2018. december 31. és 2019. március 1. – 2019. április 
30. között zajlott. 
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Főbb megállapítások

A kutatási eredmények arra mutatnak rá, hogy a települések véleményformálói 
érzékelik és elismerik a helyben zajló közösségfejlesztési folyamat pozitív hatá-
sait. A válaszadók túlnyomó többsége pozitívnak és támogatónak érzékelte a 
légkört, harmaduk pedig teljes mértékben elégedett volt a helyi közösségfejlesztési 
folyamatokkal.2

A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban a megkérdezettek legfonto-
sabb elvárása, a települési rendezvényeken, eseményeken résztvevők számának 
növelése, a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése, és a közösség életébe, a 
közösségi tevékenységekbe bevont emberek számának növelése volt. A válaszadók 
és a kérdezőbiztosok által összeállított települési jelentések alapján is a civil szerve-
zetek tevékenysége nagyon fontos a településeken, lényegében őket tartják a közös-
ségi összetartás kulcsainak. A válaszokból általános tendenciaként rajzolódik ki az 
anyagi források- és a szakemberek hiánya, illetve egy (vagy több) lelkes, aktív, akár 
szakmai képesítés nélküli, a közösséget összefogó ember jelenléte, aki felvállalná 
a közösségszervezéssel kapcsolatos feladatokat. További probléma szinte minden 
kisebb településen a fiatalok és az aktív korúak elvándorlása, az idősek túlsúlya 
(ami vagy nehézséget jelent, vagy éppen ők a közösségépítés motorjai), valamint 
visszatérő nehézség a helyben maradt fiatalság passzivitása, megszólításának és 
bevonásának nehézsége a helyi közösség életébe. 

A vizsgálat adatai megerősítették az országos reprezentatív kutatás megállapítá-
sait. A válaszadók szerint a helyi kulturális intézmények szoros kapcsolatot ápolnak 
a helyi közösséggel, ismerik az igényeiket és elvárásaikat, valamint reflektálnak is 
ezekre. A véleményformálók nagyon pozitívan ítélik meg a kulturális intézmények 
helyi közösségekre irányuló figyelmét, ismeretét, az igények kielégítésére irányuló 
igyekezetét. A válaszadók körében a településen működő kulturális szolgáltatások 
közül a hagyományos közösség kulturális értékeinek megőrzése, a művelődő közös-
ségek támogatása és a közösségi és társadalmi részvétel támogatása álltak az első 
három helyen. A véleményformálók nézete szerint a bevont településeken a helyi 
könyvtárak, közművelődési és muzeális intézmények működése a Cselekvő közös-
ségek projekt során hatékonyabbá vált.

Azokon a településeken, ahol működik közművelődési intézmény vagy közösségi 
színtér, ott a szerepüket jelentősnek ítélték a közösség életében. A közművelődési 
intézmények és a lakosság kapcsolata a megítélések szerint jó, az intézmények tisz-
tában vannak a helyi lakosság szükségleteivel, ezek kielégítése megfelelő. A lakos-

2  A kutatás ugyan három körből állt és a kulturális kutatások vonatkozásában nagynak mondha-
tó mintával rendelkezett, azonban a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt jelentős változásokat 
és látványos eredményeket a megkérdezett helyi települési véleményformálók nem érzékelhettek. 
Mindezek mellett a közösség formálódása amúgy is időben nehezen megfogható folyamat, látható 
eredményei csak hosszabb távon mutathatók ki. Így azt mondhatjuk, hogy a vizsgálat a meglévő 
állapotok alapos, 3 körben történő felmérését és elemzését tette lehetővé. Mindemellett a kutatás 
kezdeti, középidős és záró eredményeit természetesen össze tudtuk vetni. 
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sággal való kapcsolattartás megítélése azonban kettős volt: a válaszadók között 
magas volt a semleges vélemény (se jó, se rossz), így a pozitív megítélésen lehetne 
még javítani. A közművelődési intézményekben a válaszolók szerint a leggyakoribb 
feladatok sorrendben a különböző rendezvények szervezése, az információs és az 
ismeretterjesztő tevékenység. 

A települési véleményformálók jelezték, hogy a vizsgált települések közel 60 
százalékában nem működik muzeális intézmény. Azokon a településeken, ahol műkö-
dött múzeum, ott az első körös válaszok harmada szerint tudnak kapcsolatot terem-
teni a lakosokkal, a válaszok kétharmada esetében azonban semleges vagy inkább 
passzív a muzeális intézmények lakossággal való viszonyuk. A harmadik kutatási 
körben változást tapasztaltunk, már inkább jónak, hatékonynak ítélték meg a 
muzeális intézmények és a lakosság kapcsolatát, sőt ezen intézmények aktivitását 
is inkább pozitívnak ítélték meg az adatközlők. A felmérés résztvevői a muzeális 
intézmények feladatai közül a legfontosabbnak a kulturális javak őrzését, gyűjtését 
és kiállítását tartották, ezután következett a múzeumpedagógiai tevékenység. 

A válaszolók 58 százaléka tekintette aktívnak a könyvtárakat a helyi közös-
ségek szervezése és fejlesztése szempontjából, szerintük fontos szerepet játszanak 
a közösség életében. A véleményformálók úgy látják, hogy a könyvtárak is haté-
konyan szolgálják ki a lakossági igényeket és megtalálják a hangot a helyiekkel. 
Aktivitásuk is jelentős, hiszen az adatok szerint mindegyik fordulóban, a megkér-
dezettek többsége szerint a könyvtárak inkább aktívak, és csupán 9-10 százalék a 
passzív megjelölés. 

A vizsgálatunkban felkeresett véleményformálók szerint a település lakosai 
közötti kapcsolatok minősége a projekt időszaka alatt javult, a helyi lakosok közötti 
összetartás erősödött. Ezzel összefüggésben a kevésbé összetartó közösségek száma 
jelentősen csökkent.

1.6.  A kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatásmérése  
a lakosság oldaláról

A kutatás célja a Cselekvő közösségek projektbe bevont településen meginduló 
közösségfejlesztési folyamat eredményeinek mérése, a változás hatásvizsgálata 
lakossági megkérdezéssel két körben, a fejlesztést megelőzően és a folyamat végén. 
A kérdőívek tartalma reflektál a kutatási projekt legfőbb céljaira, első szakaszában 
a település jelenlegi helyzetére, a fejlesztendő területekre, a lakossági szerepvállalás 
mértékére, valamint a település lakosai közötti kapcsolatok minőségére. A vizsgálat 
második szakaszában a kulturális közösségfejlesztési folyamat hatására elindult 
változások eredményeinek, hatékonyságának, a lakossági oldalt érintő változások 
hatásainak mérése áll. Az adatfelvételt strukturált kérdőívvel végeztük. A kutatás 
célcsoportja a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-
15-2016-00001 projektbe bevont Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) által közösségfejlesztő programban érintett településen és/vagy településré-
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szen állandó lakcímmel rendelkező 18 éven felüli lakosság. Az első körben 15 000 fő, 
a második hullámban pedig 14 770 fő vett részt. A vizsgálat 2018. január 1 – 2018. 
augusztus 31. és 2019. január 1. – 2019. április 30. között valósult meg. 

Főbb megállapítások

A megkérdezettek körében általában pozitív kép él a saját lakókörnyezetükről. 
A közösségfejlesztési folyamatokra a válaszok alapján a nők, a felsőfokú végzett-
ségűek, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, illetve a nyugdíjasok voltak inkább 
nyitottak. Az adatok arra utalnak, hogy a település lakói motiválhatók lennének 
a közösségfejlesztési programban való részvételre, a közösségi szerepvállalásra. 
A válaszadók közel háromnegyede hajlandó lenne valamilyen szerepet vállalni a 
települési közösségfejlesztő projekt kapcsán induló közösségi tevékenységekben. 
Örvendetes, hogy összességében a megkérdezettek több, mint 80 százaléka nyitott 
az ilyen témájú beszélgetéseken való részvételre. Az egyes településeken leginkább 
fejlesztendőnek vélt területek között alapvetően a gazdasági, illetve fizikai környe-
zettel kapcsolatos témakörök álltak. A megkérdezettek válaszai alapján a munka-
helyteremtés, az ifjúság helyzete és a település környezetének a fejlesztése került a 
lista élére. A megadott 13 lehetséges fejlesztési terület értékelése alapján a kultu-
rális élet, illetve a közösségfejlesztés különböző formái is fontosnak minősültek, az 
5 fokú skálán történő értékelés során 4-es átlaghoz közeli értékelést kaptak. 

A település jelenlegi helyzetének a közösségi élet szempontjából történő megí-
télése alapvetően nem mutat nagy eltérést a két adatfelvételi alkalom összeha-
sonlításában. Szignifikáns javulás a „Sok közösségi program van a településen” 
állítással kapcsolatban figyelhető meg. A vizsgálat adatai megerősítik a Kulturális 
közösségszervezés gyakorlata c. kutatásunk tapasztalatait is, amely jelzi, hogy a 
bevont településeken a projekt időszakában nőtt a közösségi programok száma. A 
szerepvállalás témakörében a 2. körben a válaszadók 43 százaléka vett részt vala-
milyen közösségi beszélgetésen, ahol a település közösségi életének a fejlesztése volt 
a téma. A válaszok alapján a résztvevők kétharmada inkább, mint hallgatóság, az 
egyharmada viszont aktív közreműködőként vett részt ezeken a beszélgetéseken. 
A részvételi szándék ennél még magasabb: a válaszadók 73 százaléka venne részt 
a jövőben ilyen beszélgetésen, ha lehetősége lenne erre. A válaszadók véleménye 
alapján a település lakosságát, közösségeit leginkább a szórakoztató rendezvények, 
programok, falunapok, valamint a családi, sport és kulturális rendezvények tudják 
aktivizálni. A második körben továbbra is a mások által szervezett programon való 
önkéntes segítség a leginkább vonzó lehetőség.

A fejlesztendő területek fontosságának megítélésében továbbra is a gazdasági 
jellegű munkahelyteremtés foglalja el a lista elejét, majd ezt követi a települési 
környezet fejlesztése és az ifjúság helyzetének rendezése igények megjelölése. A lista 
első harmadában (összességében a 4. helyen) található a kulturális élet, kulturális 
lehetőségek fejlesztése, az 5-ös skálán 4,1-es átlagértékkel. A vizsgálat időszakában 
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a településen bekövetkezett fejlesztések kapcsán a legtöbben a település szépítése, 
valamint a kulturális élet terén megvalósult fejlesztéseket jelölték meg. A több és 
változatosabb közösségi programok fontossági sorrendben kerültek a harmadik és 
negyedik helyre kerültek. 

A Cselekvő közösségek projekt ismertsége 2018 második és 2019 első negyedéve 
között 36-ról 46 százalékra nőtt. A növekedés hasonló mértékű a településeknek 
az uniós finanszírozású Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz 
(TOP) A helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztő projekt készültsége 
alapján képzett csoportjaiban, érdemi különbség nem azonosítható a folyamatban 
lévő projektekkel rendelkező települések javára. (A felmérésünkkor – a tervezettel 
ellentétben – még nem indultak el nagy számban ezek a projektek). Komolyabb 
összefüggést mutat a TOP projektek készültségével a településen tapasztalt közös-
ségi események számának megítélése. Minél előrehaladottabb a TOP projekt a tele-
pülésen, annál többen említenek egy-egy eseménytípust a felmérésben részvevők 
közül. Hasonlóképpen e településeken élők körében nőtt leginkább szűk egy év alatt 
a helyi média ismertsége, mely szintén összefüggésben lehet a projektek készültsé-
gével. Az elemzés második részében azokra a településekre is fókuszáltunk, ahol 
a TOP projektek már megvalósítási fázisba léptek és ebben a körben vizsgáltuk 
a demográfiai és földrajzi különbségeket. Összességében leginkább Tolna és Fejér 
megye esetében jelentős a pozitív elmozdulás. Egyértelműbb lett a kép, amikor a 
településméret szerint csoportosítottuk a részt vevő településeket. a legkisebb (500 
fő alatti) településeken érezhető számottevő javulás a mutatókban.

1.7.  Delfi jövő- és trendkutatás a közművelődési, múzeumi és  
köny vtári területen

A kutatás célja hazai és európai szinten, a közművelődés, a múzeum és a könyvtár 
területeihez kapcsolódóan a jövőbeli várható szakmai trendek feltérképezése 
statisztikai tendenciák felvázolásával, döntéshozói és szakértői interjúkkal, jövőku-
tatási eredmények adaptálásával. 

A kutatás a problémafelvető és véleményformáló delfi módszertan alapelveit 
követte. A kutatás három körös kérdőívei előre egyeztetett kérdéssorokat tartal-
maztak, amelyek nyitott kérdésekből álltak. A kérdések az adott szakterületek 
várható eredményeire irányultak, közös gondolkodásra serkentve a megkérdezett 
résztvevőt. A megkérdezendő személyek a közművelődési, könyvtári, múzeumi és 
közösségfejlesztő szakterületek felkért döntéshozói és szakértői. A három kulturális 
szakterületről az első körben 62 magyar és 33 külföldi, a második fordulóban 47 
magyar és 11 külföldi, a harmadik hullámban pedig 32 magyar és 9 külföldi szak-
értő vett részt a kutatásban. A vizsgálatot 2017. október 1. és 2018. június 30. között 
valósítottuk meg.
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Főbb megállapítások

A kutatás hazai szakemberei a kulturális ágazat pénzügyi nehézségeit tették 
válaszaik fókuszába, kiemelték, hogy a kulturális szféra jelentős pénzügyi-finan-
szírozási gondokkal küzd. A vélemények összesítése alapján a kulturális területen 
dolgozók jelentős béremelésére, valamint olyan életpályamodell kialakítására van 
szükség, amely a kulturális szférában történő munkavégzést vonzóvá teheti a 
magasan képzett szakemberek számára. Szükséges lenne a szakképzés megújítása 
is, a szakember-utánpótlás biztosítása az érintett BA és MA képzések támogatá-
sával, népszerűsítésével. A képzések tartalmának átgondolása további egyezteté-
seket kíván a felsőoktatás oktatói és a kulturális szféra vezetői között az oktatás 
eredményesebbé tétele érdekében. A kulturális szférának a kutatás tapasztalatai 
szerint modern technikai ismeretekkel is felszerelkezett bölcsészekre, társadalom-
tudományi szakemberekre van szüksége a technikai személyzet mellett. Mindezek 
nélkül nem lesz lehetőség a kulturális szektor megújulására, sőt, annak fenntar-
tására sem. A szakterületek mindegyikén mielőbbi infrastrukturális felújításra, 
korszerűsítésre van szükség ahhoz, hogy a kulturális intézmények ne veszítsék 
el látogatóikat. Fontos a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények 
részéről professzionális kutatások, igényfelmérések elvégzése is a használók/célcso-
portok mélyebb megismerése céljából. A szakszerű, stratégiai alapú, összehangolt 
fejlesztési tervek megléte és marketing tevékenység is nélkülözhetetlen, mert ezek 
hiányában is félő, hogy a látogatók lemorzsolódnak. A külföldi válaszok tanulmá-
nyozása alapján, míg a határon túli magyar területek válaszadói a hazai válaszadó-
kéhoz hasonló nézőpontot képviselnek és hasonló nehézségeket fogalmaznak meg, 
addig az európai uniós (főleg nyugat-európai) országok szakértőinek válaszaiban 
megfigyelhető a kisebbségek határozott megemlítése és jogaik erőteljesebb hang-
súlyozása. A szakterületi autonómia mellett legfontosabb fejlesztendő területként a 
célcsoportok elérését, a közösségek fejlesztését, az infrastrukturális fejlesztéseket, 
valamint a digitalizációt jelenítették meg.

A kutatásba bevont szakértői vélemények alapján a kulturális intézmények 
legnagyobb erőssége a „közösség – közösségépítés – megőrzés”. A külföldi és a 
magyar válaszadók esetén is a közösség szerepének kiemelése a legmarkánsabb. 
Mind a hazai, mind a külföldi szakemberek a humán erőforrást tartják a legfon-
tosabb fejlesztendő területnek. A szakértők többségének véleménye alapján az 
állami normatív támogatás a leginkább kívánatos finanszírozási forma. A legfon-
tosabb szakmai orientációnak a szakértők a „közösségfejlesztés, társadalomalakító 
funkcióit” tartják. A kulturális intézmények számára a legfontosabb eszközök, 
amelyekkel a közösségi kezdeményezéseket vonzóbbá lehet tenni a „finanszí-
rozás és bérszínvonal.” Ezt követi a humán erőforrás. Utóbbi a külföldi szakem-
berek szerint még hangsúlyosabb. A legtöbb válaszadó a kulturális intézmények 
finanszírozásának megoldásaként a költségvetési támogatások emelését javasolja. 
Ellentmondásos ugyanakkor, hogy a szakértők ezt a kulturális intézmények önál-
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lóságának növelésével párhuzamosan, a szakfeladatok magasabb szintű ellátása és 
ezek ellenőrzése mellett a szélesebb társadalmi nyilvánosság és felelősségvállalás 
birtokában képzelik el. 

Az intézmények fejlesztési területei között a közösségépítést, a hálózatosodást és 
az állami szerepvállalást emelték ki a szakértők. Ezek között is a leghangsúlyosabb 
elemként a közösségi szerepvállalás, a közösségek szerepe jelentkezett az intézmé-
nyek működésében. A kulturális intézmények helyzetét is nagy mértékben befo-
lyásolja, hogy mára a virtuális közösségek kapcsolati formái teljesen átalakultak, 
a közösségi felületek jelentősége az élet szinte minden területén megnőtt, sokszor 
kiváltó termékként működik. A közösségi felületek nagy hatással bírnak a hagyo-
mányos közösségek életmódjára, szabadidős tevékenységeire is. Szakértőink szerint 
a lakosságnak ma már kifinomult informatikai tudásra van szüksége ahhoz, hogy 
sikerrel járhasson a huszonegyedik században, és méltón betölthesse állampolgári, 
valamint civil szerepét, szerepkörét. 

1.8.  A mentorhálózat működésének monitoringja

A monitoring vizsgálat célja két körben részben a Cselekvő közösségek projekt 
mentorhálózati működésének felmérése, részben az abban dolgozó 80 kulturális 
közösségfejlesztő mentor tevékenységének ellenőrzése, valamint a partnerek elége-
dettségének monitorozása volt. A két alkalom során a mentorok által látogatott, a 
mentornaplókban feltüntetett, a projektbe bevont intézmények, önkormányzatok, 
szervezetek kapcsolattartói, valamint véleményformáló személyek nézeteit mértük 
fel online kérdőíves módszerrel. Az első alkalommal 237, a második körben pedig 
316 főt vontunk be a vizsgálatba. A monitoring 2017 szeptember 1. – december 31 és 
2018. szeptember 1. – december 31 között valósult meg a mentorhálózat tevékenysé-
gében érintett településeken. 

Főbb megállapítások

A külső szolgáltató bevonásával készített vizsgálat kimutatta, hogy a kulturális 
közösségfejlesztő mentorok tevékenységével és támogatásával a megkérdezettek 
nagyon elégedettek voltak mind a személyes, mind a szakmai készségek tekinte-
tében. A Cselekvő közösségek projektet a válaszadók jelentős része ismeri, annak 
célkitűzései és tevékenységei összességében ismertek az érintettek számára. A 
helyi kulturális, közösségi élet szempontjából és az ezekhez kapcsolódó intézmé-
nyek szempontjából is hasznosnak tartják a projektet és a mentorok tevékenységét 
a válaszolók. A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységeket pozitívan 
értékelték, és úgy vélték, hogy a kulturális és közösségi élet további fejlesztéséhez 
szükség van a közösségfejlesztő mentorokra. A mentorhálózat mellett a mentoriro-
dákat is ismerik az érintettek. A mentorok és a projektbe bevont szereplők közötti 
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kommunikáció és kapcsolattartás elsősorban a mentorok által kezdeményezett 
találkozások útján valósulnak meg. A vélemények szerint a projekt tevékenységei 
hasznosak és a települési közösségek fejlődése szempontjából jelentős hatást tudnak 
elérni. A folyamat tevékenységei és eredményei fejleszteni képesek a könyvtári, 
múzeumi és közművelődési területet, valamint a civil és közösségi kezdeményezé-
seket is. Azonban szükséges erősíteni annak kommunikációját, hogy a programmal 
kapcsolatba kerülő szakemberek a program eredményeit, tevékenységeit milyen 
formában tudják hasznosítani saját intézményükben. 

A kulturális közösségfejlesztő mentorok tevékenységei között fontos szerepe van 
az intézmények, szervezetek jó gyakorlatainak összegyűjtésében, feldolgozásában, 
a különböző képzési lehetőségek megismertetésében és a kapcsolódó programok 
szervezésében is. Erre jó példa a projekt időszakában megvalósításra került Közös-
ségek Hete programsorozat. A kutatásba bevontak szerint a mentorokra leginkább 
a nyitottság, barátságosság, valamint a pozitív támogató hozzáállás jellemző. A 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó támogató 
tevékenységet a válaszolók pozitívan értékelték, a mentorok közreműködtek a 
pályázati ötletek kialakításában, és az azok megvalósításához kapcsolódó szakmai 
tevékenységek megtervezésében. 

1.9.  A kutatási folyamatok összegzése, további javaslatok

A kutatások eredményei megerősítették a Cselekvő közösségek projekt célkitűzé-
seinek szükségszerűségét, a települési és intézményi közösségfejlesztési folya-
matok erősítésének fontosságát, a szakmai-módszertani támogatások (módszertani 
fejlesztések, mentorálás, képzések, szakmai kiadványok, tanulmányutak, online 
felületek) és a folyamatos kulturális, közösségfejlesztő kutatások fontosságát. 
Ezen túlmenően rámutattak azokra a gyengeségekre – humán erőforrás-hiány, 
akadálymentesítés, esélyegyenlőség, közösségi részvételi társadalmiasítást segítő 
stratégiák, folyamatos kutatások hiánya –, amelyek e kulturális ágazat nagyobb 
arányú, célzottabb és folyamatos támogatásával enyhíthetők. Az eredmények a 2017 
nyarán módosított 1997. évi CXL. törvény társadalmi szerepvállalásra vonatkozó 
újabb alapelvei teljesítésének nehézségeire is rámutattak és egyúttal megalapozzák, 
meghatározzák a fejlesztés irányait is. 

A vizsgálatok alapján az is bebizonyosodott, hogy a közművelődési intézmények, 
múzeumok és könyvtárak széles társadalmi kapcsolatrendszerrel és társadalmi 
beágyazottsággal rendelkeznek. A közösségfejlesztési folyamatban, részben a vizs-
gálatokban résztvevő kulturális szakemberek hozzáállása nagyon kedvező volt a 
Cselekvő közösségek projekthez. 

A társadalmi részvétel első négy szintjét érintően a vizsgált intézmények doku-
mentálható fejlődése volt tapasztalható. Az alkalmazott gyakorlatok, eljárásrendek, 
módszerek jellemzően azonban még nem kerültek rögzítésre különböző belső 
szabályzatokban, illetve az alapdokumentumokban. A társadalmi részvétel ötödik 
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szintjét – a felhatalmazást – illetően, úgy véljük a hiányosságok nem csupán a doku-
mentumokban kereshetők. Az intézményvezetők ezt a szintet lényegében nehezen 
tudják elképzelni és meglépni egy kulturális intézmény mindennapi gyakorlatában. 
Ez a szint egyértelműen további, a felhatalmazás elterjedésére irányuló dönté-
seket, fejlesztéseket és beavatkozásokat igényel. A jelenlegi jogszabályok, az intéz-
ményi egyszemélyes vezetés felelőssége és elve, az intézményekben és a fenntartó 
önkormányzatokban kialakult munkakultúra, jogszabályi elvárások és szokásjog 
nagyban megnehezítik ennek a társadalmi részvételi szintnek a megjelenését és 
elterjedését a kulturális intézményekben. A felmérés eredményei egyúttal rámu-
tatnak az intézményvezetők szemléletváltásának szükségességére is. 

A kutatási eredmények alapján a települések véleményformálói érzékelik és el 
is ismerik a helyben zajló közösségfejlesztési folyamat pozitív hatását. Szerintük 
a település lakosai közötti kapcsolatok minősége a projekt időszaka alatt javult, a 
helyi lakosok közötti összetartás erősödött. Ezzel összefüggésben a vizsgált telepü-
léseken a kevésbé összetartó közösségek száma jelentősen csökkent. A közösség-
fejlesztő programok indítását, a meglévők folytatását fontosnak és szükségesnek 
tartjuk.

A felmérések adatai meggyőzően bizonyították, hogy a Cselekvő közösségek 
projekt nem csak a bevont településeken fejtette ki hatását, kisugárzó hatásának 
köszönhetően több mint ezer helységet értek el azok a kulturális közösségfejlesztési 
folyamatok, amelyeket a megvalósítás során a program indukált. Ez érzékelhető 
volt az egyes kulturális szakterületek intézményrendszereinek vonatkozásában 
is. A megkérdezett véleményformálók markáns elképzelésekkel rendelkeztek a 
közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban is. Az elvárások tekintetében az 
elsők között a helybéli programokon résztvevők számának növelését, a településen 
élők közötti kapcsolatok fejlesztését, és a közösségi tevékenységekbe bevont aktív 
lakosok számának emelését emelték ki. Hasonló, hosszú távú programok indítása a 
továbbiakban is szükséges hazánkban.

A kutatások megerősítették, hogy a civil szervezetek szerepe rendkívül fontos a 
településük életében, lényegében kulcsszerepet játszanak a közösség összetartozása 
szempontjából. A kulturális célú szervezetek esetében a településen működő kultu-
rális szolgáltatások közül a legfontosabbak a hagyományos közösség kulturális 
értékeinek védelme és megőrzése, a művelődő közösségek és a közösségi és társa-
dalmi részvétel támogatása. A kultúra, a kultúraközvetítés fontosságát mutatja a 
közösségfejlesztés területén az is, hogy a megkérdezettek szerint a település közös-
ségeit leginkább a szórakoztató rendezvények, programok, falunapok, valamint a 
családi, sport és kulturális rendezvények tudják aktivizálni. 

A kulturális intézmények nyitottabbá tétele, a közösségi részvételi működés 
(társadalmiasítás) tudatos tervezése nélkülözhetetlen a kulturális intézmények 
fennmaradása érdekében. A társadalmi szerepvállalás, a partnerség, az intézmé-
nyek és civil szervezetek együttműködése elengedhetetlen az intézmények hosszú 
távú fennmaradásában. A kutatások tapasztalatai alapján általános problémaként 
köszönt vissza az anyagi források és a szakemberek hiánya. Sok esetben a telepü-
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lések nem rendelkeznek egy olyan kulcsemberrel, aki szakértelmével, tenni akará-
sával elindíthatja és generálhatja a közösségfejlesztéssel kapcsolatos folyamatokat. 
A vizsgálatok felszínre hozták, hogy a kisebb települések súlyos problémája az aktív 
korúak és a fiatalok elvándorlása, passzivitása, az elöregedés és a települések lélek-
számának csökkenése.  Fentiek miatt is, a közösségfejlesztő folyamatok és az ezt 
segítő módszertani támogatás nyújtása ma már nélkülözhetetlen és meghatározó 
feladata a döntéshozóknak.

A kutatások részletes részletesebb bemutatására az egyes fejezetekben kerül 
sor. Jelen összefoglaló kiadvány a Cselekvő közösségek projektben 2017-2019 között 
megvalósított kutatásokat, a felmérések céljait, módszereit, eredményeit következ-
tetéseit ismerteti. A kötet a kutatásokban részt vett munkatársak által szerkesztett 
kiadvány, a korábban már megjelent kutatási jelentések összegzését, főbb kutatási 
eredményeit és megállapításait foglalja egy kötetbe a megjelent kutatási jelentések 
adatainak, szövegének és ábráinak felhasználásával.3 

3  A kutatások során korábban megjelent kiadványokat lásd az egyes kutatási összefoglalók irodalom-
jegyzékében.
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2.  Magyarországi közművelődési 
intézmények, könyvtárak 
és múzeumok reprezentatív 
felmérésének legfőbb eredményei

Arapovics Mária, Ponyi László, Bódog András

2.1. A kutatás célja és indoklása4

A reprezentatív felmérés legfőbb célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk a magyar-
országi múzeumi, könyvtári és közművelődési intézmények társadalmi-közösségi 
beágyazottságáról, egyrészt arról, hogy milyen mértékben és miképpen tudnak a 
helyi lakosok és közösségeik hatást gyakorolni a kulturális intézmények tevékenysé-
gére, másrészt, hogy milyen mértékben és miképpen veszik figyelembe az intézmé-
nyek a helyi lakossági és közösségi igényeket. Jelen kutatási jelentés a reprezentatív 
kérdőíves vizsgálat eredményeinek elemző bemutatása. 

A kulturális intézmények tevékenységükből adódóan és jellegüknél fogva a 
társadalmi folyamatokban végbemenő változásokra válaszolnak. A múzeumoknak, 
könyvtáraknak és a közművelődési intézményeknek nélkülözhetetlen szerepük van 
a helyi identitás erősítésében és a társadalmi tőke növelésében, ezért a Cselekvő 
közösségek projekt fő célkitűzése hazánkban a közösségfejlesztő folyamatok támo-
gatása és a kulturális intézményrendszer közösségi részvételen alapuló működteté-
séhez ajánlások megfogalmazása. 

A reprezentatív felmérést azt tette szükségessé, hogy bár a kulturális intézmé-
nyek működéséről minden évben készül statisztika,5 de ez nem terjed ki a muzeális 
intézmények, könyvtárak és közművelődési intézmények társadalmi szerepvál-
lalására. Kutatásunkat tehát az indokolta, hogy még nem készült átfogó kutatás 
hazánkban a kulturális intézmények civil közösségi és partneri együttműködése-
inek vizsgálatára, az önkéntesség és az iskolai közösségi szolgálat menedzsment-
jének, valamint az esélyegyenlőségi elvek megvalósításának felmérésére. 

4  A kutatási összefoglalás a Arapovics Mária – Ponyi László – Bódog András (szerk.) (2019): Magyaror-
szági múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése kutatási jelen-
tés, Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési 
Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár és az abban szereplő Arapovics Mária – Ponyi László: 
Kutatási összefoglaló című tanulmánya felhasználásával készült.

5  KSH (2017): Idősoros éves, területi adatok – Kultúra, sport. Elérhető: http://www.ksh.hu/stadat_
eves_2_7. Letöltés: 2019.07.05.
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Kutatásunk közvetlen előzményének tekinthetők a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a  „TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezésének és szakmai-mód-
szertani megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése 
érdekében”  című pályázat keretében a nagyobb támogatási keretű, illetve társa-
dalmi kihatású EFOP konstrukciókat megalapozó céllal készített tanulmányok és 
felmérések.6 

A Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények repre-
zentatív felmérése elsőként vizsgálja egységes szempontrendszer alapján a múze-
umok, könyvtárak és közművelődési intézmények társadalmi beágyazottságának 
jellemzőit.

2.2. A kutatás módszertana

A kutatás megalapozására helyzetelemző szakterületi vizsgálatokat végeztünk, és 
a fenti felmérések mellett figyelembe vettük a Cselekvő közösségek projekt Megva-
lósíthatósági Tanulmányának összefoglaló helyzetelemzéseit is, amely összefoglalja 
a mindhárom szakterületre vonatkozó statisztikai adatokat és nemzetközi tren-
deket. A konceptualizálás és operacionalizás tekintetében az adatgyűjtés elmé-
leti alapjai, fogalmai egyrészt az 1997. évi CXL. törvény a vizsgálat időszakában 
hatályos mellékletéből,7 másrészt a projekt keretében, szakértők által írt, szer-
kesztett „Közösségfejlesztési módszertani útmutató” részét képező Fogalomtárból 
származnak.8

A kutatásban primer adatgyűjtésként standardizált kérdőívet alkalmaztunk. 
Egy-egy intézményből egy képviselőt kerestünk fel, az intézmény vezetőjét vagy 
a helyettesét. A kérdőív kidolgozása során kiemelt figyelmet kaptak a Cselekvő 
közösségek projekt keretében szakértők bevonásával kidolgozott módszertani doku-
mentumok közül a társadalmiasítást, önkéntességet és esélyegyenlőséget tárgyaló 
módszertani útmutatók.9 A megkérdezett intézmények, illetve képviselőik a lekér-
dezés előtt felkérést kaptak a kutatási folyamatban való részvételre és tájékozta-
tásban részesültek annak részleteiről. A kérdőívek felvételét a Cselekvő közösségek 
projekt keretében alkalmazott kulturális közösségfejlesztő mentorok végezték 

6  A múzeumi terület tanulmányai: http://mokk.skanzen.hu/teszt-almenupont-01.html., a közműve-
lődési terület tanulmányai: http://mokk.skanzen.hu/kozmuvelodesi-terulet.html. és a könyvtári te-
rület tanulmányai: Elérhető: http://mokk.skanzen.hu/konyvtari-terulet.html. Letöltés: 2019.07.05.

7  1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, Fogalmak. Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/
njt_doc.cgi?docid=30818.315798. Letöltés: 2019.07.10.

8  Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Cselek-
vő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet  
NKft. –Országos Széchényi Könyvtár. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/
CSK_utmutato_kozossegfejlesztes_online_2017_0331.pdf. Letöltés: 2019.07.04.

9  Cselekvő Közösségek (2019): Módszertani útmutatók. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/tu-
dastar/utmutatok/. Letöltés: 2019.07.05.
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személyes megkeresés útján. Az adatok felvétele 2017. június – szeptember között 
valósult meg. Az eredményeket online felületen rögzítettük. 

2.3. A kutatás kérdései

A reprezentatív felmérés fő célja országos helyzetelemzés készítése a közművelődési, 
muzeális és könyvtári terület intézményeinek közösségi tevékenységéről. Célunk 
feltárni, bemutatni és elemezni a bevont kulturális intézmények lokális szintű 
közösségi, társadalmi beágyazottságát. Vizsgálatunk e kulturális intézmények 
tevékenységi köre, az intézmények helyi társadalomra gyakorolt hatására, szere-
pére, hasznosságára irányult. Szükségesnek tartottuk az intézmények közösségi 
részvételi jellegének, társadalmiasítottságának vizsgálatát is, a település közösségi, 
társadalmi hálójába való beágyazottságuk mértékének elemzését és értékelését. 
Nem készült még átfogó vizsgálat a hármas intézményrendszerben segítő önkén-
tesek és iskolai közösségi szolgálatosok tevékenységének felmérésére, továbbá az 
intézmények szintjén megjelenő esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére, ezért 
ezeket a kérdésköröket is feltérképeztük.  

A vizsgálat az alábbi kutatási kérdésekre kereste a válaszokat:
•  Milyen mértékben és miképpen tudnak a helyi lakosok és közösségeik hatást 

gyakorolni a kulturális intézmények tevékenységére?
•  Milyen mértékben és miképpen veszik figyelembe az intézmények a helyi 

lakossági és közösségi igényeket? 
•  Milyen eszközökkel segítik elő az intézmények a lokális közösségek megerősö-

dését, a helyi társadalmak összetartozását, tágabban értelmezve milyen hatá-
sokat gyakorolnak a kulturális intézmények a helyi társadalomra?

•  A kulturális intézményekben dolgozók mennyiben tekintik feladatuknak, 
küldetésüknek helyi szinten a társadalmi kohézió erősítését, valamint a 
közösségfejlesztést?

•  Milyen konkrét együttműködés figyelhető meg a helyi közösségek és a telepü-
lésen működő kulturális intézmény között?

•  Miben nyilvánul meg az együttműködés a helyi közösség és a kulturális intéz-
mény között?

•  Mennyire vonja be a helyi kisközösségeket, csoportokat az adott kulturális 
intézmény a működésébe? 

•  Van-e az intézményben önkéntes vagy iskolai közösségi szolgálatos diák? 
Milyen keretek között tevékenykednek?

•  Az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe veszi-e működésében és tevé-
kenységében a kulturális intézmény?

•  Mennyiben és milyen módon képes hozzájárulni az intézmény a társadalmi 
kohézió erősítéséhez lokális szinten? 
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2.4. A kutatás mintájának bemutatása

A kutatás elemzési egységeit a Magyarországon működő, közfeladatot ellátó, a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően alapító okirattal, szervezeti és működési 
szabályzattal, vagy működési engedéllyel rendelkező, folyamatos szolgáltatást 
nyújtó, a 2015. évi kulturális statisztikában szereplő kulturális intézmények adták. 
Rétegzett mintavétel történt a három szakterület intézménytípusa körében, ezek a 
könyvtárak, a közművelődési, muzeális intézmények. Ezt követően az egyes szakte-
rületekre jellemző intézményi struktúra, illetve a területi sajátosságok figyelembe-
vételével történt a további mintavételi eljárás.

A közművelődési területen közművelődési intézményeket és közösségi színte-
reket vizsgáltunk. A Kulturális törvény10 alapján közművelődési intézményeken a 
lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított, fenntar-
tott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel és 
alapító okirattal rendelkező költségvetési szerveket vagy egyéb fenntartású intéz-
ményeket értettünk. A közösségi színterek pedig a helyi lakosság rendszeres vagy 
alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek 
támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulá-
sában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkal-
massá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy 
egyéb jogállású létesítmény (helyiség-együttes, épület).

Könyvtári oldalról azokból a nyilvános könyvtári státusszal rendelkező intéz-
ményekből indultunk ki, amelyek közvetlenül lakossági igényeket elégítenek ki 
települési vagy országos szinten. A vizsgálatban szerepelt a nemzeti könyvtár és a 
közkönyvtárak valamennyi szintje, a legkisebb szolgáltatóhelyektől kezdve egészen 
a megyei hatókörű városi könyvtárak szintjéig.

A múzeumi területen a Kulturális törvény besorolásának megfelelően országos 
múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, területi 
múzeum, tematikus múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muze-
ális kiállítás is bekerült a reprezentatív mintába.

10  1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő-
désről 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, Fogalmak. Elérhető: http://njt.hu/cgi_bin/
njt_doc.cgi?docid=30818.315798. Letöltés: 2019.07.10.
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A vizsgálat mintája az egyes kulturális intézménytípusok vonatkozásában 
és összesen (2015)

Intézménytípus Alapsokaság a statisztikai 
adatszolgáltatók alapján

Válaszadók 
Százalék Darab

Könyvtárak 3371 13 451
Muzeális intézmények 713 36,6 261

Közművelődési intézmények és 
közösségi színterek 3431 17,6 604

Összesen: 7515 17,5 1316

1. sz. táblázat: A vizsgálat mintája az egyes kulturális intézménytípusok vonatkozásában

A kapott eredmények feldolgozása a Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) statisztikai elemzőprogrammal történt. A beérkezett válaszokból az alap- és 
kereszttáblákat az NMI Művelődési Intézet Cselekvő közösségek projekt kutató-fej-
lesztő csoportja készítette el. 

Az adatok tisztítását és a szakterületi elemzéseket a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, az NMI Művelődési Intézet 
Nkft. és az Országos Széchényi Könyvtár Cselekvő közösségek projektben dolgozó 
kutatócsoportok munkatársai végezték. 

2.5. Főbb eredmények a három szakterület vonatkozásában

A kutatás legfontosabb eredményének azt tartjuk, hogy sikerült számszerűsíteni 
olyan jellemzőket, amelyek eddig kiestek a vizsgálódások köréből, és amelyek a 
későbbiekben felhasználhatók lesznek a szakterületek stratégiai szintű fejlesztése-
inek támogatására.

A kutatás során a bevont intézmények száma szerinti sorrendet követve 
mutatjuk be a közművelődési, könyvtári és múzeumi terület felméréseinek legfőbb 
eredményeit és következtetéseit.

Felmérésünk elsőként ad képet arról is, hogy a múzeumok, a könyvtárak és a 
közművelődési intézmények milyen kapcsolati hálóval erősítik meg működésüket, 
milyen a társadalmi beágyazottságuk. A kutatás arra mutat rá, hogy mindhárom 
szakterület erős társadalmi kapcsolatokkal rendelkezik.

Intézményi par tnerségek

A reprezentatív felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy a kulturális intézmé-
nyek helyiséget biztosítanak a legnagyobb arányban (61 %), közös rendezvényeket 
szerveznek (60,5 %), illetve szakmai támogatást nyújtanak a partnereiknek. Megha-
tározó együttműködési formaként jelentkezik még a közös pályázati programok 
tervezése (40 %) és az éves program véleményezésébe történő bevonás.
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Közművelődési intézmények és közösségi színterek

Az adatok összességében meggyőzően bizonyítják a közművelődési intézmények, illetve 
a közösségi színterek kiterjedt kapcsolatrendszerét és mély társadalmi beágyazottságát 
a településeiken. A közművelődés intézményei a civil szervezetekkel állnak a legszoro-
sabb kapcsolatban (71 %). Az intézmények és a közösségi színterek működésének törté-
nelmileg kialakult alapvető és lényegi sajátossága a helyi civil szervezetekkel történő 
partneri együttműködés. A civil szervezeteket követően a közművelődés színterei a 
legnagyobb arányban, sorrendben vállalkozókkal (46 %), alapfokú oktatási intézmé-
nyekkel (40 %), az óvodákkal (29 %) és nem formális közösségekkel (29 %), valamint 
könyvtárakkal (28 %) állnak még szoros kapcsolatban (1. sz. ábra).

1. sz. ábra: Közművelődési intézmények együttműködő partnerei  
a válaszadók százalékos arányában

Az együttműködés formái közül a megkérdezett szervezetekben a legnagyobb 
arányban (87 %) a civil közösségek részére történő helyiség biztosítása jelentkezik. A 
válaszadó intézmények 52 százaléka székhelyként, telephelyként is szolgál a civilek 
számára. Meghatározó azoknak a civil szervezeteknek az aránya, amelyek kultu-
rális és szabadidős tevékenységre veszik igénybe a közösségi színtereket (77 %). Ezt 
követik a sport, az oktatás és a környezetvédelmet fő célként megjelölő szervezetek. 
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További markáns együttműködési forma még a színterek és a civil szervezetek 
kapcsolatában a közös rendezvények szervezése és a közös pályázati programok 
lebonyolítása is. A színterekben dolgozó szakemberek szakmai és módszertani segít-
ségnyújtása is jellemző tevékenységként jelentkezik. 

Köny v tárak

A közkönyvtárak esetében a legfontosabb partnerek az önkormányzatok, vagyis 
a fenntartók. A könyvtárak számos egyéb szervezettel állhatnak kapcsolatban, de 
ezek közül egyértelműen a saját szakmai hálózatok jelentősége a legnagyobb.

2. sz. ábra: Közkönyvtárak együttműködő partnerei a válaszadók százalékos arányában

A közművelődési szerep felvállalása a kisebb intézményekben jellemző. Elsősorban 
a megyei hatókörű városi könyvtárak körében tipikus, hogy kiterjedt kapcsolat-
rendszerrel rendelkeznek. A köznevelés intézményei közül az alap- és középfokú 
iskolák szereplőivel való együttműködések mondhatók általánosnak, de a könyvtár-
használatra nevelés szempontjából elsősorban az óvodásokat tekintik célcsoportnak 
a könyvtárak. A különféle civil szervezetek, az egyesületek és az oktatási intézmé-
nyek egyértelműen a magyar könyvtárak legfontosabb, nem fenntartói értelemben 
vett együttműködő partnerei. Általában elmondható, hogy minél nagyobb a szol-
gálandó közösség, annál több potenciális partnerrel kerül kapcsolatba az intéz-
mény. Súlyozott átlag alapján a hazai könyvtárak négy vállalkozással és 3-3 civil 
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szervezettel, egyéb nem formális szervezettel állnak partnerségben. A legkisebb 
könyvtárak is kapcsolatban vannak a helyben elérhető egy-két újsággal, rádióval, 
televízióval vagy elektronikus médiummal (2. sz. ábra). 

Sajnos kevésbé jellemző a könyvtári rendszeren kívüli közgyűjteményekkel való 
kapcsolattartás. Ez egyaránt jelentheti a közgyűjteményi szférán belüli kapcsolattartói 
hiányosságokat, és a könyvtárak közvetlen közönségének más jellegű prioritásait is.

Muzeális intézmények

A muzeális intézmények a helyi társadalomba erősen beágyazottan működnek 
együtt más intézményekkel és szervezetekkel. A múzeumok legnagyobb arányban 
alapfokú oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és az elektronikus sajtóval, 
továbbá nyomtatott helyi médiummal állnak együttműködésben. Ezek mellett az 
óvodák és a középfokú oktatási intézmények jelentik a főbb partnerkapcsolataikat 
(3. sz. ábra).

3. sz. ábra: A muzeális intézmények együttműködő partnerei a válaszadók százalékos arányában
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A múzeumok egyötödének van közművelődési megállapodásra vonatkozó doku-
mentuma. A szakmai hálózatok, múzeumi területek partnerkapcsolataira utal, 
hogy másik muzeális intézménnyel több, mint kétharmaduknak van együttmű-
ködése, közművelődési intézménnyel hasonló számú intézménynek, míg nyilvános 
könyvtárral több, mint felének. A muzeális intézmények fele azt jelezte, hogy tagja 
valamely szakmai hálózatnak. A muzeális intézmények három legfontosabb együtt-
működő partnere – az összes válaszadó esetében – a települési önkormányzat, és a 
második, illetve a harmadik helyen is valamely civil szervezeti együttműködés áll. 
Az intézmények és a partnereik kapcsolataira az erős kötődés jellemző. 

Közösségi rész vételi működési mód, társadalmiasítás

A közösségi részvételen alapuló működés jeleit mindhárom intézménytípusban 
tapasztaljuk, de a társadalmiasított mód még nem vált gyakorlattá a kulturális 
intézményekben.

Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A hatályos Kulturális törvény 77. § (3) a) alapján a közművelődés intézményeinek 
feladata többek között, hogy segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közös-
ségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális 
értékteremtésben való aktív részvételét. Az adatok alapján a közművelődési közös-
ségi színterek, ha kis eltéréssel is, de elsősorban a formális, bejegyzett civil szer-
vezetekkel működnek együtt. A formális civil szervezetekkel történő leggyakoribb 
együttműködési forma a helyiség biztosítása (74 %), a közös rendezvények szerve-
zése (73 %) és a szakmai támogatás nyújtása (60 %). Jellemző együttműködési forma 
még a közös pályázati programok tervezése is (51 %). Az intézmények 45 százaléka 
vonja be a formális civil szervezeteket az éves program véleményezésébe. Kisebb 
arányban ugyan, de az informális közösségekkel is hasonlóak az együttműködési 
formák. A leggyakoribb együttműködési formák ebben az esetben is, a helyiség 
biztosítása (69 %), a közös rendezvények szervezése (64 %) és a szakmai támogatás 
nyújtása (51%). (4. sz ábra) 
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4. sz. ábra: Együttműködési formák előfordulási aránya a közművelődési intézmények, a formális 
civil szervezetek és az egyéb, informális helyi közösségek, csoportok között

A válaszadó intézmények több mint felére jellemző, hogy székhelyként, telephely-
ként is szolgálnak helyi civil szervezetek számára. A közművelődési szervezetek, 
ahogy helyiséget biztosítanak a civil szervezeteknek, többségükben engedélyezik a 
civilek számára azt is, hogy székhelyükként nevezzék meg az intézmény címét az 
alap- és egyéb dokumentumaikban. 

A megkérdezett intézmények közel 40 százaléka egy helyi civil szervezetnek 
biztosít székhelyet. A felmérésben a közművelődési statisztikai adatok igazolását 
tapasztaltuk, a civil szervezetek száma összefüggésben van a települések nagysá-
gával, adottságaival. A kisebb lélekszámú településeken kevesebb civil szervezet 
működik, még nagyobb lélekszám esetén a civil szervezetek, ezzel együtt az intéz-
ményt székhelyeként használó civil szervezetek számaránya is magasabb. 

A bejegyzett civil szervezetek tevékenységi területeinél meghatározó azoknak a 
kluboknak, köröknek, szakköröknek a száma, amelyek érdeklődési körük alapján, 
az alapintézmény kulturális, közművelődési profiljának megfelelően találják meg a 
helyüket a közművelődési közösségi terekben (kultúra és szabadidő együtt 77 %). 
A megkérdezett közművelődési szervezetekben bejelentett székhellyel rendelkező 
civil szervezetek legnagyobb csoportjai a kultúra (45 %) és a szabadidő, hobbi (32 %) 
területén működnek. Ahogy az intézmények kulturális alaptevékenységétől egyre 
távolabb eső aktivitások irányába haladunk, úgy csökken a bejegyzett civil szerve-
zetek aránya is. 
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Az adatok alapján az intézmények elsősorban írásban kérdezik meg a látogatóikat (40 
%). Népszerű azonban a lakossági fórum (40 %) és az interjús módszer is (30 %). A közmű-
velődési szakterület hagyományosan egyik legfontosabb feladata a helyi művelődő közös-
ségek sokoldalú támogatása. Azonban már jóval ritkábban fordul elő a civilek tudatos 
bevonása a stratégiai tervezési folyamatokba. Kis számban mutathatók ki a közművelő-
dési intézményrendszerben a rendszeresen működtetett civil tanácsadó testületek. 

A megkérdezett intézmények döntő hányadának (87 %) nincs rögzítve a műkö-
dést szabályozó dokumentumaiban, hogy milyen módon vonják be a helyi lakos-
ságot az intézmény tevékenységének tervezésébe, megvalósításába és értékelésébe. 
Pozitív tapasztalat azonban, hogy a bevont intézmények 70 százaléka már megkér-
dezte a látogatóit a tevékenységével kapcsolatban. 

Az adatok alapján a megkérdezettek nagyobb hányada (57%) tud a településén 
elkezdődött/végbement közösségfejlesztési folyamatról. Azonban szintén magas 
azok aránya is, akik nem tudnak ilyen folyamatokról (43 %).

A közművelődési intézmények társadalmi szerepvállalását jól érzékelteti, hogy 
az intézmények munkatársai főként a Helyi Értéktár Bizottságokban (27 %) és a 
képviselő-testületek kulturális ügyekkel foglalkozó szakbizottságaiban vállaltak 
szerepet (23 %). A civil szervezetek és a közművelődési szakma sokoldalú együtt-
működését az is mutatja, hogy a településeken funkcionáló civil kerekasztalokban, 
tanácsokban is részt vesznek a közművelődési intézmények, színterek munkatársai. 
A LEADER akciócsoportokban való részvételt az azokban megjelenő kulturális, 
közművelődési aspektusok indokolják. Ahogy távolodunk a szűkebb értelemben vett 
közművelődési szakmai profiltól, úgy csökken a különböző szervezetekben részt 
vevő közművelődési szakemberek száma. A térségi Területfejlesztési Tanácsokban 
az esetek többségében kulturális tárgyú napirendi pontok tárgyalásába külsős 
szakértőként vonnak be közművelődési szakembereket. A legritkább szerepvállalás 
a Térségi fejlesztési és a Területfejlesztési tanácsokban (4,3%) volt megfigyelhető.

A közművelődési terület lényegében már az értéktári tevékenység kezdeti 
időszakában bekapcsolódott a településeken a szervezési folyamatokba. A Kultu-
rális törvény 85. § f) szerint feladat a területi feladatellátásban a területi szintű 
értéktárak összeállításának módszertani segítése, a területi kulturális regiszter 
gondozása, az adott terület és a főváros szellemi, tárgyi, természeti kulturális 
örökségének, környezeti, művészeti, közművelődési sajátosságainak bemutatása, 
közreműködés a digitális archívum működtetésében. Érthető, hogy a települési 
döntéshozó szervekben is megjelennek a kulturális, közművelődési szakemberek, 
akiknek elsősorban kulturális, közművelődési témákban számítanak a véleményére. 

Köny v tárak

A hazai közkönyvtárak több mint fele nyújt helyszínt a formális (55 %) és/vagy infor-
mális (53 %) szervezetek, közösségek számára. Hasonló arányszámot olvashatunk 
le a velük közösen szervezett rendezvények esetében. Nagy százalékban nyújtanak 
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a civil szervezetek és közösségek számára szakmai támogatást a könyvtárak, itt 
viszont már szignifikáns eltérés figyelhető meg a könyvtárak részéről az előbbiek 
javára. Elmondható, hogy kisebb-nagyobb mértékben, de mindig a formális szer-
vezetekkel történő kapcsolattartás a hangsúlyosabb, jobban dokumentált. Közös 
pályázat tervezésébe és az éves program véleményezésébe a formális szervezetek 
csaknem harmadát, az informális szervezetek közel negyedét vonják a be könyv-
tárak. Olyan mélyebb szakmai feladatba történő bevonás, mint az intézményi stra-
tégia közös tervezése vagy az éves munkaterv véleményezése kevésbé jellemző a 
közkönyvtárak esetében (5. ábra)

5. sz. ábra: Együttműködési formák előfordulási aránya a közkönyvtárak, a formális civil szerve-
zetek és az egyéb, informális helyi közösségek, csoportok között

A közkönyvtárak több mint negyedében kapnak székhelyet a helyi civil szervezetek. 
A közösségi kapcsolatokhoz hasonlóan az arány jelentősen az átlag fölé emelkedik 
önálló működésű intézmények esetében. A megyei hatókörű városi könyvtárak – 
legnagyobb arányban a könyvtártípusok közül – 67 százaléka biztosít székhelyet civil 
szervezeteknek. Köztudomású, hogy a könyvtárak anyagi helyzete nem a legjobb. 
Ilyenkor tudnak a civil szervezetek segítséget nyújtani az intézményeknek. Súlyozott 
átlag szerint a hazai könyvtárak csaknem fele (45 %) kap valamilyen támogatást civil 
szervezetektől. Az eddig vizsgált kapcsolatrendszerekhez hasonlóan ez is az önálló 
intézmények esetében jellemzőbb, bár a KSZR-szolgáltatóhelyek átlagközeli értéket 
mutatnak, aránylag jó kapcsolatot sejtetve a kistelepülések civil szervezeteivel.
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Az adatok alapján a legjellemzőbb tevékenységi terület valamennyi bejegyzett 
civil szervezet és közösség esetében a kultúra. A többi területen azonban nagyon 
vegyes a kép. Hangsúlyos szerepet játszanak a könyvtárak civil közösséginek 
életében a szabadidős és sporttevékenységek is.

A könyvtárak elégedettségi és igényfelmérésének legnépszerűbb formája a 
lakossági fórum, a falugyűlés (32 %). A többi módszerhez képest magasabb arány 
a nagyszámú kistelepülési könyvtárnak köszönhető, ugyanis falvakban ez a legha-
tékonyabb módja ennek a vizsgálatnak. Figyelemreméltó, hogy ezt a tevékenységet 
a KSZR-szolgáltatóhelyek 25 százalékos arányban dokumentálva is végzik, ugyan-
akkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a kis könyvtárak csak nagyjából harmada 
végez elégedettségi és igényfelmérést. Országos szinten a másik legelterjedtebb 
módszer (27 %) az írásos felmérés online vagy papíralapon, ez főleg a nagyobb, 
önálló intézmények sajátossága. A megyei és városi könyvtárak többnyire mindezt 
dokumentálva is végzik. Említésre méltó módszer még az interjúkészítés (20 %), 
jelentősen csekélyebb dokumentációval (6 %). 

Kíváncsiak voltunk, hogy a helyi könyvtárak mennyire ismerik településeik 
közösségfejlesztési gyakorlatát. Sajnos a hazai könyvtáraknak csupán 40 százalé-
kának van tudomása ezekről a folyamatokról. Leginkább a megyei hatókörű városi 
könyvtárak vannak tisztában a közösségfejlesztési folyamatokkal (83 %). A többi 
önálló könyvtártípusnál nagyjából fele-fele arányra módosulnak az eredmények, 
míg a tagintézmények esetében jelentősen csökken a tájékozottság.

Rákérdeztünk arra is, hogy ha a könyvtárak ismerik ezeket a folyamatokat, 
akkor milyen szerepet vállalnak bennük. Az eredmények egyöntetűen alátá-
masztják, hogy sajnos a hazai könyvtáraknak nincs behatárolható szerepük a 
lokális közösségfejlesztési folyamatokban. Súlyozott átlag szerint 96 százalékuk 
nem tudott választ adni arra a kérdésre, hogy az intézmény milyen szerepet vállalt 
a közösségfejlesztői folyamatokban.

Minél kisebb a könyvtár, annál jellemzőbb, hogy a dolgozói a kultúrától eltérő 
területeken is aktív szerepet vállalnak a helyi közösség életében. A településfej-
lesztés terén a községi könyvtárosok és a szolgáltatóhelyek munkatársai a legak-
tívabbak, míg a megyei hatókörű városi könyvtárak vagy a városi fiókkönyvtárak 
dolgozói közül senki nem vesz részt ilyen céllal működő civil szervezet életében. Egy 
kisebb községben a könyvtáros értelmiségi szerepben jelenik meg, így értelemsze-
rűen szerepet kell kapnia a település jövőjéről való gondolkodásban is. Egy nagyobb 
város helyi társadalmában a könyvtáros kevésbé érzi úgy, hogy beleszólása lehet 
a város életének politikai szintű újragondolásában, vagy általában a döntésekben. 
Legnagyobb számban (10 intézmény) a Helyi Értéktár Bizottságban kaptak helyet 
könyvtárosok, azonban ez is csupán a teljes vizsgált könyvtárminta 2 százaléka.

Muzeális intézmények

A helyi közösségek életében történő aktív közösségi szerepvállalás a Múzeumok 
etikai kódexe alapján a múzeumok közművelődési feladatai közé tartozik. Ebben az 
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értelemben kulturális közösségfejlesztésről is beszélhetünk, nem csupán a közös-
ségekkel való kapcsolattartásról. A lokális értékek megerősítik a helyi lakosok és a 
muzeális intézményrendszer kapcsolatát, a helyi közösségek szempontjából fontos 
tényezőként jelenik meg az intézmény működésében való részvétel, amelyet moti-
vációik lendítenek előre: a környezetükért való tenni akarás, az egyéni fejlődés 
lehetősége, a kapcsolatépítés, és nem utolsósorban az, hogy tartoznak valahová. A 
muzeális intézmények környezetében aktív közösségek céljainak alapját képezik: a 
lokalitás, a kulturális és hagyományőrző, szabadidős és oktatási tevékenységek.11

A muzeális intézmények több mint fele (55%) ad helyiséget formális civil szer-
vezeteknek. A további együttműködési formákon belül közel 57 százalékuk jelölte 
be, hogy közös rendezvényeket szervez, 38 százalék tervez közös pályázati prog-
ramokat, 27 százalékuk bevonja őket az éves program véleményezésébe, közel 15 
százalékuk az intézményi stratégia tervezésébe, mintegy 14 százalékuk az éves 
munkaterv véleményezésébe. A múzeumok közel fele (47%) nyújt szakmai segítséget 
a formális civil szervezeteknek. A formális civil szervezetek mellett ugyanezekből 
a szempontokból vizsgáltuk a muzeális intézmények és az egyéb, informális helyi 
közösségekkel, csoportokkal meglévő együttműködési formákat is (7. sz. ábra).

7. sz. ábra: Együttműködési formák előfordulási aránya a muzeális intézmények, a formális civil 
szervezetek és az egyéb, informális helyi közösségek, csoportok között

11  Nagy Magdolna (2018): Múzeumok és közösségeik – egy kutatás margójára. In: Arapovics Mária – 
Bereczki Ibolya – Nagy Magdolna (szerk.): Múzeumi Iránytű 13. 54.
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A múzeumok többsége valamilyen formában együttműködik együtt civil közössé-
gekkel, de a döntéshozatalba csekély mértékben vonják be a helyi közösségeket. 
A válaszadó muzeális intézmények közel 43 százaléka ad helyiséget az informális 
közösségek számára, 41 százalékuk közös rendezvényeket szervez velük, mintegy 
19 százalékuk pedig közös pályázati programot tervez velük. Közel 14 százalékuk 
vonja be őket az éves program véleményezésébe, több mint 5 százalékuk az intéz-
ményi stratégia tervezésébe, 12 százalékuk pedig az éves munkaterv véleménye-
zésébe, és mintegy 58 százalékuk jelölte meg, hogy szakmai támogatást nyújt az 
informális helyi közösség vagy csoport számára. Az egyéb kategóriát a válaszadó 
muzeális intézmények 4 százaléka jelölte meg.

A számadatok arra utalnak, hogy mind a formális civil szervezetek, mind az 
informális közösségek működésében fontos szerepe van a muzeális intézményeknek: 
a helyiség biztosítása, közös rendezvények szervezése és szakmai támogatás nyúj-
tása a három legszámottevőbb együttműködési forma mindkét esetben (7. sz. ábra). 
A múzeumokban székhellyel rendelkező civil szervezetek jellemzően kulturális és 
szabadidős célú tevékenységet végeznek. Ezt követi a sorrendben a kutatási, az 
oktatási, a környezetvédelemi célú tevékenységet végző szervezetek köre. 

A múzeumok ugyan szoros kapcsolatban állnak az önkormányzatokkal és civil 
szervezetekkel, de a közösségi részvételi együttműködés jellemzően nem rögzített 
módon történik. Múzeumi területen a megkérdezett intézmények döntő többsé-
gének nincs rögzítve a működést szabályozó dokumentumában, hogy milyen módon 
vonják be a helyi lakosságot az intézmény tevékenységének tervezésébe, megvaló-
sításába és értékelésébe. A muzeális intézmények több mint fele szolgál valamely 
helyi civil szervezet székhelyéül, telephelyéül vagy központjául. 

Az intézményi stratégia és munkaterv készítésébe, véleményezésébe csupán a 
múzeumok 15 százalék körüli aránya vonja be a civileket és közösségeiket. Az intéz-
mények 38 százaléka székhelyként működik bejegyzett vagy informális közösségnek. 

Az adatok alapján a megkérdezett múzeumok több mint fele (51,5%) tud a tele-
pülésén elkezdődött/végbement közösségfejlesztési folyamatról.

A társadalmi tőke egyik mutatója a helyi közéleti részvétel, a testületekben, 
a civil szervezetekben betöltött tisztségek, tagságok vállalása. A helyi társada-
lomban való beágyazódás, elköteleződés egyik jele, hogy a múzeum munkatársa 
delegáltként, választott tisztségviselőként, tagként maga is jelen van a helyi közös-
ségek életében, kulturális döntéshozó testületeiben. A válaszadók által megadott 
adatok alapján a muzeális intézmények munkatársai legnagyobb arányban (42%) 
a Helyi Értéktár Bizottságokban képviseltetik magukat, a képviselő-testület vagy 
a közgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottságában a múzeumoknak csupán 
16 százaléka vesz részt, ezt követi a LEADER akciócsoportokban betöltött munka-
társi szerep. Alacsonynak mondható a delegált munkatársak száma a helyi fóru-
mokon, CLDD és civil kerekasztalokban, ahol jellemzően 6-7 százalékban vannak 
jelen múzeumi szakemberek, a térségi és területfejlesztési tanácsokban viszont az 
intézményi munkatársak alig 5 százaléka vesz részt. Fontos kiemelni ugyanakkor, 
hogy a válaszadók az 6-7 százaléka nem tudott válaszolni a kérdéscsoport adott 
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kérdésére, és a civil kerekasztalra vonatkozó kérdésre igen magas, közel 80 száza-
lékos volt a nem tudom vagy nincs válasz megjelölése.

Önkéntesség

Az önkéntesek fogadása különösen a múzeumi és a közművelődési területen vált 
népszerűvé, de mindhárom szakterületen látható módon megjelenik. 

Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A közművelődési tevékenység egyik fontos, a társadalmi tőke intenzív jelenlétét is 
mutató jellemzője, indikátora, hogy az intézmények körül olyan önkéntesekből álló 
holdudvar, önkéntes közösség szerveződik, amely nagyban segíti az intézmények 
munkáját. A vizsgált közművelődési közösségi színterek és intézmények többségében, 
közel 60 százalékában tevékenykednek önkéntesek. Azonban azoknak a közművelő-
dési intézményeknek és közösségi színtereknek a száma is magas, amelyek feladatel-
látásában nem működnek közre önkéntesek (42%). Feltételezzük, hogy ez a jókora 
számarány részben azzal magyarázható, hogy az adatközlők ebben az esetben nem 
vették figyelembe a civil szervezetek és azok tagjainak önkéntességen alapuló tevé-
kenységét. Arra is következtetünk, hogy az egy- vagy kétszemélyes közösségi szín-
terekben, az alacsony lélekszámú településeken az önkéntesek számaránya is jóval 
kisebb mértékű, mint a nagyobb településeken. Mivel a vizsgált 604 közművelődési 
szervezet mintegy 63 százaléka kistelepülési közösségi színtér volt, így érthető azon 
színterek magas számaránya is, amelyek nem jeleztek önkéntes közreműködőket. 

A vizsgálatok alapján kijelenthetjük, hogy az intézmények 93 százaléka nem 
rendelkezik dokumentált önkéntes stratégiával. Meg kell jegyeznünk azonban 
azt is, hogy az önkéntes stratégia elkészítése nem kötelező jogszabályi előírás a 
közművelődési szervezetek esetében sem. Éppen ezért, az elsősorban pragmatikus 
intézményvezetők nem gondolják fontosnak, hogy ezt a stratégiai tervezési doku-
mentumot is elkészítsék. Összefüggésben a fentebb leírtakkal, úgy gondoljuk, hogy 
a társadalmiasítási folyamatok magasabb szintjén álló intézményekre jellemző 
ennek a dokumentumnak az elkészítése.

A válaszadó intézményekben az önkéntesekkel kapcsolatos rendszeres feladat 
az önkéntesek elismerése (42%) és az önkéntesek motiválása (35%). Ez szükség-
szerű szakmai és emberi elismerése az önkéntesek áldozatos tevékenységének. Az 
önkéntes koordinátor kijelölése a munkatársak közül (18,5%) már viszonylag kevés 
intézményre jellemző. Ez valószínűleg a nagyobb, strukturáltabb munkamegosz-
tással dolgozó, főként városi közművelődési intézményekre igaz. A legkevésbé az 
önkéntesek felkészítésével foglalkoznak a közművelődési szervezetek (11%. Ez a 
mutató összefüggésben áll a szerződéses önkéntesek ugyancsak alacsony számával 
és azzal, hogy az önkéntesekkel való együttműködés módszertana már létezik 



38 Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

ugyan, de nem terjedt el, nem került széleskörű bevezetésre a szakmaterületen.12 
Az is idekívánkozik, hogy hazánkban az önkéntesség, mint szabadidős aktivitás 
sem alakult ki olyan mértékben és színvonalon, mint a nyugat-európai társadal-
makban. Úgy gondoljuk, hogy ennek a különbségnek az alapja az elmúlt évszázadok 
eltérő társadalmi-gazdasági fejlődésében gyökerezik. Ugyanakkor az önkéntes 
tevékenység ma már – összefüggésben a szabadidő meghosszabbodásával, az átla-
géletkor kitolódásával és a tudatos önkéntes szerepvállalás szemléletének növekvő 
mértékű elterjedésével – mind minőségében, mind mennyiségében fejlődő tenden-
ciát mutat Magyarországon is. Az adatok alapján az önkéntesek sokoldalú és össze-
tett tevékenységgel segítik az intézmények munkáját. 

Az önkéntes munka jelentőségét, az önkéntesek elismerését, tevékenységét, 
eredményességét jól mutatja, hogy a válaszadók közel 90 százaléka volt elégedett 
intézménye önkénteseinek a tevékenységével. Körülbelül 8 százaléka közepesen 
volt elégedett, és a közművelődési intézmények 4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy 
kevésbé elégedett önkénteseivel.

Az önkéntesek tevékenységét vizsgálva, az adatok alapján jellemző feladatként a 
technikai feladatok ellátása (17%), a rendezvényszervezés (16%), a kézműves foglalko-
zásokba való besegítés (11%), az adminisztráció (9%), valamint a dokumentálás és a 
tájékoztatás jelentkezik 8-8 százalékkal. Kijelenthetjük, hogy az önkéntesek fontos, 
azonban inkább kisegítő feladatokat látnak el az intézményrendszerben (8. sz. ábra). 

8.sz. ábra: A közművelődési intézményekben a különböző szerződéses önkéntes tevékenységek 
típusának gyakorisága

12  Csordás Izabella (szerk.) (2017): Intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetésé-
hez. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési 
Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/
uploads/CSK_utmutato_onkentesseg.pdf. Letöltés: 2019.06.27.
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Köny v tári intézmények

Könyvtári területen szerte a világon nagy hagyományai vannak az önkéntes 
munkának, amelyhez képest némileg elmaradnak Magyarország könyvtárai. Mind 
a magyar társadalom önkéntes munkához való viszonya, mind pedig a könyvtárak 
önkéntesek iránti fogadókészsége fejlesztendő terület lesz az elkövetkező években. 
A közkönyvtárak csupán 36 százaléka nyilatkozott úgy, hogy dolgoznak önkéntesek 
is a könyvtárban, és ezeknek csak a töredéke teszi ezt egy leírt stratégia mentén. 
Bár az önkéntes stratégia csak az intézményeknek egy nagyon kis százalékában 
jelenik meg, a velük kapcsolatos feladatok tudatosulása – különösen a nagyobb 
intézmények esetében – előfordul. Okkal feltételezhetjük, hogy a fogalmi zavarok 
következtében ebbe a számba több intézmény is beleértette az iskolai közösségi 
szolgálatos diákokat is. A Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében és 
a községi könyvtárakban jelen lévő önkéntesek viszonylag nagy száma vélhetően 
annak tudható be, hogy a könyvtáros bérezés nélkül kénytelen végezni a munkáját, 
amely súlyos költségvetési gondokat sejtet. 

A kutatásban kapott adatok alapján megállapíthatjuk, hogy bár az önkéntes stra-
tégia csak az intézményeknek egy nagyon kis százalékában jelenik meg, a velük kapcso-
latos feladatok tudatosulása – különösen a nagyobb intézmények esetében – előfordul.

A humánerőforrás-menedzsment jellemző feladatai közül az önkéntesek elisme-
rése, motiválása és toborzása a legtöbbször említett, ugyanakkor az egyes intéz-
ménytípusokban eltérő hangsúllyal vannak jelen ezek a munkák. A megyei hatókörű 
városi könyvtárakban helyeznek a legnagyobb hangsúlyt a felkészítésre (33%) és itt 
jelölnek ki – a többiekhez képest magasabb arányban – önkéntes koordinátort is. 
A kisebb – sok esetben 1-2 fős – intézményekben nem is igazán lenne elképzelhető, 
hogy valakinek a munkaköre részévé tegyék az önkéntesekkel való foglalkozást. A 
megyei hatókörű városi könyvtárakban jelenhetnek meg olyan specializált munka-
körök maguknak az önkénteseknek is, hogy szükségessé válhat képzés szervezése 
a számukra.

A kisebb intézményekben, valamint a KSZR szolgáltatóhelyeken inkább az 
önkéntesek elismerése, motiválása a leghangsúlyosabban megjelenő feladatkör. A 
tag- és fiókkönyvtárak speciális helyzetben vannak ebben a tekintetben. Jellem-
zően ezek a könyvtárak nem rendelkeznek akkora önállósággal, hogy maguknak 
kelljen az önkéntes munka menedzselésével törődniük, így érthető, hogy csak a 
válaszadók kevesebb mint 10 százaléka nyilatkozta azt, hogy bármilyen formában 
feladatot jelent a számukra az önkéntesek jelenléte.

A szerződéses önkéntesek elsősorban a technikai feladatok ellátásában veszik 
ki a részüket (11%). Gyakori tevékenység még a pályázatírás és a szakértői tevé-
kenység is (9%). A terület szakmai sajátosságainak megfelelően jellemző még az 
állományrendezés (5%), a dokumentálás (5%), a részvétel az olvasószolgálat munká-
jában (5%) és a tárlatvezetés is (5%). 
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9.sz. ábra: A könyvtárakban a különböző szerződéses önkéntes tevékenységek típusának 
gyakorisága

A kapott adatok alapján megfigyelhető, hogy elsősorban azokba a feladatokba igye-
keznek önkénteseket bevonni, amelyek nem kifejezetten igényelnek könyvtáros 
szakképzettséget. A legkisebb településeken ilyen tevékenységek (pl. katalogizálás) 
jellemzően meg sem jelennek (9. sz. ábra).

Muzeális intézmények

Külföldi múzeumokban nagy hagyománya van az önkéntesek fogadásának, 
hazánkban a múzeumokban a jogszabályi bevezetést követően jelent meg látható 
módon az önkéntes munka Az önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvény13 bevezetését követően a civil szervezetek mellett a költségvetési intézmé-
nyek is elkezdtek önkénteseket fogadni. A jogszabály értelmében az önkéntesség 
„a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét 
kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás 
nélkül végzett önkéntes tevékenység”. 

Reprezentatív felmérésünk adatai szerint a magyar múzeumokban ismertté 
és elfogadottá vált az önkéntesek bevonása a múzeum működésébe. A muzeális 
intézmények kétharmadában (67%) tevékenykednek önkéntesek. Bár a múzeumok 
nagy számban fogadnak önkénteseket, önkéntes stratégiával csak alig 15 száza-
lékuk rendelkezik, és ezek túlnyomó többségben a nagyobb állománnyal rendelkező 
országos múzeumok. A 11 válaszadó országos múzeum közül 8 intézményben (tehát 
a nagy többségében, 72%) van stratégia. Az országos szakmúzeumok 25 százaléka, a 

13  2005. évi LXXXVIII. törvény az önkéntes tevékenységről. Elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszaba-
ly?docid=A0500088.TV. Letöltés: 2019.07.10.
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megyei hatókörű múzeumok 12 százaléka, a területi múzeumok közel 20 százaléka, 
a területi múzeumok 23,5 százaléka, a tematikus múzeumok 10 százaléka, a közér-
dekű muzeális gyűjtemények közel 8 százaléka, míg a közérdekű kiállító helyek 6 
százaléka rendelkezik önkéntesek menedzsmentjére kialakított stratégiai tervvel. 

Bár relatíve kis számú múzeum jelezte, hogy külön önkéntes stratégiával rendel-
kezik, a múzeumok jelentős hányada megvalósítja a menedzsment fontos elemeit. 
Az önkéntesek toborzására-motiválására-elismerésére-felkészítésére külön-külön 
jóval nagyobb arányban válaszoltak igennel a múzeumi szakemberek. A legtöbb 
intézmény (44%) az önkéntesek elismerését rendszeres feladatként jelölte meg, ezt 
követi a motiválásra irányuló tevékenység (37,5%) az önkéntesek toborzása és kivá-
lasztása (32%), ugyanakkor ehhez képest csak 22 százalék jelölte, hogy felkészíti, 
képezi az önkénteseket, ami hatékonnyá tehetné az önkéntes munkavégzést. A 
múzeumok kicsit több mint negyedében dolgozik önkéntes koordinátori munkakört 
betöltő munkatárs, ez leginkább a nagyobb intézményekre jellemző. 

A vizsgálat rámutat, hogy a muzeális intézmények munkatársai nagyon elége-
dettek az önkéntesek munkájával kapcsolatosan. A múzeumok jelentős hányada, az 
intézmények 80 százaléka fogadja önkénteseit önkéntes szerződés keretében. 

A felmérésben rákérdeztünk arra is, hogy az önkéntesek milyen tevékenységet 
végeznek az egyes intézményekben. Önkéntes szerződés keretében sokféle feladatot 
látnak el az önkéntesek, felmérésünk szerint különösen jellemző a technikai, a tájé-
koztatással és adminisztrációval kapcsolatos tevékenység. Az alábbi tevékenységek 
az említések gyakoriságának sorrendjében jellemzik a múzeumok önkéntes tevé-
kenységeit: technikai feladatok, tájékoztatás, adatrögzítés, tárlatvezetés, kézműves 
foglalkozás, rendezvényszervezés, dokumentálás (10. sz. ábra). 

10. sz. ábra: A muzeális intézményekben a különböző szerződéses önkéntes tevékenységek 
típusának gyakorisága
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Fontos kiemelni, hogy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság nyilatkozata 
szerint: „Nem az a cél, hogy az önkéntes tevékenység helyettesítse a fizetett munkát, 
sőt kifejezetten az a kívánatos, hogy a fizetett munkát ne lehessen önkéntes tevé-
kenységgel helyettesíteni. Az önkéntes tevékenység különleges értéke az, hogy 
hozzájárul a közösség formálásához. Az önkéntes tevékenység nem egyszerű társa-
dalmi szolgáltatás és nem is azért van, hogy állami alapfeladatokat vállaljon át.” 
(2006/C 325/13)

A megfelelő számú szakalkalmazotti létszámra vezethető vissza az az ered-
mény, hogy a vizsgált múzeumok többsége csak 1-3 önkéntesnek ad feladatot, és 
csak a nagy intézményekre jellemző a 10 feletti önkéntes fogadása. A múzeumoknak 
csupán negyedében dolgozik önkéntes koordinátori munkakört betöltő munkatárs.

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ )

Az iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadása mindhárom szakterületen egyre 
népszerűbbé válik. A kulturális intézmények 54 százalék IKSZ fogadóhely, még 46 
százalékuk nem fogad iskolai közösségi szolgálatos diákokat (11. sz. ábra).

11.sz. ábra: Az intézmény Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) fogadószervezet-e?

Közművelődési intézmények és közösségi színterek

Közművelődési területen az adatközlő szervezetek 60 százaléka IKSZ fogadószer-
vezet. Az intézményeknek legnagyobb arányban 1-3 iskolával van együttműködési 
megállapodása e téren. A megkérdezettek több mint fele az elmúlt évben 10-nél 
több IKSZ-es diákot fogadott, ezek negyede húsznál is többet. Ahogy az önkéntesek 
gyakori tevékenységeinél, itt is látjuk, hogy milyen típusú feladatokban van és lehet 
szükség külsős segítőkre a közösségi színterekben. Az IKSZ-es diákok leggyakoribb 
feladatai tulajdonképpen megegyeznek az önkéntesekével, ezek jellemzően technikai 
feladatok, asszisztálás, rendezvényszervezési teendők, kézműves foglalkozás (12. sz. 
ábra). 

igen
54%

nem
46%

AZ INTÉZMÉNY IKSZ-ES 
FOGADÓHELY-E?

igen nem
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12.sz. ábra: Iskolai közösségi szolgálatos tevékenységek közművelődési intézményekben

Az intézmények a diákokat lényegében a szakértelmet és felelősséget nem igénylő, 
a szolgálat időszakában jelentkező, nagy tapasztalatot nem követelő feladatokba 
tudják bevonni. Az adatközlő intézmények 90 százalékában nem jelentkezik rend-
szeres tevékenységként az IKSZ-es diákok felkészítése. Összességében a diákok 
hasznos és értelmes feladatokat láttak el, a megkérdezettek legnagyobb hányada 
(81,5%) elégedett volt a diákok munkavégzésével.

Köny v tárak

A kérdőívet kitöltő közkönyvtárak közel fele (46%) fogad iskolai közösségi szolgálatos 
diákokat. Szembetűnő a tagkönyvtárak, fiókkönyvtárak lényegesebb nagyobb, több 
mint kétszeres mennyiségű IKSZ-fogadása, amely jelenség oka valószínűleg ezen 
könyvtárak városi mivoltához, s egyben az oktatási intézmények többségének elhe-
lyezkedéséhez köthető. 

Az IKSZ tevékenységeket tekintve a legjellemzőbb feladat a technikai feladatok 
ellátása. Tipikus feladatként jelentkezik továbbá az asszisztálás és a kézműves foglal-
kozáson történő besegítés is. A könyvtárosok szívesen vonják be a diákokat a rendez-
vényszervezésbe, az állományrendezésbe is. További gyakori feladatként jelentkeznek 
az adminisztrációs feladatok az adatrögzítés és a dokumentálás is (13. sz. ábra).

Az adatok alapján némileg nagyobb arányú foglalkoztatást sejtetnek az önkén-
tesekkel szemben. Egyértelműen látszik, várható módon, hasonlóan az önkéntesek 
adataihoz, hogy a diákok túlnyomó többsége az összes intézménytípusban könyvtári 
szaktudást nem igénylő kisegítő feladatokat lát el. A rendezvényszervezés is magas 
számban képviselteti magát, az más kérdés, hogy itt a kitöltők pontosan mit értettek 
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a fogalom meghatározásán, ugyanis a lebonyolításon, pakoláson, útbaigazításon 
túlmutatóan a rendezvény ideje alatti üres helyek feltöltéséig is terjedhet a tevé-
kenységi skála. A nagyobb könyvtárakban a különböző kisegítő feladatokon túl még 
gyakori feladat a megyei könyvtárak felében és a városi könyvtárak mintegy harma-
dában (37%) a kézműves foglalkozások lebonyolítása. A tag- és fiókkönyvtárakban is 
népszerű foglalkoztatási forma ez, az ilyen intézmények 40 százalékánál fordul elő.

13.sz. ábra: Iskolai közösségi szolgálatos tevékenységek a könyvtárakban

Múzeumi intézmények

A múzeumok esetében jelen kutatásunkat megelőzően még nem rendelkeztünk 
átfogó adattal az iskolai közösségi szolgálatos tevékenységgel kapcsolatosan. Repre-
zentatív felmérésünk szerint a múzeumok közel kétharmadában fogadnak iskolai 
közösségi szolgálatos középiskolásokat. A muzeális intézmények negyede több mint 
20 középiskolást fogad, többségük 10 feletti diáknak tud feladatot adni. Ugyan-
akkor a diákok fogadására alkalmas koordinátori munkakörben foglalkoztatott 
munkatárs csupán az intézmények 40 százalékában van, ami igencsak megterheli a 
dolgozókat és a közösségi szolgálat hatékonyságát sem igazán segíti. 

A muzeális intézmények többféle tevékenységet kínálnak az iskolai közösségi 
szolgálatos diákoknak. Ezek túlnyomórészt technikai, adminisztratív, adatrög-
zítéshez, dokumentáláshoz köthető, de ugyancsak sok intézményre jellemző az 
érdekesnek ígérkező, tájékoztatáshoz, tárlatvezetéshez is köthető tevékenység. A 
múzeumok munkatársai többnyire elégedettek a középiskolások közösségi szolgá-
latával. Az 50 órás közösségi szolgálatra való felkészítésre kevés időt szánnak a 
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múzeumok, ami azzal is magyarázható, hogy a diákok közül sokan csak néhány 
órás gyakorlatot teljesítenek egy helyen (14. sz. ábra).

14. sz. ábra: Iskolai közösségi szolgálatos tevékenységek muzeális intézményekben

A z esélyegyenlőség biztosítása

A kulturális intézmények fizikai akadálymentesítése a vártnál sokkal rosszabb ered-
ményt hozott mindhárom szakterületen. Az intézmények túlnyomó többsége (93%) 
fizikailag nem akadálymentesített, és az infokommunikációs akadálymentesítés is a 
vizsgált szervezetek több mint felében (57,5%) nem valósult meg. Az intézmények tevé-
kenységében viszont jelen vannak az esélyegyenlőségi programok és szolgáltatások.

Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A megkérdezett közművelődési intézmények döntő többsége (93%) fizikailag nem 
akadálymentesített. 

A szervezetek a leginkább akadálymentes WC helyiséggel (68%), rámpával (39%) 
és akadálymentes látogatóirányító-rendszerrel (18%) rendelkeznek. Az intézmények 
szűkös anyagi lehetőségeik ellenére is igyekeznek megtenni azokat a lépéseket, 
amelyek a teljes akadálymentesítés irányába mutatnak. A különböző pályázati 
források, egyéb bevételek segítségével igyekeznek a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelni. A beérkezett adatok alapján több intézmény rendelkezik korlátlifttel (7%), 
tapintható térképpel (5%), hangos térképpel (1,8%), eltérő típusú fogyatékosságú-
aknak szóló nyomtatott információs anyagokkal (1,7%) is (15. sz. ábra).
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15.sz. ábra: Akadálymentes megoldások mértéke a közművelődési intézményekben

A közművelődési intézmények és a közösségi színterek elsősorban az idősek, a 
kisgyermekes anyák, a fogyatékossággal élő személyek, a nagycsaládosok és a romák 
számára nyújtanak esélyegyenlőséget előmozdító programokat és szolgáltatásokat. A 
szervezetek életében ma már erőteljesen jelentkeznek az esélyegyenlőséggel kapcso-
latos programok és szolgáltatások. A közművelődési intézmények ez irányú tevé-
kenységei nem egy esetben arra a felmerülő szükségletre reagálnak, amit az adott 
település szociális, egészségügyi és oktatási problémái, hiányosságai okoznak. A rész-
letes adatokból azonban az is látható, hogy tovább lehet és tovább kell fejleszteni a 
közművelődés intézményrendszerében ezt a típusú szakmai orientációt. A társadalmi 
felelősség, a hátrányos helyzetű csoportok segítése a társadalmi integrációs folyama-
tokban, az ezekkel kapcsolatos feladatellátás nem csak jogszabályi kötelezettségen 
kell, hogy alapuljon, hanem alapvető szakmai szemléletváltást is igényel. 

Köny v tárak

A könyvtárak és szolgáltatóhelyeik akadálymentesítése továbbra is sürgető, és 
nagyon sok intézményt érintő kérdés, mivel a pozitívabb eredmények ellenére a 
magyar könyvtárak több mint felében – különös tekintettel a kistelepülési intézmé-
nyekre – máig megoldatlan kérdés az akadálymentesség. 

Olyan létfontosságú akadálymentes eszközökből, mint a számukra kialakí-
tott mosdók (48%), rámpák (52%), korlátliftek (31%) jóval több áll a könyvtárak 
rendelkezésére, mint ahogyan a kutatás kérdőívét kitöltők jelezték akadálymen-
tességi önértékeléseikben. Ezen alapeszközök meglétében az önértékelésben igen 
rossz eredményeket elérő önálló intézmények (megyei, városi, községi) valójában 
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jelentősen jobb számokat tudnak felmutatni az akadálymentesség területén. Lehet, 
hogy az intézményvezetők kevésnek gondolták csupán ezeknek az alapeszközöknek 
a meglétét (16. sz. ábra).

16. sz. ábra: Akadálymentes megoldások mértéke közkönyvtárakban

Összességében azonban kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a könyvtárak és 
szolgáltatóhelyeik akadálymentesítése továbbra is sürgető, és nagyon sok intézményt 
érintő kérdés, mivel a pozitívabb eredmények ellenére a magyar könyvtárak több mint 
felében – különös tekintettel a kistelepülési intézményekre – még megoldatlan kérdés 
az akadálymentesség. Elszomorító tény, hogy a hazai könyvtárak több mint felében 
gyakorlatilag nem segítik a hátrányos helyzetű csoportokat. Itt is megfigyelhető, hogy 
minél nagyobb egy könyvtár, annál inkább szerepet vállal ezen a területen is. 

A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítésében van hová 
fejlődnie a könyvtáraknak. Gyakorlatilag a hagyományosan támogatott ilyen 
irányú csoportok (idősek, kisgyermekes anyák, kisebb mértékben a romák) része-
sülnek nagyobb figyelemben a könyvtár részéről, míg a mélyszegény, hajléktalan és 
valamilyen súlyosabb betegségben szenvedő emberek támogatása elsorvad.

Muzeális intézmények

A muzeális intézmények válaszadóinak közel 95 százaléka szerint intézményük fizi-
kailag egyáltalán nem akadálymentes. Viszont valamivel kedvezőbb képet mutat a 
muzeális intézmények infokommunikációs akadálymentessége. 
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A válaszadó múzeumi szakemberek leggyakrabban akadálymentesített mosdó 
meglétéről számoltak be, a legtöbb országos múzeumban pedig a rámpa a leggya-
koribb. Mindkettő a fizikai akadálymentesség alapvető eleme, ahogy az összes 
válaszadó negyedének, az országos múzeumok négyötödének, vagy a tematikus, 
területi és megyei hatókörű városi múzeumok több mint fele esetében meglévő lift 
is. Igen magas arányban van jelen mindegyik múzeumtípusnál az akadálymentes 
látogatóirányító rendszer, gyakori a piktogramok használata is. Ezzel szemben 
jeltolmács, különböző nyomtatott információs anyagok és hangos térkép a legkeve-
sebb muzeális intézményben található meg (17. sz. ábra). 

17. sz. ábra: Akadálymentes megoldások mértéke a muzeális intézményekben
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A különböző esélyegyenlőségű célcsoportok számára megvalósított ismeretterjesztő 
vagy szórakoztató program/szolgáltatás közül legtöbben a fogyatékossággal élő 
hátrányos helyzetűek részesülnek, de számottevő az idősek, a romák és a nagycsa-
ládosok számára szervezett program is.
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3.  A kulturális közösségfejlesztési 
folyamatok hatásmérése az 
intézmények oldaláról

Polonyi Gábor (Psyma Hungary Kft.)

3.1. A kutatás célja és indoklása14

A kutatás a kulturális közösségszervezési folyamat hatásának és gyakorlatának 
felmérésére és elemzésére tesz kísérletet, célzottan a közművelődési, könyvtári és 
múzeumi szakterületek intézményeiben. A kutatás a Cselekvő közösségek projekt 
keretében 2017 nyarán, illetve őszén zajlott országos és reprezentatív kulturális 
intézményi vizsgálatra épül.15 

Jelen kutatás azon túl, hogy a társadalmi hasznosság, társadalmi beágyazottság 
tekintetében idősoros adatokat tud megjeleníteni, a figyelmet a Cselekvő közös-
ségek – aktív közösségi szerepvállalás projekten belül megvalósított tevékenységek 
hatáselemzésére is fordítja: ezek a programok a megcélzott intézményrendszert 
mennyiben érték el, milyen hatásokat váltottak ki és az intézmények mit tudtak 
profitálni belőle.

Kutatásunk aktualitását részben az adja, hogy a lehetséges változások hátte-
rében a Cselekvő közösségek projekten belül megvalósult fejlesztések, közösségépítő 
szándékok is komoly mértékben katalizáló erővel bírhatnak. A vizsgálat – a fentiek 
alapján is – kettős célkitűzéssel indult el és valósult meg: egyrészt, hogy a kultu-
rális intézmények társadalmi „hasznossága” tekintetében – még ha egy rövidebb 
időtávon belül is – milyen változások jelentkeztek (jelentkeztek-e?), másrészt, hogy 
ebben a folyamatban és a vizsgált időszakban a Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás projekten belül megvalósított tevékenységek milyen hatással 
voltak a kulturális intézmények működésére.

14  A kutatási összefoglalás Sólyom Barbara – Ponyi László (szerk.) (2019): A kulturális közösség-
szervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár 
kiadvány alapján készült.

15  Ponyi László – Arapovics Mária – Bódog András (szerk.) (2019): Magyarországi múzeumok, könyv-
tárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése kutatási jelentés. Cselekvő közössé-
gek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Or-
szágos Széchényi Könyvtár.
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3.2. A kutatás módszertana

A vizsgálat alapvető módszere online kérdőíves lekérdezés. Olyan hatásmérés, ahol 
van egy kiindulási időpont, majd egy következő mérési időpont, és adott esetben 
még egy, még egy stb. – ennek módszertani alapjait egy ún. panel-minta kialakítása 
teremti meg, amelyben évről-évre vagy két-három évente ugyanazok az intézmé-
nyek szerepelnek, tehát ugyanazok az intézmények számolnak be működési jellem-
zőikről, társadalmi környezetükről, kapcsolódási pontjaikról, programjaikról. 
Természetesen egy panel-jellegű minta akkor működik jól, ha a következő hullá-
mokba a korábbi hullámokból minél több intézmény újra bevonódik, tehát minél 
inkább sikerül az óhatatlanul is bekövetkező mintacsökkenést, az ún. lemorzsoló-
dást minimalizálni. Ha kiinduló pontnak a 2017-es felmérés mintakeretét tekintjük, 
akkor ideális esetben – a kutatás célkitűzéseire is tekintettel – egy 80-90 százalékos 
kitöltési aránnyal lehetnénk a leginkább elégedettek. Fontos azonban előre bocsá-
tanunk, hogy jelen esetben a lehetséges panel-minta elérése nem ugyanazzal a tech-
nikával, módszertannal történt, ami a lemorzsolódás mértékére is befolyással van. 
A most ismertetésre kerülő kutatás során több, mint 40 százalékos visszaküldési 
arányt sikerült elérni – ami, még ha messze is esik az ideáltipikus teljes körű kitöl-
tési aránytól, kifejezetten magas értéknek mondható az online típusú kérdezések 
esetében. 

A kutatás a közösségfejlesztés és a társadalmiasítással kapcsolatosan megje-
lent útmutató módszertanát követi.16 A kutatást a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az 
NMI Művelődési Intézet Nkft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumával 
megvalósuló Cselekvő közösségek projekt keretében az NMI Nkft. megbízásából a 
Psyma Hungary Kft. végezte.

3.3. A kutatás kérdései

Fenti kutatási célok a kutatás tematikáját, főbb kérdéssorait is értelemszerűen 
meghatározták. Mivel hatásmérésről is szó van, a kutatási kérdések között szere-
pelnek olyan kérdések is, amelyek már 2017-es vizsgálat során is felhasználásra 
kerültek. Mindezek egészültek ki a Cselekvő közösségek projekt működését, annak 
megítélését szolgáló kérdésblokkokkal. Míg a társadalmi beágyazottság tekinte-
tében a hatásmérés az idősoros adatok összevetésén, összehasonlításán is alapulhat, 
addig a Cselekvő közösségek projekt megítélése már inkább visszatekintő jelleggel 
értelmezhető és mérhető. Visszatekintve a programra, vajon az intézmények mit 

16  Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Cselek-
vő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet 
Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár; valamint Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth 
Máté (szerk.) (2019): A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja. Cselekvő kö-
zösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. 
– Országos Széchényi Könyvtár.
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tartottak belőle fontosnak, mi tetszett benne stb. Itt nullpontot, kiindulási pontot 
nem lehet egyértelműen meghatározni, hiszen a 2017-es „Magyarországi múze-
umok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmérése” kuta-
tással párhuzamosan indult meg lényegében maga a Cselekvő közösségek projekt 
is, tehát az alapfelmérés ezzel kapcsolatban még nem tartalmazhatott kérdéseket.

3.4. A kutatás mintájának bemutatása

A kutatás kiinduló mintaállományát azok az intézmények jelentették, amelyek 
részt vettek a 2017-es „Magyarországi múzeumok, könyvtárak és közművelődési 
intézmények reprezentatív felmérése” vizsgálatban. Az alapfelmérés során intéz-
ményi mintavétel történt, oly módon, hogy a mintát alkotó szervezetek kövessék 
a közművelődési, könyvtárak és múzeumi intézmények strukturális sajátosságait, 
illetve területi rétegzettségét. A vizsgálat során mindazokat az intézményeket 
megkerestük, amelyek hivatalosan nem zárkóztak el a kutatást folytatásától (indu-
láskor mindössze 6 intézmény jelezte, hogy a második körös kutatásban már nem 
kíván részt venni). A 2017-es felmérésben szereplő intézményeket elektronikus 
úton – felkérő e-mail-ek kiküldésével – kerestük meg, és próbáltuk őket bevonni a 
kutatásba. 

Jelen kutatás – ahogy a kiinduló kutatás is – a megcélzott kulturális intézmény-
rendszert hármas metszetben ragadja meg. Külön vizsgálja a közművelődési intéz-
ményeket és közösségi színtereket, a könyvtárak, illetve a múzeumi intézményeket. 
Ez a hármas osztatú rendszer a kutatás szervezése során is alapvető fontosságú 
volt, és a kutatás adatainak ismertetésekor is kiemelt szegmentáló tényezőként 
szerepeltetjük. Az eredményeket mindig e három kulturális szakterület bontásában 
mutatjuk be. 

Természetesen a kiinduló mintaállomány, amelyre a 2017-es felmérés épített, 
és amely a vizsgált kulturális szakterületeket országosan reprezentálta, a lemor-
zsolódások következtében 2019-re módosult, hiszen az intézmények több mint 
fele a kutatás második hullámában már nem vett részt. (A kieső intézmények 
helyére pótlást vagy feltöltést a kutatás során a kutatási projekt gazdái nem 
írtak elő.) A mintacsökkenés ellenére szisztematikus mintaeltérésről az intéz-
mények vonatkozásában nem beszélhetünk, hiszen mindhárom kulturális szak-
terület esetében a lemorzsolódás mértéke megközelítőleg hasonló mértékű volt, 
és a 2019-es minta belső kulturális szakterület szerinti megoszlása lényegében 
majdnem teljesen egybeesik a 2017-es reprezentatív minta belső megoszlásaival 
(2. sz. táblázat).
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2017-es (első) 
felmérés

(N/%)

2019-es (második) 
felmérés (N/%)

Közművelődési intézmények és közösségi 
színterek 604/46 245/43

Könyvtárak 451/34 204/35

Múzeumi intézmények 261/20 129/22

Összesen 1316/100 578/100

2.sz. táblázat: A minták összetétele a felmérésben szereplő intézmény típusa szerint
(az alminták számossága, és belső százalékos megoszlásuk)

Az intézmények alminta szerinti besorolásának alapja egyrészt a 2017-es felmérés 
során alkalmazott besorolás volt, a Megrendelő rendelkezésünkre bocsátotta azt az 
adatbázist, amely a vizsgált intézményeket szegmentálta.17Az aktuális besoroláskor 
az időközben bekövetkező változásokat – amennyiben az intézmény elnevezése, 
funkciója módosult – értelemszerűen érvényesítettük. Az alminták végső meghatá-
rozásában a Megrendelő szakmai tanácsai is segítséget nyújtottak, illetve a Kultu-
rális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszerben található információk is. Friss, letölthető 
adatok csak 2017-ből voltak elérhetők, igaz az „elő” kutatás is időben „elcsúszott” 
adatokkal tudott csak dolgozni, hiszen a 2017-es felmérés bázisát 2015-ös statisz-
tikák jelentették).18

A 2017-es és a 2019-es minták összehasonlíthatóságát még egy dimenzió mentén 
teszteltük: a területi dimenzió mentén. Ez a dimenzió több változót is magába 
foglal. Szűkebb értelemben a település szintjét, az intézmény működési székhelyét, 
tágabb értelemben pedig az intézmények vonzáskörzetének szintjét: a megyei, regi-
onális fekvést. 

A Cselekvő közösségek projekt által érintett települések

A mostani, 2019-es online felméréssel 351 települést értünk el, és ezek közül 55 volt 
részese a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projektnek. A második 
körös kutatás során az érintett települések aránya meghaladta a 2017-es minta szintjét, 
az érintett települések aránya ebben a körben a kutatás mintájában 16 százalék. A 
magasabb arányszám azt mutatja, hogy a második körös kutatás során a Cselekvő 
közösségek programban érintett települések jobban involválódtak. A kutatás elindítá-
sakor, a felkérő levelekben a Cselekvő közösségek projekt hangsúlyosan volt megjele-

17  A szegmentálási elvek közé tartozott – többek között –, hogy a többfunkciós intézmények minde-
gyik hozzájuk kapcsolódó tevékenységi körnél (közművelődés, könyvtár, múzeum) legyenek figye-
lembe véve.

18  Kulturális statisztikai rendszer (2017) Budapest, Emberi Erőforrások Minisztériuma. Elérhető: 
http://kultstat.emmi.gov.hu/cikkek/kulturalis-statisztikai. Letöltés: 2019.03.05.
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nítve, és külön ki volt emelve, hogy a kutatás – többek között – a Cselekvő közösségek 
projekt tevékenységeinek hatásvizsgálatát is magába foglalja. Ennek köszönhetően a 
programban érintett települések valamivel nagyobb számban vettek részt a második 
körös kutatásban, mint akiket közvetlenül nem érintett a projekt. 

3.5. Főbb eredmények bemutatása

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 
hatásmérése

A projekt ismer tsége

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

Adataink szerint a megkérdezettek majdnem 90 százalékához jutott el már a 
program híre, és kétharmaduk nyilatkozott a felmérés során olyan értelemben, hogy 
részben vagy egészében ismeri is a projektet. Több mint egynegyedük az átlagosnál 
erőteljesebbnek érzi informáltságát, ők tehát kifejezetten tájékozottnak tartják 
magukat. (Ezek a fő arányszámok jelentkeznek lényegében mindegyik vizsgált 
kulturális szakterület esetében). Ezek a magas értékek azt jelzik, hogy a projekt 
működését nem lehet lokális szinten lehatárolni, területileg nagyon széles körben 
működik a program. A felmérésben szereplő települések/intézmények dolgozói 
túlnyomó többségében érzik a program jelenlétét (3. sz. táblázat)

Közművelődési intéz-
mények és közösségi 

színterek
Könyvtárak

Muzeális 
intézmé-

nyek
Átlagosan

egyáltalán nem 7 6 8 8
inkább nem 19 22 17 20
részben igen, részben 
nem 37 39 38 40

inkább igen 18 17 24 16
jól ismerem 15 10 9 11
nem tudja, nincs 
válasz 4 6 5 5

összesen 100 100 100 100

3.sz. táblázat: Összességében mennyire ismeri a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás” projektet? (százalékos megoszlás az intézmények típusa szerint)
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Ha az egyes programelemek oldaláról közelítünk a kérdéshez, akkor azt mondhatjuk, 
hogy a megkérdezettek kb. háromnegyede hallott települése kapcsán olyan fejlesz-
tési tevékenységről a vizsgált időszakban, amely új elemként jelent meg és hatott, 
vagy pedig a már korábban megindult folyamatokat erősítette vagy gyorsította volna 
fel. Abban, hogy pontosan ki, miről hallott, vagy éppen milyen fejlesztéseket érzé-
kelt környezetében, már vannak különbségek, értelemszerűen nem mindenki hallott 
mindenről, hiszen nem minden programelem volt jelen egyszerre mindenhol. A kérdő-
ívben felsorolt több mint egy tucat fejlesztési terület/tevékenység kapcsán, szinte 
majdnem mindegyik elemről kb. 25-35 százaléknyian hallottak településük vonat-
kozásában. Az átlagosnál nagyobb érdeklődést a „módszertani fejlesztések, önkén-
tesség, kulturális közösségfejlesztés és annak mérése, valamint közösségi részvétel 
erősítése” programelem kapcsán lehet megfigyelni, erről hallottak legtöbben (43%), 
mindegyik vizsgált kulturális szakterület esetében. Mindössze egy-két olyan terület 
jelentkezik, amely valószínűleg kisebb hatásfokkal működhet/működhetett. Legkeve-
sebben a játékosítás elvére épülő alkalmazások fejlesztéséről hallottak.

A projektben való rész vétel

Nagyon fontos indikátor, hogy a projekt vajon érdemben mekkora intézményi kört 
ér/ért el. A számítások szerint az intézmények majdnem négytizede vesz részt 
közvetlenül a projektben: 29 százaléknyian már aktívan, 8 százalék részvétele pedig 
éppen folyamatban van. (Ezek a részvételi adatok a múzeumi intézmények körében 
a legmagasabbak – 4. sz. táblázat.)

Közművelődési 
intézmények és kö-
zösségi színterek

Könyvtárak
Muzeális 
intézmé-

nyek
Átlagosan

igen 30 29 36 29
folyamatban van 9 8 10 8
nem 43 34 42 41
nem tudja, nincs válasz 18 28 12 22
összesen 100 100 100 100

4.sz. táblázat: Részt vesz-e intézménye közvetlenül a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” projektben, annak eseményein, akcióiban? (százalékos megoszlások az intézmé-

nyek típusa szerint)

Ha a lehetséges programelemek vonatkozásában vizsgáljuk a részvételt, akkor még 
magasabb involváltságot jeleznek az adatok. A vizsgált részelemek kapcsán összes-
ségében az intézmények valamivel több, mint 60 százaléka jelezte, hogy valamilyen 
programban, akcióban részt vett. Meg kell jegyeznünk, hogy az egyes programele-
meken való részvételt úgy mérték fel, hogy nem definiálták előre, hogy ezek a tevé-
kenységek, aktivitások a Cselekvő közösségek projekthez kapcsolódnak. Az egyes 
konkrét résztevékenységek kapcsán az érintett intézmények aránya általában 
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15-25 százalék között mozog. A három kulturális szakterület közül a múzeumi 
intézmények – alapfeladataikból adódóan is – aktívabbnak bizonyulnak a tudomá-
nyos konferenciákon való részvételt illetően, és nagyobb számban érdeklődnek a 
különböző, részben tudományos szakmai kiadványok iránt is.

Az adatok alapján összességében azt lehet megállapítani, hogy a Cselekvő közös-
ségek projektben résztvevő települések/intézmények mindegyik programelem kapcsán 
nagyobb érintettségről számoltak be, illetve, hogy a projektben meg nem jelenő intéz-
mények is valamilyen szinten profitáltak ezekből az eseményekből. Az adott prog-
ramtípusok kapcsán általában 5-10 százalékuk jelez valamilyen érintettséget.

A projekt ér tékelése

Akik valamennyire tájékozottnak mondták magukat a projektről, azokat 
megkértük arra, hogy a programelemeket egyenként értékeljék olyan szem-
pontból, hogy szerintük az adott projekttevékenység mennyiben tud hozzájá-
rulni egy település kultúrájának, közösségének fejlesztéséhez, tehát az adott 
elem beemelését a projektbe a szakemberek mennyire tartják fontosnak. A 
válaszadók az iskolai osztályozás mintájára, egy 1-5-ig terjedő skála segítsé-
gével adhattak választ, ahol a maximális pontszám jelölte azt, hogy az adott 
programtevékenység gyakorlása teljes mértékben hozzájárul a szükséges fejlő-
déshez. Bár a kérdésre mindenkitől választ vártunk, akik valamilyen szinten 
tájékozottak voltak a projektről, de ilyen részletességgel – 14 résztevékenység 
értékeléséről volt szó – sokan nem tudtak érdemben válaszolni. Összességében 
a kutatásban résztvevők 55-65 százaléka adott értékelést a felmérésben vizsgált 
programelemekkel kapcsolatban.

Az összesített értékelések azt mutatják, hogy a projekttevékenységek kiválasz-
tását, felépítését a többség jónak tartotta. Mindegyik programelem kapcsán az 
átlagpontszámok a 4,0-s érték körül szóródtak, ami az iskolai osztályozás értel-
mében a „jó” értékelést takarja, tehát a válaszadók úgy értelmezték, hogy az adott 
programtevékenység gyakorlása segít/segített a település kultúrájának, közössé-
gének fejlesztésében. A legpozitívabb értékelést a „jó gyakorlatok” kidolgozása, 
adaptálása kapta, de ugyanígy nagy elfogadottsága volt a szakmai, módszertani 
műhelynapok megszervezésének, a mintaprojektek elindításának, vagy a „Közös-
ségek Hete” c. programnak. Az ellenpéldát megint csak a játékosítás elvére épülő 
alkalmazások fejlesztése jelentette, a projekt sikeressége szempontjából ennek a 
hozzáadott értékét már alacsonyabbra értékelték a kérdezettek. Megfigyelhető, 
hogy általában a közművelődési intézmények képviselői körében „ültek” ezek a 
programok, majd minden esetben az itt dolgozó szakemberek gondolták a legin-
kább azt, hogy ezek hatásosak voltak a helyi kultúra, a hely közösségek fejlesztése 
szempontjából. A legkevésbé – a három kulturális szakterület vonatkozásában – a 
könyvtári szakembereket érintette meg a programsorozat, ők a hatásosság szem-
pontjából összességében valamivel alacsonyabb pontszámokat adnak.
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Az egyes programelemek értékelését érdemes abból a szempontból is megvizs-
gálni, hogy az adott tevékenység megítélése inkább közvetlen vagy inkább közvetett 
tapasztalatokra épült-e.

Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy akik közvetlen tapasztalatokkal 
rendelkeztek, azok sokkal magasabb hozzáadott értéket kapcsoltak a progra-
mokhoz. Körükben minden egyes programelem 4,0-ás átlagnál magasabb érdem-
jegyet kapott. Kiugróan jónak mondható a program kapcsán a szakembereknek 
szóló akkreditált kulturális közösségfejlesztési képzés értékelése, aminek a fontos-
sága, hatásossága meghaladja a 4,5-ös átlagot. A közvetlen értékelés során nagyon 
kedvező a „jó gyakorlatok”, a „műhelynapok” megítélése (4,5-4,5), ahogy a „Közös-
ségek Hete” program értékelése is (4,4). De előkelő helyre kerültek a különböző 
érzékenyítő programok, illetve az önkéntességi tevékenységek fejlesztésével kapcso-
latos programok is (4,3-4,3).

A projekt hatása

Akik valamennyire tájékozottnak mondták magukat a projektről, azokat megkértük 
arra is, hogy értékeljék a programot összességében, szakmai szempontból. A válaszok 
alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a szakemberek hozzáállása nagyon pozitív a prog-
ramhoz, és a vizsgált dimenziók vonatkozásában különösen a közművelődési szakem-
berek emelték ki a program hatásosságát. A megkérdezett szakértők szerint a program 
egyértelműen pozitív változásokat generál az érintett települések, a helyi közösségek és 
a vizsgált kulturális szakterületek közötti együttműködés fejlesztése szempontjából is.

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

A hatásvizsgálat során rákérdeztünk arra, hogy az intézmények településükön 
érzékelnek-e valamilyen valóságos közösségfejlesztési folyamatot, amely éppen 
most zajlik vagy éppen most zajlott le. A megkérdezettek jelentős számban tudtak 
ilyenről. A válaszadók több mint fele említett ilyet, és legnagyobb arányban a 
közművelődési intézmények képviselői jelezték ezt.

Jelen esetben abban nincs semmi meglepő, hogy a Cselekvő közösségek projekt 
által érintett településeken ez gyakrabban figyelhető meg, hiszen a program kifeje-
zett célja, hogy ezeket a folyamatokat gerjessze, erősítse.

Az eredményeknek még további két szempontból is fontos jelentéstartama van. 
Az egyik az, hogy a Cselekvő közösségek projekt által elért települések/intézmények 
esetében nagyon gyakran jut el a program odáig, hogy az általa generált közös-
ségfejlesztési folyamatok valóban elindulnak – összességében az esetek háromne-
gyedében. Akadnak azonban olyan települések is, ahol a folyamat megreked, és 
még mindig csak elméleti síkon mozognak, vagy csak tervezési fázisban vannak az 
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érintettek. Az induló vagy éppen zajló helyi közösségfejlesztési folyamatban több 
fajta szerepkört is felvehetnek az intézmények. Az érintett intézmények kb. fele tölt 
be kezdeményező, generáló szerepet, és elsősorban a közművelődési intézmények 
„vállalnak be” ilyen típusú szervező, irányító funkciót. Az intézmények másik fele 
inkább szakmailag támogatja a folyamatokat. Ez utóbbi szerepkör igen hangsúlyos a 
múzeumi intézmények esetében. E két csoport mellett vannak még azok, akik lénye-
gében technikai segítséget nyújtanak (helyszínt, eszközöket stb. biztosítanak). Ez a 
fajta támogatás a közművelődési intézményekre, illetve a könyvtárakra jellemző a 
leginkább. Ha valamilyen helyi közösségfejlesztési folyamat elindul, akkor az esetek 
túlnyomó többségében ez a két intézmény jelenik meg támogatóként a háttérben.

A kulturális intézmények /közösségi színterek látogatottsága

A projekt hatásmérése kapcsán (közvetett) indikátorként használható az is, hogy 
a Cselekvő közösségek programjának futásával párhuzamosan a vizsgált intézmé-
nyek látogatottsága hogyan alakul. A projekt sikerességét mutathatja, akár már 
rövidtávon az is, ha a látogatottság vonatkozásában pozitív változások történnek, és 
ebben a vonatkozásban a Cselekvő közösségek programnak is van valami befolyása. 
Felmérésünk adatai szerint, a kulturális intézmények látogatottsága egyértelműen 
növekvő pályán van Magyarországon. Az intézmények 50 százaléka számolt be 
arról, hogy a vizsgált időszakban a látogatóik száma nőtt, és mindössze 13 százalék-
nyian jelezték azt, hogy a látogatottság csökkent. (5. sz. táblázat)

Közművelődési intéz-
mények és közösségi 

színterek
Könyvtárak Muzeális intéz-

mények Átlagosan

csökkent 10 18 10 13
nem változott 33 33 35 34
növekedett 54 46 52 50
nincs válasz 2 3 3 3
összesen 100 100 100 100

5.sz. táblázat: Kulturális intézményét és/vagy közösségi színterét látogatók száma hogyan válto-
zott a vizsgált időszakban? (százalékos megoszlás az intézmények típusa szerint)

A növekedést legtöbben a színvonalasabb programkínálattal, illetve a programkínálat 
bővülésével hozták összefüggésbe. A válaszok túlnyomó részben a programkínálat 
mennyiségi, minőségi jellemzőit, struktúráját, változatosságát, lakossági igényekhez 
való igazodását stb. érintették. Azt is fontos megjegyezni, hogy ezek a reakciók a 
Cselekvő közösség projektben részt vevő intézmények esetében az átlagnál vala-
mivel gyakrabban jelentkeztek. A projektbe bevont intézmények gyakrabban utaltak 
előnyként arra is, hogy egyre több intézményi, szervezeti kapcsolatuk alakul ki, ami 
jótékony hatással van a látogatószámra is. Általában jellegzetes és gyakori válasze-
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lemnek mondható a sales jellegű tevékenység megerősödése is: a marketing szemlélet 
meghonosodása, a fogyasztói igényekre való erősebb reagálás, és mindezekkel össze-
függésben a kommunikációs- és reklámtevékenységre való nagyobb odafigyelés. A 
Cselekvő közösség projektbe közvetlenül be nem kapcsolódott intézmények, ameny-
nyiben látogatószámuk emelkedését tapasztalták, azt az átlaghoz képest gyakrabban 
indokolták valamilyen infrastrukturális változással (eszközbeszerzésekkel, új búto-
rokkal stb.), felújítással, térrendezéssel, plusz terek megnyitásával. Mindezek termé-
szetesen kedveznek az új programok, szolgáltatások bevezetésének is, amelyek pedig 
szintén jótékony hatással bírnak a látogatószám emelkedésére.

Közvetlen összefüggést a látogatottság alakulása és a Cselekvő közösségek 
projekt hatása között a nyitott kérdésre adott válaszok alapján nehéz találni. Mégis 
megpróbáltunk erre kísérletet tenni, hiszen meg tudtuk vizsgálni, hogy azok a 
felmérésben szereplő települések/intézmények, amelyek a Cselekvő közösségek 
programban valamilyen szinten érintve voltak, milyen látogatottsági adatokkal 
rendelkeznek. Ha a programba nem involválódó intézményeket kontrollcsoportként 
kezeljük, és a két csoportra vonatkozó látogatottsági adatokat összevetjük, és ebben 
szignifikáns eltérések mutathatók ki, akkor joggal állíthatjuk, hogy a változások 
hátterében a Cselekvő közösségek programja is megjelenik. Az érintettség meglétét 
vagy nem létét elsősorban azon változó mentén vizsgáltuk, hogy az intézmények 
részt vesznek/vettek-e közvetlenül a Cselekvő közösségek projekt programjaiban 
(pl. valamilyen eseményen, akcióban), vagy sem. 

A statisztikai elemzés egyértelmű és szignifikáns különbséget mutat. A prog-
ramban érintett intézmények 62 százaléka jelezte, hogy a vizsgált időszakban a láto-
gatószám emelkedett, a programban nem érintett intézmények esetében ugyanez 
az arány 43 százalék. Az emelkedés hátterében értelemszerűen – ahogy korábban is 
említettük – egy sor tényező szerephez juthat, de a statisztikai elemzés azt mutatja, 
hogy ebben az egyik érdemi ágens a Cselekvő közösségek projekt működése és hatása.

Összességében tehát azt lehet megállapítani, hogy a kulturális intézmények szol-
gáltatásait a vizsgált időszakban egyre többen vették igénybe. Az intézmények kb. 
egytizedében érzékelték csak a látogatószám csökkenését. A megkérdezettek vála-
szaira hagyatkozva, a csökkenést alapvetően három tényező határozza meg. Az egyik 
tényező az, hogy ma már szinte mindenki internetezik és rendelkezik okostelefonnal. 
Az információhoz való hozzájutás leegyszerűsödött és az új technológiák alkalmazása 
egyben szórakozási, kikapcsolódási formát is jelent a felhasználók számára. Ez az új 
típusú szabadidős elfoglaltság negatív hatással bír a kulturális intézmények látogató-
számára. Második tényezőként a válaszadók olyan demográfiai problémákat neveztek 
meg, amellyel a kulturális intézmények sajnos nem tudnak mit kezdeni: elöregedő 
helyi társadalmak, csökkenő népességszám, fiatalok elvándorlása. Ez a típusú érv 
különösen azoknál az intézményeknél volt hangsúlyos, amelyek nem vettek részt a 
Cselekvő közösségek programban sem. A válaszok alapján harmadik tényezőként a 
szolgáltatást igénybe vevők érdeklődési szintjének csökkenése vagy változása áll a 
háttérben. Ezzel a típusú problémával találják inkább szembe magukat a Cselekvő 
közösségek programban résztvevő intézmények is.
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A kulturális intézmények társadalmi – közösségi beágyazottságának 
hatásmérése

Intézményi par tnerség

Az intézményi partnerség nagyon sokféle formában jelenhet meg. Horizontális 
szinten is nagyon szerteágazó lehet ez a kapcsolatrendszer, hiszen a kapcsolati 
hálóban megjelenhetnek állami intézmények (ezen belül oktatási, egészségügyi, 
szociális stb. intézmények), szakmai szervezetek, civil szervezetek stb., és mindez 
vertikálisan is tagozódhat: országos szint, megyei szint, regionális szint, járási 
intézmények szintje, illetve helyi-, települési szint. A felmérés tanúsága szerint az 
intézmények kapcsolati hálója igen széles körű. A felmérésben nevesített 35 szer-
vezet-típus közül az intézmények átlagosan 13-mal állnak kapcsolatban, ha külön-
böző intenzitással is. Az adatok szerint a kulturális intézmények elsősorban civil 
szervezetekkel, közoktatási intézményekkel, települési önkormányzatokkal/polgár-
mesteri hivatalokkal és saját társintézményeikkel (pl. művelődési házzal, közösségi 
színtérrel, nyilvános könyvtárral, könyvtári szolgáltatóhellyel vagy könyvtárbusz-
szal) működnek együtt.

Ez a kutatási elemzés elsősorban az időbeni változásokat kívánja bemutatni, 
elsődleges célja a vizsgált időszak változásainak felmérése. A szerteágazó kapcso-
latrendszerből az intézményi partnerség kapcsán egyrészt a szakmai kapcsolatok 
időbeni alakulását emeltük ki, másrészt pedig a civil szférával való kapcsolattartás 
lehetséges dinamikáját.

Az első dimenzió mentén azt mértük fel, hogy az intézmények tagjai-e különböző 
szakmai hálózatoknak és szervezeteknek, és ezeknek a tagsági „jogviszonyoknak” 
a száma hogyan változott a vizsgált időszakban. (Ahogy az előző táblázat adatai 
mutatják, a kapcsolati hálóban a szakmai szervezetek is hangsúlyos alrendszerként 
jelentkeznek.) Ha csak a vizsgált időszakra koncentrálunk, akkor a felmérés adatai 
szerint az intézmények 11 százaléka bővítette szakmai kapcsolatait (elsősorban a 
múzeumi intézmények). Legalábbis a felmérés pillanatában ennyien jelezték azt, 
hogy „ma több szakmai hálózatnak/szervezetnek a tagja, mint egy-másfél évvel 
ezelőtt”, és mindössze 1 százaléknyian adtak ezzel ellentétes információt, és érzé-
kelték a szakmai kapcsolatrendszerük csökkenését. Fontos megjegyezni azt is, hogy 
e kérdés kapcsán nagyon sok esetben nem kaptunk érdemi választ a megkérdezet-
tektől (6. sz. táblázat).
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Közművelődési intéz-
mények és közösségi 

színterek
Könyvtárak Muzeális in-

tézmények Átlagosan

többnek 12 10 15 11
kevesebbnek 2 2 0 1
ugyanannyi-
nak 54 54 67 58

nincs válasz 32 33 18 30
összesen 100 100 100 100

6.sz. táblázat: A vizsgált időszakot alapul véve, az intézmény ma mennyi szakmai hálózatnak/szer-
vezetnek a tagja? (százalékos megoszlások az intézmények típusa szerint)

Mint azt már korábban említettük, az alapfelmérés óta bekövetkezett lehetséges 
változásokat a hatásmérés során a Cselekvő közösségek projekttel összefüggésben 
szeretnénk vizsgálni. Ezért kívánjuk lehetőség szerint minden esetben statisz-
tikailag elemezni, hogy a változások hátterében a program hatása direkten vagy 
indirekten megjelenik-e. Mivel a projekt része a helyi intézményrendszerrel való 
intenzívebb kapcsolatépítés is,19 a szakmai kapcsolatok alakulása, dinamikája 
potenciális indikátor lehet. Abban az esetben, ha ebben a kérdésben a Cselekvő 
közösségek projektben résztvevők véleménye – az alapcsoport véleménye – szignifi-
kánsan eltér a Cselekvő közösségek projektben nem résztvevőkétől – a kontroll-
csoport véleményétől -, akkor azt lehet mondani, hogy a változások statisztikailag 
összekapcsolhatók a program működésével. Az elemzés azt mutatja, hogy szig-
nifikáns különbség van a két csoport véleménye között. A Cselekvő közösségek 
projektben résztvevő intézmények képviselői – a kontrollcsoporthoz képest – szig-
nifikánsan gyakrabban nyilatkoznak olyan értelemben, hogy intézményük ma több 
szakmai hálózatnak/szervezetnek a tagja, mint korábban.

Az intézményi kapcsolati hálóban nagyon fontos szerepet töltenek be a civil szer-
vezetek, sőt az intézményi-partneri rangsorban első helyen ezek a formális vagy 
informális közösségek találhatók. Annak ellenére, hogy a két szféra – a kulturális 
intézményrendszer és a civil szféra – hagyományosan közel áll egymáshoz, a kapcso-
latok volumenében a vizsgált időszakban is jelentős változások történtek. Az adatok 
alapján a vizsgálatban szereplő intézmények 24 százaléka az adatfelvétel időszakában 
több civil szerveződéssel volt kapcsolatban, mint a korábbi kutatás időszakában. Ez 
a viszonyrendszer – ha csak a számokat nézzük – sokkal intenzívebb és erőteljesebb 
lett, mint amekkora változások történtek a szakmai, szervezeti kapcsolatokban.

Úgy gondoljuk, hogy a civil szervezetekkel való kapcsolattartás dinamizáló-
dása összefüggésbe hozható a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
programmal. A projektben résztvevő kulturális intézmények képviselői sokkal 
gyakrabban számolnak be arról, hogy – valamelyik fél kezdeményező fellépésének 

19  A hivatalos dokumentumok szerint a projektcélok között szerepel „a szakmai-módszertani támoga-
tás biztosítása a települések és azok kulturális intézményei, és/vagy civil szervezetei számára társa-
dalmi kohéziót erősítő, közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához.” Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum: „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-
00001. Elérhető: http://mokk.skanzen.hu/cselekvo-kozossegek2016.html. Letöltés: 2019.07.05.
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köszönhetően – nőtt a velük kapcsolatban álló civil szervezetek/csoportok száma, 
szemben azokkal, akik semmilyen formában sem kapcsolódnak a Cselekvő közös-
ségek programhoz. Az adatok alapján szignifikáns különbségről beszélhetünk. Ez 
azért is fontos információ, mert a program egyik nem titkolt célja az, hogy a közös-
ségfejlesztés folyamatában a helyi kulturális intézményeket és civil szervezetek 
közelebb hozza egymáshoz, erősítse a kapcsolatukat, segítse együttműködésüket, 
tapasztalatcseréjüket.

A helyi civil szer vezetekkel való kapcsolattar tás formái

Ha a konkrét kapcsolódási, együttműködési formákat vizsgáljuk a kulturális intéz-
ményrendszer és a civil társadalom viszonyrendszerében, akkor még általáno-
sabbnak mondható a két szféra összekapcsolódása. Összességében azt állapíthatjuk 
meg, hogy alig találunk olyan kulturális intézményt, amely ne ápolna valamilyen 
kapcsolatot formális vagy informális civil közösséggel, csoporttal. 

A felmérés adatai szerint a legáltalánosabb együttműködési formát a közös 
rendezvények szervezése jelenti, illetve az, hogy a kulturális intézmények – első-
sorban a közművelődési intézmények – helyiséget, termet biztosítanak a civilek 
számára, ezzel teret és lehetőséget arra, hogy megmutathassák magukat, hogy 
programot, szolgáltatást nyújthassanak, amelyet vagy tagjai, vagy a szélesebb érte-
lemben vett lakóközösség/látogatóközönség tagjai vesznek igénybe.

Ahogy korábban említettük, teljesen általánosnak mondható, hogy a helyi kultu-
rális intézmények helyiséget, teret biztosítanak a formális/informális szervezetek, 
közösségek számára. A válaszadók 83 százaléka emelte ki ezt a felmérés során. 

Megkérdeztük a kulturális intézményeket, hogy befogadó intézményként 
kiknek, milyen típusú szervezeteknek, közösségeknek segítenek. Az ezzel kapcso-
latos kérdés több dimenziót is magába foglalt (milyen típusú szervezeteknek adnak 
helyiséget, milyen célból, milyen típusú alkalmakra), és ez már előrevetítette, hogy 
nagyon sokféle és nagyon sokszínű válaszokat fogunk kapni (mert pl. egy nyugdíjas 
csoport működhet klubként, egyesületként, a kulturális intézmény szolgáltatásait 
igénybe veheti a legkülönfélébb programokra: zene, tánc, irodalmi est stb., ezt teheti 
egyszeri rendezvényként, egy programsorozat részeként, heti rendezvényként, éves 
záró eseményként stb.). És nemcsak emiatt a sok metszet és dimenzió miatt nagyon 
színes, változatos a „felhozatal”, hanem azért is, mert a lehetséges célcsoportok 
(idősek, nők, fiatalok, gyerekek, nemzetiségek, fogyatékosok stb.) és tematikák, 
programtípusok (sport, egészség, kézművesség, gasztronómia stb.) is nagyon erőtel-
jesen strukturálják a válaszokat. Nem véletlen, hogy a megkérdezettek átlagban 
három-, négyféle dolgot is megemlítettek a válaszukban.

A válaszok alapján, ha azokat a célcsoportok, a tematikák, a működési formák 
stb. szerint csoportosítjuk, összefoglalóan azt mondhatjuk – kis túlzással –, hogy 
ahányféle intézmény, annyiféle válasz. Természetesen vannak jellegzetes vála-
szok, válaszcsoportok is, és első helyen az idősebb korosztály tagjait kell kiemelni. 
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A nekik szóló programokat, eseményeket, a részvételükkel működő közösségeket: 
nyugdíjas klub, nyugdíjas egyesület stb. Ez a korosztály elsősorban a közművelődési 
intézmények, illetve könyvtárak számára jelent fontos célcsoportot. Ha a tipikusat, 
a közöset akarjuk megragadni a válaszokban, akkor még a program-orientáltságot 
kell kiemelni. A civil szervezetek, közösségek befogadásával ugyanis az intézmények 
– elsősorban a közművelődési intézmények és a múzeumok – működése színesebbé 
válik a befogadott közösségek által megtartott összejöveteleknek, rendezvényeknek, 
előadásoknak köszönhetően. Formális keretet, hátteret is adnak a kulturális intéz-
mények ezen formációk számára (pl. lehetőséget, hogy összeüljenek, megtartsák 
esedékes közgyűlésüket). A válaszok alapján tematikailag két terület emelkedik ki 
erőteljesebben. Az egyik a sport, a sportfoglalkozások területe, ezen belül rengeteg 
további leágazással (jóga, torna, sakk, pingpong stb.). A másik pedig a zene világa 
(tánc, néptánc, énekkar, dalárda stb.), az ehhez biztosított próba- és előadás lehető-
ségekkel. Mindkét programtípus elsősorban a közművelődési intézmények „reper-
toárjában” figyelhető meg. A könyvtárak esetében specifikus programkínálatnak 
tekinthető még az oktatás (képzések, tanfolyamok) segítése, az óvodák, illetve 
iskolák számára biztosított programok, szakkörök feltételeinek biztosítása, illetve 
irodalommal kapcsolatos előadások, foglalkozások tartása. A múzeumok esetében 
a múzeumi programokon, kiállításokon túl a művészettel, a filmezéssel kapcsolatos 
programok, általában a szakmai jellegű rendezvények (pl. konferenciák, szakmai 
napok) kerülnek szóba gyakrabban, mint alkalmak, illetve a különböző „Körök” 
(pl. Baráti Kör) által szervezett programok, és a honismereti, helytörténeti témájú 
előadások, foglalkozások, továbbá a különböző táborok.

A helyi lakossággal való kapcsolat

A helyi lakossággal való kapcsolattartás keretén belül is több részterület vizsgál-
ható. Az egyik legfontosabb kérdés természetesen az, hogy mennyire élő, eleven a 
kapcsolat helyi lakosság és a helyi kulturális intézményrendszerek viszonylatában. 
Ennek a kapcsolatnak az élő, eleven jellegét legjobban a látogatottsági adatok 
mutathatják. A látogatottságot és a kulturális intézmények társadalmiasítottságát 
alapvetően meghatározza, hogy az intézményrendszer mennyire tudja követni a 
helyi lakosság kulturális igényeit, kulturális jellegű fogyasztási szokásait, ezekre 
mennyire érzékenyen reagál.

A vizsgálat alapján a mintában szereplő intézmények majdnem háromnegyede 
(73%) ezen a szűkebb időintervallumon belül is megkérdezte a helyi közösségeket az 
intézmény tevékenységéről. Ez nagyon magas arány, és a közművelődési intézmé-
nyek esetében pedig még ennél is magasabb arányszámokat regisztráltunk (78%). 
Az adatok azt mutatják, hogy legkevésbé (65%) a múzeumi intézmények élnek 
ezzel a fajta információgyűjtési, igényfeltárási módszerrel. A módszereket illetően 
nagyon változatos a kép: ugyanolyan népszerűek a személyes, csoportos megkere-
sések, mint az írásbeli/online eszközök alkalmazása. Jelen kérdés vizsgálatát korlá-
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tozta, hogy a közösségi felmérés jellemző eszközeinek alkalmazásáról kérdeztük az 
intézményvezetőket, a teljesség igénye nélkül.

A jelentésben eddig ismertetett adatok és összefüggések ismeretében nem 
meglepő, hogy ezekkel az igényfelmérésekkel, adatgyűjtési módszerekkel a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projektben érdekelt intézmények gyak-
rabban élnek. Ugyanakkor ebben a vonatkozásban ki kell emelnünk most a nem 
Cselekvő közösségek projektbe bevont intézmények aktivitását is, mert a Cselekvő 
közösségek programtól függetlenül is sokan fontosnak tartják a lakossági/fogyasztói 
igények felmérését, és az elmúlt másfél évben alkalmaztak valamilyen módszert 
ehhez. Az már más kérdés, hogy a Cselekvő közösségek program ezt a már meglévő 
aktivitást és nyitottságot is magasabb szintre tudja emelni.

A lakosság bevonására nincs általánosan elfogadott módszer, annak gyakori-
sága sincs szabályozva. Akik ezzel a fajta igényfelméréssel, vélemény-kikéréssel 
élni szoktak, azoknak mindössze egyötöde jelezte, hogy ennek módja rögzítve van 
az intézmény működését szabályozó dokumentumokban. Ez főként a könyvtárak 
esetében figyelhető meg (közművelődési intézmények: 18%, könyvtárak: 26%, 
múzeumok: 16%). A lakosság bevonásának leírása főként a Szervezeti Működési 
Szabályzatban, az éves szakmai tervekben, illetve minőségbiztosítási/minőségirá-
nyítási dokumentumokban jelentkezik (7. sz. táblázat).

SZMSZ 22,2
éves szakmai terv és/vagy kommunikációs terv és/vagy munkaterv 16,7
minőségirányítási, minőségbiztosítási dokumentumok (pl. kézikönyv, stratégia) 13,0
jegyzőkönyv, testületi jegyzőkönyv 11,1
szabályzatok, rendeletek (pl. közművelődési rendelet) 9,3
stratégiai terv/középtávú stratégiai terv/intézményi stratégia   7,4
éves beszámoló/az intézmény beszámolója 7,4
felmérések, kérdőívek (igény- és elégedettségmérések) dokumentálása 7,4
szerződés 5,6
küldetésnyilatkozat 5,6
szolgáltatási terv  1,9
közmeghallgatás 1,9
turisztikai koncepció 1,9
jelenléti ív 1,9
helyi sajtó 1,9
emlékeztetők, összefoglalók 1,9
programfüzet 1,9

7.sz. táblázat: Amennyiben tevékenységük tervezésébe, megvalósításába, értékelésébe bevonják 
a lakosságot, és ennek módját rögzítik, milyen típusú dokumentumban rögzítik ezt? (a nyitott 

kérdésre adott válaszok százalékos aránya, N=akik rögzítik valamilyen dokumentumban)

Az önmagában is örömteli tény, hogy az intézmények nagy része tett annak érde-
kében, hogy megismerje a helyi közösségek, illetve a látogatók véleményét. A követ-
kező fontos szakasz ebben a folyamatban az, hogy a visszajelzéseket feldolgozzák 
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és beépítsék a mindennapos működésükbe. Az adatok alapján az intézmények 
nagy része meg is teszi ezt. Akik a vizsgált időszakban gyűjtöttek be valamilyen 
formában visszajelzéseket, azok ezeket az információkat be is építtették a műkö-
désükbe. A vizsgált időszakban az érintett intézmények majdnem kétharmada 
tett ilyen irányba lépéseket, és majdnem ugyanennyien a jövőben is terveznek 
ilyen lépéseket. A visszajelzések hatására összességében az érintett intézmények 
72 százaléka hajtott már végre valamilyen változtatást és/vagy tervezi ezt. Első-
sorban a múzeumok esetében figyelhető meg, hogy ha már felmérik az igényeket, 
akkor annak eredményeit már rövidtávon is érvényesítik a működésükben. 
Összességében azonban mindhárom vizsgált kulturális szakterület esetében 70 
százalék felett van azok aránya, akikre hatással vannak a megkeresések tapasz-
talatai, és ezeket be is építik a mindennapi intézményi gyakorlatba.

Ennél sokkal erősebben határozza meg az intézmények várható reakcióját, hogy 
a mintában szereplő intézmények érintettek-e a Cselekvő közösségek projektben 
vagy sem. A programban érintettek körében sokkal gyakrabban lehet megfigyelni, 
hogy a beérkező visszajelzések alapján valamilyen cselekvési programot készítenek 
el, és változtatásokat léptetnek életbe. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás programban valamilyen 
szinten megjelenő intézmények körülbelül háromnegyede aktivizálódik, és ha elvég-
zett egy igényfelmérést, akkor annak eredményeit hasznosítja is. Ugyanez az arány 
a Cselekvő közösségek projekt által nem érintett intézmények esetében éppen, hogy 
csak meghaladja az 50 százalékot.

A Cselekvő közösségek programon kívül maradt intézmények tehát kevésbé 
csatornázzák be működésükbe a lakossági/látogatói véleményeket. Úgy gondoljuk 
azért, mert egyrészt igényfelméréseket is ritkábban végeznek, másrészt ennek 
tapasztalatait is ritkábban hasznosítják. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a 
Cselekvő közösségek projektbe bevont intézményekhez képest kevésbé kaphatnak 
segítséget (pl. a Cselekvő közösségek projekt keretében „kiképzett” kulturális 
közösségfejlesztő mentoroktól), és főként csak önmagukra számíthatnak, így 
kevésbé tudnak hatékonyan fellépni. Vagy pedig nincs meg az a belső elvárás vagy 
külső nyomás (pl. a helyi közösségek részéről), ami kikényszeríthetné részükről a 
változtatásokat. Megvizsgáltuk azt is, hogy a lehetséges okokkal kapcsolatban mit 
mondanak a megkérdezettek. A válaszadókat megkértük arra, hogy pár mondatban 
foglalják össze, hogy eddig miért nem változtattak, illetve, hogy a jövőben miért 
nem terveznek (további) változtatásokat (a helyi, lakossági visszajelzések alapján, 
ha ilyenek a rendelkezésükre állnak). A válaszok arról árulkodnak, hogy alapvetően 
azért nem lépnek az intézmények, mert az igényfelmérések azt mutatják, hogy erre 
igazából nincs szükségük: a visszajelzések pozitívak, a felmérések alapján az adott 
intézmény jól és sikeresen működik.

A válaszokat látva ezek az intézmények azért nem lépnek, mert működésüket 
szinkronban érzik a helyi közösségek által támasztott elvárásokkal. Az okokat 
vizsgálva, ugyanilyen tartalmú válaszokat kaptunk akkor is, amikor a jövőbeli 
tervekről érdeklődünk: arról, hogy miért nem terveznek a továbbiakban sem változ-
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tatni semmin sem. Ebben a tekintetben specifikus okként az anyagi szempontok 
kerültek még szóba gyakrabban: nincs rá forrás, és ez hiúsítja meg a terveket, a 
szükséges szakmai lépéseket.

A felmérés során rákérdeztünk arra is, hogy az igényfelmérés tapasztalatainak 
feldolgozását követően, az érintett intézmények milyen irányban tettek lépéseket, 
mit tudtak megvalósítani mindabból, amit elvárásként fogalmaztak meg velük 
kapcsolatban. A korábban lezajlott változtatások alapvetően a programkínálatot 
érintették mind mennyiségi, mind minőségi értelemben: több program szervezése, 
színvonalasabb programok biztosítása, új/megújuló programok bevezetése stb.

Mindez gyakran kiegészült azzal is, hogy az intézmény elérhetőségén javí-
tottak, pl. a nyitvatartási időt meghosszabbították. Az intézmények előtt álló, 
még tervben lévő változtatások is alapvetően ezeket a területeket célozzák meg. 
Az igényfelmérések hatására az intézmények elsősorban a programtervezésben 
és a programok megvalósításában próbálnak meg előbbre lépni. Ebben a vonat-
kozásban jelentősebb különbség egyébként nincs a Cselekvő közösségek projektbe 
bevont, illetve a projektbe be nem vont intézmények között. Abban viszont már 
van, hogy az átstrukturálódó, megújuló, bővülő programkínálat összességében 
nagyobb kört érint a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
projektben résztvevő intézmények esetében, hiszen ők eleve nagyobb számban 
mérik fel az igényeket, nagyobb számban is valósítják meg az itt felmerült ötle-
teket, mint azok, akik a projektbe nem léptek be. Igaz az is, hogy az utóbbiak 
gyakran azzal magyarázzák a beavatkozás hiányát, hogy a helyi közösségek/láto-
gatók általában elégedettek a programkínálattal.

Önkéntesség

Felmérésünk során az intézmények egyötöde jelezte, hogy a vizsgált időszakban a 
náluk dolgozó önkéntesek száma nőtt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan voltak olyan 
intézmények is, ahol az önkéntesek száma csökkent, ilyenről minden tízedik megkér-
dezett számolt be. Az egyszer növekvő, egyszer csökkenő számok értelmezésünkben 
azt jelzik, hogy a kulturális intézményekben az önkéntesek tevékenysége ciklikusan 
változik, például annak függvényében, hogy az intézmények mennyire leterheltek, 
mennyi programjuk van. Vannak olyan nagyrendezvények az intézmények életében, 
ahol nagyszámú önkéntes segítőkre van szükségük és vannak olyanok is, amelyek 
nem igényelnek külsős segítséget. Amennyiben az önkéntes diákmunkát tekintjük, 
akkor az is lényegében az oktatási naptárból kiolvasható: pl. a hétvégeken, illetve 
a különböző évszakokhoz kapcsolódó szünetekben jelentkezhet. A vizsgálat során 
összességében kétszer annyian számoltak be növekedésről, mint csökkenésről, de a 
„nettó” többlet „csak” 12 százalék, tehát az intézményrendszeren belül összességében 
kb. 10 százalékkal növekedhetett az önkéntesek száma. A legnagyobb növekményt a 
közművelődési intézmények „produkálták”, itt a növekedés majdnem másfélszerese 
(+15%) a másik két intézmény növekedésének (+10, illetve +12%).
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A számok azt jelzik, hogy az önkéntes tevékenység egyelőre ciklikusan változik, 
és a vizsgált időszakban számosságában az intézmények többségében sem változott. 
Alig-alig találni a mintában olyan intézményt, amely az elmúlt időszakban vezette 
volna be a Közérdekű Önkéntes Tevékenység (KÖT) intézményét.

Összességében az önkéntesség intézményének elterjedtségében kiugróan 
jelentős előrelépés nem történt a vizsgált időszak alatt. Úgy gondoljuk, hogy a vizs-
gált időszakban történt változások azért valamilyen szinten összekapcsolhatók a 
Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekttel, amelynek deklarált 
célja volt az önkéntes munka kulturális területen történő megerősítése és további 
fejlesztése, az önkéntes folyamatok megalapozása.

Fentiekkel összhangban a Cselekvő közösségek programban résztvevő intézmé-
nyek körében kétszer annyian nyilatkoztak olyan értelemben, hogy intézményüknél 
az önkéntesek száma az elmúlt időszakban nőtt. Ez arra utal, hogy az előbb idézett 
céloknak meg tud/tudott felelni a program.

A 8. sz. táblázat alapján az is látható, hogy azokban az intézményekben növeke-
dett a bejegyzett KÖT intézmények száma és azoknál az intézményeknél jelentke-
zett ez, amelyek közvetlenül is részt vesznek a Cselekvő közösségek projektben. Úgy 
gondoljuk, ezek az adatok egyértelműen a Cselekvő közösségek projekt innovációs 
tevékenységének pozitív hatását mutatják.

Aszerint, hogy az intézmény deklaráltan, 
közvetlenül részt vesz-e a Cselekvő közösségek 

projektben
Részt vesz közvetlenül 

vagy folyamatban van a 
részvétele

Nem vesz részt vagy nem 
tud róla

igen, az elmúlt egy-másfél évben 
lett az 3 0

igen, de még régebb óta az 21 17
nem 67 71
nincs válasz 3 0
összesen 100 100

8.sz. táblázat: Az Ön intézménye bejegyzett KÖT (Közérdekű Önkéntes Tevékenység) intézmény? 
(százalékos megoszlások a Cselekvő közösségek projektben való közvetlen érintettség függvé-

nyében, bázis: azok az intézmények, ahol jelenleg tevékenykednek önkéntesek)

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ )

A tesztelt időszak alatt a vizsgálatban szereplő intézmények 8 százaléka vált IKSZ 
fogadószervezetté. Ez az arány a jelenleg működő IKSZ fogadószervezetekre vetítve 
12 százalékot jelent, tehát kb. minden tízedik jelenleg működő IKSZ a vizsgált 
időszakban jöhetett létre (9. sz. táblázat). 
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Közművelődési 
intézmények és kö-
zösségi színterek

Könyv-
tárak

Muzeális  
intézmények Átlagosan

igen, az elmúlt egy-más-
fél évben lett az 8 9 8 8

igen, de még régebb óta az 54 56 64 54
nem 31 25 21 28
nincs válasz 7 9 7 9
összesen 100 100 100 100

9.sz. táblázat: Az intézmény Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) fogadószervezet-e? (százalékos 
megoszlások az intézmények típusa szerint)

Az adatok szerint IKSZ szervezetek összességében sokkal nagyobb arányban 
jelentkeznek a Cselekvő közösségek projektben résztvevő intézményeknél, mint a 
projektben nem résztvevő intézményeknél (79% vs 53%), és ezen belül a régi, már 
több mint másfél-két éve működő IKSZ-ek számarányában is jelentős különbség van 
(72% vs 44%). Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a Cselekvő közösségek projektben 
résztvevő szervezetek eleve nyitottabbak, innovatívabbak, rugalmasabbak, mint a 
Cselekvő közösségek projektbe nem jelentkezők és abban részt nem vevők. Látható, 
hogy a projektbe bevont intézmények esetében a bázisérték jóval magasabb, ezért 
– elvben – a növekedési potenciál esélye, volumene a bázisértékhez képest kisebb 
lehet, mert kis túlzással, már nincs hova növekednie.

Esélyegyenlőség

Az esélyegyenlőség biztosítása nagyon sokféle formában ragadható meg a kultu-
rális intézmények vonatkozásában is. A fogalom lényegében arra utal, hogy egy 
közművelődési intézményben, könyvtárban, múzeumban és a hozzátartozó léte-
sítményekben valamennyi funkcióhoz, szolgáltatáshoz mindenki egyenlő módon, 
egyenlő eséllyel férhet hozzá. 

Pozitív fejlemény, hogy a jelen kutatás vizsgált időszakában a kulturális intéz-
mények 22 százaléka jelezte, hogy az intézmény épületében fizikai akadálymentesí-
tésre került sor, és majdnem egytizednyien ezt az átalakítást általános hatásúnak 
– mindenre kiterjedőnek – ítélik meg. Az átalakítást végrehajtók arányában nincs 
érdemi különbség a vizsgált kulturális szakterületek között.

Ehhez képest infokommunikációs jellegű akadálymentesítésre már kevesebben 
vállalkoztak. Összességében 11 százaléknyian valósítottak meg ilyen jellegű beru-
házást, fejlesztést. A vizsgált kulturális szakterületek között ebben a vonatko-
zásban sincs érdemi különbség.

A fizikai akadálymentesítés elsősorban a vizes blokkokat érintette (mosdó, WC), 
illetve a beruházások az épületbe való bejutást, valamint az épületen belüli mozgást 
könnyítették meg az érintettek számára, pl. rámpával, lifttel. Az infokommuniká-
ciós akadálymentesítés elsősorban az intézmények weblapjához kapcsolódó fejlesz-
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tésekben jelentkeztek (pl. akadálymentesített honlap kialakítása). A múzeumi 
intézmények a társintézményekhez képest inkább valósítottak meg speciálisabb, 
nem elsősorban csak mozgáskorlátozottakhoz kapcsolódó beruházásokat (pl. 
értelmi fogyatékosok/hallássérültek számára: piktogramok, vakok/gyengénlátók 
számára: Braille-írással ellátott információs táblák, hallássérülteknek: indukciós 
hurok) (10. sz. táblázat).

Közművelődési 
intézmények és 

közösségi színte-
rek

Könyv- 
tárak

Muzeális 
intézmé-

nyek

Átlago-
san

akadálymentesített mosdó, 
WC 16 13 12 14

rámpa 14 15 12 13
akadálymentesített honlap 5 8 8 6
piktogramok 4 3 9 5
lift 4 4 6 5
akadálymentes látogatóirányí-
tórendszer: piktogramokkal 
és Braille-írással ellátott 
információs táblák 

4 3 7 4

vezetősáv 5 2 2 4
indukciós hurok és /vagy 
audioguide 2 3 6 3

nyomtatott információs 
anyagok eltérő fogyatékos-
ságúaknak (pl. szórólap a 
mozgáskorlátozottak akadály-
mentes útvonalára, a siketek 
és nagyot hallók eszközhasz-
nálatára stb.) 

1 1 5 2

jeltolmács biztosítása 2 2 2 2
tapintható térkép 1 1 3 1
hangos térkép 0 1 1 1
korlátlift 2 1 1 1
egyéb 0 0 2 1
egyik sem 63 64 58 63
nincs válasz 11 10 12 12

10.sz. táblázat: Az Ön intézménye a vizsgált időszakban beszerzett, beruházott-e a következőkbe? 
(az „igennel” válaszolók százalékos aránya az intézmények típusa szerint)

A kétféle akadálymentesítés ritkán jár kéz a kézben, forrás hiányában inkább csak 
az egyik vagy másik területen tudtak az intézmények fejleszteni. Az akadálymen-
tesítők egynegyede valósított meg beruházást mind a két területen, a többiek több-
nyire „csak” a fizikai akadálymentesítéssel foglalkoztak.

Összességében valamilyen – fizikai és/vagy infokommunikációs – akadálymen-
tesítést az intézmények 26 százaléka valósított meg, ami egyáltalán nem alacsony 
érték (igaz ezt befolyásolhatja az is, hogy a bázisérték se annyira magas). 
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Az esélyegyenlőség egy további dimenziója, hogy mindazokra a társadalmi 
csoportokra, amelyek valamilyen okból kifolyólag – pl. életkoruk, származásuk, 
foglalkozásuk miatt – hátrányban érezhetik magukat, a kulturális intézmények 
mennyiben tudnak fókuszálni, és esetleges szerepvállalásukkal ezeket a hátrá-
nyokat mennyiben tudják tompítani, időlegesen kompenzálni: pl. mindenki talál-
hat-e neki szóló programot, rendezvénysorozatot, mindenki meg van-e valamilyen 
szinten szólítva stb. 

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

–  ismeretterjesztő vagy szórakoztató program/szolgáltatás
 amely az adott célcsoport érdeklődését igyekszik kielégíteni, vagy a nagykö-
zönségnek az adott célcsoportról szól

–  segítő, támogató program/szolgáltatás
amely az élethelyzetében felmerülő problémákra keres megoldást, vagy az élet-
minőségüket javítja.

A hatásmérés kapcsán a kétféle programot egyben kezeltük, és az időbeni össze-
hasonlítás keretén belül azt vizsgáltuk, hogy az adott hátrányosabb helyzetben lévő 
célcsoport vonatkozásában a kulturális intézmények tettek-e valami pluszt, például 
a korábbiakhoz képest nőtt-e a velük foglalkozó, illetve a nekik szóló programok, 
szolgáltatások száma.

Összességében a vizsgált intézmények 40 százaléka nyilatkozott olyan érte-
lemben, hogy valamelyik, általunk kiemelt, esélyegyenlőség szempontjából „veszé-
lyeztetettebb” csoport vonatkozásában nőtt náluk a rendezvények, a szolgáltatások 
száma. Elsősorban a demográfiai ismérvek alapján leírható társadalmi csoportokra 
való fókuszálás erősödött (pl. idősek, gyerekesek, nők), valamint a gazdasági hely-
zetüknél fogva lecsúszó rétegeknek/rétegekről szóló programok (munkanélküliek, 
romák). Az esélyegyenlőség megteremtésének jegyében sokkal ritkábban kerültek 
szóba a marginalizáltabb helyzetben lévő csoportok (pl. szenvedélybetegek, hajlék-
talanok). Igaz, e csoportok háttérbe szorulása azzal is összefüggésbe hozható, hogy 
e csoportok számossága a helyi közösségeken belül is csekélyebb. Az adatok alapján 
elsősorban a közművelődési intézmények vállalják fel ezeket az ismeretterjesztő, 
szórakoztató, vagy segítő, támogató programokat. Azonban az is figyelemreméltó, 
hogy a fogyatékos személyekre való odafigyelés mennyire erőteljes a múzeumi intéz-
ményeknél. A hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos programok dinamikája 
másképpen alakul az intézmények profilja szerint. 

A válaszokat jelentős mértékben differenciálja a Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projektbe való bevonódás mértéke is. Az adatok azt 
mutatják, hogy a Cselekvő közösségek programban való részvétellel párhuzamosan 
nő az esélyegyenlőségi programok száma is. A Cselekvő közösségek – aktív közös-
ségi szerepvállalás programban szereplő intézmények esetében 2-3-szor nagyobb 
annak a valószínűsége, hogy az intézmény valamelyik hátrányosabb helyzetben lévő 
társadalmi csoporttal intenzívebben foglalkozott a vizsgált időszakban. Ez alapján 
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önmagában nem állíthatunk fel még valamilyen közvetlen ok-okozati kapcsolatot. 
Feltehetően a háttérben egy közös tényező, a Cselekvő közösségek projektben való 
részvételre, illetve az esélyegyenlőségi programokban való részvételre is ható 
tényező áll, ami például az érintett intézmények nagyobb aktivitásában jelentkezik, 
vagy az átlagosnál erősebb szociális érzékenységnek, közösségi elköteleződésnek 
köszönhető. 

Míg a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projektben részt-
vevői körében 61 százaléknyian jelezték, hogy az esélyegyenlőség megteremté-
séhez kapcsolódó programjaik száma – valamelyik szegmensben – nőtt a vizsgált 
időszakban, ugyanez az arány a Cselekvő közösségek projekttől távolabb elhelyez-
kedő intézmények esetében csak 28 százalék. A különbség a két intézményi csoport 
között olyan nagymérvű, hogy a többváltozós elemzés is ezt a tényező-együttest 
emeli ki legerőteljesebb differenciáló/magyarázó tényezőként. (Manifeszt módon is 
itt láthatóak a legnagyobb véleménykülönbségek.) 

Ha a Cselekvő közösségek projekt kapcsán ki kellene emelni egy olyan elemet, 
amely a legmarkánsabb eltérést mutatja a két intézménycsoport – a projektben 
résztvevő és a projektben részt nem vevő – között, akkor ezt lehet a legemblematiku-
sabbnak tekinteni. E tényező kiemelkedése viszont csak részben kapcsolható össze 
a Cselekvő közösségek programban résztvevő intézmények feltehetően meglévő 
nagyobb érzékenységével, illetve témához való nagyobb affinitásával. 

A másik nagyon markáns különbség – a többváltozós elemzés szerint – ugyanis 
a lakossági igényekre való nagyobb odafigyelésben, az igényekre való érdemibb 
reagálásban, és ebből kifolyólag a látogatók erőteljesebb bevonzásában jelentkezik a 
két csoport között. A nagyobb vonzerő, a nagyobb látogatószám pedig a programok 
számának emelkedésének köszönhető. Az esélyegyenlőség biztosítása jegyében 
megtartott nagyobb programszám is erőteljesen hozzájárul ahhoz, hogy a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségvállalás projektben részt vevő intézmények nagyobb 
látogatottsági adatokat tudnak produkálni, és népszerűek a vendégek körében.

3.6. Felhasznált irodalom

Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) (2019): A kulturális 
intézmények társadalmiasított működési módja. Cselekvő közösségek, Szent-
endre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. 
– Országos Széchényi Könyvtár.

Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani 
útmutató. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. Elér-
hető: https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/. Letöltés: 2019.07.10.

Kulturális statisztikai rendszer (2017) Budapest, Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma. Elérhető: http://kultstat.emmi.gov.hu/cikkek/kulturalis-statisztikai. 
Letöltés: 2019.03.05.
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Ponyi László – Arapovics Mária – Bódog András (szerk.) (2019): Magyarországi 
múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények reprezentatív felmé-
rése kutatási jelentés. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabad-
téri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi 
Könyvtár.

Sólyom Barbara – Ponyi László (szerk.) (2019): A kulturális közösségszervezés 
gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal, Cselekvő közösségek, Szentendre 
– Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – 
Országos Széchényi Könyvtár.

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum: „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001. Elérhető: http://mokk.skanzen.hu/
cselekvo-kozossegek2016.html. Letöltés: 2019.07.05.
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4.  A kulturális intézmények 
társadalmiasításának vizsgálata

Mikó Fruzsina, Bartalos Zsuzsanna (Eruditio Oktatási Zrt.)

4.1. A kutatás célja és indoklása20

A kulturális ágazatban történő társadalmiasítás célja, hogy az intézmények szerves 
részévé váljanak a helyi közösség életének – a folyamat során a közösség bevonásra 
kerül az intézmény életébe. A társadalmiasítási folyamatban kiemelkedik az intéz-
ményvezető szerepe, leggyakrabban az ő hozzáállásán múlik, hogy a helyi közösség 
milyen mértékben kerül bevonásra az intézmény életébe. A tapasztalatok szerint 
a hazai gyakorlatban az igények becsatornázásától való határozott elzárkózástól 
kezdve a teljes mértékben társadalmiasított működésig megtalálható a társadal-
miasítás mértékének teljes skálája. Annak érdekében, hogy a lakosság kezdemé-
nyezőkészsége ne csökkenjen, a közösség bevonása iránti igény nem lehet esetleges, 
a folyamatnak tehát rendszerszinten meg kell szilárdulnia, jelen kell lennie az 
intézmények szabályozásában.21 A társadalmiasítás folyamata eltérhet intéz-
ménytípustól, településtől, regionalitástól függően; továbbá a közösség részvétele a 
kulturális intézmények működtetésében spontán is kialakulhat.22

A kutatás célja, hogy a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
uniós finanszírozású (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt módszertani fejlesztési 
irányelveinek megalapozásához, a kulturális intézmények közösségi részvételen 
alapuló működéséhez, társadalmiasításához adatokkal szolgáljon.

20  A kutatási összefoglalás a Kuthy-Megyesi Judit – Ponyi László (szerk.) (2019): Kulturális intézmé-
nyek társadalmiasítási folyamatai Magyarországon. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár 
kiadvány alapján készült.

21  Beke Márton (szerk.) (2017): Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése. Szentendre 
– Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi 
Könyvtár. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_tarsadalmia-
sitas_20170331.pdf. Letöltés: 2019.07.10.

22  „Azon intézmények működnek társadalmiasított formában, amelyek aktivitásainak meghatáro-
zásában, megvalósításában és értékelésében a település, településrész lakosai tevékenyen részt 
vesznek, és ezek beépítésre kerülnek az intézmény belső működését meghatározó dokumentumok-
ba.” Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) (2019): A kulturális intézmé-
nyek társadalmiasított működési módja. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. 8.o. Elérhető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Tarsadalmasitas-beliv-boritoteritve.pdf. Letöl-
tés: 2019.07.02.
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4.2. A kutatás módszertana

A Cselekvő közösségek projekt keretében az adatfelvétel első alkalommal 2017. 
október és december között; majd második alkalommal 2019. január és március 
között zajlott. Az első alkalom során 54 – a projektbe vizsgálati csoportként bevont 
– intézmény, valamint 54 – kontrollcsoportként bevont – intézmény alapdokumen-
tumainak, valamint honlapjának elemzésére került sor. A második alkalom során 
– az 54 bevont intézmény esetében – ismét sor került az intézményi alapdokumen-
tumok, valamint a honlap elemzésére; továbbá az adatfelvétel az intézményveze-
tőkkel készített strukturált interjúkkal egészült ki. 

A kutatás első fázisában az 54 vizsgálati-, valamint 54 kontrollcsoport intéz-
mény alapdokumentumainak, valamint honlapjának elemzésére került sor egy 
előre meghatározott szempontrendszer alapján. A kutatás második fázisában 
sor került a dokumentumelemzési szempontrendszer felülvizsgálatára, amelynek 
eredményeként 2 újabb szemponttal egészült ki. A kutatás második fázisában a 
kiegészített szempontrendszer mentén az 54 vizsgálati intézmény alapdokumen-
tumainak köre, valamint honlapja került elemzésre. A második fázisban a doku-
mentumelemzés az intézményvezetők körében lebonyolított strukturált interjús 
vizsgálattal egészült ki: az interjús beszélgetésbe 52 intézmény képviselője adta 
beleegyezését. Az 52 interjúból 51 interjú telefonon, 1 interjú pedig személyesen 
került rögzítésre.

A kutatást a Cselekvő közösségek projekt keretében az Eruditio Oktatási Zrt. 
végezte a NMI Művelődési Intézet Nkft. koordinálásával a Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és az Országos Széchényi 
Könyvtár együttműködésében.

4.3. A kutatás kérdései

Az intézmények dokumentumainak bekérése, valamint a második adatfelvételi 
hullám során az intézményvezetők interjús beszélgetésre való felkérése három 
lépésből állt: elsőként e-mailben; majd szükség esetén telefonon; végül szükség 
esetén ismét e-mailben kerestük fel az intézményeket az adatgyűjtés szándékával.

Területenként a következő dokumentumok vizsgálatára került sor:
• Muzeális intézmények területe / Muzeális intézmények:

– Működési engedély;
– Alapító okirat;
– Szervezeti- és Működési Szabályzat;
– Honlap.
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• Muzeális intézmények területe / Múzeumok:
– Működési engedély;
– Alapító okirat;
– Szervezeti- és Működési Szabályzat;
– Múzeumi küldetésnyilatkozat;
– Stratégiai terv;
– Éves szakmai jelentés és terv;
– Éves teljesítményértékelés; 
– Honlap.

• Könyvtári terület / Könyvtárak:
– Küldetésnyilatkozat;
– Gyűjtőköri szabályzat;
– Szervezeti- és Működési Szabályzat;
– Használati szabályzat;
– Munkaterv;
– Éves Beszámoló
– Honlap.

• Közművelődési terület / Közművelődési intézmények és közösségi színterek:
– Székhely szerinti település Közművelődési rendelete;
– Éves munkaterv;
– Éves beszámoló;
–  Szervezeti- és Működési Szabályzat (a közösségi színterek esetében e doku-

mentum hiánya esetén is teljeskörűnek tekinthető az adatszolgáltatás);
– Honlap.

4.4. A kutatás mintájának bemutatása

A vizsgált intézmények három fő terület szerint csoportosíthatók: muzeális intéz-
mények; könyvtárak; valamint közművelődési intézmények. A minta részét képező 
intézményeket az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és az Országos 
Széchényi Könyvtár konzorciumi együttműködésben, mint Megrendelők bocsáj-
tották az adatgyűjtést végző Szolgáltató rendelkezésére. Mind a kontrollcsoport, 
mind a vizsgálati csoport 18-18 intézményt tartalmazott a három intézménytí-
pusnak megfelelően.

A következő táblázatokban (11. sz. és 12. sz. táblázat) név szerint ismertetjük a 
kontrollcsoportba, valamint a vizsgálati csoportba bevont intézményeket.
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Muzeális
intézmények Könyvtárak Közművelődési intézmé-

nyek

1. Déri Múzeum Balassi Bálint Megyei 
Könyvtár

Aba-Novák Agóra Kulturális 
Központ

2. Dr. Batthyány-Stratt-
mann László Múzeum

Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár

Alsózsolcai Közösségi Ház és 
Könyvtár 

3. Göcseji Múzeum Csorba Győző Könyvtár Bartók Béla Művelődési Ház

4. Gróf Esterházy Károly 
Múzeum Csurgó Városi Könyvtár Együd Árpád Kulturális 

Központ

5. Györffy István Nagy-
kun Múzeum

Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Felgyői IKSZT

6. Halasi Csipke Közala-
pítvány – Csipkeház

Erdei Ferenc Közösségi 
Színtér

Goldmark Károly Művelődési 
Központ  

7. Jász Múzeum Keresztély Gyula Városi 
Könyvtár

Jászkerület Kulturális és Mű-
vészeti Közhasznú Nonprofit 

Kft.

8. Jósa András Múzeum Kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár

Kecskeméti Gábor Kulturális, 
Sport és Turisztikai Központ

9. Komáromi Klapka 
György Múzeum Közösségi Ház és Könyvtár KoBeKo Művelődési Központ

10. Míves Tojás Gyűjte-
mény

Martonosi Pál Városi 
Könyvtár

Kovács Pál Művelődési Köz-
pont, Tiszafüred

11. Munkácsy Mihály 
Múzeum

Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár 
Karancslapujtő – Karancsla-

pujtőért Alapítvány

12. Rétközi Múzeum Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár

Petőfi Sándor Művelődési Ház 
és Könyvtár

13. Thorma János 
Múzeum

Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár

Saári Közösségi Ház és 
Könyvtár

14. Thúry György Mú-
zeum

Művelődési Ház és Könyv-
tár

Téglási Városi Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény

15. Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum Nagyközség Könyvtár

TEMI Móricz Zsigmond Műve-
lődési és Ifjúsági Ház Alapít-

ványa

16. Herman Ottó Múzeum Somogyi Károly Városi és 
Megyei Könyvtár Vigadó Kulturális Központ

17. Laczkó Dezső Múzeum
Tatabánya MJV József 
Attila Megyei és Városi 

Könyvtár

VOKE Batsányi János Művelő-
dési és Oktatási Központ

18. Szent István Király 
Múzeum

Verseghy Ferenc Könyvtár 
és Közművelődési Intéz-

mény

Wass Albert Művelődési Köz-
pont és Városi Könyvtár

11.sz. táblázat: Az adatfelvételbe bevont kontrollcsoport intézmények listája
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Muzeális
intézmények Könyvtárak Közművelődési intézmé-

nyek

1. Balatoni Múzeum Berzsenyi Dániel Könyv-
tár A Vértes Agórája

2. Békés Városi Jantyik 
Mátyás Múzeum

Dr. Kovács Pál Könyvtár 
és Közösségi Tér

Balatonboglári Varga Béla 
Kulturális Központ

3. Beregi Múzeum Egressy Béni Városi 
Könyvtár

Balatonfüredi Kulturális 
Nonprofit Kft.

4.

Csornai Városi Mű-
velődési Központ és 

Könyvtár Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely

Halis István Városi 
Könyvtár

Balázs József Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ

5. Csurgó Város Helytör-
téneti Gyűjtemény

II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár

Csabagyöngye Kulturális 
Központ

6. Damjanich János 
Múzeum

Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár

Felsőtárkányi Közművelődési 
Intézmény

7. Dobó István Vármúze-
um – Központi egység

Jókai Mór Városi Könyv-
tár

Furmann Imre Művelődési 
Ház és Könyvtár

8. Kőszegi Városi Múze-
um – Központi egység

Justh Zsigmond Városi 
Könyvtár

Gencsapáti Művelődési Ház és 
Könyvtár

9. Kunszentmártoni 
Helytörténeti Múzeum

Községi és Iskolai Könyv-
tár

Glatz Oszkár Művelődési Köz-
pont és Könyvtár

10. Marcali Múzeum Ladányi Mihály Könyvtár Katona József Művelődési Ház 
és Könyvtár

11. Pásztói Múzeum Mártélyi Általános Műve-
lődési Központ

Közösségi-Kulturális Központ 
és Könyvtár

12. Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum

Németi Ferenc Városi 
Könyvtár Levéli Kultúrház IKSZT

13. Rippl-Rónai Múzeum Nyírség Könyvtár Alapít-
vány

Martfű Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár

14.
Tornyai János Múzeum 
és Közművelődési Köz-
pont – Központi egység

Paksi Pákolitz István 
Városi Könyvtár Szent-Györgyi Albert Agóra

15. Zempléni Múzeum Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár SZÍN-TÉR Művelődési Ház

16. Bocskai István Mú-
zeum

Szigetvári Városi Könyv-
tár

Városi Könyvtár és Művelődé-
si-Felnőttképzési Központ

17. Hansági Múzeum Városi Könyvtár Kisköre Városi Művelődési Központ

18. Úttörténeti Múzeum Zákányszéki Művelődési 
Ház és Könyvtár

VOKE Egyetértés Művelődési 
Központja

12.sz. táblázat: Az adatfelvételbe bevont vizsgálati intézmények listája

A beérkezett / online elérhető intézményi dokumentumok; valamint az intézmény-
vezetői interjúk hanganyagainak feldolgozása egy-egy előre meghatározott szem-
pontrendszer mentén történt, és adatbázis struktúrába került rögzítésre. Az előállt 
– összesen három darab – adatbázis formátuma .sav kiterjesztésű adatfájl, amelyek 
elemzéséhez az SPSS Statistics szoftvercsomagot alkalmaztuk. Az dokumentu-
melemzés során mindig az adott intézmény esetében rendelkezésre álló dokumen-
tumokból, a lehető legtöbb releváns információ kinyerésére törekedtünk. Az eset 
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alapú megközelítés használata azzal indokolható, hogy egy információ több doku-
mentumban is szerepelhet, ezért ez teljesebb adatbázishoz vezet, mint a dokumen-
tumalapú vizsgálat.

Az interjú- és a dokumentumelemzéshez használt változók jelentős része alacsony 
mérési szintű, amely a használható statisztikai módszerek köréből az egyszerű 
riportok esetében a gyakorisági táblák, az összefüggések elemzése során pedig a 
kereszttáblák használatát teszi lehetővé. Az ismertetett statisztikai módszerekhez 
tartozó ábrázolások közül a legjobban feldolgozható az oszlopdiagram. Az eredmé-
nyek áttekintését könnyítik a csoportosított oszlopdiagramok, amelyeken – az adott 
vizsgálati szempont szerint – a dokumentumelemzés első adatfelvételi hullámának 
eredményeit (kontrollcsoport és vizsgálati csoport), illetve a második adatfelvételi 
hullám eredményeit (vizsgálati csoport) is szemléltetjük. A csoportosított oszlop-
diagramok segítik a két adatfelvételi hullám eredményei közti eltérés – ezáltal a 
társadalmiasítás folyamatában bekövetkezett fejlődés – azonosítását.

4.5. Főbb eredmények bemutatása

A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja útmutatóban a társa-
dalmiasítási folyamat szintjeiről is részletes leírást olvashatunk. A közösségi rész-
vételen alapuló működés, a kulturális intézmények (múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények) közösségi részvételi modellje az alábbi lépésekben 
írható le:

„1.  lépés: A közösségi részvételi működéshez szükséges folyamat (társadalmiasí-
tott működési mód) előkészítése, 

2.  lépés: Az érintettek azonosítása és elérése,
3.  lépés: A megfelelő részvételi szint kitűzése (tájékoztatás, egyeztetés, bevonás, 

együttműködés, vagy felhatalmazás),
4.  lépés: Közösségi részvétel a döntéshozás folyamatában (a nyilvánosság, 

a közösség részvételének, a döntési folyamatokba vonásához szükséges 
eszközök)

5.  lépés: A közösségi működés összehangolt céljai és eszközei 
6.  lépés: Intézményi dokumentumokban megjelenített folyamat
7.  lépés: A közösségi részvételen alapuló működés megszilárdítása.”

A kívánatos részvételi szint kiválasztásánál figyelembe kell venni az adott hely-
zetet, az adott környezetet, a helyi közösséget és annak hagyományait, az intéz-
ményi adottságokat és lehetőségeket, a bevonható szereplők adottságait, körét és 
számát, az elképzeléseket, az egyeztetésekre való képességet, valamint a megvaló-
sítandó projektet. Mindezek meghatározzák, hogy a részvétel mely szintje érhető el. 

A módszertani útmutató szerint a következő társadalmi részvételi szinteket 
tudjuk megkülönböztetni, amelyek segítik a közösség bevonását a döntéshozatalba: 
tájékoztatás, konzultáció, bevonás, együttműködés és felhatalmazás. 
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Tájékoztatás

A módszertani útmutató szerint a társadalmi részvétel folyamatának első szintje 
a tájékoztatás. A tájékoztatás csak egyoldalú kommunikációt feltételez, amelynek 
kidolgozottságára, megbízhatóságára, részletességére és igényességére építve lehet 
párbeszédet kezdeményezni.23 A dokumentumelemzés szempontrendszere; vala-
mint az interjúterv esetében egyaránt az intézmények tájékoztatási eszköztárának 
(minőségi és mennyiségi) feltérképezésére alkalmas szempontok összeállítására 
törekedtünk.

A dokumentumelemzés és az interjúelemzés eredményei is arra utalnak, hogy 
a tájékoztatási eszközök között legnagyobb számban a közösségi oldalt, valamint 
a weboldalt használják az intézmények. A következő ábra (18. sz. ábra) az utóbbi 
használatának gyakoriságában kimutatható változást szemlélteti.

18.sz. ábra: Weboldallal rendelkező intézmények száma

Az 18. sz. ábráról leolvasható, hogy a vizsgálati csoportban, a könyvtárak, valamint 
a közművelődési intézmények körében egy számmal nőtt a weboldallal rendelkező 
intézmények száma a két adatfelvételi hullám között. 

Az interjúalanyok között csupán 43 személy említette a weboldalt, mint tájé-
koztatási eszközt; a közösségi oldalt azonban 52-ből 52 interjúalany megemlítette, 
továbbá 31 fő ennek felületét tartotta a leghatékonyabb tájékoztatási eszköznek. A 
tájékoztatás kapcsán az interjúalanyok a személyes kommunikáció fontosságára is 
felhívták a figyelmet; továbbá több interjúalany is kiemelte, hogy – bár egyre több 

23  Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) (2019): A kulturális intézmények 
társadalmiasított működési módja. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. 22. o. Elérhető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Tarsadalmasitas-beliv-boritoteritve.pdf. Letöl-
tés: 2019.07.02.
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személyhez jut el az információ interneten keresztül – továbbra is elengedhetetlen 
az írott sajtóban való megjelenés, a papír alapú meghívók küldése, plakátok készí-
tése a nem internethasználó célszemélyek elérése érdekében.

A tájékoztatás szintjéhez kapcsolható, hogy az intézmények milyen tartalmakat 
tesznek közzé az általuk használt online / offline felületeken. Az intézményi doku-
mentumoknak kifejezetten alacsony száma érhető el nyilvánosan az intézmények 
honlapjain. A második adatfelvételi hullám során elemzett 48 honlap között csupán 
23 esetében volt online elérhető az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata. A 
Szervezeti és Működési Szabályzat elérhetőségét összehasonlítottuk az első adatfel-
vételi hullám során tapasztaltakkal (19. sz. ábra).

19.sz. ábra: A Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető az intézményi honlapon  
(intézmények száma)

Legnagyobb számban – mindkét alkalom során – a könyvtárak honlapján volt elér-
hető a Szervezeti és Működési Szabályzat (19. sz. ábra). A könyvtárak, valamint a 
közművelődési intézmények esetében is egy számmal nőtt azon intézmények száma, 
amelyek honlapján nyilvánosan elérhető a Szervezeti és Működési Szabályzat – 
jelentős változás azonban nem volt azonosítható a két adatfelvételi hullám között.

A vizsgált intézményi honlapokon – mindkét vizsgálati alkalom során – az intéz-
mények elérhetősége; fotó-, videódokumentáció (galéria); a programokkal kapcsolatos 
alapinformációk; illetve az eseti programokkal kapcsolatos információk szerepeltek 
a legtöbb esetben. A rendszeres programokról, foglalkozásokról már alacsonyabb 
számban nyújtottak tájékoztatást a honlapok, amelynek alakulását a most követ-
kező 20. ábrán szemléltetjük.
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20. sz. ábra: A honlap tájékoztatást nyújt a rendszeres programokról, foglalkozásokról pl. foglalko-
zásváz, órarend (intézmények száma)

A dokumentumelemzés második időpontjában – a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elérhetőségéhez hasonlóan – a könyvtárak, valamint a közművelődési intézmé-
nyek honlapjai esetében volt eggyel nagyobb számban megtalálható tájékoztatás 
a rendszeres programokról, foglalkozásokról (pl. foglalkozásváz/órarend) (20. sz. 
ábra). Érdemesnek tartjuk kiemelni továbbá, hogy a vizsgálati csoportba sorolt 
közművelődési intézmények esetében a kontrollcsoporthoz viszonyítva kifejezetten 
alacsony számban nyújtottak tájékoztatást az intézményi honlapok a rendszeres 
programokról, foglalkozásokról. Erre azért is fontos felhívnunk a figyelmet, mert 
a közművelődési intézménytípus esetében jellemző kiemelt mértékben, hogy külön-
böző civilek, csoportok, közösségek rendszeres foglalkozásaihoz biztosít helyszínt.

21. sz. ábra: A tervek között szerepel az intézmény tájékoztatási eszközeinek bővítése és/vagy 
fejlesztése (intézmények száma)
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A 21. sz. ábra szemlélteti, hogy az elemzett intézményi dokumentumokban hány 
intézmény esetében szerepelt a tájékoztatási eszközök bővítésére és/vagy fejlesz-
tésére vonatkozó elem a tervek között. Ahogyan az ábráról is leolvasható, a 
könyvtárak esetében stagnált, a közművelődési-, illetve a muzeális intézmények 
esetében csökkent azoknak az intézményeknek a száma, amelyek dokumentu-
maiban szerepelt a tervek között a kérdéses elem. A második alkalom során 
tehát 22 intézmény helyett 18 intézmény dokumentumaiban volt azonosítható 
a tervek között a tájékoztatási eszközök bővítése és/vagy fejlesztése; az interjús 
vizsgálat során azonban az interjúalanyok jelentős többsége tudott valamilyen 
területet említeni a tájékoztatáshoz kapcsolódóan, amelyben az intézmény fejlő-
dése szükséges.

A kutatás második fázisában lebonyolított interjús vizsgálat fontos eredménye 
tehát, hogy az interjúalanyok milyen lehetséges fejlődési irányokat; illetve milyen 
akadályokat azonosítottak a tájékoztatással kapcsolatban. A legtöbb interjúalany 
az új felületek bevezetését; illetve bizonyos célcsoportok megszólítására való aktí-
vabb törekvést említette, mint a tájékoztatás fejlesztésével kapcsolatban szükséges 
lépést. A megfelelő tájékoztatás biztosításának fő akadályát a humánerőforrás-hi-
ányban; illetve a rendelkezésre álló, szűk anyagi keretben látták a megkérdezettek. 
Az interjúalanyok benyomásai alapján az információ elsősorban az érdeklődőkhöz 
jut el – az érdeklődő réteg az intézmény teljes tevékenységével kapcsolatban jól 
tájékozott.

Konzultáció

A módszertani útmutató szerint a társadalmi részvétel folyamatának második 
szintje a konzultáció. A konzultáció szintjén a döntés és a megvalósítás egyaránt 
az intézmény kezében marad, azonban igyekszik tájékozódni a helyi közösség 
igényeiről, elégedettségéről. A konzultáció esetében már kétirányú kommuni-
kációra van szükség, az erre alkalmas eszközök köre pedig korlátozottabb. A 
vizsgálati szempontok ezért arra irányultak, hogy a szervezeti működésében 
mennyire rendezkedtek be az intézmények a vélemények befogadására és azok 
kezelésére; illetve kialakítottak-e kétirányú kommunikációra lehetőséget bizto-
sító eszközöket.24

24  Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) (2019): A kulturális intézmények 
társadalmiasított működési módja. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. 22. o. Elérhető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Tarsadalmasitas-beliv-boritoteritve.pdf. Letöl-
tés: 2019.07.02.
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22. sz. ábra: Intézmények száma, amelyek dokumentumaiban van rögzített eljárásrend a helyi 
közösség véleményének becsatornázására az intézmény által tervezett rendezvényekkel, progra-

mokkal, foglalkozásokkal kapcsolatban

Kutatásunk adatai szerint az 22. sz. ábra szemlélteti, hogy két adatfelvételi hullám 
között a közművelődési intézmények körében nőtt azon intézmények száma, 
amelyek dokumentumaiban megtalálható a helyi közösség – az intézmény által terve-
zett rendezvényekkel, programokkal, foglalkozásokkal kapcsolatos – véleményének 
becsatornázására vonatkozó eljárásrend. A közművelődési intézmények körében 
tapasztalható fejlődés mellett azonban továbbra is a könyvtárak dokumentumaiban 
található meg legnagyobb számban a kérdéses eljárásrend. A helyi közösség vélemé-
nyének becsatornázása az intézmény által tervezett rendezvényekkel, programokkal, 
foglalkozásokkal kapcsolatban – a dokumentumok alapján – jellemzően papír alapú 
/ online kérdőíves igényfelmérés útján történik.

A kutatás második fázisában megkérdezett interjúalanyok mind a tervezett, 
mind a megvalósított programokkal, foglalkozásokkal kapcsolatos vélemények becsa-
tornázásának fő módjaként a személyes visszacsatolást, közvetlen / közvetett szemé-
lyes visszajelzéseket és ezek beépítését említették. Összesen 22 interjúalany számolt 
be arról, hogy a közösség véleményének becsatornázására igényfelmérés és/vagy 
elégedettségmérés ad lehetőséget; 30 interjúalany azonban a vélemények becsator-
názásának egyéb módját – hangsúlyosan a személyes beszélgetéseket – említette.

A tervezett/megvalósított programokkal kapcsolatos vélemények becsator-
názása mellett a javaslattétel, illetve panasztétel lehetősége is fontos eleme a 
konzultációnak.
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23. sz. ábra: Intézmények száma, amelyek dokumentumaiban van rögzített eljárásrend a javaslatté-
telre vonatkozóan

A 23. sz. ábra szemlélteti, hogy miként alakult a kutatás két fázisában azoknak az 
intézményeknek a száma, amelyek dokumentumaiban azonosítható volt javaslatté-
telre vonatkozó eljárásrend. Az igényfelméréshez hasonlóan a javaslattétel esetében 
is a közművelődési intézmények körében nőtt meg jelentősebben azon intézmények 
száma, amelyek dokumentumaiban megtalálható volt erre vonatkozó eljárásrend. 
Javaslattételre – a dokumentumokban fellelhető információ alapján – fogadóórákon, 
üléseken, illetve az intézményvezető megkeresése során van lehetőség.

Az intézményvezetőkkel készített interjús vizsgálat eredményei alapján a javas-
lattétel, illetve a panasztétel is főként informális úton, személyes beszélgetések során, 
közvetetten (pl. civil szervezeteken, iskolákon keresztül) vagy közvetlenül jut el az 
intézmény dolgozóihoz; majd a szakmai munka során ezek megvitatásra és eseten-
ként beépítésre kerülnek. A személyes visszacsatolás mellett a közösségi média felü-
letét is több interjúalany megemlítette, mint a javaslattétel lehetséges platformját. 
Az intézmény szempontjából a konzultáció pozitív hozadékának tekinthető a látoga-
tókör bővülése; míg a nehézségek között bizonyos célcsoportok (pl. fiatalok) nehezebb 
megszólítását azonosították az interjúalanyok.

A z intézmény tevékenységébe való bevonás

A társadalmi részvétel folyamatának harmadik szintjén már a megvalósításba is 
bevonásra kerülnek a helyi lakosok, közösségek, csoportok, civil szervezetek tagjai. 
A döntéshozatal ugyan ezen a szinten még teljes mértékben az intézmény kezében 
van, de a közösség részvétele, aktivitása már a hétköznapi működés során is kézzel-
foghatóvá válik. A szempontrendszer vonatkozó elemei tehát részben az intézmény 
önkéntesek fogadására való felkészültségére irányultak (tehát arra, hogy az intéz-
mény mennyire képes a közösség proaktív tagjait integrálni működésébe); részben 
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pedig a helyi lakosok, csoportok, közösségek intézményi tevékenységbe való bekap-
csolódásának egyéb lehetőségeire.

Az interjús vizsgálat során kiemelt hangsúlyt fektettünk annak feltérképezé-
sére, miként van lehetősége a helyi lakosoknak, csoportoknak, közösségeknek, civil 
szervezeteknek bekapcsolódnia az intézmény tevékenységébe. Az eredmények alapján 
ennek egyik alapvető gyakorlata, hogy az intézmény helyszínt biztosít a közösségek 
számára foglalkozásaikhoz, rendezvényeikhez. Mindemellett – az interjúalanyok 
beszámoló alapján – a helyi lakosok, csoportok, közösségek összességében nyitottak 
az intézményekkel való együttműködésre a programok tervezésével és lebonyolítá-
sával kapcsolatban és az intézmények többségénél részt is vesznek a folyamatban 
(pl. intézményi programon önkéntes segítséget nyújtva).

Az 52 interjúalanyból 36 fő nyilatkozta, hogy az intézmény toborozza az önkénte-
seket, vagy valamilyen formában motiválja az önkéntességet, illetve a helyi lakosok, 
csoportok, közösségek, civil szervezetek bevonását. Az önkéntesek toborzásának 
/ önkéntesség motiválásának elsődleges módja a középiskolákon keresztül történő 
toborzás; valamint a közösségi médián / honlapon közzétett felhívás az önkéntes 
munka lehetőségére.

24. sz. ábra: Önkéntesek az intézmény munkájában eseti vagy rendszeres jelleggel részt vesznek 
(intézmények száma)

A 24. sz. ábra azon intézmények számát szemlélteti a két adatfelvételi hullám időpont-
jában, amelyek dokumentumaiban volt egyértelmű információ arra vonatkozóan, hogy 
az intézmény munkájában eseti vagy rendszeres jelleggel önkéntesek vesznek részt. A 
muzeális-, illetve a könyvtárak esetében a 2. adatfelvételi hullám során változatlanul 
5, illetve 9 intézmény dokumentumaiban volt megtalálható a kérdéses információ; a 
közművelődési intézmények esetében pedig 6-ról 5-re csökkent a kérdésben releváns 
intézmények száma. Az intézményi dokumentumokba átvezetett információ alapján 
tehát a könyvtárak kiemelkednek az önkéntesek foglalkoztatása tekintetében. Az 
elemzett dokumentumok alapján az önkéntesek jelentkezésének és munkavégzésének 
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leggyakoribb módja az iskolai közösségi szolgálat, a középiskolákkal kötött együtt-
működéseken keresztül. Mindemellett azonban néhány intézmény esetében egyéb 
önkéntes programra (pl. munkanélküliek integrációját segítő önkéntes programra) 
vonatkozó információ is megjelenik a dokumentumokban.

A 2. alkalommal lebonyolított dokumentumelemzés során tehát 54-ből összesen 
14 intézmény dokumentumaiban volt megtalálható információ az önkéntesek 
bekapcsolódásával kapcsolatban. Az interjús vizsgálat eredményei azonban más 
képet mutatnak: ugyanis összesen 52-ből 40 intézmény képviselője nyilatkozta, 
hogy az adatfelvétel időszakában is segítik önkéntesek a munkájukat. Továbbá 
fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy bár a dokumentumokba a könyvtárak 
esetében került legnagyobb számban átvezetésre az önkéntesek foglalkoztatására 
vonatkozó információ, az interjús beszélgetések során kb. megegyező számban 
említették mindhárom intézménytípus képviselői, hogy önkéntesek segítik munká-
jukat. Mind a dokumentumelemzés, mind az interjús vizsgálat eredményei alapján 
megállapítható, hogy az önkéntesek jellemzően vállalnak valamilyen részfeladatot 
az intézményi programok szervezésében / előkészítésben, illetve lebonyolításában 
(pl. vendégek fogadása, étel-ital kínálás, teremrendezés, ruhatár stb.). A progra-
mokon, rendezvényeken nyújtott segítség; illetve az adminisztratív feladatok (pl. 
adatrendezés) mellett egyéb, szakképzettséget nem igénylő, kreatív feladatokkal is 
megbízhatók az önkéntesek, mint pl. „internet-oktatás” az idősebb generáció tagjai 
számára; plakátok / pólók tervezése; könyvajánlók / cikkek írása stb.

A helyi lakosok, csoportok, közösségek, civil szervezetek bevonása, illetve az 
önkéntesek foglalkoztatása közösségépítő hatással bír; pozitívan hat az intézményi 
kapcsolatháló és vendégkör bővülésére; nem utolsó sorban pedig „felfrissülést” hoz az 
intézmény életébe, új, kreatív ötleteknek, kezdeményezéseknek teret adva. Az emlí-
tett csoportok koordinációja azonban idő- és energiaráfordítást, szakmai útmutatást 
igényel az intézmény részéről. Az intézmény és a helyi lakosok, csoportok, közös-
ségek, civil szervezetek között kialakított jó kapcsolat tehát kölcsönösen jövedel-
mezővé válhat mindkét fél számára, elősegíti mind az intézmény, mind az említett 
csoportok fejlődését.

Együttműködés

A módszertani útmutató szerint a társadalmi részvétel folyamatának negyedik 
szintje az együttműködés. Az együttműködés szintjén az intézményen kívüli részt-
vevő nem csupán feladat-végrehajtó, hanem egyúttal társ-döntéshozó is a megvaló-
sítás során.25 A kutatás során a szempontrendszer fókusza ezért az együttműködő 
szereplők közös fellépése szabályozási környezetének kidolgozottságára került, 

25  Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) (2019): A kulturális intézmények 
társadalmiasított működési módja. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. 23. o. Elérhető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Tarsadalmasitas-beliv-boritoteritve.pdf. Letöl-
tés: 2019.07.02.
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ugyanis a döntéshozásban már nagyobb hangsúllyal jelenik meg a felelősség kérdése. 
Továbbá kulcskérdésként tekintünk az együttműködések átláthatóságára is, ezért 
nyilvánossággal kapcsolatos kérdések is beépítésre kerültek a szempontrendszerbe.

A dokumentumelemzés, valamint az interjúelemzés eredményei alapján egya-
ránt az intézmény együttműködései más intézményekkel, szervezetekkel, csopor-
tokkal, közösségekkel jellemzően együttműködési megállapodás, esetenként csak 
szóbeli megegyezés mellett jönnek létre. Vezetői szinten a helyi közösségekkel való 
együttműködés célja a 2. adatfelvételi hullám során mindössze 12 intézmény doku-
mentumaiban jelent meg. Az intézményvezetőkkel folytatott interjúk azonban 
ebben a kérdésben is más eredményt mutattak. Az 52-ből 26 interjúalany már 
az interjús beszélgetések legelején – a közösségi, részvételi alapú működtetéssel 
kapcsolatos véleménye kérdezésekor – említette, hogy az általa képviselt intézmény 
jelenlegi és jövőbeni törekvései között is szerepel a helyi közösségek, csoportok bevo-
nása, együttműködések kialakítása.

Az együttműködések egyik lehetséges – és egyúttal jellemző – módja a prog-
ramok, rendezvények szervezésében, illetve lebonyolításában való együttműködés.

25. sz. ábra: Az intézménynek van olyan programja, amelyet nem önállóan, hanem partnerségben 
szervez (intézmények száma)

A 25. sz. ábra szemlélteti, hogy a kutatás két fázisában hány intézmény dokumen-
tumaiban volt megtalálható arra utaló információ, hogy az intézmény programjai 
között találhatók partnerségben szervezett programok is. Míg a muzeális intézmé-
nyek esetében a második alkalom során kevesebb intézmény dokumentumaiban 
volt megtalálható a kérdéses információ; a könyvtárak, illetve a közművelődési 
intézmények esetében nőtt azoknak az intézményeknek a száma, amelyek doku-
mentumaiban rögzítésre került partnerségben szervezett programokkal kapcso-
latos információ.

Bár a kutatás második fázisában lebonyolított dokumentumelemzés során már az 
intézmények több mint felének dokumentumaiban megtalálható volt az információ, 
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hogy bizonyos programjait partnerekkel együtt szervezi az adott intézmény; az intéz-
ményvezetőkkel folytatott interjúk eredményei ennél is pozitívabb képet mutatnak 
a társadalmiasítás tekintetében. Mindössze 4 intézmény képviselője nyilatkozta 
egyértelműen a beszélgetés során, hogy nincs olyan intézményi program, amelyet 
helyi lakosokkal, csoportokkal vagy közösségekkel partnerségben szerveznek; 
amelynek lehetséges oka – az interjúalanyok beszámolói alapján, – hogy nincs olyan 
méretű programja az intézménynek, amely esetében releváns lenne az együttműkö-
désben történő szervezés. Azon intézmények esetében, amelyeknél megrendezésre 
kerülnek helyi lakosokkal, csoportokkal vagy közösségekkel partnerségben szerve-
zett programok, ezek a programok jellemzően a nagyobb, éves szinten megrendezésre 
kerülő programok (pl. Múzeumok Éjszakája), vagy városi rendezvények (pl. falunap). 
A kisebb programok között például előadásokat, felolvasó estet, családi napokat 
említettek az interjúalanyok, amelyeket a civilek segítségével szervez és bonyolít 
le az intézmény. A szervezés módja, valamint az intézmény és az adott közösség, 
csoport szervezésben vállalt szerepe az adott program jellegétől függ: az intézmény 
aktívabb szerepvállalására; de az intézmény „háttérben maradására” is említettek 
példát az interjúalanyok.

A helyi közösséggel való együttműködéssel kapcsolatban további fontos ered-
ménye az interjús vizsgálatnak, hogy az interjúalanyok beszámolója alapján az 
intézmény működési rendjét 42 intézmény; szakmai tervét 41 intézmény; költség-
vetési tervét pedig 6 intézmény esetében van lehetősége befolyásolnia valamilyen 
módon a helyi közösség tagjainak. A szakmai terv befolyásolására a közművelődési 
intézmények; a működési rend, illetve a költségvetési terv befolyásolására pedig a 
könyvtárak biztosítanak a legnagyobb számban lehetőséget.

A társadalmi részvétel ezen szintjének vizsgálata során fontos kitérni az együtt-
működések átláthatóságára is. Ennek feltérképezéséhez az intézményi honlapok 
elemzésének egyik szempontjaként szerepelt, hogy nyilvánosan elérhetőek-e a 
honlapon az intézmény partnereinek nyilvános adatai, elérhetőségei (26. sz. ábra).

26. sz. ábra: Az intézmény honlapján közzéteszi partnerei nyilvános adatait, elérhetőségeit (intéz-
mények száma)
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A 26. sz. ábrán látható, hogy míg az első adatfelvételi hullám során összesen 10; 
a második adatfelvételi hullám során már összesen 15 vizsgálati csoportba sorolt 
intézmény honlapján kerültek feltüntetésre a partnerek nyilvános adatai, elérhető-
ségei. A közművelődési intézmények esetében stagnált; a muzeális-, illetve a könyv-
tárak esetében pedig nőtt az érintett intézmények száma. Azonban továbbra is a 
vizsgált intézmények kevesebb, mint fele teszi közzé honlapján a kérdéses infor-
mációt; az intézmények többsége tehát nem nyújt betekintést együttműködéseibe, 
partnerkapcsolataiba a honlap felületén. 

Felhatalmazás

A módszertani útmutató szerint a társadalmi részvétel folyamatának ötödik és 
egyben legmagasabb szintje a felhatalmazás.26 A kutatás szempontrendszere – a 
felhatalmazásban elért eredmények vizsgálatával kapcsolatban – a helyi közösség 
lehetőségeinek kimutatására törekszik az intézmény mindennapi életének, illetve 
annak egyes elemeinek szervezésével kapcsolatban. A felhatalmazás során a 
döntéshozatalban jelenik meg a helyi közösség igénye, amely a folyamat előrehala-
dottságától függően nemcsak a programok és rendezvények, hanem az intézmény 
gazdasági és szakmai vezetésében is szerepet kap.

27. sz. ábra: A helyi közösségnek lehetősége van meghatározni az intézmény alapvető működési 
rendjét (intézményi száma)

26  Arapovics Mária – Beke Márton – Dóri Éva – Tóth Máté (szerk.) (2019): A kulturális intézmények 
társadalmiasított működési módja. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. 23. o.  Elérhető: 
https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Tarsadalmasitas-beliv-boritoteritve.pdf. Letöl-
tés: 2019.07.02.
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A kutatás egyik szakaszában sem volt azonosítható olyan intézmény, amelynek 
dokumentumaiban szerepelt arra vonatkozó információ, hogy létezik a helyi közös-
ségnek szereplője az intézmény döntéshozatali rendszerében.

A dokumentumelemzés szempontrendszerének egyik eleme arra vonatkozott, 
hogy van-e lehetősége a helyi közösségnek meghatározni az intézmény alapvető műkö-
dési rendjét – a két vizsgálati időpontban kapott eredményeket a következő ábra 
szemlélteti (27. sz. ábra).

Amint az ábrán is látható, a kontrollcsoport intézményei között összesen egy; 
a vizsgálati csoport intézményei között az első adatfelvételi hullám során összesen 
egy, a második adatfelvételi hullám során összesen négy intézmény dokumentuma-
iban volt megtalálható arra utaló információ, hogy a helyi közösségnek lehetősége 
van meghatározni az intézmény alapvető működési rendjét. A kérdés kapcsán rele-
váns intézmények száma tehát továbbra is igen alacsony, azonban az első adatfel-
vételi hullám eredményeihez képest négyszeresére nőtt, amely fontos eredménynek 
tekinthető a társadalmiasítás tekintetében. A helyi közösségnek elsősorban a nyit-
vatartás alakítását / módosítását érintően van lehetősége meghatározni az intéz-
mény működési rendjét. 

A második alkalommal lebonyolított dokumentumelemzés eredményei alapján 
az intézmény anyagi és/vagy szakmai tervét mindhárom intézménytípus esetében 
csupán 1-1 intézmény dokumentumai alapján van lehetősége meghatározni a helyi 
közösség tagjainak. Az első alkalommal lebonyolított dokumentumelemzés során 
mindössze egyetlen muzeális intézményt azonosítottunk az említett szempontnak 
megfelelően; tehát – bár minimális mértékben – de a dokumentumokban is rögzí-
tett, az intézmény anyagi és/vagy szakmai tervét érintő felhatalmazással kapcso-
latban is kimutatható előrelépés.

A kutatás második fázisában, a dokumentumelemzési szempontrendszer felül-
vizsgálatakor beépített két új szempont egyike arra vonatkozott, hogy van-e a doku-
mentumokban rögzített eljárásrend a közösség / önkéntes vélemények becsatornázásra 
az általa ellátott feladattal / tevékenységgel kapcsolatban. A vizsgált 54 intézmény 
között mindössze egyetlen közművelődési intézmény dokumentumaiban volt megta-
lálható a keresett eljárásrend. A tervek között pedig egyetlen muzeális intézmény 
dokumentumaiban szerepelt, hogy az intézmény erősítené a helyi közösség – ponto-
sabban a pedagógusok – felhatalmazását az intézményi működésben.

Az interjús beszélgetések során 52-ből 35 interjúalany nyilatkozta, hogy 
véleménye szerint a helyi lakosok, csoportok, közösségekre teljes mértékben vagy 
részben igaz, hogy szívesen részt vesznek az intézmény tevékenységével és kínálatával 
kapcsolatos döntésekben. Ezekben az intézményekben a helyi lakosok, csoportok, 
közösségek részvétele főként – a javaslattételhez hasonlóan – a programokkal, 
rendezvényekkel kapcsolatos döntésekben jellemző. Az interjúalanyoknak közel a 
fele számolt be arról, hogy az általa képviselt intézménynek van arra irányuló törek-
vése, hogy az intézmény működési rendjének alakításában, a döntéshozatali folyama-
tokban a helyi közösség tagjai nagyobb súllyal vegyenek részt.
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5.  A kulturális közösségfejlesztési 
folyamatok hatásmérése a települési 
véleményformálók oldaláról

Kutatópont Kft.

5.1. A kutatás célja és indoklása2 7

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt együttműködési 
megállapodás keretében módszertani segítséget is nyújt „A helyi identitás és kohézió 
erősítése” elnevezésű Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 5.3.1. 
és TOP 6.9.2. kódszámú projektekbe támogatási kérelmet benyújtó települések vagy 
településrészek számára. A TOP projekt célja a társadalmi aktivitás növelése, a 
fejlesztésbe bevont településeken a közösségi szerepvállalás erősítése, a települések 
önkormányzatai, kulturális intézményei és lakosai közötti kapcsolatok erősítése és 
az együttműködés kultúrájának magasabb szintre emelése. A Cselekvő közösségek 
projekt támogatása ebben az esetben szakmai tanácsadás, helyszíni mentorálás, a 
megvalósítást támogató szakmai módszertanok fejlesztése, jó gyakorlatok gyűjtése 
és ezek online és nyomtatott kiadványok megjelentetése, képzések, tanulmányutak, 
szakmai műhelyek, különböző kommunikációs felületek, illetve informatikai folya-
matkövetés-támogatás formájában jelenik meg.

A kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatásmérése a települési vélemény-
formálók oldaláról című kutatás célja a beavatkozási helyszíneken, vagyis a TOP-os, 
a kulturális közösségfejlesztő mentorok által mentorált településeken vagy telepü-
lésrészeken meginduló közösségfejlesztési folyamat nyomon követése, hatásainak 
feltárása volt. Az adatfelvétel teljeskörű volt, minden olyan település bekerült a 
vizsgálatba, amely „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.3.1-16 és 
TOP-6.9.2-16 kódszámú felhívásokon pályázati támogatásban részesült (a továb-
biakban TOP-os konzorcium). Az adatfelvétel keretében az érintett települések 
véleményformálóival (polgármesterek, kulturális intézményvezetők, helyi véle-
ményvezérek, önkormányzat, polgármesteri hivatal tisztviselői stb.) strukturált 
interjúk készültek, illetve az interjúkat készítők települési jelentésben foglalták 
össze az elhangzottakat.

27  A kutatási összefoglalás a Ponyi László – Kuthy-Megyesi Judit – Sólyom Barbara (szerk.) (2019): 
Települési közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon Cselekvő közösségek, Szent-
endre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Szé-
chényi Könyvtár kiadvány alapján készült.
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5.2. A kutatás módszertana

A kutatást a Cselekvő közösségek projekt keretében a Kutatópont Kft. végezte a 
NMI Művelődési Intézet Nkft koordinálásával a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és az Országos Széchényi Könyvtár 
együttműködésével.

A kutatás keretében strukturált interjúk felvételére és feldolgozására került sor 
2018-ban két alkalommal (2018. január 1 – június 31. között, illetve 2018. október 
1 – december 31. között) és 2019-ben egy alkalommal (március 1 – április 30. között). 
A települések közül véletlen mintavételi eljárás keretében (a www.random.org vélet-
lenszám generátor segítségével) kiválasztásra került 360 db település a települési 
kategóriák szerinti megoszlás alapján. A települések kategorizálását lélekszám 
szerinti megoszlás szerint alakítottuk ki, a településeket 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. 

A kutatás során a kulturális közösségfejlesztő mentorok, illetve a vizsgálatok 
előtt felkészítésen részt vett külsős kérdezőbiztosok a közösségfejlesztői folya-
matban érintett települések véleményformálóival végeztek felmérést. Az alanyokat 
az 1. adatfelvétel során a mentornaplók28 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 alka-
lommal lekérdezett 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. A hitelesség miatt az eset-
tanulmányokat a települési jelentések szó szerinti idézésével közöljük.

Az empirikus tesztelés során a kutatásban a következő hipotézisek kerültek 
megmérettetésre:

•  A helyi települések véleményformálói érzékelik és elismerik a helyben zajló 
közösségfejlesztési folyamat pozitív hatását.

•  A településen nő a társadalmi aktivitás, a közösségi szerepvállalás szintje.
•  A helyi közösség érdekérvényesítési és érdekképviseleti képessége javul.
•  A helyi közszolgáltatások (kulturális intézmények) működése hatékonyabbá 

válik. A helyi kulturális intézmények szoros kapcsolatot ápolnak a helyi közös-
séggel, reflektálnak a helyi közösség igényeire.

•  A település lakosai közötti kapcsolatok minősége javul. A kapcsolatok 
erősödnek.

28  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.
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Az alábbiakban a fenti hipotéziseket vesszük górcső alá. Le kell szögezni azt, 
hogy bár a kutatás során három adatfelvétel készült, nagyon nagy mintával, az 
idő rövidsége miatt (másfél év ezen folyamatok esetében még mindig inkább alapos 
helyzetkép vizsgálatnak felel meg, mint longitudinális vizsgálatnak. A naptári év 
önmagában is ciklikusságot hordoz (télen kevesebb program, közös esemény van.) 
jelentősebb trendváltozásokat sem a lakosok, sem a véleményformálók nem érzé-
kelhettek. Például, ha elindult egy új éves rendezvénysorozat, nagy valószínűséggel 
csak egyszer került megtartásra a másfél év során stb. A közösség formálódása, a 
helyzet javulása amúgy is nehezen megfogható, látens folyamat, melynek (a közösség 
tagjai számára is) látható eredményei hosszabb távon mutathatók ki. Ezért a követ-
kező fejezetekben leírt megállapításokról nehéz kimondani azt, hogy az időszak 
trendszerűségét mutatják ki (pl.  hogy ebben a másfél évben javult a viszony), sokkal 
inkább azt, hogy a meglévő képet nagyon alaposan méri fel. Mindemellett a projekt 
kezdő és záró adatait összevetjük a lentiekben, ezzel a lehető legnagyobb vizsgálati 
fókuszt felállítva. 

A projekt során ötből három hipotézis esetében egyértelmű pozitív változásokat 
lehetett kimutatni, egy esetében pedig az ideiglenes serkentő hatás, másik esetében 
a pozitív stabil trend került kimutatásra. A kutatás a közösségfejlesztéssel kapcso-
latos módszertani útmutató alapvető megállapításaira épül.29

5.3. A kutatás kérdései

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?

29  Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Cselek-
vő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet 
Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmuta-
tok/. Letöltés: 2019.07.10.
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5.4. A kutatás mintájának bemutatása

Az adatfelvétel keretében az érintett települések véleményformálóit kérdeztük 
meg (polgármesterek, kulturális intézményvezetők, önkormányzati, polgármesteri 
hivatal tisztviselői). Az első hullámban 360 településen 2476 interjú és 360 tele-
pülési jelentés, a második körben 360 településen 2159 interjú és 360 települési 
jelentés, a harmadik forduló során pedig 349 településen 2221 interjú és 349 telepü-
lési jelentés készült. A kutatás 6856 interjút és 1069 települési jelentést használt fel. 
A kutatás 2018. január 1. – 2018. június 31, 2018. október 1. – 2018. december 31. és 
2019. március 1. – 2019. április 30. között zajlott. 

5.5. Főbb eredmények bemutatása

A véleményformálók és a közösségfejlesztési folyamatok viszonya

A kutatás tervezési időszakában úgy gondoltuk, hogy a helyi települések vélemény-
formálói érzékelik és elismerik a helyben zajló közösségfejlesztési folyamat pozitív 
hatását.

Az első hullámos adatfelvétel során a 2476 válaszadó 78 százaléka tudott arról, 
hogy közösségfejlesztés zajlik a településen, és 19 százaléka ne tudta. A harmadik 
hullámos adatfelvétel során már 86 százalék tudott róla, hogy zajlik ilyen folyamat, 
és csupán 11 százaléka nem tudta ezt. Ez egyértelműen pozitív irányú folyamat (28. 
sz. és 29. sz. ábra). 

28.sz. ábra: A településen zajló közösségfejlesztés ismerete 2018 nyarán
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29.sz. ábra: A településen zajló közösségfejlesztés ismerete 2019 tavaszán

A településen működő, közösségfejlesztésben érintett szervezetek megítélése 
alapvetően pozitív volt. Ezen szervezetek működését a válaszolók egyáltalán nem 
megfelelőnek a hetes szempontrendszerben csupán 2-4 százalékban tartották.30 
Mindhárom fordulót figyelembe véve a válaszadók a szervezeteket céljaik szerint 
teljes mértékben megfelelőnek 38 százalékban, inkább megfelelő 37 százalékban 
tartotta, programjaik alapján 33 százalék teljes mértékben elégedett, 42 százalék 
inkább elégedett volt. A közösségi igényekre építés szempontjából 33 százalék 
teljesen elégedett, 41 százalék pedig inkább elégedett volt. A felelősség terén a vála-
szolók 28 százaléka teljes mértékben elégedett, 40 százaléka inkább elégedett, a 
kommunikáció értékelésekor 21 százaléka teljesen elégedett, 43 százaléka inkább 
elégedett választ jelölt meg, és hasonló az arány a szervezet felépítése szempontjából 
is (21% teljesen elégedett, 41% inkább elégedett). A hatékonyság kérdéskörében is 
hasonló volt a megkérdezettek általi megítélés (22% teljesen elégedett, 42% százalék 
inkább elégedett volt). Összességében az alanyok 60-80 százalékban voltak elége-
dettek a közösségfejlesztésben érintett szervezetek működésével, céljaival, prog-
ramjával és kommunikációjával, és elenyésző mértékű volt az elégedetlenség (2-4%). 

Bürüs települési jelentéséből:
„A közösségfejlesztési folyamat hatását a helyi véleményformálók pozitívként jellemezték. 
Az emberek bevonhatósága, érdeklődése, aktivitása egyértelműen pozitívabb, sikeresebb. 
Az emberek a közösségfejlesztési folyamatból azt érzékelik leginkább, hogy kezdeménye-
zések vannak, hogy olyan ötletek kerülnek megvalósításra, amelyek korábban az ötletek 
hiánya, vagy az érdektelenség, esetleg az együttműködés hiánya miatt nem valósulhattak 
meg, most megvalósulnak. A közösségfejlesztési folyamat érzékelhetőségét nagyban befo-
lyásolta pozitív irányban a TOP-programban való részvétel, amelynek eredményei immár 
láthatóak is. A legtöbben természetesen az infrastrukturális fejlődést detektálják, mert az 
a leglátványosabb, de a falu emlékeinek összegyűjtése is sikeresnek, népszerűnek tekint-
hető. Nagy szükség lenne helyi közösségfejlesztőre, könyvtárosra.”

30  A hetes szempontrendszer azt jelenti, hogy az adott településen működő, közösségfejlesztésben 
érintett szervezeteket 7 szempont alapján kellett értékelni egy egytől-ötig terjedő skálán. A szem-
pontok a következők voltak: felépítés, kommunikáció, felelősség, programok, hatékonyság, cél, kö-
zösségi igényekre építés.
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Parasznya települési jelentéséből:
„A helyi közösség példaértékűen működik, a tavalyi és idei kutatást tekintve (tavaly 
nyolc, idén három település) is a legaktívabb közösség a vizsgált településeim között. 
Egyértelműen érezhető a TOP 5.3.1 hatása, új és új programok, rendezvények 
indulnak és működnek, kisebb és nagyobb szabású kezdeményezések indulnak. A 
lakosság bevonható, lehet rá számítani az önkéntességben, és szívesen is vesznek 
részt a rendezvényeken úgy az idősebbek, mint a fiatalok egyaránt.”

A társadalmi aktivitás változásai

A kutatás másik hipotézise szerint a településen nő a társadalmi aktivitás, a közös-
ségi szerepvállalás szintje.

A két időpont közötti időszak vizsgálata fontos következtetés levonását teszi lehe-
tővé számunkra. Kiemelendő üzenet, hogy a nem tudom kérdéssel válaszolók aránya 
25 százalékról 15 százalékra csökkent, a közösségfejlesztési folyamatok hatásának 
ismerete terjedt. Látható az is, hogy a megkérdezettek a kutatás elején 47 száza-
lékban érezték úgy, hogy a közösségfejlesztési folyamatok serkentő hatással voltak 
a közösségi szerepvállalásra, a kutatás végén pedig már csak 40 százalékban, a nem 
volt hatással rész 23 százalékról 42 százalékra növekedett. Itt kimutatható az a 
hatás, miszerint a programok indulása, a támogatás tudatosulása serkentő hatással 
járt, viszont ez a serkentő hatás csak induláskor érvényesült, később rutinná vált, a 
közösségi szerepvállalás elkezdett visszaállni a program indulása előtti szintre (30. 
sz. és 31. sz. ábra). Fontos tanulság, hogy csak újabb- és újabb kampányokkal lehet 
a közösségi szerepvállalást spirálszerű fejlesztéssel egyre feljebb és feljebb emelni, 
a már elindult programok könnyen rutinba fulladnak és izgalmi faktoruk elvész.

30.sz. ábra: A közösségfejlesztési folyamatok hatása a közösségi szerepvállalásra 2018 nyarán
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31.sz. ábra: A közösségfejlesztési folyamatok hatása a közösségi szerepvállalásra 2019 tavaszán

Jóval egyértelműbb válaszokat kaptunk a megkérdezettektől a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban való részvétel ismeretéről (86%-a válasz-
adóknak tudott róla) és hatásáról (75%-a válaszadóknak úgy vélte, hogy hozzájárult 
a közösségfejlesztési folyamatok hatásához). 

A megkérdezettek közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárásai között 
kiemelkedett a rendezvényeken és a különböző lakossági kezdeményezésekben 
résztvevők 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 települési jelentések alapján azt mondhatjuk, hogy válaszolók szerint a közös-
ségfejlesztési folyamatok hatása a társadalmi aktivitásra pozitív volt, a közösségi 
szerepvállalásra gyakorolt hatás is jónak volt mondható. 

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

Szegvár települési jelentéséből:
„Szegvár helyzete sajátos. Korábban (2003-ban) már lezajlott egy szakmailag és 
módszertanilag támogatott közösségfejlesztés a településen. Akkor, annak pozitív 
hatásait érzékelhették az itt élők. Számos civil szervezet alakult az akkori folyamat 
eredményeként a helyi szükségletek alapján. A civilek nagy része ma is működik és 
tevékeny. Örömmel vágtak bele ismét a közösségfejlesztésbe. A projektjük ez év máju-
sában indult, nagy várakozásokkal. A közösségi interjúk elkészítésének fázisában 
vannak. Közösségi beszélgetésre még nem került sor. Tapasztalataikra alapozva 
általános vélekedés volt, hogy mind a társadalmi aktivitást, mind pedig a közösségi 
részvételt fokozza a közösségfejlesztési folyamat lebonyolítása. Várakozásaik szerint 
a közösségfejlesztéstől egy ismételt lendületet kaphatnak, még tovább aktivizálva a 
helyieket.”

40%

42%

1%

15%
3%

serkentették a közösségi szerepvállalást

nem volt hatásuk a közösségi
szerepvállalásra
csökkentették a közösségi szerepvállalást

nem tudja

nem válaszol



100 Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

Ercsi települési jelentéséből:
„Az ercsiek is eléggé sokféleképpen ítélik meg a településükön történő változásokat, 
de az eddig kérdezett települések közül ők a legpozitívabbak. Talán itt a legösszetar-
tóbb a közösség, minek utána több olyan intézmény, szervezet működik, ami kulturális 
jellegű. Ugyanakkor náluk nincs iskola. Ezt nagyon negatívan élik meg. Szeretnék, 
ha újra lenne, mert akkor az életükbe is több lehetőséget lehetne behozni. Több helyi 
egyesület, önszerveződés van, mint a többi községben.”

A helyi közösség érdekképviselete és érdekér vényesítése

A kutatás harmadik hipotézise az volt, hogy a helyi közösség érdekérvényesítési és 
érdekképviseleti képessége javul.

A kutatási adatok biztatóak. A másfél éves folyamat során a teljes mértékben 
érvényesíteni tudja válaszok aránya növekedett, 11 százalékról 14 százalékra. Az 
inkább elégedettek számossága változatlan maradt, viszont csökkent a vegyes 
megítélésű helyzetek száma (35 %-ról 32%-ra), illetve az érdekérvényesítés sikerével 
nagyon elégedetlenek aránya is (7%-ról 6%-ra). Összességében pozitív irányú elmoz-
dulás látható, az elmozdulás mértéke az időtartam rövidségét tekintve különösen 
jelentős (32.sz. és 33.sz. ábra). 

32.sz. ábra: A településen élő közösség érdekérvényesítése 2018 nyarán
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33.sz. ábra: A településen élő közösség érdekérvényesítése 2019 tavaszán

Mátranovák települési jelentéséből:
„A megkérdezettektől kapott válaszok alapján a település lakosságát egy kis létszámú, 
ám ehhez képest mégis az átlagnál jobban, vagy kifejezetten erősen összetartó közös-
ségként tudnám jellemezni. Érdekeik érvényesítését, annak képviseletét azonban nem 
egységesen látják. A közösségben alapvető változások nem történtek. A legaktívabb 
közösségi részvevők közé az idősebb korosztályt sorolhatjuk, de az alanyok a 30 évnél 
fiatalabb korosztályt is megjelölték, mint aktív csoportot. A település egyetlen közös-
ségi színtere a Május 1. Művelődési Ház és Községi Könyvtár, ahol talán pozitívum-
ként sorolható fel, hogy növekedésről számoltak be a látogató közönség esetében.”

Szolnok települési jelentéséből:
„A válaszadók véleménye alapján a város lakosságszáma stabil, kismértékben csök-
kenő tendenciát mutat. A helyi közösséget a válaszadók inkább összetartó közösség-
ként jellemezték. A városban sok civil szervezet és önszerveződő közösség működik, 
akik tudják képviselni az érdekeiket. Lehetősége van az önszerveződő közösségeknek 
és a civil szervezeteknek arra, hogy elmondják véleményeiket – működik a városban 
Civil fórum -, és egyeztessék azt a döntéshozókkal. A válaszadók véleménye alapján 
működésüket tekintve a céljuk és a felelősségük tekintetében jól működnek, de haté-
konyságukban és programjaik tekintetében még fejlődniük kell. Ehhez hozzájárul-
hatnak a közösségi beszélgetések, és az, hogy a döntéshozók teret adjanak az alulról 
jövő kezdeményezéseknek.”

A kulturális intézmények viszonya a közösséggel

A kutatás további hipotézise szerint a helyi kulturális intézmények közszolgál-
tatásainak működése a projekt folyamán hatékonyabbá válik. A helyi kulturális 
intézmények szoros kapcsolatot ápolnak a helyi közösséggel, és reflektálnak a helyi 
közösség igényeire.

Ez az a terület, ahol a kezdeti és a lezáró adatfelvétel között gyakorlatilag semmi-
lyen változás nem történt, az egy százalékos eltérés (a teljes mértékben tisztában 
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van válaszlehetőség nőtt 22 %-ról 23%-ra százalékra, a vegyes megítélés csökkent 
21%-ról 20%-ra) a statisztikai hibahatáron belül van. Ez a stabilitás azonban arra 
vezethető vissza, hogy a településen található kulturális intézmények közösségre 
irányuló tudását nagyon pozitívan ítélik meg, a kritikus, ismeretek hiányát feltéte-
lező hangok 1 százalék alatt vannak (34. sz. és 35. sz. ábra). 

34.sz. ábra: A településen található kulturális intézmények ismerete a helyi lakosok igényeit 
illetően 2018 nyarán

35.sz. ábra: A településen található kulturális intézmények ismerete  
a helyi lakosok igényeit illetően 2019 tavaszán

A településen található kulturális intézmények működési hatékonysága a válaszadók 
szerint mindhárom lekérdezési időszakban jó volt: 60 százalék szerint inkább, 16 
százalék szerint teljes mértékben hatékonyan működnek. A válaszadók 13 százaléka 
szerint az intézmények inkább nem működnek hatékonyan, 3 százalék szerint egyál-
talán nem működnek hatékonyan és 6 százalék nem tudta a választ erre a kérdésre. 

A közösségfejlesztési folyamatok hatása a társadalmi aktivitásra jó irányú. 
A megkérdezett véleményformálók fele szerint a közösségfejlesztési folyamatok 
serkentették a társadalmi aktivitást, 30 százalékuk szerint nem volt hatásuk a 
társadalmi aktivitásra. 
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A felmérés eredményei szerint a közösségfejlesztési folyamatok közösségi szerep-
vállalásra gyakorolt hatása jónak mondható. A válaszadók 45 százaléka szerint a 
közösségfejlesztési folyamatok serkentették a közösségi szerepvállalást, 29 száza-
lékuk szerint nem voltak hatással rá, illetve 1 százalék szerint a folyamatok csök-
kentették a közösségi szerepvállalást. A szakértők negyede, illetve ötöde nem tudta 
a választ erre a kérdésre (20%). 

A települési jelentések eredményei szerint a helyi kulturális intézmények aktív 
szerepet töltenek be a települések többségében.

Libickozma települési jelentéséből:
„Libickozma lélekszáma meglehetősen alacsony. A képviselő úr elmondása alapján 48 
fő az állandó lakosok száma. A település lélekszáma pár évtizeddel korábban még 1000 
fő körül volt, azonban a falu elöregedett, elnéptelenedett. Feltételezhetően az alacsony 
lélekszám miatt a település lakosait a válaszadók inkább összetartónak nevezték, ahol a 
település vezetése és a kulturális szféra döntéshozói is figyelembe veszik a lakók igényeit. 
Az elmúlt években egyre többen költöznek a faluba a nagyvárosokból, főleg az 50-es 
éveik feletti korosztályból. Egy civil szervezet működik a településen, a Mi Libicünk 
Egyesület, ami a kulturális szervezési feladatok ellátásában nagy részt vállal.”

Mesztegnyő települési jelentéséből:
„A kb. 1400 lakosú Mesztegnyő rétes fesztiváljáról és gólyáiról nevezetes. Válasz-
adóink megosztottak a tekintetben, hogy” nem változott a település lélekszáma”, 
illetve „csökken”: valószínűleg nem változott. Óvoda és általános iskola is működik, 
minden korosztály képviselve van a lakosság összetételében. A hagyományőrzés, a 
néptánc, a népzenélés és a rendezvények összekötik a közösséget, gyermekek-szülők 
együttesen és tevékenyen részt vesznek ezekben. A helyi civil szervezetek, nyugdíjas 
egyesületek, alapítványok is aktívan működnek, úgymint természetvédő egyesület, 
honismereti egyesület, polgárőrök stb. Megmozdul az egész falu. Ennek is oka lehet, 
hogy inkább összetartónak ítélték Mesztegnyőn a közösséget.”

A helyi közösség fejlődése

A kutatás előkészítő szakaszában azt is feltételeztük, hogy a település lakosai 
közötti kapcsolatok minősége javul. A kapcsolatok erősödnek.

Az eredmények azt mutatják, hogy a településen élő lakosok közötti kapcsolatok 
erősödtek, a települések összetartása növekedett. A teljes mértékben összetartó 
közösségek aránya 7-ről 9 százalékra növekedett. Az inkább összetartó közös-
ségek száma is növekedett, 55 százalékról 59 százalékra. Értelemszerűen a kevésbé 
összetartó közösségek száma csökkent, ami igen örvendetes, hogy pont a legalsó 
szegmens csökkent a legnagyobb mértékben (az egyáltalán nem összetartó válasz-
lehetőséget bejelölők 7%-ról 3%-ra), ami egy egyértelmű, teljesen mintán belül ható, 
felfelé irányuló mozgást ír le (36. sz. és 37. sz. ábra). 
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36.sz. ábra: A településen élők összetartása 2018 nyarán

37.sz. ábra: A településen élők összetartása 2019 tavaszán

Az települési jelentésekben a közösség megítélése szempontjából visszatérő prob-
léma volt az elvándorlás, a fiatal, munkaképes lakosság nagyobb városokba költö-
zése. Az egyik leggyakrabban elhangzó probléma és trend az elöregedés, illetve az 
elnéptelenedés volt. Az idősek megítélése vegyes volt, bár bevonásuk a közösségi 
életbe nehéznek tűnt, ennek ellenére sok településen éppen ők voltak aktívak, előfor-
dult, hogy ők jelenttették az egyetlen közösségi 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 közösségfej-
lesztési folyamatokban, nehéz őket bevonni a munka melletti maradék szabadide-
jükben. A fiatalok megszólítása mindenhol nehéz, ez volt a második leggyakrabban 
megemlített probléma 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 
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-
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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 nehezen megszólítható kisebbséget emelték ki, illetve azt, hogy hiába volt 
fejlett turizmus a településen, az a helyi közösségnek nem jelentett összetartó, vagy 
akár motiváló erőt az összetartásra.

Gyugy települési jelentéséből:
„A kulturális élet egy másik aprófalvas, Gyugy településen a Somogyi településhez 
képest kimagaslónak mondható. A településen és környékén méltán híres a Gyugyi 
búcsú, amelyet minden évben megrendeznek és amiért a település kitüntető elismerést 
is szerzett a népi szokás felelevenítése miatt. Az Árpád-kori templom a stációkkal, 
a harangláb, a Millennium park és a háborús emlékpark a település nevezetességei, 
amit az események alkalmával rendszerint helyszínként és kulturális programként is 
bevonnak, illetve kirándulóhelyként is üzemel. Ezek felújításban is részt vettek, emel-
lett a polgármesteri hivatal, a községi könyvtár és az orvosi rendelő épülete – amely 
egy ingatlan – is felújítás alá került. Jelenleg a művelődési ház renoválása zajlik.”

Gige települési jelentéséből:
„A településen élők igen összetartóak, a megkérdezettek változatos és sokoldalú fele-
letet adtak arra, mit tekintenek közösségi színtérnek. Fontos számukra a Kultúrház, 
a templom, de az óvoda és az önkormányzat épülete is összehozza őket. Az elöregedés 
erre a településre is jellemző, de új beköltözők is vannak. 40 év után újra kinyitott 
az óvoda, ez nagy húzóerő és vonzó a gyermekes családoknak. Új munkahelyek is 
létesültek ezáltal. A településen romák is élnek, őket a Gigei Roma Egyesület képvi-
seli. A polgármester asszony együtt él a településsel, teljes mértékben tisztában van az 
igényekkel, nagy tiszteletnek örvend. Aktív mind a programok szervezésében, mind a 
lebonyolításban. Családközpontú a közösség felépítése, az óvodai programok bevonják 
a szülőket, idős nagyszülőket is (tökfaragás, játszóházak, húsvétolás). Pozitívum, hogy 
a megkérdezettek elégedettek és szeretnek a településen élni, összetartó a közösség.”

A közösségek és a kulturális intézmények viszonya

A megkérdezettek a projekt indulásakor jelentős változásokat, pozitív elmozdu-
lásokat érzékeltek. A program ideje alatt ez az újdonságérzés csökkent, ami vagy 
annak tudható be, hogy az elindult dolgokat már adottnak tekintették és ahhoz 
képest természetszerűleg újat, mást nem érzékeltek, vagy az adatfelvételek gyako-
risága tompította a válaszadók érzékenységét.

Az interjúk azt a trendek rajzolják ki, hogy a nagyvárosokban a kulturális intéz-
mények színesek, jól működnek. Ritka esetben kifejezetten sok közösségi színtér van 
jelen, ezekhez általában sok program is kapcsolódik. A másik véglet az, ahol gyakorla-
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tilag semmilyen helyi kulturális élet nincs, de ezek száma elenyésző. Túlnyomó több-
ségben a leírások árnyaltak. A kulturális intézményekkel kapcsolatos válaszokban 
sokkal kevésbé a problémák felsorolását érzékeltük, mint inkább pozitív igyekezetet, 
sokkal inkább elmondták, mi van a településen, mint hogy mi nincs, illetve az ezzel 
kapcsolatos terveiket, vágyaikat is közölték (38. sz. és 39. sz. ábra).

38.sz. ábra: A kulturális élet változása a településen az elmúlt félévben 2018 őszén

39.sz. ábra: A kulturális élet változása a településen az elmúlt félévben 2019 tavaszán

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

A közösségi színtér és a közművelődési intézmények fogalma, szerepe sok helyen 
(főleg a kistelepüléseken) összemosódott a funkcionalitás és működési jelleg miatt, 
illetve sokszor akár a közös alkalmazott miatt is. A muzeális intézmények szerepe a 
helyi közösségekben kisebb, az elsődleges helyszínek a könyvtárak és a művelődési 
ház, de fontos közösségi színtér a sportesemények helyszíne, illetve a helyi IKSZT 
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(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér). Gyakoriak az infrastrukturális hiányos-
ságok és a felújításra szoruló épületek.

Köny v tárak

A könyvtárakkal szemben fellépő kritika többnyire a rendszertelen nyitvatartás 
volt (a kisebb településeken), de előnyükre szolgál, ha van számítógépük és inter-
netelérésük. A pályázatok fontos szereppel bírnak a közösségépítés folyamatában, 
sikert ad a településeknek. Látványos és mindig kiemelt pályázati siker a telepü-
lésszépítő pályázatok eredményei. 

Általános trendként jelent meg a pénz/anyagi forrás- és szakemberhiány, 
ugyanígy nagyon fontos és mindig kiemelt jelentőségű a helyi lelkes szereplő, az 
elkötelezett helyi „hős” jelenléte a településen, aki mindig fellendíti a közösségi 
életet. Érződött, hogy a könyvtárak kiegészítő jellegű információs szolgáltatásai 
iránt (internetszolgáltatás, fénymásolás, közügyek intézése) nagy az igény. Jól 
kirajzolódott az is, hogy a civil szervezetek szerepe nagyon jelentős a településeken, 
főleg ott, ahol nincs kialakult kulturális intézményrendszer.

A helyi könyvtárak jelenléte a közösségekben meghatározó, csupán 4 száza-
lékuk esetében nem volt ilyen intézmény, 58 százalékuk pedig aktívnak is tekint-
hető a helyi közösségek szervezése, fejlesztése szempontjából, a többi már inkább a 
passzivitás felé hajlik, bár a skálán a középérték a legmagasabb: a könyvtárak ilyen 
irányú megítélése esetében a szervezetek negyede (25%) tekinthető semlegesnek. Az 
egyensúly itt jelentősen az aktív szerepvállalás felé mozdul, ötször annyi könyvtár 
játszik jelentős szerepet a közösség életében, mint nem, az arány teljesen fordítottja 
például a muzeális intézmények megítélésének. Megyei szinten vizsgálva a legaktí-
vabbaknak Nógrádban (44%) és Tolna megyében (40%) érződtek a könyvtárak.

Mint fent írtuk, a helyi könyvtárak jelenléte a lakosság körében jelentős, csupán 
az esetek 4 százalékában nem volt ilyen szervezet. Az esetek ötödében (22%) rend-
kívül pozitív a megítélésük, a válaszadók szerint hatékonyan szolgálják ki az 
igényeket és találják meg a hangot a helyi lakossággal. Ráadásul az esetek legma-
gasabb százalékában (38%) is inkább pozitív a megítélés, jó a kapcsolat. Középérték 
az esetek negyedében fordult elő (25%), és a helyi könyvtárak esetében a lakosság 
tizede (12%) érezte úgy, hogy ezen a viszonyon lehetne fejleszteni. Az adatok alapján 
az látszik, hogy a helyi könyvtárak aktivak, fontos szerepet játszanak a közösségi 
életben, és túlnyomórészt sikerrel találják meg a hangot a lakossággal. Ebben a 
kérdéskörben a legkimagaslóbb teljesítményt Bács-Kiskun és Zala megyékben érték 
el a helyi könyvtárak.

A könyvtárak látogatószámát tekintve a heti 10-50 fő közötti látogatószám volt 
a legjellemzőbb a projekt ideje alatt (43% az első felméréskor és 50% a harmadik 
felméréskor), de 2 százalékkal nőtt az 51-100 fő közötti látogatószám (9%-ról 
11%-ra), és ezzel párhuzamosan csökkent a 10 fő alatti heti látogatószám a három 
kutatási forduló alatt (40. sz. és 41. sz. ábra).
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40.sz. ábra: A könyvtárak látogatottságának megítélése heti szinten 2018 őszén

41.sz. ábra: A könyvtárak látogatottságának megítélése heti szinten 2019 tavaszán

42. ábra: A könyvtárak tipikus látogatói -3 forduló átlagai alapján
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A megkérdezettek válaszai alapján a könyvtárak tipikus látogatói a gyerekek és 
a fiatalok (86%) voltak, 70 százalékban helyiek, 64 százalékban idősek, 51 száza-
lékban nők, 37 százalékban férfiak, az aktívak 32 százalékot tettek ki, az érettsé-
gizettek 29 százalékot, az inaktívak 26 százalékot. A magasan iskolázottak aránya 
csupán 23 százalék volt, nagyon hasonló az alacsony iskolai végzettséggel rendel-
kezők aránya (20%) is, a településen kívüliek pedig 11%-ot képviseltek a válaszadók 
szerint. (42. ábra)

Szágy települési jelentéséből:
„A településen működő kulturális intézmények abszolút mértékben figyelembe veszik 
a lakosság igényeit. Az ilyen vidéki kistelepüléseken ez persze nem is történhetne 
másként, hiszen az esetleges igények azonnal elhangzanak. A helyi közösségi élet 
központjának a könyvtárat emelném ki, ide sokan járnak, itt beszélgetnek, informá-
ciót cserélnek szívesen töltik itt az idejüket. A barátságos, talpraesett könyvtáros is 
képes azonnal megnyitni a lakosságot. A kultúrházban pedig a szokásos programok, 
rendezvények vannak, azonban van rá példa, hogy a megyei munkaügyi központtal 
kapcsolatban állva képzéseket, tanfolyamokat szerveztek, amelyre a részvételt és a 
bejutást a kultúrházból közösen szervezték meg.”

Sajókeresztúr települési jelentéséből:
„A Művelődési Ház Könyvtár és Iskolai Könyvtár mind a napi működése, mind 
pedig a nagyobb rendezvények megszervezése során figyelembe veszi a helyi közösség 
igényeit. Az intézmény a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel, önszerveződő 
közösségekkel és más helyi intézményekkel együttműködve meghatározó szerepet 
vállal a nagyobb rendezvények, események (Kiszebáb égetés, Kihívás Napja, Falunap, 
Advent, Szeretlek Magyarország, Keresztúr Nevű Települések Nemzetközi Találko-
zója...) megszervezésében és lebonyolításában. A rendszeres programok (pl.: Baba-
mama Klub) és a nyújtott szolgáltatások szintén a helyi igényekre reflektálnak. A 
könyvtár példaértékű kezdeményezése, hogy lakossági kívánságlista alapján fejleszti 
állományát. Az intézmény a kulturális és közösségi élet központja. Együttműködik 
a Sajókeresztúr Alapítvánnyal és az Őszi Napsugár Nyugdíjas Klubbal is. Az EU-s 
pályázati források (TÁMOP, EFOP) felhasználásával megvalósuló programok is 
jelentősen hozzájárulnak a településen belüli kohézió megerősödéséhez.”

Közművelődési intézmények és közösségi színterek

A válaszadók szerint helyi közművelődési intézmény, közösségi színtér a települések 
közel tizedében nem volt (9%). Ahol viszont volt, ott szerepük jelentős, aktivitásuk 
kimutatható: 62 százalék esetében inkább aktív a szerepvállalásuk. Még fontosabb 
az, hogy csupán 8 százalék esetében érződött az, hogy a helyi közművelődési intéz-
mény passzív szerepet játszik ezen a téren. Az interjúkból kirajzolódó kvalitatív kép 
alapján is jó a közművelődési intézmények és a lakosság kapcsolata, az intézmények 
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tisztában vannak a lakosság igényeivel. A lakosság igényeinek kielégítése nagyon 
pozitív fogadtatásra talált, és nagyon értékelték, fontosnak tartották, ha van olyan 
állandó szakember az adott településen, aki a közösséggel foglalkozik, segít és 
utánajár a különböző megoldandó feladatoknak, hétköznapi adminisztrációnak.

A helyi közművelődési intézmények és a lakosság kapcsolatának megítélése 
kettős. A válaszadók negyede (24%) semlegesen állt a kérdéshez, 38 százaléka pedig 
inkább jónak ítélte meg a helyzetet, véleményük szerint inkább szolgálják ki haté-
konyan az igényeket, mint nem. Jellemző azonban, hogy összességében 62 százaléka 
a válaszadóknak helyezkedett a vegyes megítélés irányába, egyértelműen jónak 
ötödük (21%), egyértelműen rossznak kb. tizedük (8%) érezte. Bár az egyensúly 
inkább a jó megítélés felé tolódik el mind a semleges, mind az egyértelmű megítélés 
területén, ez a hangsúlyeltolódás még javítható. 

A közművelődési intézményeknél a rendezvények szervezése és az ismeret-, 
illetve információterjesztés a legelterjedtebb tevékenység (89-67% közötti értékű). 
Ezt a kiállítások, a művelődési rendezvények és az ideiglenes tevékenységek nagyobb 
csoportja követi, a nemzetközi együttműködések és a szakmai tanácsadás bírnak a 
legkisebb szereppel, ami valószínűleg az adott intézmény profilján is múlik (43. sz. 
és 44. sz. ábra).

43.sz. ábra: A közművelődési intézmények által ellátott feladatok 2018 nyarán

Arra a kérdésre, hogy kik a közművelődési intézmények tipikus látogatói, mind-
három felmérés esetében hasonló válaszokat kaptunk, csupán néhány százalékos 
eltérést tudunk felmutatni. Az összesített eredmények szerint legjellemzőbb láto-
gatók a gyermekek 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 tették ki (29%), hasonló arányban szerepeltek az inaktívak (27%) és az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők is (26%). 
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44.sz. ábra: A közművelődési intézmények által ellátott feladatok 2019 tavaszán

A magasan iskolázottak 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 
lakosságon belüli arányuknál magasabb mértékben vettek részt a különböző 
rendezvényeken (45. ábra). 

45. ábra: A közművelődési intézmények tipikus látogatói -3 forduló átlagai alapján

Kunszentmárton települési jelentéséből:
„A megkérdezettek véleményei alapján a kulturális közösségi életben jelentős 
változást tapasztaltam. A közművelődési intézmények munkájának megítélésében 
egyértelműnek vélem a fejlődést, ugyanis minden válaszadó kitért a rendezvények 
sokszínűségére és gyakoriságára, amely vonzza az újabb látogatókat és közösségi 
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akciókat, szerveződéseket. A közművelődési intézmények látogatottságában egységes 
választ kaptam arra vonatkozóan is, hogy az alacsony iskolai végzettségű emberek 
nem látogatják ezeket az intézményeket. Ez alól kivételt képeznek a közösségi szín-
terek, ugyanis azt az alacsony iskolázottságú emberek is ugyanúgy használják, 
mint a többiek. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ munkatársainak 
körében azt tapasztaltam, hogy rendezvényeik szervezésénél tudatosan törekednek a 
közösségek bevonására, és újabbak létrehozására is. A pályázatok írására és lebonyo-
lítására nagy hangsúlyt fektetnek, ugyanezzel a céllal. A közösségi kezdeményezések 
és a közösségfejlesztő folyamatok terén válaszadóim minden esetben a közösségi alapú 
helyzetfeltárást említették. A meglévő közösségekre és a település lakosaira vonatkozó 
válaszokból arra következtetek, hogy a közösségi összetartozásban még van hova 
fejlődnie a településnek. (Bár nem értékelték nagyon alul az összetartozás mértékét.)”

Heresznye települési jelentéséből:
„A település legfontosabb közművelődési intézményeként a Kultúrházat nevezték meg 
a helyiek, itt évente 3-4 programot tartanak csak, de itt működik a település könyv-
tára is, így a két intézmény nem válik el egymástól a köztudatban. A programok a 
naptári év ünnepeihez kötődnek, illetve a júliusi Falunapot szervezik még. A szerve-
zőmunkában helyi önkéntesek vesznek részt, kialakult szerepkörök vannak már…”

Muzeális intézmények 

Felmérésünk eredménye szerint sok településen semmilyen muzeális intézmény 
nem volt (60 és 59%-ban. Ahol volt, ott azonban a megkérdezettek szerint a láto-
gatók száma növekedett, az első felméréskor 30 százalékos növekedésről számoltak 
be az elmúlt 5 évre visszamenőleg, a harmadik felméréskor pedig 6 százalékos növe-
kedést jeleztek félévre visszamenőleg. Legmagasabb arányban a nem változott kate-
góriát jelölték be a helyi véleményformálók (41, illetve 69%). (46. sz. és 47. sz. ábra)

46.sz. ábra: A muzeális intézményeket látogatók számának változása az elmúlt 5 évben 2018 
nyarán

9%

41%
30%

19%
1%

csökkent

nem változott

növekedett

nem tudja

nem válaszol



113Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

47.sz. ábra: A muzeális intézményeket látogatók számának változása az elmúlt félévben 2019 
tavaszán

A helyi véleményformálók szerint a muzeális intézmények munkájuk során inkább 
nem képesek megszólítani és aktivizálni a lakosságot, 15 százalék esetében inkább 
hatékonyan kiszolgálják az igényeket, mint nem, de közel ennyi esetben (10%) 
kifejezetten nem képesek megszólítani a helyi lakosságot, ráadásul a középérték 
is hasonló eloszlást mutat (14%). Az adatok alapján a helyi muzeális intézmények 
kapcsolata a lakossággal rendkívül vegyes megítélésű, az esetek harmadában 
tudnak kapcsolatot teremteni csupán, kétharmaduk esetében semleges, vagy 
inkább passzív a viszonyuk.

Sok településen találtunk helytörténeti kiállítást vagy helytörténeti múzeumot, 
tájházat, amik nagy része csak kérésre látogatható (nincs állandó nyitvatartás), 
vagy kulcsos ház. Ritkán tartanak bennük programokat, ritkán látogatják őket, 
többnyire kisebb tanuló vagy turistacsoportok, de helyiek nem. Kevés ellenpélda 
akadt, többnyire múzeumpedagógiai programokat említettek. 

A muzeális intézmények tipikus látogatóinak legnagyobb csoportja a gyerekeké 
és fiataloké volt (74%), de a harmadik helyen a településen kívüliek szerepeltek 
(65%). Az idősek 65 százalékban jelentek meg (a második legelterjedtebb csoport), a 
helyiek a látogatók felét tették ki (51%). A nemek megoszlását tekintve 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 százalékban 
jelentek meg, az inaktívak 23 százalékban. A muzeális intézmények legkevésbé 
tipikus látogatói az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők (19%) voltak. 

Mezőkövesd települési jelentéséből:
„A helyi kulturális és muzeális intézmények a hallottak alapján és véleményem szerint 
is nagyszerűen működnek. A múzeumokban rengeteg program várja az érdeklődőket, 
akik heti 100-150 fő körül járnak, ami havi kb. 600 főt jelent. Ezen a településen ez jó 
számnak számít. Az elmúlt félévben visszaesett a látogatói forgalom, de ez csak a téli 
nyitvatartás miatt van – az elmondottak alapján.”
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Karcsa települési jelentéséből:
„Karcsán a Nagy Géza Művelődési Központban kapott helyet a Könyvtári Informá-
ciós és Közösségi Hely. Itt biztosítanak ingyenes internet hozzáférést, és ha valakinek 
valamire szüksége van, ki is lehet nyomtatni. A közintézményeket kívül-belül felújí-
tották. A fiatalok részére rendszeresen szerveznek ünnepkörökhöz kapcsolódó foglal-
kozásokat. Ebben az épületben látható egy állandó falvédő gyűjtemény és egy állandó, 
régi fotókból álló gyűjtemény, amelyen keresztül az itt élő emberek mindennapjaival 
lehet megismerkedni. Például hogyan zajlott az aratás kézzel, hogyan öltözködtek 
régen az esküvőn vagy más alkalomkor. Ezeket a fotókat a faluban gyűjtötték össze, 
egységes méretben, barnított változatban kerültek kiállításra. A Helyi Értéktár 
Bizottság tagjai még most is szinte megszállottan gyűjtik a szőtteseket, a paraszt-
házak berendezéseit képező tárgyakat. Olyan sok hímzett vásznat gyűjtöttek össze, 
hogy már a Tájházban sem fér el. Az egyházi szertartáshoz kapcsolódó szőtteseket az 
Árpád-kori Református Templomban fogják majd bemutatni. Nagy Géza néprajz-
kutató hagyatékát, szakkönyvtárát abban a felújított házban helyezik el, ahol lakott. 
Szállást és teakonyhát is kialakítottak itt a kutatók részére. Sajnos kevés szakembert 
tud foglalkoztatni az önkormányzat.”

Közösségfejlesztési folyamat

A közösségfejlesztési folyamathoz fűződő kapcsolat

Az adatok feldolgozása, elemzése és az eredmények közlése során látható, hogy a 
minta kiválasztása jól sikerült. A különböző szerepkörrel rendelkező alanyok eloszlása 
egyenletes, minden szerepkör nagy számosságban szerepel. Legtöbben a szemlélők 
(25-31%) illetve a szervezők vannak (25-26%), de jelen vannak a döntéshozók (13-16%), 
az irányítók (4%), a végrehajtók (10-13%), illetve a tanácsadók is (6-8%). (48. sz. és 49. 
sz. ábra)

48.sz. ábra: A közösségfejlesztési folyamathoz fűződő kapcsolat 2018 őszén
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49.sz. ábra: A közösségfejlesztési folyamathoz fűződő kapcsolat 2019 tavaszán

A közösségfejlesztésben érintett szervezetek fejlesztési irányai többnyire (61%, 
illetve 63%-ban) közösségi alapú, vagyis a helyzetfeltárást a közösség végzi, 19 
százalékban szakértő által irányított és közösségi alapú egyben. A kizárólag szak-
értő által irányított közösségfejlesztés aránya nőtt a projekt időszakában (5%-ról 
8%-ra), és pozitív eredménynek számít, hogy csökkent a nem tudom válaszmegje-
lölés (50. sz. és 51. sz. ábra).

50.sz. ábra: A közösségfejlesztésben érintett szervezetek fejlesztési iránya 2018 őszén

A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatban a legfontosabb elvárás (a három 
lekérdezési körben 1-2%-nyi eltéréssel) a települési rendezvényeken, eseményeken 
résztvevők számának növelése, a településen élők közötti kapcsolatok fejlesztése 
és a közösség életébe, a közösségi tevékenységekbe bevont emberek számának 
növelése volt. A legkisebb elvárás a helyi nyilvános felületek növelése, azok minő-
ségének növelése és azok használtságának növelése felé irányult (52. sz. és 53. sz. 
ábra). 
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51.sz. ábra: A közösségfejlesztésben érintett szervezetek fejlesztési iránya 2019 tavaszán

52.sz. ábra: A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárások 2018 nyarán

Mozsgó települési jelentéséből:
„Rendezett település, aktív polgármester, aki segíti és támogatja a helyi civil kezdemé-
nyezéseket. A Mozsgóért Egyesület rendszeresen szervez rendezvényeket (életfa ültetés, 
Kakasfesztivál, Kápolna kultúra). A nyugdíjasklub a település időskorú lakosságát 
fogja össze., de problémaként merül fel, hogy nem túl aktívak. A programok és a 
rendezvények kezdeményezői a döntéshozók és a véleményformálók, a civil szervezetek 
inkább résztvevők és végrehajtók.”

Bárna települési jelentéséből:
„Bárna település az általam vizsgált nógrádi települések közül az egyik legjobban 
fejlődő. A közösség életében 4 évvel ezelőtt indult el jelentős pozitív változás. Ennek 
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oka a polgármester személyében és aktivitásában keresendő. A helyiek aktívak, a 
művelődési intézmények és színterek egyre erősödnek. A 4KŐ Kulturális Egyesület 
tevékenysége meghatározó, nagyban hozzájárul a település közösségi-kulturális 
életének felvirágoztatásához. Az aktív tagok (20-30 fő) állandóak, és a jó programok 
vonzzák a helyieket, egyre szélesebb réteg csatlakozik. Van kommunikáció a település 
közösségi életében. Önszerveződőek is.”

53.sz. ábra: A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárások 2019 tavaszán

Trendek

A helyi közösségfejlesztésről adott kép egyértelműen a pozitív irányba hajlik. A 
megkérdezett véleményformálók túlnyomó többsége pozitívnak, támogatónak 
érezte a légkört, közel harmaduk teljes mértékben elégedett volt azzal. Ráadásul 
a semlegesek tábora is igen magas, a helyi közösségfejlesztést negatívnak, elutasí-
tónak csupán a válaszadók tizede érezte. A semlegesek táborának pozitív irányba 
való elmozdítása annyira eltolná az arányokat a pozitív megítélés felé, hogy azt már 
egyértelmű trendnek és általános közérzetnek azonosíthatjuk majd. 

Az általános hozzáállás egyértelműen pozitív volt, de nagyon eltértek a véle-
mények, a kvalitatív módszertan szépen kirajzolta az egyéni véleményeket. Az 
általános közérzet, vagy helyzet megítélése sokban múlik az adatközlő általános 
életszemléletén, életének sikerességének vagy sikertelenségének megítélésén is. A 
kvalitatív információkat a fenti kvantitatív adatok teszik általában értelmezhetővé.

A három körös jelentésben közel ötezer esettanulmányt dolgoztunk fel és 
emeltük ki a legjellemzőbbeket. Ezeket az összefoglaló jelentésben nem idézzük fel 
újra, a teljes megértéshez ezek átolvasása is létfontosságú. 
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Jellemző trend, hogy az általános helyzet megítélésében sokszor problémákat 
hoznak fel, a kézzelfogható jelenségek értékelésénél viszont pozitív véleményeket 
fogalmaznak meg (fejlesztés, adott rendezvény vagy rendezvénysorozat). A közösség 
fejlődését, a belső mozgásokat nehezen tudják megítélni az interjúalanyok, legkéz-
zelfoghatóbbak az infrastrukturális fejlesztések, illetve a konkrét rendezvények, 
programok megléte, sikere.

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

A közösség megítélése szempontjából felmerült fontos tényezők:
•  Elvándorlás és elvándorlás – általános élmény a fiatalok, illetve az aktív 

korúak elvándorlása.
•  Idősek túlsúlya – az idősek megítélése vegyes, bár bevonásuk nehéznek tűnik, 

sok településen éppen ők az aktívak, előfordul, hogy ők jelentik az egyetlen 
közösségi szerveződést a faluban.

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

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

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

•  Rendezvények sikere – ahol vannak rendezvények, szervezett programok, 
azokra általában el is mennek az emberek. Nagyon jó hatással bírnak a hagyo-
mányőrző rendezvények, illetve a rendszeresen megszervezett események 
(falunap, fesztivál stb.).

•  Helyi hősök szerepe – sok esetben a közösségszervező erő egy önkéntes 
(gyakran képesítés nélküli) agilis személy, aki a közösség motorja. Az ő kieme-
lésük és támogatásuk értékes cél lehet. Általános igény van olyan lelkes, szer-
vező típusú, sok energiával rendelkező helyi hősökre, akik magukra vállalják 
a közösség szervezésének sokszor hálátlan feladatát. Ahol ilyen szereplő van, 
ott általában ő biztosítja a sikereket.

•  Civil szervezetek szerepe – ahol összetartónak érzik a közösséget, ott fontos 
szerepük van a különféle egyesületeknek, kluboknak. Az önszerveződő közös-
ségek között leggyakoribbak a sport, a néptánc és a különböző dalkörök.

•  Hagyományőrzés szerepe – a hagyományőrző rendezvények és szerveződések 
általános elfogadottságnak és sikernek örvendenek.

•  Kisebbségi problémák – ahol széthúzónak, gyengének érzik a közösséget, 
sokszor a nehezen megszólítható kisebbséget emelik ki. A cigányság kétféle 
kontextusban jelenik meg: egy olyan csoport, akit nehéz bevonni a progra-
mokban, illetve néhány helyen azt nehezményezik, hogy rájuk irányulnak a 



119Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

programok, kezdeményezések, és ezek nem a teljes közösséget érintik és érik 
el.

•  A közösségfejlesztési folyamatokkal kapcsolatos elvárások – a három legfonto-
sabb elvárás: a rendezvényeken, eseményeken résztvevők számának növelése, 
a bevont emberek számának növelése, illetve a településen élők közötti kapcso-
latok fejlesztése.

5.6. Felhasznált irodalom

Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani 
útmutató. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár. Elér-
hető: https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/utmutatok/. Letöltés: 2019.07.10.

Ponyi László – Kuthy-Megyesi Judit – Sólyom Barbara (szerk.) (2019): Települési 
közösségfejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon. Cselekvő közös-
ségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési 
Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár.
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6.  A kulturális közösségfejlesztési 
folyamatok hatásmérése a lakosság 
oldaláról

Hegóczki Szilvia, Bacher János (GfK Hungaria Kft.)

6.1. A kutatás célja és indoklása3 1

A kutatás célja a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 projektbe bevont 454, később a lemorzsolódásokat követően 
430 településen meginduló közösségfejlesztési folyamat eredményeinek 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 
szerint a mintavétel alapját a 2018.03.31-i állapot szerinti ú.n. Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program (TOP) 5.3.1 és 6.9.2. pályázatok nyertes települések 
köre alkotta, összesen 430 db. 

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

31  A kutatási összefoglalás a Ponyi László – Kuthy-Megyesi Judit (szerk.) (2019): Települési közösség-
fejlesztési folyamatok vizsgálata Magyarországon. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár 
kiadvány alapján készült.
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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 résztvevő szakemberek, településvezetők, döntéshozók a közösségépítési 
programokat megtervezhetik, felépíthetik és menedzselhetik. 

A kutatás második alkalmával az elindult változások eredményeinek, hatékony-
ságának, a lakossági oldalt érintő hatásainak mérésére került sor az újabb lemor-
zsolódások okán, mindösszesen 423 településen. A kutatás második alkalmának 
adatfelvétele az első alkalommal megegyező településeken zajlott, bár kisebb elté-
rések előfordultak. Az egyes településeken elkészült kérdőívek száma kis mértékben 
eltérhetett a két kutatási alkalom során. Ez a kismértékű módosulás a kutatás alap-
vető eredményeit nem befolyásolta. 

55.sz. ábra: A kutatásba bevont TOP nyertes települések a második adatfelvétel során (426 db)

A Cselekvő közösségek projekthez hasonlóan a 2017 májusában elinduló TOP-5.3.1-16 
és TOP-6.9.2-16 számú pályázatok támogatást nyújtottak a települések, településré-
szek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztéséhez. E 
pályázatok nyertesei számára, a projektek eredményességének és hatékonyságának 
biztosításához a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című kiemelt 
projekt is célzott és széleskörű segítséget nyújtott. 

Az eredmények értékelése során a Cselekvő közösségek projektnek a TOP 
pályázati konstrukcióban részt vevő települések lakossága körében 2018. második 
negyedévében, majd 2019. első negyedévében végzett kérdőíves megkérdezés ered-
ményeit vizsgáltuk. 

Mivel a két kutatási alkalom eredményeinek összehasonlíthatósága fontos szem-
pont volt már a kutatás tervezésekor, ezért arra törekedtünk, hogy a minták telepü-
lések szerinti megoszlása, a megkérdezés módja, a használt kérdőív, a súlyozás és az 
értékelés módja megegyezzen. Mindazonáltal kisebb változások voltak egyrészről a 
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mintában: ennek oka néhány település a TOP projektekből való lemorzsolódásával 
magyarázható. Másrészről a kutatás második alkalmának kérdőíve annyiban válto-
zott az első kérdőív tartalmához képest – összhangban a kutatási kereteket megha-
tározó Szakmai közbeszerzési specifikáció című dokumentumban írottakkal –, hogy 
új kérdések kerültek megfogalmazásra a mérőeszközben, illetve két kérdés válaszle-
hetőségei módosításra kerültek. E módszertani változások köre csekély, és hatásai 
korlátozottak, így nem akadályozzák az eredmények időbeli összevethetőségét.

Az elemzés során két feltételezéssel éltünk: az egyik szerint a vizsgált időszakban 
bekövetkezett változások a Cselekvő közösségek projektben való részvételnek tulaj-
doníthatók. A kutatás során nem volt módunkban és nem volt célunk vizsgálni, 
hogy a vizsgált attitűdökre a projekten kívül milyen egyéb tényezők voltak még 
hatással. Voltak-e olyan változások, amelyek segítették vagy éppen akadályozták 
a kívánt eredményeket. Ennek vizsgálatára a projektbe be nem volt településeken, 
vagyis egy kontroll mintán lett volna lehetőség, ugyanakkor erre nem terjedt ki 
a kutatás módszertana. A másik feltételezés a program készültségének fokával 
volt összefüggésben: feltételeztük, hogy egy adott település esetében a magasabb 
készültségi fokú TOP projekteknek nagyobb változást kell eredményeznie a vizs-
gált jelenségekben, mint azon változások aránya, amelyek alacsonyabb készültségi 
fokon álló településeken mérhetők. 

Feltételeztük, hogy a Cselekvő közösségek projekt közösségfejlesztő, társadalmi 
hatása a projekt előre haladtával, így a TOP projektek indulásával növekszik, 
például egyre több ember ismeri azt vagy vesz részt azon. (Ez az egy éves vizsgálati 
intervallumban bátran feltételezhető volt, hiszen ilyen időtávon nem beszélhetünk 
avulásról, az emberek felejtéséről.) E két előfeltételezés mellett akkor tekinthető a 
projekt sikeresnek, ha a kívánt változás kimutatható a két kutatási alkalom össze-
hasonlításakor, és a változás leginkább azon a beavatkozási helyszíneken jelent-
kezik, ahol a TOP projektek magas készültségi fokon állnak. A Cselekvő közösségek 
projekt egyik főbb módszertani fejlesztési tevékenysége, hogy kulturális közösség-
fejlesztő mentorai munkájának segítéségével „a területi alapon szervezett – Pest 
megye kivételével minden megyében 3-4 fős csoportból álló – kulturális közösségfej-
lesztő mentorhálózat elsősorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) közösségfejlesztési célú pályázatai keretében támogatást elnyerő települések, 
szervezetek, továbbá e településeken működő kulturális intézmények számára nyújt 
szakmai-módszertani támogatást.”32

A fentiek kapcsán természetszerűen felmerülhet a kérdés, hogy a projekt ered-
ményességének vizsgálata során várhatóak-e egyáltalán mérhető és jelentős válto-
zások a vizsgálat intervallumát jelentő szűk egy év során. Úgy gondoljuk, hogy a 
mélyen beágyazott, generációkon átívelő, történelmi és társadalom-földrajzi folya-
matok által meghatározott attitűdökben kisebb mérhető változások várhatók el. 
Ellenben vannak olyan mutatók, ahol az eredményességnek mérhetőnek kell lennie, 
pl. a projekt ismertsége tekintetében. Nem mellékes a projekt láthatósága terén a 

32  Cselekvő Közösségek (2019): A projektről. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/rolunk/a-pro-
jektrol/. Letöltés: 2019.07.05.
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települések nagysága: ugyanaz a kezdeményezés látványosabb lehet egy kisebb 
településen, mint egy nagyobb városban. Mindazonáltal meg kell jegyeznünk, hogy 
a minta elemszáma magas, ezért már meglepően kis változások is statisztikailag 
jelentősnek bizonyulhatnak.

6.2. A kutatás módszertana

A kutatás módszertanának meghatározása és kidolgozása a projekt keretében 
kiadott „Közösségfejlesztési módszertani útmutató” alapján készült.33

A kutatás során a kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatásmérésére struk-
turált kérdőívet használtunk. Az adatfelvétel során két adatfelvételi módszer kombi-
nációját alkalmaztuk annak érdekében, hogy a potenciális válaszadók részvételét a 
kínált részvételi formák rugalmasságával maximalizáljuk. Az elsődleges módszer 
a személyes, különböző rendezvényeken, társadalmi eseményeken történő, önkitöl-
téses, papír alapú adatfelvétel volt, azonban lehetőséget biztosítottunk a válaszadók 
döntése alapján az önkitöltős, online felületen keresztül történő válaszadásra is. Az 
online kérdőív ezzel tartalmában teljes mértékben megegyező volt, az online kérdezés 
sajátosságait és elvárásait figyelembe vevő módszertani adaptációkkal átalakítva.

A személyes megkérdezések a településeken szervezett közösségi rendezvényeken 
résztvevő lakosság körében zajlottak. A lekérdezésben közreműködő személyek 
(kulturális közösségfejlesztő mentorok, konzorciumi munkatársak) a kiválasztott 
rendezvényeken osztották ki a kérdőíveket és kérték fel a célszemélyeket a kérdő-
ívek kitöltésére. A kitöltés önkitöltős módszerrel került lebonyolításra. A kérdőívek 
még az adott rendezvény ideje alatt kitöltésre kellett, hogy kerüljenek 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 volt a részvételi hajlan-
dóság 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 részvevő településen a vizsgált időszakban nem zajlott olyan rendez-

33  Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Cselek-
vő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet 
NKft. – Országos Széchényi Könyvtár. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uplo-
ads/CSK_utmutato_kozossegfejlesztes_online_2017_0331.pdf. Letöltés: 2019.07.10.
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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 
a kitöltést az adott helyszínen állandó lakhellyel rendelkező személyek végezzék el.

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

A kutatást a Cselekvő közösségek projekt keretében az Gfk Hungária Kft. végezte 
a NMI Művelődési Intézet Nkft koordinálásával a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és az Országos Széchényi Könyvtár 
együttműködésével.

6.3. A kutatás kérdései

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?

6.4. A kutatás mintájának bemutatása

A kulturális közösségfejlesztési folyamatok hatásmérése a lakosság oldaláról kuta-
tásnál a mintavétel önkényes, ugyanakkor teljeskörű mintavételnek minősült, így 
reprezentativitásról statisztikai 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 minimum-
feltételeket 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. 
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Az egyes adatfelvételek során összesen közel 15.000 kérdőív készült el, mind-
összesen közel 30.000 kérdőív került lekérdezésre. A kutatás első alkalma során 
15.0000, második adatfelvételi hullámában 14.770 értékelhető és feldolgozható 
kérdőív született.

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 vettek részt a vizsgált pályá-
zatokban, míg más megyékben épp ellenkezőleg, inkább kisebb települések domi-
nálták a mintát.

6.5. Főbb eredmények bemutatása

A TOP projektek készültsége

A kutatás első alkalma során 430, a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvál-
lalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projektbe bevont, TOP nyertes településen történt 
adatfelvétel. A kutatás második hullámának adatfelvétele tervezetten az első alka-
lommal megegyező településeken zajlott, ugyanakkor végül 423 település került a 2. 
alkalom mintájába, mivel néhány településen végül nem történt meg a TOP projekt 
indításához szükséges szerződéskötés vagy a projektet helyben megvalósító konzor-
ciumi partnerek együttműködésüket felbontották. Ez a probléma összesen 5, az első 
adatfelvétel során lekérdezett települést érintett, további 2 pedig településről pedig 
nem érkezett be elemzésre alkalmas kérdőív. A fenti lemorzsolódások miatt hét tele-
pülés adatai nem kerültek be a második alkalom adatbázisába, eredményeiket nem 
tudjuk időben összehasonlítani. 

A 423, a felmérés második hullámában részt vevő település besorolásra került 
aszerint, hogy milyen készültségi fokban állt a TOP projektek által biztosított helyi 
közösségfejlesztési folyamat 2019 első negyedévében. A besorolást a Cselekvő közös-
ségek projekt kulturális közösségfejlesztő mentorai végezték egy négyfokozatú 
skála alapján. A skála elemei a következők voltak:

1.  Aktívan folyik a közösségfejlesztési projekt, az ezzel kapcsolatos események, 
rendezvények már le is zárultak.

2.  Aktívan folyik a közösségfejlesztési projekt, események és rendezvények folya-
matban vannak.

3.  A közösségfejlesztési folyamat előkészítő szakaszában járnak, az események, 
rendezvények előkészítése folyamatban van.

4.  Nem indult még el a projekt, az előkészületek sem indultak el, az események, 
rendezvények később kerülnek lebonyolításra.
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A skála négy értéke közül valójában csak három került kiosztásra, mert az első 
kategóriába egyetlen települést sem soroltak be a fejlesztést helyben mentoráló 
szakemberek. Visszajelzésük alapján tehát egy vizsgált községben vagy városban 
sem zárult le még a TOP projekt a kutatás második alkalmának adatfelvétele idején, 
2019 első negyedévében. Ezzel szemben vannak települések, ahol bár tervben van 
a közelgő fejlesztési projekt, még a TOP projektek előkészítő folyamatai sem indul-
hattak el. A legtöbb válaszadó települése a második kategóriába került, vagyis az 
előkészítésen túl vannak, és a TOP projekt(ek) keretében szervezett események 
jelenleg is zajlanak. 

56.sz. ábra: A TOP projektek készültségi fokának szintje a besorolást végző kulturális közösség-
fejlesztő mentorok visszajelzési alapján (a válaszadók számának arányában)

Tehát a 2019-es felmérés alapján a TOP projektbe bevont települések lakosságának 
61 százaléka olyan településen él, ahol a projektek keretében megvalósított rendez-
vények már zajlanak. További 30 százalék lakik olyan helyen, ahol bár rendezvé-
nyek még nem voltak, de az előkészületek már folynak. Ez alapján feltételezhetjük, 
hogy sikeres program esetén már jelentkeznie kellett a vizsgált időintervallumban 
azon közösségfejlesztési folyamatoknak és változásoknak, amelyeket a Cselekvő 
közösségek projekt is céljának kitűzött. A TOP-os készültségi fok jelentősen eltér 
megyék szerint, ráadásul mivel vannak megyék, ahol csak egy település szerepelt a 
mintában, ezen megyék válaszadói homogének a készültség tekintetében. 

A készültségi fokot megyei bontásban nézve úgy tűnik, hogy Borsod-Abaúj-
Zemplén és Nógrád megyékben jelent a legnagyobb nehézséget a TOP projektek 
elindítása, az események megszervezése, hiszen e megyékben a legalacsonyabb a 
folyamatban lévő programok aránya és legmagasabb a még előkészületi szakaszban 
sem jutottaké. Ezzel szemben Zala, Tolna, Hajdú-Bihar és Heves megye településein 
a fejlesztési projektek mind folyamatban vannak. 

 

 

TOP projektek 
készültségi foka 
2019 első 
negyedévében 

60%

61%

30%

30%

7%

7%

2018

2019

Folyamatban van Előkészítés alatt Nem indult el Nem besorolt



127Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

  Folyamatban 
van

Előkészítés 
alatt Nem indult el Nem  

besorolt

Teljes minta 2019 61% 30% 7% 2%

         

Bács-Kiskun 0% 100% 0% 0%

Baranya 70% 25% 5% 0%

Borsod-Abaúj-Zemplén 33% 42% 25% 0%

Csongrád 59% 27% 0% 14%

Fejér 51% 49% 0% 0%

Hajdú-Bihar 100% 0% 0% 0%

Heves 100% 0% 0% 0%

Jász-Nagykun-Szolnok 95% 1% 0% 3%

Nógrád 13% 77% 11% 0%

Somogy 86% 12% 0% 2%

Tolna 100% 0% 0% 0%

Zala 100% 0% 0% 0%

13.sz. táblázat: A TOP projektek készültségi fokának szintje a besorolást végző kulturális 
közösségfejlesztő mentorok visszajelzései alapján (megyei bontásban – a válaszadók számának 

arányában)

A Cselekvő közösségek projekt hatásai a TOP-os pályázatok 
készültségének függvényében

A Cselekvő közösségek projekt ismer tsége

A Cselekvő közösségek projekt eredményességének első vizsgált indikátora az abban 
való részvétel ismertsége. Egy-egy esemény, eredményeit tekintve, akár anélkül is 
eredményes lehet, hogy a közösség tisztában lenne azzal, hogy az események egy 
projekt részeként történnek. Mindazonáltal vélhetően növeli a hatékonyságot, ha 
az emberek tudatában vannak a történések céljával és kereteivel, ha neve van az 
események láncolatának, és a hétköznapi beszélgetések is e fogalom körül forognak. 

2018-ban a Cselekvő közösségek projektben részt vevő települések lakossága 
több, mint harmadának, 2019-ben pedig majdnem a felének volt tudomása a rész-
vételről. A részvétel ismertségének növekedése egyértelműen jelentős, szembeötlő 
a program hatása a vizsgált időszakban.  Mindazonáltal közel sem teljes körű: a 
megkérdezett lakosság fele még a TOP projektek elindultával sem tudja, hogy a tele-
pülése részt vesz szakmai-módszertani támogatást biztosító Cselekvő közösségek 
projektben. 



128 Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

57.sz. ábra: Cselekvő közösségek projekt ismertsége a TOP projekt készültségi foka alapján

Érdemes a Cselekvő közösségek ismertségi adatait megvizsgálni a TOP projektek 
készültségi foka alapján. Az összefüggés nem a várt irányú: a magas TOP készült-
ségi fokú településeken nem magasabb a Cselekvő közösségek projekt ismertsége. 
A kutatás adatai alapján az eredmények nem magyarázhatók. Egy – a kutatás által 
nem vizsgált, így azzal nem igazolható – magyarázat lehet, hogy talán e települé-
seken a részvétel kommunikálása a program nevesítése erősebb volt a pályázatokon 
való induláskor vagy a programok előkészítésekor, mint a többi, a program megva-
lósulásában előrébb járó település esetében.

A Cselekvő közösségek projekt keretében különféle események, kezdeménye-
zések indulhattak útjára. A közösségfejlesztési módszertan által gyakran használt 
kulturális kezdeményezések közül34 jó pár fejlesztési lehetőség (például hagyo-
mányőrző csoport, helytörténeti gyűjtemény) ismertségét vizsgáltuk. Ezek léte, 
illetve a kérdőíves kutatással vizsgált ismertségük megfelelő indikátorok lehetnek 
a projekt közösségfejlesztő folyamatainak hatékonyságának vizsgálatakor. A külön-
féle kezdeményezések ismertségének összege pedig egy általános ismertségi mutató, 
amely a településen elérhető közösségi események, szolgáltatások intenzitását fejezi 
ki.

Teljes 
minta

TOP pro-
jekt folya-

matban van

TOP pro-
jekt előké-
szítés alatt

TOP pro-
jekt nem 
indult el

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Hagyományőrző csoport 68% 65% 69% 65% 65% 64% 65% 67%

Helytörténeti, helyismereti 
gyűjtemény 61% 59% 59% 58% 62% 60% 61% 65%

34  Arapovics Mária – Vercseg Ilona (szerk.) (2017): Közösségfejlesztés módszertani útmutató. Cselek-
vő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet 
NKft. –Országos Széchényi Könyvtár. Elérhető: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/
CSK_utmutato_kozossegfejlesztes_online_2017_0331.pdf. Letöltés: 2019.07.10.

 

36%

36%

33%

38%

46%

47%

45%

52%

Teljes minta

TOP projekt folyamatban van

TOP projekt előkészítés alatt

TOP projekt nem indult el

2018 - Teljes minta 2019 - Teljes minta

Cselekvő közösségek 
projektben való 
részvétel ismertsége 
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Önszervező/öntevékeny 
csoport 48% 46% 49% 45% 48% 47% 40% 46%

Tankatalógus 18% 18% 17% 16% 20% 22% 8% 21%

Tanulókör 28% 30% 28% 29% 31% 31% 16% 28%

Önképzőkör 32% 31% 32% 29% 34% 33% 20% 32%

Szívességszolgálat 32% 31% 30% 29% 36% 35% 20% 28%

Említések száma          
2,9    

         
2,8    

         
2,8    

         
2,7    

         
3,0    

         
2,9    

                     
2,3    

         
2,9    

14.sz. táblázat: Kezdeményezések ismertsége a TOP projektek készültségi foka alapján

A kezdeményezések közül egyedül a „tanulókör” -nek nevezett szolgáltatások 
ismertségének aránya nőtt a vizsgált időszakban, az is csupán 28-ról 30 százalékra. 
Az, hogy a kezdeményezések vagy nem indultak el, vagy csak keveseknek jutottak 
tudomására, jelezhetik a program tartalmának eltérő irányát, ahogy az elemzés 
későbbi részeiben ezeknél jelentősebb ismertség növekedést is bemutatunk más 
jellegű kezdeményezések kapcsán. 

A készültségi fok alapján vizsgálva a kezdeményezések ismertségét, meglepő 
módon azt látjuk, hogy éppen azon településeken emlékeznek ilyen jellegű kezde-
ményezésre, ahol a TOP projektek még az előkészítés szakaszába sem értek el. Ezen 
településen élő lakosok jelentősen kevesebb ilyen szolgáltatásról hallottak az első 
kutatási alkalom idején, viszont egy év alatt a kezdeményezések intenzitása a teljes 
minta átlagát érte el. Feltételezzük, hogy ezen településeken bár a TOP fejlesztési 
konstrukció még nem indult el, a közbeszédben tényként jelennek meg a helyi közös-
ségfejlesztés során megfogalmazott célok. 

A kérdőíves megkérdezés során rákérdeztünk a közösségi események gyakorisá-
gára. A gyakoriságot megfelelőnek tartók, illetve azok számát már túlzónak tartók 
arányát összeadva vizsgáltuk, hogy változott-e a két adatfelvétel közt a közösségi 
események száma és/vagy azok ismertsége.

Teljes 
minta

TOP pro-
jekt folya-

matban van

TOP pro-
jekt előké-
szítés alatt

TOP pro-
jekt nem 
indult el

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Művelődő közösségek, klu-
bok, körök programjai 58% 57% 57% 58% 58% 56% 51% 43%

Ismeretterjesztő programok 43% 42% 42% 43% 44% 41% 42% 30%

Táborok 43% 44% 40% 43% 48% 47% 34% 21%

Kiállítások, művészeti ese-
mények 52% 51% 50% 51% 55% 51% 50% 37%

Szórakoztató rendezvények 53% 56% 52% 58% 53% 53% 52% 50%

Társadalmi események, 
ünnepek 70% 71% 69% 72% 72% 71% 67% 64%

Játszóházak 41% 42% 40% 41% 43% 45% 36% 31%
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Kézműves vásár, bemutatók 43% 45% 42% 46% 44% 44% 40% 30%

Sportesemények 53% 53% 52% 56% 56% 50% 49% 34%

Említések száma          
4,6    

         
4,6    

         
4,4    

         
4,7    

         
4,7    

         
4,6    

         
4,2    

                     
3,4    

15.sz. táblázat: Közösségi események számának megítélése (azok aránya, akik szerint nincs kevés, %)  
– a TOP projektek készültségi fokának tükrében

2019-ben 2018-hoz képest statisztikailag szignifikáns módon növekedett azok 
aránya, akik úgy gondolják, hogy településükön megfelelő számú (vagy akár túl sok 
is) szórakoztató rendezvény, társadalmi esemény, ünnep, kézműves vásár, bemu-
tató szokott lenni. A különbség még szembeötlőbb, ha azokat a településeket vizs-
gáljuk, ahol a TOP projektek már kiteljesedettek és folyamatban vannak. Ezeken 
a településeken az említetteken kívül több táborról, szórakoztató rendezvényről 
és sporteseményről számoltak be. Legnagyobb arányban a szórakoztató esemé-
nyek előfordulása nőhetett: 5 százalékkal többen gondolták megfelelő számúnak a 
kutatás második évében e településeken.

A vizsgált kezdeményezésekhez hasonló módon a Cselekvő közösségek projekt 
célkitűzései közt szerepelhetett a közösségfejlesztési folyamatok láthatósága, 
megjelenése a helyi médiában, így közvetve a helyi média fejlesztése. Úgy tűnik, 
hogy e tekintetben a projekt elérte közvetett célját: kis mértékben bővült a helyi 
médiák valós vagy észlelt kínálata.

Teljes 
minta

TOP pro-
jekt folya-

matban van

TOP pro-
jekt előké-
szítés alatt

TOP pro-
jekt nem 
indult el

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Település weboldala 89% 91% 88% 91% 91% 92% 88% 89%

Település közösségi oldala 86% 89% 85% 90% 88% 88% 84% 86%

A település újságja 67% 71% 64% 72% 72% 73% 55% 50%

A település rádióadója 36% 44% 37% 45% 35% 43% 26% 27%

A település tévéadása 45% 50% 43% 50% 48% 52% 42% 41%

Információs oszlopok, hirde-
tőtáblák 91% 90% 91% 91% 91% 89% 87% 87%

Hangosbemondó 40% 46% 41% 46% 40% 48% 36% 31%

Könyvtár 47% 48% 95% 96% 94% 93% 91% 90%

Említések száma          
5,0    

         
5,3    

         
5,4    

         
5,8    

         
5,6    

         
5,8    

         
5,1    

         
5,0    

16.sz. táblázat: Helyi médiumok elérhetősége a TOP projektek készültségi foka alapján

A vizsgált egy éves időintervallumban az amúgy is magas arányban rendelkezésre 
álló hirdetőtáblákat és könyvtárakat kivéve minden média elérhetősége növekedett 
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a pályázatokban részt vevő településeken. Legnagyobb arányban a helyi rádióval, 
tévével, illetve hangosbemondóval elért lakosság aránya nőtt.  A TOP projektek 
készültségét tekintve is az előzetes várakozásnak megfelelő eredményeket láthatunk: 
a magasabb készültségi fokon álló településen élőket jobban érintette a helyi tájékoz-
tatási csatornák kínálatának bővülése. Mivel vélhetően a településen jelentős részén 
nem indult új rádióadó vagy tévéadás, ezért a változás vélhetően az észlelt arány 
növekedéséből fakad, azaz a lakosok jobban tudatában vannak, hogy elérhetőek a 
felsorolt médiák a lakótelepülésükön, illetve szélesebb körben használják azokat. 

A Cselekvő közösségek projekt aktiváló hatása

A Cselekvő közösségek eredményességét annak elemei ismertségén túl, aktiváló 
hatásával is vizsgáltuk. Megváltoztak-e a településeken élő emberek szokásai, jobban 
odafigyelnek-e a helyi ügyekre, részt vesznek-e a kezdeményezések megvalósításában?

Korábban láttuk, hogy valószínűsíthetően részben a Cselekvő közösségek 
projekt, részben a TOP pályázatok hatására növekedett a helyi médiafelületek elér-
hetősége: több embert érhetnek el ezek a helyi csatornák. Felmerül a kérdés, hogy 
a magasabb elérhetőség magasabb használattal is párosul, vagyis, hogy odafigyel-
nek-e az emberek a helyi ügyekkel foglalkozó médiákra.

Teljes 
minta

TOP pro-
jekt folya-

matban van

TOP pro-
jekt előké-
szítés alatt

TOP pro-
jekt nem 
indult el

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Település weboldala 40% 41% 40% 40% 41% 43% 40% 47%

Település közösségi oldala 40% 41% 39% 41% 40% 41% 40% 41%

A település újságja 42% 41% 41% 42% 46% 42% 25% 22%

A település rádióadója 12% 14% 14% 16% 9% 10% 2% 3%

A település tévéadása 18% 18% 18% 18% 17% 17% 13% 14%

Információs oszlopok, hirde-
tőtáblák 52% 50% 53% 51% 51% 49% 51% 54%

Hangosbemondó 8% 6% 9% 5% 7% 6% 6% 3%

Könyvtár 47% 48% 48% 50% 46% 45% 39% 44%

Említések száma          
2,6    

         
2,6    

         
2,6    

         
2,6    

         
2,6    

         
2,5    

         
2,2    

         
2,3    

17.sz. táblázat: Helyi médiák fogyasztása (elmúlt 6 hónapban)  
a TOP projektek készültségi foka alapján

Míg ismertség tekintetében egyértelmű növekedést tapasztaltunk a vizsgált 
időszakban, ami az első lépés a helyi nyilvánosság fejlesztése terén; az emberek 
odafigyelése azonban kevéssé változott: csupán 1-2 százalékos növekedést mértünk 
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a helyi rádiót, weboldalt és közösségi oldalt használók arányában. Összességében 
elmondható, hogy a helyi média fejlesztése, mint közvetett célkitűzés részben 
megvalósult: az elérhető csatornák ismertsége növekedett, ugyanakkor viszont a 
lakosság szokásait – részben a rövid mérési idő miatt feltételezhető okok kapcsán 
– még nem sikerült érdemben megváltoztatni, és a helyi médiák még nem érték el 
számottevő változást a közönségük nagyságának tekintetében.

A közösségi célok elérésének szükséges feltétele a közösség tagjai közötti megfe-
lelő társas érintkezés, a közvetlen kommunikáció, amely során megfogalmazódnak 
a célok, és felkeltik az érdeklődést a részvétel iránt. Bővült-e a kommunikáció a 
közösség tagjai közt a Cselekvő közösségek projekt hatására?

58.sz. ábra: Személyek száma, akivel a településen beszélgetett a megelőző napon (átlag) a TOP 
projektek készültségi foka alapján

Módszertanilag fontos, hogy a 2018-as és a 2019-es adatfelvétel nem az év azonos 
időszakában történt. Míg 2018-ban az adatfelvétel az április-június időszakban 
került lebonyolításra, addig 2019-ben a lekérdezések január-március hónapokra 
estek. Logikusan feltételezhető, hogy utóbbi esetben – amikor a megkérdezés 
nagyobb része a hidegebb, téli hónapokban történt – az emberek átlagosan kevésbé 
állnak meg nyitott helyen beszélgetni, így az egy napra eső beszélgetőpartnerek 
száma alacsonyabb lehet. Összességében tehát akkor járunk el helyesen az ered-
mények összevetése során, ha a hangsúlyt nem az átlagosan 12,7-ről 11,9-re eső 
számra helyezzük, hanem azt vizsgáljuk, hogy milyen különbségek mutatkoznak a 
közösségfejlesztési folyamatokban (így a TOP projektekben) különböző fázisokban 
járó települések között. 

Ilyen összehasonlítás esetén azt tapasztalhatjuk, hogy míg a TOP folyamatban 
előrébb járó települések esetén nem tapasztalható különbség egy tavaszi-nyári 
negyedév és egy téli-tavaszi negyedév összevetésében, addig azokon a településeken, 
ahol a TOP konstrukció még nem indult el, ez a hatás nem érzékelhető. Feltételez-
hetjük, hogy az elindult TOP projektek fékezték meg a szezonális visszaeséseket. 

A kutatás során közvetlenül is rákérdeztünk a szerepvállalási szándékra, vagyis, 

 

 

 

Személyes 
kommunikáció 
fejlődése  

12,7

11,8

14,8

11,8

11,9

11,8

12,2

11,0

Teljes minta

TOP projekt folyamatban
van

TOP projekt előkészítés
alatt

TOP projekt nem indult el

2018 - Teljes minta 2019 - Teljes minta
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hogy a válaszadó tervez-e valamilyen módon hozzájárulni a közösség fejlődéséhez. 
Feltételeztük, hogy a Cselekvő közösségek projekt és a TOP pályázatok hatására 
bővül az aktív lakosok aránya és szívesebben kezdeményeznek valamilyen eseményt, 
vagy önkéntesként, esetleg tanácsokkal segítik más kezdeményezők munkáját.

Teljes 
minta

TOP projekt 
folyamatban 

van

TOP projekt 
előkészítés 

alatt

TOP projekt 
nem indult 

el

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Szabadidős programot 
szerveznék 25% 25% 24% 23% 26% 25% 24% 34%

Mások által szervezett 
programon önkéntesként 
segítenék

44% 46% 44% 46% 44% 46% 44% 49%

Részt vennék tervezői 
műhelymunkákon javas-
latokkal, ötletekkel

27% 26% 27% 25% 27% 26% 26% 31%

Említések száma 1,0    1,0    0,9    0,9    1,0    1,0    0,9    1,1    

18.sz. táblázat: Tervezett hozzájárulás a közösségi élethez,  
a TOP projektek készültsége szerint (több válasz)

Ezzel szemben azt tapasztaljuk, hogy a vizsgált időszakban nem növekedett az aktív 
szerepet vállalni tervezők aránya, vagyis a projektek nem keltették fel érdemben a 
kezdeményező vagy segítő kedvet a helyi lakosokban. A minta 91 százalékát kitevő 
településeken, ahol legalább a program előkészítése megkezdődött, nem tapasztal-
ható érdemi változás az önbevalláson alapuló aktivitási szándék szintjében. Meglepő 
módon ismét azokon a településeken tapasztaltunk fokozódó tevékeny kedvet 2018-
hoz képest, ahol a TOP fejlesztés még nem indult el, az előkészítő fázisban van. 

A Cselekvő közösségek projekt hatása a közösségi attitűdökre

A projekt és annak elemeinek ismertségén, illetve annak közvetlen aktiváló hatásán 
túl választ kerestünk arra is, hogy változott-e az emberek viszonya saját közössé-
gükhöz, mennyire érzik úgy, hogy ismerik azt, hogy tehetnek érte és a közösség 
értéket képvisel az életükben.

A település és a közösség múltjának ismerete erősítheti a tagok kötődését és 
elősegíti az együttes cselekvést ezért az ismeretek szintjét fontos indikátornak 
tekinthetjük. 

A település múltjának ismeretét szubjektív módon, a megkérdezettek önértéke-
lése alapján vizsgáltuk. A válaszadók egy 1-5-ös skálán helyezték el magukat és 
a válaszok a közepes, hármas érték körül szóródtak. Ez alapján jellemzően úgy 
gondolták a válaszadók, hogy „részben” ismerik a település múltját. 2018-ban az 
átlagos érték 3,18 volt, 2019-ben 3,23. A nagy mintanagyság mellett ugyanakkor 
ez a kismértékű különbség is statisztikailag szignifikáns növekedésnek minősül. A 
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válaszok szubjektív jellegének figyelembevételével megállapítható, hogy a változás 
nem minősíthető jelentősnek. A legnagyobb eltérést a 2018-as és 2019-es eredmé-
nyek között azokon a településeken tapasztalhatunk, amelyek esetében a leginkább 
előrehaladott a TOP projektek állapota. A másik két településcsoport esetében a 
változás nem szignifikáns.

59. sz. ábra: Település történetének ismerete: 1-5 skála átlaga a TOP projektek készültsége szerint

Feltételezhető, hogy a közösség, amelyik úgy érzi, hogy képes tenni a lakókörnye-
zetéért nagyobb eséllyel fog belevágni valamilyen építő kezdeményezésbe, mint 
az, amelynek tagjai nem bíznak a cselekvés eredményességében. Mekkora fokú a 
bizalom a lehetséges cselekvést illetően a közösség tagjaiban? Ezt a kutatás során 
egy egyszerű állítással, miszerint „lakókörnyezetünk életminőségéért az ott élők 
tehetik a legtöbbet” való egyetértéssel mértük fel. 

60.sz. ábra: Egyetértés az állítással miszerint: „lakókörnyezetünk életminőségéért az ott élők 
tehetik a legtöbbet”

Azt tapasztaltuk, hogy a helyi cselekvésbe vetett bizalmi szint elég magas, az 
emberek háromnegyede szerint a közösség képes kezébe venni a sorsát és tenni 

 

 

3,18

3,17

3,20

3,24

3,23

3,24

3,22

3,21

Teljes minta

TOP projekt folyamatban van

TOP projekt előkészítés alatt

TOP projekt nem indult el

2018 - Teljes minta 2019 - Teljes minta

Település történetének 
ismertsége  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

75%

76%

73%

71%

74%

75%

72%

76%

Teljes minta

TOP projekt folyamatban van

TOP projekt előkészítés alatt

TOP projekt nem indult el

2018 ‐ Teljes minta 2019 ‐ Teljes minta

Lakókörnyezet  aktív 
alakíthatóságával  való 
egyetértés 
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a lakókörnyezetéért. Ezen arány nem változott szembeötlő módon a vizsgált 
időszakokban. 

A kutatás során egy több elemből álló, 1-től 5-ig terjedő, egyetértést kifejező 
skálával megválaszolható kérdéssorral értékelték a válaszadók saját településüket 
és annak közösségét.  E kérdések a településhez való ragaszkodást, a közösség össze-
tartó erejét, a tagok aktivitását érintették, mindegyik valamiképpen a közösség 
cselekvőerejét térképezte fel.
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Összesen 2018 4 3,6 3,6 3,2 3,1 3 3,4 3,7 3,6 3,6

  2019 4 3,5 3,6 3,2 3,1 3 3,5 3,7 3,6 3,6

TOP projekt 
Folyamatban 2018 4 3,6 3,6 3,2 3,1 3 3,4 3,7 3,6 3,6

  2019 4 3,5 3,6 3,2 3,1 3 3,5 3,6 3,6 3,6

TOP projekt 
Előkészítés 
alatt

2018 4 3,6 3,6 3,1 3,1 3 3,4 3,7 3,5 3,5

  2019 4 3,6 3,6 3,2 3,1 3 3,4 3,7 3,6 3,6

TOP projekt 
Nem indult el 2018 3,8 3,6 3,7 3,2 3 2,9 3,3 3,6 3,4 3,4

  2019 4 3,7 3,8 3,1 3 3 3,4 3,7 3,6 3,6

19.sz. táblázat: Egyetértés a közösséggel kapcsolatos véleményekkel, 1-5 skála átlaga a TOP 
projektek készültségének tükrében

Összességében elmondható, hogy az emberek általában pozitívnak értékelik saját 
településüket, bár a közös cselekvésre és aktivitásra már inkább közepes osztály-
zatokat adtak. A két kutatási alkalom adatait összevetve viszont nem találunk 
szemmel látható különbségeket a két vizsgálati alkalom között. A TOP projektek 
indulása a szűk egy éves időtartam alatt még nem tudta megváltoztatni a hosszú 
évek alatt, generációk élete alatt kialakult és áthagyományozott mélyebb viszonyu-
lásokat a közösség iránt.
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 A Cselekvő közösségek projekt eredményességét a TOP pályázat győztes tele-
püléseken három dimenzió mentén vizsgáltuk: (1) a projekt ismertsége, (2) aktiváló 
hatása, és (3) a projekt hatása a közösség megítélésére. E három dimenzió közül a 
projekt ismertsége terén tapasztaltunk leginkább mérhető változásokat: vagyis 
sokan megtudták, hogy létezik egy ilyen kezdeményezés. Viszont ezen még le nem 
zárult kezdeményezések a vizsgálat tárgyát képező egy év alatt kevéssé érték el azon 
céljukat, hogy sokakat bevonva, a közös célok érdekében együttes erőfeszítéseket téve 
formálják át a településeken élő közösség életét, és önmagukról alkotott képét. 

A Cselekvő közösségek projekt hatása  
különböző földrajzi és demográfiai csopor tokban

Az eddigiek során azt vizsgáltuk, hogy mennyire eltérő erejű változások mutat-
hatók ki a Cselekvő közösségek projekt kapcsán a TOP pályázat nyertes telepü-
léseken annak fényében, hogy milyen megvalósítási fázisba jutott el a településen 
megvalósuló TOP projekt. 

A következőkben azt vizsgáljuk, hogy kimutatható-e bármilyen jellemző változás 
a tekintetben, hogy mely földrajzi egységekben vagy demográfiai csoportokban volt 
a leghatékonyabb a megvalósítás. 

Az összehasonlítást csak azon településeken végeztük, ahol a TOP projekt már 
folyamatban van.  Azért választottuk ki így a minta – válaszadói számarányát 
tekintve – 61 százalékát kitevő településeket, mert a legtöbb eddig vizsgált mutató 
tekintetében itt láttunk érdemi hatást. Jó eséllyel a további településeken is eljutnak 
a TOP nyertes pályázatok a megvalósítás fázisába, tehát az összes vizsgált telepü-
lésen hasonló hatások várhatók, viszont az elemzések szempontjából indokolt azokat 
a területi egységeket vizsgálni, ahol joggal várható el hatás az eddigi folyamatoktól.

Az elemzésünk e fázisába bekerült településeken elkészült kérdőívek száma a 
2018-as felmérés során 8.958, 2019-ben pedig 9.008 volt.

Az elemzésekhez 4 olyan mutatót definiáltunk, amelyek több témakörre is kiter-
jednek és segítségükkel aránylag könnyen megragadhatók a vizsgált csoportok 
közötti különbségek. 

•  A Cselekvő közösségek projektben való részvétel ismertsége. A kérdőív kérdése 
így hangzott: „Ön hallott róla, hogy a települése részt vesz a „Cselekvő közös-
ségek – aktív közösségi szerepvállalás” projektben?”. A mutató az igen vála-
szok százalékos aránya.

•  A helyi közösségi események gyakoriságának szubjektív megítélése. A kérdés így 
hangzott: „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!”. A mutató az egyes esemé-
nyek „megfelelő számú van” és „túl sok van” válaszainak halmozott összege. 
(Vagyis az esemény jellegétől függetlenül mutatja a kínálat bővülését.)
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•  A helyi média kínálata. A kérdés így hangzott: „A település életéről sokféle 
formában lehet értesülni. Ön az alábbi tájékoztatási módok közül melyeket 
használta az elmúlt félévben (6 hónapban)? 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!)”. A mutató 
az egyes helyi médiatípusok „IGEN, használtam” és „NEM, nem használtam” 
válaszainak (azaz akik nem azt válaszolták, hogy: „Tudomásom szerint nincs 
is ilyen a településen”) halmozott összege. (Ez így a média típusától függet-
lenül mutatja a kínálat bővülését.)

•  A település történetének ismerete. A kérdés így hangzott: „Mennyire érzi úgy, 
hogy ismeri a település történetét?”. A mutató az 1-5 skála (ahol az 5 a „teljes 
mértékben ismerem, az 1 pedig, hogy „egyáltalán nem ismerem”) átlaga.

Az alábbi táblázatban a fentiekben definiált 4 mutató értéke látható a 2018-as és 
2019-es adatfelvétel során gyűjtött adatok alapján (azon településeken, ahol folya-
matban vannak a TOP projektek).

Cselekvő Közös-
ségek részvétel 

ismertsége

Helyi közös-
ségi esemé-
nyek isme-

rete

Helyi 
média 

kínálata

Település törté-
netének ismert-

sége

2018 36% 4,3 5,2 3,17

2019 47% 4,6 5,7 3,24

Változás 11% 0,3 0,4 0,07

20.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása a TOP közösségfejlesztési folyamatot már elin-
dító települések körében

A vizsgált négy mutató közül a legnagyobb mértékben a projektben való települési 
részvétel ismertsége változott. 36-ról 47 százalékra ugrott ez az arány. A másik 
három mutató változása kevésbé meredek, de mindazonáltal valós és a nagy minta-
elemszám miatt statisztikailag (kétmintás t-próba segítségével vizsgálva) is jelen-
tősnek minősül.

A Cselekvő közösségek projekt elérése – területi bontásban

Megyék szerint összevetettük a hatékonysági mutatók változását. A változás nagy-
sága alapján pedig sorrendet állítottunk fel a megyék közt.

A Cselekvő közösségek projektben való részvétel ismertségének változása 
szerint a legmagasabb növekedést Somogy megyében tapasztaltunk: 2019-ben 20 
százalékkal többen tudtak a projektről, mint 2018-ban. Ezt követi Tolna megye 
15 százalékos ismertség emelkedéssel. E tekintetben Hajdú-Bihar megye a sereg-
hajtó, hiszen Debrecenben nem, hogy nőtt, de 5 százalékkal csökkent a válaszadók 
körében a projektről való tájékozottság.
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Cselekvő 
közösségek 
projektben 

való részvétel 
ismertsége

Helyi közös-
ségi esemé-
nyek isme-

rete

Helyi 
média 

kínálata

Település 
történetének 
ismertsége

 

  Válto-
zás

Helye-
zés

Válto-
zás

Helye-
zés

Vál-
tozás

He-
lye-
zés

Válto-
zás

Helye-
zés

Helye-
zések 
átlaga

Teljes minta, 
ahol elindult 
a TOP fejlesz-
tés

11%       0,4   0,07    

Tolna 15% 2   8 2,3 1 0,22 1 3

Fejér -2% 10   1 0,8 3 0,13 3 4,3

Baranya 8% 7   6 0,5 4 0,14 2 4,8

Somogy 20% 1   4 0,2 9 0,06 5 4,8

Csongrád 12% 5   3 0,4 5 0,05 7 5

Borsod-Aba-
új-Zemplén 14% 3   10 0,2 6 0,06 6 6,3

Heves 1% 9   5 1,1 2 0,01 9 6,3

Jász-Nagy-
kun-Szolnok 7% 8   7 0,2 8 0,07 4 6,8

Hajdú-Bihar -5% 11   2 0 10 -0,13 10 8,3

Zala 12% 6   9 0,2 7 -0,21 11 8,3

Nógrád 13% 4   11 -0,6 11 0,04 8 8,5

21.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása megyei bontásban, valamint megyék rangsora a 
TOP közösségfejlesztési folyamatot már elindító települések körében

A helyi közösségi események ismertségének összevont mutatója azt jelenti, hogy 
hány programfajtáról gondolta a válaszadó, hogy abból megfelelő számú (vagy akár 
túl sok is) van településén.  E hatékonysági mutató szerint Fejér megyében érte el 
a projekt a legnagyobb hatást, hiszen átlagosan 0,8 eseménnyel említettek többet a 
válaszadók 2019-ben 2018-hoz képest. Fejér megyét Hajdú-Bihar megye követi 0,5 
darabos növekedéssel. Legkevésbé kedvező eredményt Nógrád megyében mértünk, 
ahol inkább csökkent az érzékelt kínálat.

Az elérhető helyi médiatípusok számát fejezi ki a médiakínálat mutató. Ez a 
mutató a teljes részmintán, vagyis azon településeken, ahol folyamatban vannak a 
TOP projektek fejlesztési folyamatai, 0,4-gyel növekedett. A legmagasabb emelke-
dést Tolna megyében mutatta, ahol 4,9-ről 7,2-re ugrott az elérhető (ismert) helyi 
tájékoztatási csatornatípusok átlagos száma. Ez 2,3 darabos növekedést jelentett 
a vizsgált időszakban. Heves megyében is jelentős mértékben, átlagosan 1,1-gyel 
emelkedett az ismert és elérhető helyi médiatípusok száma. A lista túlsó végén 
Nógrád áll, ahol 0,6 darabos csökkenésről számoltak be a válaszadók.
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A település történetének ismertsége növekedett a vizsgált időszakban, ez átla-
gosan 0,07-es emelkedést jelent egy 1-5 fokú skálán. Ez talán nem nagy változás, 
érdemes ugyanakkor megvizsgálni, hogy mely megyékben volt a leginkább jelentős 
a fejlődés. Ismételten Tolna megyében tapasztaltuk a legnagyobb fejlődést 0,22-os 
átlagos növekedéssel. Ezt követi a szomszédos Baranya megye 0,14-es pozitív válto-
zással. Ellenben 0,21-es csökkenést mértünk Zala megyében.

A megyéket sorba rendeztük a négy vizsgált hatékonysági mutató alapján. E 
sorszámokat átlagolva felállítható egy abszolút sorrend azon települések megyéi 
szerint, ahol már elindultak a TOP pályázatok. Első helyen Tolna megye áll, amely 
a helyi média kínálata és a település történetének ismertsége alapján is a leginkább 
előre lépő megyének bizonyult. Második helyen Fejér megye szerepel, ahol a helyi 
közösségi események kínálata bővült leginkább. Az abszolút lista utolsó helyére 
Nógrád megye került, ahol az események és a helyi média kínálata a várt növekedés 
helyett inkább csökkenést mutatott a válaszok tükrében a vizsgált időszakban.

A vizsgált hatékonysági mutatókat területi bontásban nézve a megyei átlagok 
mellett érdemes a településméret szerinti különbségeket is szemügyre venni.

Cselekvő 
Közösségek 

részvétel 
ismertsége

Helyi közössé-
gi események 

ismerete

Helyi 
média 

kínálata

Település 
történetének 
ismertsége

Teljes minta, ahol 
folyamatban van 
a TOP pályázatok 
megvalósulása

11%          0,3    0,4  0,07    

500 fő alatt 18%          0,4    0,6  0,18    

500 és 2.999 fő 
között 11%          0,2    0,4  0,06    

3.000 és 9.999 fő 
között 8%          0,3    0,2  0,10    

10.000 és 39.999 fő 
között 9%          0,3    0,4  0,01    

40.000 és 99.999 fő 
között 8%          0,2    0,4 -0,08    

100.000 fő felett 6%          0,1    0,1  0,06    

22.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása településnagyság szerint a TOP közösségfej-
lesztési folyamatot már elindító települések körében

A hatékonysági mutatók változására tekintve egyértelmű kép rajzolódik ki: a legki-
sebb lélekszámú településeken érvényesültek leginkább a projekt célkitűzései. Mind 
a négy mutatót tekintve az 500 fő alatti településeken volt mérhető a legnagyobb 
változás, itt formálták át legmélyebben az életre keltett események, szolgáltatások 
a közösségek hétköznapjait. A többi településméret kategória és a mutatók kapcso-
lata nem ennyire egyértelmű, de elmondható az is, hogy még a 40.000 fő és afeletti 
településeken is (átlag alatt ugyan), de többnyire növekedtek a mutatók.
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A Cselekvő közösségek projekt elérése – demográfiai bontásban

Milyen demográfiai tulajdonságokkal írhatók le a Cselekvő közösségek projekt által 
elért emberek? Ennek megválaszolására a korábban bemutatott, területi bontásban 
vizsgált mutatókban bekövetkező változásokat különböző demográfiai változók 
mentén vettük szemügyre. Először is a válaszadók neme és kora szerint elemeztük 
a mutatók változását.

 

Cselekvő 
Közösségek 

részvétel 
ismertsége

Helyi közös-
ségi esemé-
nyek isme-

rete

Helyi 
média 

kínálata

Település törté-
netének ismert-

sége

Teljes minta, ahol 
folyamatban van 
a TOP pályázatok 
megvalósulása

11% 0,3 0,4 0,07

Férfi 12% 0,4 0,4 0,06
Nő 10% 0,2 0,4 0,09
15-19 éves 12% 0,9 0,2 0,09
20-29 éves 13% 0,1 0,5 0,03
30-39 éves 13% 0,0 0,3 0,09
40-49 éves 12% 0,2 0,4 0,13
50-59 éves 12% 0,5 0,4 0,06
60-69 éves 9% 0,4 0,6 0,04
70-x éves 2% 0,3 0,8 0,05

23.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása nem és kor szerint a TOP közösségfejlesztési 
folyamatot már elindító települések körében

A két kutatási alkalom közt a Cselekvő közösségek projektben való részvétel ismert-
sége mindkét nemnél jelentősen növekedett. Kor szerint vizsgálva pedig a 70 éves 
vagy idősebb korosztályt leszámítva szintén jelentős növekedést tapasztalhatunk. A 
20-39 éves korosztály az, ahol az átlagnál magasabb a változás mértéke.

A közösségi események ismeretét tekintve mindkét nemnél szignifikáns növeke-
dést tapasztaltunk; a férfiaknál és a legfiatalabb, 15-19 éves korosztálynál kiemel-
kedő a változás.

A helyi média elérhetősége mindkét nem és a legtöbb korcsoport tekintetében 
jelentős emelkedést mutat, de meglepő módon e mutatónál a legidősebb – 70 éves 
vagy idősebb korosztály – tapasztalt változást a leginkább, míg a fiatalok átlag alatt 
számoltak be a kínálat bővüléséről.

A település történetének ismeretében bekövetkezett változás leginkább a 30-49 
éves korosztályban jelentős.  

Összességében nem vonható le egyértelmű következtetés a tekintetben, hogy az eddig 
megvalósított projektek mely demográfiai csoportban fejtették ki a legnagyobb hatást. A 
kép vegyes, akár kor, akár nem szerinti összevetésben végezzük el az elemzéseket.  
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Tovább keresve a különbségeket, szemügyre vettük e 4 mutató változását a 
válaszadók iskolai végzettsége és gazdasági aktivitása szerint. Adódik a kérdés, 
hogy a projekt inkább a magasabb státuszú, aktív lakosságot érte el, vagy a nehe-
zebb helyzetben lévőket, akik számára a közösség fokozottan fontos lehet hátrá-
nyaik leküzdése során.

 
Cselekvő Közös-
ségek részvétel 

ismertsége

Helyi 
közösségi 

események 
ismerete

Helyi média 
kínálata

Település 
történeté-

nek ismert-
sége

Teljes minta, ahol fo-
lyamatban van a TOP 
pályázatok megvaló-
sulása

11% 0,3          0,4    0,07

Általános iskola 10% 0,3          0,5    0,08
Szakmunkásképző 14% 0,3          0,5    0,16
Szakközépiskola/Gim-
názium/Technikum 12% 0,4          0,4    0,04

Főiskola, Egyetem 5% 0,1          0,2    0,01
Dolgozik teljes munka-
időben 13% 0,3          0,3    0,05

Dolgozik részmunka-
időben 4% 0,3          0,6    0,18

Tanuló 12% 0,7          0,3    0,23
Álláskereső 19% -0,3          0,3    -0,04
Gyermekgondozási 
ellátásban részesül 12% -0,2          0,3    0,09

Nyugdíjas 5% 0,5          0,7    0,06
Egyéb okból nem 
dolgozik 3% -0,4          0,5    0,10

24.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása a válaszadó iskolai végzettsége és gazdasági 
aktivitása szerint a TOP közösségfejlesztési folyamatot már elindító települések körében

A mutatókat tekintve először a Cselekvő közösségek projekt ismertségét vettük 
szemügyre. Először is elmondható, hogy a projektben való részvétel növekedése 
minden iskolai végzettség szerinti csoportban jelentős volt, legmagasabb pedig a 
szakmunkásképzőt végzetteknél. Aktivitást tekintve csupán a részmunkaidősök, 
illetve az egyéb okból nem dolgozók csoportjaiban nem tapasztalunk jelentős növe-
kedést. A növekedés az álláskeresők csoportjában volt a legmagasabb.

A helyi események ismeretét vizsgálva már különbségeket látunk iskolai 
végzettség szerint: minden csoportban szignifikáns növekedés látszik, kivéve a felső-
fokú végzettségűeknél. Viszont ez az a csoport, ahol a legmagasabb a helyi esemé-
nyek elérése, és ezen nem változtat az sem, hogy a vizsgált időszak alatti a változás 
kevésbé érintette őket. Vagyis a projekt talán csökkentett az alacsonyabb végzett-
ségűek hátrányán, a magas végzettségűek abszolút előnye ugyanakkor megmaradt. 
Jelentős különbségeket látunk gazdasági aktivitás terén is: a projekt hatására a 
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tanulók számára növekedett leginkább a helyi események kínálata, viszont csökke-
nést éreztek egyes hátrányos helyzetű csoportok: álláskeresők, gyermekkel otthon 
lévők, és egyéb okból nem dolgozók.

A média kínálat bővülésének érzete minden iskolai végzettség és gazdasági 
tevékenység szerinti csoportban szignifikáns. Megemlítendő, hogy a nyugdíjasok 
tapasztaltak leginkább ilyen jellegű változásokat.

A település története ismeretének változásáról beszámolók már karakteresebb 
jellemzőkkel bírnak: szignifikáns növekedést a szakmunkásképző végzettségűek 
körében mértünk, illetve az aktív munkavállalóknál és tanulóknál.

A státuszra, illetve a mobilitási lehetőségre utalhat (gondolva a kisebb települé-
sekre), hogy eljár-e a válaszadó napi szinten a településről. A megkérdezettek több, 
mint harmada tartozott ebbe a kategóriába.

 
Cselekvő Közös-
ségek részvétel 

ismertsége

Helyi 
közösségi 

események 
ismerete

Helyi mé-
dia kíná-

lata

Település 
történetének 
ismertsége

Teljes minta, ahol 
FOLYAMATBAN 
VAN A TOP PÁ-
LYÁZATOK MEG-
VALÓSULÁSA

11% 0,3 0,4 0,07

Eljár a település-
ről 15% 0,2 0,3 0,14

Nem jár el a tele-
pülésről 8% 0,3 0,5 0,04

25.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása mobilitás szerint a TOP közösségfejlesztési 
folyamatot már elindító települések körében

Az adatok azt mutatják, hogy a négy mutató növekedése jelentős volt mind a dolgozni, 
tanulni stb. rendszeresen eljárók, mind a nem eljárók körében. A projektben való 
részvétel ismertsége és a település történetének ismertsége inkább az eljárók 
körében változott a vizsgált időszakban.

Összességében elmondható, hogy a változások inkább az alacsony vagy közepes 
iskolai végzettségűeknél kimutathatóak, és mérhető változásokat indukáltak bizo-
nyos hátrányos helyzetű csoportok, úgymint az álláskeresők vagy a gyerekükkel 
otthon lévők körében is.

Tovább folytattuk az elemzést olyan demográfiai mutatók mentén, amelyek a 
helyi közösségbe való beágyazottságra utalnak. Ilyen mutatók, hogy mióta él a tele-
pülésen, illetve, hogy hány rokona él a településen. Feltételezhettük, hogy a telepü-
lésen régóta élők és kiterjedt rokoni viszonyrendszerben lévők inkább aktív tagjai a 
helyi közösségnek, míg az újabb vagy elszigetelt lakóknak nagyobb szüksége lehet 
arra, hogy bizonyos eseményeken, kezdeményezéseken keresztül bevonódjanak a 
közösség életébe.
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Cselekvő 
Közösségek 

részvétel 
ismertsége

Helyi 
közösségi 

események 
ismerete

Helyi 
média 

kínálata

Település 
történetének 
ismertsége

Teljes minta, ahol FO-
LYAMATBAN VAN A 
TOP PÁLYÁZATOK MEG-
VALÓSULÁSAFOLYIK

11% 0,3          0,4    0,07

Születésétől fogva ott él 11% 0,3          0,5    0,10
Több, mint 20 éve ÉL 
OTT 11% 0,2          0,4    0,00

10 és 20 év között ÉL 
OTT 11% 0,4          0,5    0,02

Kevesebb, mint 10 éve ÉL 
OTT 8% 0,1          0,3    -0,01

Rokonok száma: 0 8% 0,3          0,7    0,28
Rokonok száma: 1-5 13% 0,4          0,5    0,06
Rokonok száma: 6-10 9% 0,3          0,3    0,12
Rokonok száma: 11-20 10% 0,2          0,5    0,07
Rokonok száma: 21-x 10% 0,4          0,3    0,02

26.sz. táblázat: Hatékonysági mutatók változása mobilitás szerint a TOP közösségfejlesztési 
folyamatot már elindító települések körében

A projektben való részvétel ismeretének növekedése mindegyik csoportban jelentős, 
talán a legújabban beköltözők és az egy rokonnal sem oda kötődők esetében tapasz-
talunk kisebb, de továbbra is szignifikáns változást. 

A helyi közösségi események ismeretét tekintve jellemzően szignifikáns növe-
kedést láthatunk. Ez alól ismételten kivételt jelentettek a 10 éven belül beköltözők.

A média kínálatának bővülésének érzete mindegyik vizsgált csoportban szig-
nifikáns volt, bár szintén az újak tapasztalták legkevésbé a kínálat emelkedését.

Érdekesség, hogy a közösség múltjának jobb megismerése terén csak a helyben 
születettek körében találtunk jelentős növekedést. 

A helyi közösségbe való kötődést tekintve összességében elmondhatjuk, hogy a 
Cselekvő közösségek projekt által indikált változások inkább a helyi születésű, már 
régóta a településen élők körében érhetőek tetten. A program kevésbé érte el az új 
lakosságot. 
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7.  Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, 
könyvtári és közművelődési területen

Szabó Péter, Hervainé Szabó Gyöngyvér, Mócz Dóra (Kodolányi János Főiskola)

7.1. A kutatás célja és indoklása35

Szakterületi szinten problémának tekinthető, hogy jelenleg nincs korábbról doku-
mentált tudásanyag, még kevésbé véleménykonszenzus a múzeumok, a könyvtárak 
és a közművelődés területének szakértői között arról, hogy melyek a projekt által 
érintett területek azon kulcsfontosságú témái, amelyek ötleteket adhatnának 
magasabb döntéshozói szinten arra, hogy a szakterületen belül hogyan lehetne jól 
működő kulturális közösségeket kialakítani. Annak érdekében, hogy a hiányzó 
megbízható ismereteket pótoljuk, több különféle módszert választhatunk a szak-
értői vélemények összegyűjtésére és feldolgozására. A kutatási célokat és módsze-
reket a Cselekvő közösségek projektet megvalósító konzorciumi intézmények, az 
NMI Művelődési Intézet Nkft. koordinálásával a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és az Országos Széchényi Könyvtár 
kutatási teamje határozta meg, a kutatás lebonyolítását a Kodolányi János Főiskolát 
végezte. A módszerek közül a delfi módszert alkalmaztuk. Ez a módszer lehetővé 
teszi a fent említett, szakterületileg specifikus közösségek számára, hogy közösen 
foglalkozzanak egy problémával, egy strukturált és kívülről vezérelt csoportkom-
munikációs folyamat során.36 

Célunk volt, hogy a statisztika és a jövőkutatás eszközeivel, továbbá a szakér-
tőkkel és kulcsfontosságú döntéshozókkal készített interjúk elemzésével hozzá-
járuljunk a közművelődéshez, a könyvtárakhoz és a múzeumokhoz kapcsolódó 
közösségeknél a hazai és tágabb európai kontextusban várható jövőbeli trendek 
azonosításához.

7.2. A kutatás módszertana

A kiválasztott kutatási módszer egyik megkövetelt tulajdonsága az volt, hogy 

35  A kutatási összefoglalás a Ponyi László (szerk.) (2019): Delfi jövő- és trendkutatás a múzeumi, 
könyvtári és közművelődési területen. Cselekvő közösségek, Szentendre – Budapest, Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum – NMI Művelődési Intézet Nkft. – Országos Széchényi Könyvtár kiadvány alap-
ján készült.

36  Hasson, F., Keeney, S. & McKenna, H. (2000): Research guidelines for the Delphi survey technique. 
In: Journal of Advanced Nursing 32(4), 1008–1015.
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alkalmas legyen előre jelezni a valószínűleg bekövetkező trendek formálódását a 
közművelődési, a múzeumi és a könyvtári szakterületen. 

A projekt tervezése során amellett döntött a konzorcium, hogy az elemzéshez a 
delfi módszert (DM) hívja segítségül. 

A módszertant a közszférában sokféle és nagyszámú esetben alkalmazták, 
főképp előrejelzési céllal, illetve a közre irányuló stratégiai intézkedések célkitűzé-
seinek kijelöléséhez, költségvetésének megalkotásához és az intézkedések kommu-
nikációjához.37 A delfi bevett módszerré vált a közszféra számára releváns kutatási 
területeken, mint például a szociálpolitika, oktatás, orvoslás, ápolástudományok, 
turizmus és fenntarthatóság-tudományok terén.38 A delfi módszer annyiban külön-
bözik egy hagyományos lekérdezési eljárástól, hogy hangsúlyt kap a csoporttól 
összegyűjtött információk visszacsatolása és az egyének azon lehetősége, hogy a 
csoport kollektív nézeteire adott válasza alapján módosítsa vagy finomítsa ítéletét. 

Egy ilyen típusú kvalitatív kutatásnál nagy jelentőségű a minőségi szabályozás 
és a kutatási folyamat tervezéséhez szükséges előrejelzések meghatározása. A 
kutatás koncepcionális keretei a szakértői kategóriák meghatározására (7 db), vala-
mint a vizsgálat legfontosabb kereteire tértek ki.

A szempontok Meghatározások

A szakértői kategóriák 
meghatározása

•  Szakterületi döntéshozók – főosztályvezetői, államtitkári szint
•  Múzeumok, könyvtárak, művelődési házak vezető tisztségvise-

lői, szakmai szervezetek vezetői
•  Bevont városok polgármesterei/képviselői
•  Felsőoktatási oktatók, közművelődési, könyvtári, múzeumi 

szakemberek, tudományos publicisták
•  Szakértői listán szereplők, hazai és nemzetközi projektekben 

részt vevők, a szakterület elismert szakértői
•  Külföldi vezető intézmények / szakmai szervezetek szakértő 

képviselői
•  A bevont szakértők listáját a három konzorciumi partner adja

A szakértők minősítése A szakértő a fenti kritériumokból legalább egynek megfelel
A körök száma 3
Visszajelzés az első kör 
után Az elsődleges kutatás adatai, második kérdőív

Visszajelzés a második 
kör után A legjellemzőbb témák és a megjegyzések visszakérése

Visszajelzés a harma-
dik kör után Abszolút eltérések 1/10

A konszenzus mérése A fontosság eredményeinek visszajelzése

27.sz. táblázat: A kutatás koncepcionális keretei

37  Adler, M és Ziglio, E. (1996) (ed.): Gazing into the oracle: The Delphi method and its application 
to social policy and public health. London, Jessica Kingsley Publishers.; Arapovics Mária (2011): A 
közösség tanulása. ELTE Az Élethosszig Tartó Tanulásért Alapítvány. Budapest.

38  Mukherjee, N., Hugé, J., Sutherland, W. J., McNeill, J., Van Opstal, M., Dahdouh-Guebas, F. and 
Koedam, N. (2015): The Delphi technique in ecology and biological conservation: applications and 
guidelines. In: Methods in Ecology and Evolution, 6: 1097–1109.; Feketéné Szakos Éva (2002): A 
felnőttek tanulása és oktatása – új felfogásban. Akadémiai kiadó, Budapest.
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A közművelődési, múzeumi, könyvtári és közösségfejlesztő területről kiválasztott 
szakértők formális megbízólevél formájában kaptak felkérést a kérdőív kitöltésére, 
s ebben a felkérő levélben szerepelt az a link, amely a kérdőívre mutatott. A részvétel 
fél-anonim volt, a bevont szakértők neve megjelent a kutatásban felsorolásszerűen, 
de hogy az egyes válaszok kinek a véleményét tartalmazzák, az nem vált ismertté.

7.3. A kutatás kérdései

A delfi kutatás első körében szakmai adatgyűjtést végeztünk, majd ezeknek az 
adatoknak a strukturálása következett. Arra alapozva fogalmaztuk meg a kutatás 
tárgyát, kérdéseit és terjedelmét. 

A vizsgálat az alábbi kutatási kérdésekre kereste a válaszokat:
•  Ön szerint mi a közművelődés/könyvtár/múzeum értéke, erőssége?
•  Milyen irányzatokat, fejlődési irányvonalakat, trendeket lát a közművelődés/

könyvtár/múzeum területén?
•  Mi az, amit problémának érez, mit kellene fejleszteni a közművelődés/könyvtár/

múzeum területén?
•  Milyen fejlesztést tartana szükségesnek a kulturális együttműködések 

érdekében?
•  Milyennek látná szívesen 10 év múlva a települése közművelődési intézményét/

könyvtárát/múzeumát?
•  Ön mit tenne ennek érdekében?
•  Hogyan lehetne vonzóvá tenni a közművelődési intézmény/könyvtár/múzeum 

kezdeményezéseit?
•  Milyen elméleti és gyakorlati tartalmak fontosak a kulturális szakemberek 

továbbképzésében és felkészítésében?
•  Milyen szektorális (pl. oktatás, egészségügy, foglalkoztatás) együttműkö-

dési lehetőségeket lát a kulturális ágazat elismertségének és jelentőségének 
növelésére?

Összesen 62 teljesen kitöltött kérdőívet kaptunk vissza magyar, továbbá 33 teljesen 
kitöltött kérdőívet külföldi szakértőktől. 

A kutatás második körében a kiküldött kérdőív nyolc kérdést tartalmazott – 
ebből kettő kizárólag véleményt kérő, kifejtő választ igénylő kérdés volt, míg hat 
kérdés az első kör prioritáslistájából a kulturális ágazatra, valamint a három szakte-
rületre (könyvtár, múzeum, közművelődés) jellemző legfontosabb trendek, értékek, 
erősségek kiválasztására, rangsorolására irányult. A kérdések között helyet kapott 
mindhárom szakterület vonatkozásában a problémás, fejlesztendő területeket 
feltáró és a közösségi kezdeményezések vonzóbbá tételének témaköre. A szakértői 
vélemények interjús és kvázi-interjús technikái lehetőséget adnak az első körben 
a válaszadó saját szempontjai érvényesüléséhez, ugyanakkor azok szövegelemzése 
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rámutat a lényegi elemekre. Ezek absztrahálásával hoztuk létre a kérdőívet, immár 
zárt kérdésekkel. Ez a második kör magában foglalta azt a megértési folyamatot is, 
melyben egyértelművé vált, hogyan szemléli a szakértői csoport a kérdést.

A kutatás harmadik körében – a delfi kutatások módszertanának megfelelően – 
valamennyi válaszadónak kiküldtük a második körös lekérdezés eredményei alapján 
elkészített összefoglalót, valamint a harmadik kör kérdőívét. A kiküldött kérdőív 
nyolc kérdést tartalmazott – ebből egy kizárólag véleményt kérő, kifejtő választ 
igénylő kérdés volt, míg hét kérdés a második kör prioritáslistájából jellemző legfon-
tosabb trendek pontosítására, illetve rangsorolásra irányult. A szakértőket véle-
ményét kértük az olyan fontos kérdésekben, mint a hálózatépítés, lokális kohézió, 
állami szerepvállalásról, valamint a közösségekben rejlő erő. Ez a reflexív visszacsa-
tolás végső fázisa, melyben csupán a korábbi eredmények alapján meghatározható 
központi – tehát már korábban is fontosnak bizonyult – elemeket elemeztük újra. A 
kérdőíveket – a korábbi körökhöz hasonlóan – elektronikusan kapták meg a válasz-
adók, s akként is érkeztek be a válaszok, melyek adatait rögzítettük és feldolgoztuk. 
Ennek a kérdőíves lekérdezési körnek az volt a legfontosabb szerepe a kutatás folya-
matában, hogy a kérdéseket valójában maguk a válaszadók alkották meg, noha 
megfogalmazásuk és operacionalizálásuk a kutató feladatát képezte. Olyan kérdé-
seket kaptak, melyek az általuk fontosnak tartott szempontokat sorolják fel, ám 
lehetőséget adnak arra, hogy azokat a korábbi témakörökből kivonva és egymás 
mellé állítva, immár közvetlenül összehasonlítva is mérlegeljenek. 

7.4. A kutatás mintájának bemutatása

A Cselekvő közösségek projekt tervezésekor alapvető fontosságú volt a kulturális 
intézmények jövőbeli trendjeit nemzetközi szakértők bevonásával elvégezni. Ily 
módon összesen 204 szakértővel (142 magyarral és 68 külföldivel) vettük fel a 
kapcsolatot. Az eredeti válaszadási arány alacsony volt: a listán szereplő 142 szak-
értőből végül 75-en kapták meg a kérdőívet. További 12 magyar szakértő is hozzá-
jutott, akiket a Kodolányi János Főiskola keresett meg a konzorciumtól függetlenül. 
A 68 külföldi szakértő közül, akiket eredetileg felkértünk a válaszadásra, összesen 
13-an válaszoltak. További 41 szakértő kapta meg a kérdőívet 2017. november végén, 
december elején. Végül összesen 62 teljesen kitöltött kérdőívet kaptunk vissza 
magyar, és 33 teljesen kitöltött kérdőívet külföldi szakértőktől (lásd 28. táblázat).

Intézmény Válaszok magyar szak-
értőktől

Válaszok külföldi szakér-
tőktől

Közművelődés 22 12
Múzeum 20 10
Könyvtár 20 10
Összesen 62 33

28.sz. táblázat: A válaszok megoszlása szakterület szerint
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A kutatási minta válaszadóit a résztvevők köre szerint is kategorizáltuk, ami a 
kutatás szakterületi elemzése miatt volt fontos.

7.5. Főbb eredmények bemutatása

Első kör

Eredmények

A minta hozzávetőlegesen ugyanolyan arányban tartalmazza a három terület 
képviselőinek válaszait a következő megoszlásban (61. sz. ábra):

61.sz. ábra: Válaszadók szakterületek szerinti megoszlása

A nagyságrendileg egyenlő megoszlás következtében a három szakterület jelen 
tanulmányban közölt közös diagramjaiban mind a három szakterület egyenlő 
arányban reprezentált. 

Általánosságban elmondható, hogy az 1-3. és 9. számú kérdések vonatkozásában 
a hazai és külföldi válaszadók hasonló prioritásokat jelöltek meg. A további válaszok 
során, különösen a problémák és fejlesztendő területek esetében már eltérő megkö-
zelítések is felbukkantak a hazai és a külföldi mintában, ezért ezen kérdéseknél 
külön jelenítettük meg a kategóriákat a hazai és a külföldi minta esetében. 

Ér tékek és erősségek

MI A MÚZEUM/KÖNYVTÁR/KÖZMŰVELŐDÉS értéke, erőssége?
Az eredeti kérdés: What is your opinion about the values and strengths of commu-
nity development, cultural/community houses/centres, museums and libraries? (Ön 
szerint mi a közművelődés/könyvtár/múzeum értéke, erőssége?)

A három terület közös eredményei a következő megoszlást mutatják a kulturális 
intézmények legfőbb értékei tekintetében (62. sz. ábra):

36%

32%

32%

Közművelődés Könyvtár Múzeum
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62.sz. ábra: Érték, erősség
Az értékek, erősségek egymáshoz viszonyított százalékos megoszlása

Az első helyen a közösségi alkategória végzett, amely önmagában lefedi az összes 
említett érték és erősség közel egyharmadát. A kulturális intézmények második 
legfontosabb értékét az oktatásban határozták meg a vezetők, ezt közvetlenül 
követte a tárgyi szint és a tradíciók ápolása, örökítése. Nagy különbséggel követ-
kezik ezek után az utolsó három erősség a leggyakrabban említettek közül, 
mégpedig sorrendben a minőségi szabadidő, az esélyegyenlőség és az identitás.

Az adatokból arra lehet következtetni, hogy a kulturális intézmények legna-
gyobb szerepe a közösségek teremtésében és építésében rejlik. Nagyon fontos 
feladatuk még gyűjteményük ápolásán és őrzésén kívül ezek bemutatása, ami az 
oktatásban és a tradíciók továbbörökítésében egyaránt manifesztálódhat.

Az értékek és erősségek prioritáslistája némi eltérést mutat a különféle terüle-
teken, leginkább a közművelődési intézmények mintája különbözik a múzeum és a 
könyvtárak területétől. 

A válaszok alapján a múzeum értékei a következőképpen alakulnak (63. sz. 
ábra):

A múzeumok válaszadói magát a gyűjteményt helyezték előre a listán, az erre 
alakított alkategória az említések egyharmadát fedi le. Rögtön utána az oktatás 
következik, majd fele ekkora arányban a közösségépítés, szorosan a tradíciók 
ápolása mellett. Hosszú szünet után jön a sorban a múzeum, mint a minőségi szaba-
didő eltöltésének helyszíne, majd az esélyegyenlőség – tehát a múzeum szerepe a 
társadalmi felzárkóztatásban. Ez utóbbival egyforma jelentőségű az intézmény 
identitásmegőrző funkciója.

A külföldi minta eredményei összefüggést mutatnak a hazai válaszadók ered-
ményeivel. Összességében elmondható, hogy a külföldi válaszadók, a megkérdezett 
múzeumok elsődleges értéknek tartják a helyi és regionális értékeik, gyűjteményeik 
megőrzését, kiállításaik és színvonalas programjaik szervezését. Megemlítik a 
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múzeumok kulturális hatását és a közösségekkel való kommunikáció fontosságát is. 
Ugyancsak szerepet kap a tapasztalatcsere és az új kulturális tapasztalat szerzése.

63.sz. ábra: A múzeum értékei, erősségei

A válaszok egyértelműen mutatják, hogy ezek egybeesnek a múzeumok alapfelada-
taival, amelyet az ICOM Etikai kódexe mellett a Kulturális törvény és az az alapján 
összeállított múzeumi alapító okiratok, valamint Szervezeti és Működési Szabály-
zatok is megfogalmaznak.39

64.sz. ábra: A könyvtár értékei, erősségei

39  Bezzeg Mária (szerk.) (2005): ICOM Múzeumok etikai kódexe. International Council of Museums 
/ Múzeumok Nemzetközi Tanácsa. Múzeumi Közlemények 2005/2. Budapest. ICOM Magyar Nem-
zeti Bizottság.; 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről 1. számú melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, Fogalmak. Elérhető: http://
njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.315798. Letöltés: 2019.07.10.
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A könyvtár elsődleges funkciói már mások, mint a múzeumé, bár az utolsó három 
helyen ugyanazok az adatok állnak: a könyvtár, mint a minőségi szabadidő eltölté-
sének potenciális helyszíne, az esélyegyenlőség, valamint az identitás alkategóriája. 
Ez utóbbi itt magasabb százalékpontot ért el, mint a múzeumok esetében, tehát a 
könyvtárakra vonatkozóan fontosabb aspektus az identitásmegőrző funkcióé, mint 
a múzeumoknál (64. sz. ábra):

A könyvtár elsődleges értéke már nem a tárgyi vagyonában, esetében a doku-
mentumaiban, hanem az oktató, tanító funkciójában rejlik. A második legfontosabb 
szerepe a hagyományok őrzése és továbbörökítése, a harmadik erőssége maga a 
gyűjteménye, ezt pedig szorosan követi a közösségépítő feladata. 

Nemzetközi viszonylatban a legtöbb válaszadó előtérbe helyezte a közösségi 
teret, mint a könyvtárak erősségét. Fontosnak tartják a társadalom fejlesztését, 
a tudás átadását, szolgáltatását. Harmadik fontos értékként megemlítették a 
könyvtár gyűjteményét, valamint a szolgáltatásait is. 

A közművelődési intézmény mintája (65. sz. ábra) az előzőekkel ellentétben 
magát a közösség ügyeit sorolja az első helyre, közel 70 százalékban, ami az aktív, 
gyakorlati és cselekvő jellegének ismeretében magától értetődőnek tetszik:

65. ábra: A közművelődési intézmények értékei, erősségei

A második legfontosabb küldetése a tradíciók ápolása, különös tekintettel a lokális 
jellegűekre, és a minőségi szabadidő eltöltésének helyszíneként is jobban kell pozi-
cionálnia magát egy közművelődési intézménynek, mint egy múzeumnak – a minta 
állításait illetően ez kijelenthető. Az oktatási funkció a három terület közül itt érte 
el a legalacsonyabb százalékpontot, ahogy a tárgyi szint is, aminek az lehet az oka, 
hogy a közművelődési intézmények nem halmoztak fel számottevő tárgyi gyűjte-
ményt, hiszen nem ez a feladatuk. 

A közművelődési intézménynek fő feladata tehát a válaszadók szerint a közös-
ségi lét támogatása, a helyi közösség építése, formálása, egyben tartása.

A válaszadók a közművelődési intézmények fő feladataként nemzetközi összeha-
sonlításban is egyértelműen a közösség fejlesztését és szolgálatát jelölték be, minél 
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szélesebb rétegeket bevonva, valamint a kulturális értékek megőrzését és közvetí-
tését. Felmerült még a válaszok között a magas színvonalú HR és technikai háttér 
biztosítása is.

Trendek

Az eredeti kérdés:
What kind of tendencies, trends and development policies can you see in the field of 
community development, community culture/community education, museology and 
librarianship? (Milyen irányzatokat, fejlődési irányvonalakat, trendeket lát a közmű-
velődés/könyvtár/múzeum területen?) 

A külön alkategóriát alkotó trendek mellett tehát a turizmus (ezen belül a kultu-
rális turizmus erősödése) és a közművelődési szempont megjelenése volt megfi-
gyelhető a fejlődési irányvonalak terén. Ki kell emelni továbbá a kevésbé konkrét 
utalásokat az intézmények nehéz anyagi körülményeire, melyek nem voltak elég 
konkrétak ahhoz, hogy a finanszírozási nehézségek közé nyerjenek besorolást, de 
a kontextusból egyértelműen kiderül, hogy erre utalnak. Például egy válaszból: „A 
’talpon maradás’ a meghatározó”. Hasonló utalások találhatók még a szolgálta-
tó-központúság elterjedésére. Az egyéb mappában markánsan megjelent a civilek 
és a civil szervezetek jelenlétének erősödése, mint trend. 

A z alkategória meg jelenése a külföldi mintában

A külföldi mintában a múzeumokra vonatkozó válaszok között is megjelent a 
közösségekhez és intézményekhez való alkalmazkodás, a színvonalas programok 
szervezése. Fontos irányvonal a kulturális örökség feldolgozása és bemutatása is. 
A különböző projektekben való részvétel, az intézményi hálózat erősödése és a 
médiával való együttműködés ugyancsak tartósnak mutatkozott. A könyvtárak 
vonatkozásában ugyanitt többen említették meg a digitalizáció fontosságát. Mind-
emellett másik fontos irányvonalnak látják azt az intézkedést, amelynek segít-
ségével a könyvtárak fel tudják térképezni a lakosság helyzetét és szükségleteit. 
Ezáltal próbálják meg előmozdítani a helytörténetet, a helyismereti kutatásokat, 
a kultúrát és a helyi alkotókat, s ezzel is közelebb kerülni a közösség mindennapi 
életéhez. Fontos a közösség felé való nyitás, még ha már a könyvtáraknak is kiléptek 
a komfortzónájukból. Ezen a területen szintén említést tettek az információs infra-
struktúra fejlesztéséről, valamint a média bevonásáról.
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A kulturális intézmények területén érvényesülő trendek megoszlása a következő 
diagramon látható (66. sz. ábra):

66. sz. ábra: A vezető trendek egymáshoz viszonyított százalékos megoszlása

Az első számú trend a közösségfejlesztő, társadalmi funkció erősödése, mely a 
trendek tortájának az egyharmadát foglalta el. A második helyen a technikai 
fejlődés és a digitalizálódás felgyorsult folyamata állt 27,15 százalékkal, mely 
globális jelenségként értelmezhető, kevésbé országspecifikus. Ezt követi a szolgál-
tató szemlélet elterjedése, hosszú szünet után pedig az „egyéb” alkategória, tehát a 
kevésbé jelentős, kevesebb említéssel rendelkező trendek gyűjtőhelye. 

A hazai válaszadók körében a finanszírozási nehézségek a trendek terén is mérhe-
tően megjelennek, annak ellenére, hogy a kérdés egyértelműen nem erre irányult, 
hanem a szakmai irányvonalakra, amik a szakmák mai állapotát jellemzik. Ezzel 
a ténnyel szemben már itt is megjelentek az anyagi források hiányosságaira utaló 
aggodalmak, melyek sorában kiemelt szerepet kaptak a humán erőforrás problémái 
(például a szakemberhiány).

A z alkategória meg jelenése a külföldi mintában

Nemzetközi összehasonlításban leginkább a szolgáltatóközpontúság megerősödése, 
a közösségfejlesztés és a társadalmi funkció alkategóriák jelennek meg, párhuza-
mosan a hagyományőrzéssel. Ezeken kívül ebben a mintában is markánsan észlel-
hetőek a digitalizálódás és a technikai fejlesztés alkategóriák, s a határon túli 
magyar válaszadók esetében megjelent a finanszírozási nehézségek alkategória is.  
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Problémák , fejlesztendő területek a hazai mintában

Az eredeti kérdések:
Q4 What tendencies or issues do you think problematic and should be developed 

in the field of community development, community culture/community education, 
museology and librarianship? (Mi az, amit problémának érez, mit kellene fejleszteni 
a közművelődés/könyvtár/múzeum területén?)

Q5 What kind of development would be necessary to improve the cooperation of 
cultural institutions (community/cultural houses/centres, museums and libraries)? 
(Milyen fejlesztést tartana szükségesnek a kulturális együttműködések érdekében?)

A legégetőbb problémák

A problémák és fejlesztendő területek mintázata a következőképpen alakult a 
három terület közös elemzésében (67. sz. ábra):

67. sz. ábra: Problémák, fejlesztendő területek
Egymáshoz viszonyított százalékos megoszlás

Az együttműködés jelenléte ugyan informatív, a súlyozásánál azonban figyelembe kell 
vennünk azt a tényt, hogy erre külön kérdés irányult, ezért is lett felülreprezentált 
a mintában. A magyar mintában a legelmaradottabb, legproblémásabb terület, mely 
konkrét kérdés nélkül, spontán hangzott el, a humán erőforrás területe. Az intézmé-
nyek a magyar válaszadók kérdőíveinek tanúsága szerint súlyos szakemberhiánnyal 
küzdenek, és nem csak az intézmények, hanem a szakma maga is. Egyrészről sokan 
hiányoznak az intézményekből, sokféle szakterületről, másrészről pedig maga az 
utánpótlás sem tűnik megoldottnak.  A pályát elhagyókat is megemlítették, miközben 
a kulturális szakembereken kívül a technikai személyzet hiánya is óriási és áthidal-
hatatlan kihívások elé állítja őket. A probléma okát a finanszírozási hiányosságokban 
látják – a területen dolgozók bére és a támogatás szűkössége megalázó helyzetet 
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teremt, s ilyen feltételek mellett egyszerűen nem lehet kellő számú alkalmazottat 
foglalkoztatni, ahogyan a kellő minőségű humán erőforrást sem. 

A második legproblémásabb terület a magyar mintában spontán említettek közül 
a technikai eszközöké, illetve az épületek állapotáé. A kulturális intézményekből a 
válaszok szerint alapvető informatikai és technikai eszközök hiányoznak. Sokuk 
eszközparkját évtizedekkel túlhaladta a modern technika – a munkatársak pedig 
ezek nélkül a legjobb szándékkal sem tudják megtenni a szükséges lépéseket a kor 
elvárásainak teljesítésére. Így a kulturális intézmények elveszítik versenyképessé-
güket a látogatókért folyó „küzdelemben”. Nagymértékű technikai megújulásra és 
az ahhoz tartozó személyzet biztosítására lenne szükség, de ezeket a jelenlegi támo-
gatásokból nem képesek finanszírozni a kulturális intézmények.

Összegezve megállapítható, hogy a technikai adottságok alkategóriájának prob-
lémái is a finanszírozási hiányosságokra vezethetők vissza, csakúgy, mint a humán 
erőforrás két alpontja, a szakemberhiány és az anyagi és egyéb megbecsülés hiánya is. 

A harmadik spontán említett csoport maga a finanszírozással és a bérszín-
vonallal kapcsolatos alkategória a hazai válaszadók körében, mely a maga 15,78 
százalékával nem sokkal marad el az előtte végző technikai csoporttól, mely 16 
százalékot ért el a százalékos megoszlásban. 

Fontos megjegyezni, hogy a közvetlenül forráshiányra utaló említések a főka-
tegória összes besorolást nyert szavának/kifejezésének a 42 százalékát, tehát közel 
a felét teszik ki a magyar válaszadók részéről. Ha csak a spontán említéseket vizs-
gáljuk, tehát a konkrét kérdésre érkező válaszokat (az együttműködés területe) 
kivonjuk a halmazból, akkor még magasabb százalékot kapunk: a válaszok felénél 
is többet, 54 százalékot. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kulturális intézmények 
vezetői problémákat említenek, említéseik, szavaik fele konkrétan, spontán módon 
az anyagi támogatások, a fenntartás hiányosságaira irányul. 

További fontos problémák

A források elosztását újragondolni ösztönző problémakör után nagy kihagyással, 
jóval kisebb nagyságrendben következnek a jelek szerint kisebb mértékben megje-
lenő problémák. 

Sorrendben:
– a szemlélet- és paradigmaváltás szükségessége, szellemi modernizáció
– az Egyéb alkategória
– az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkóztatás
– a marketing és népszerűsítés területén fellelhető hiányosságok.

A válaszokból látható, hogy a magyar kulturális szféra gyökeres átalakításra 
szorulna a működőképesség biztosításának érdekében, mind a fenntartói finan-
szírozás és ezzel a technikai és személyzeti korszerűsítés, mind a nem materiális 
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jellegű modernizáció terén. Ezek hiányában a kulturális intézmények létezése 
kerülhet veszélybe. 

A külföldi válaszok esetében is kiemelt terület a szakemberképzés jelentősége.

Második kör

Leíró statisztikai elemzések

Az első tartalmi (függő) kérdés skálaértékekre kérdezett rá.

I. A beérkezett válaszok alapján kérjük, állítsa rangsorba a kulturális intézmények 
értékeit, erősségeit! (1. = legfontosabb, 8. = legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a 
négyzetbe!)

A szakemberek összesített véleménye szerint a kulturális intézmények legna-
gyobb erőssége a Közösség – közösségépítés, -megőrzés. Ez kapta a legalacsonyabb 
átlagértéket, és a leggyakrabb rangsora is az 1. A három legkevésbé jellemző 
erősség, vagy leggyengébb tulajdonság az „Esélyegyenlőség”, majd a „Tárgyi szint 
– maga a gyűjtemény” és „A minőségi szabadidő”. A két ellenpólust tehát mind a 
skálaértékek átlagai, mind a Thurstone-skála gyakoriságai alapján a közösség és az 
esélyegyenlőség jelentette. Ilyen értelemben az esélyegyenlőség hiánya tartalmilag 
kifejezettebbé válik, hiszen a kirekesztés közösségi kirekesztést is jelenthet, nem 
csupán technikai hiányosságokat.

Habár a közösség mindkét válaszadói csoportban a legnagyobb erősség, a külföldi 
szakértők megítélésében a tradíció és az oktatás előrébb került, míg a minőségi 
szabadidő jóval hátrább, mint a kulturális intézmények erőssége. A hazai szakértők 
a minőségi szabadidőt tartják másodlagosan fontos tulajdonságnak a kulturális 
intézmények esetében, s mindkét csoport számára jelentős erőt képvisel az „Iden-
titás – az identitás megőrzése, ápolása”. Az intézmény és az identitás nem áll távol 
egymástól, különösen hazai vonatkozásban. Nem csupán történelmi szimbolikákra 
utalhat ez az eredmény, hanem sokkal inkább nyelvi-kulturális kohéziós erőre.

A szakterületek szerint a kulturális intézmények erősségei eltérő képet 
mutattak. Ugyan a leggyengébb terület összességében itt is az esélyegyenlőség volt, 
a könyvtárosok számára a gyűjtemény és a minőségi szabadidő a két legkevésbé 
erős tulajdonság az intézményeikben.

Jellemző eltéréseket mutatott az egyes szakterületek szétválasztásakor a válasz-
adói magatartás. Amíg közösen válaszoltak általánosságban a kulturális intézmé-
nyekről, addig a saját preferenciáik felülírták a közvetlen tapasztalatokat. A saját 
intézményekre vonatkozó rangsorolás az erősségek tekintetében jóval nagyobb 
távolságokat is mutat egyben.
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I.A) Kérjük, állítsa rangsorba a múzeumok értékeit, erősségeit! (1. = legfontosabb, 8. 
= legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a négyzetbe!)

A múzeumok erősségeinél kiemelt jelentősége és lényegesen nagyobb támoga-
tottsága volt a válaszadó szakemberek részéről a gyűjteménynek, mint ahogy az 
általában szerepelt a kulturális intézmények állapotának megítélésekor. Amint 
az a többi kérdésre adott válaszokból is kitűnt, a múzeumok szakértő válaszadói 
szinte kettéosztották intézményeik tulajdonságait a jellemzően pozitív és hiányzó 
jellemzők szerint.

A külföldi válaszadók egészen más fontossági sorrendet jelöltek ki az erősségek 
megítélésekor. Számukra a „Tradíciók ápolása, a hagyományőrzés elősegítése” a 
legnagyobb erő, amit a múzeumok képviselnek. 

I.B) Kérjük, állítsa rangsorba a könyvtárak értékeit, erősségeit! (1. = legfontosabb, 8. 
= legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a négyzetbe!)

A könyvtári szakemberek ugyancsak a tárgyi állományt tartották legfőbb erős-
ségüknek, emellett azonban szinte azonos mértékben az oktatást is megjelölték. A 
könyvtárak eredeti célja közelebb is esik az oktatáshoz, s a nagyszámú felsőoktatási 
könyvtár mellett a közkönyvtárak és a nagy nemzeti gyűjtemények is egyértelműen 
kiemelt szerepet játszanak az oktatásban. A digitális eszközök és források azonban 
folyamatosan változtatják az oktatási tájat, felvetik a multimodalitással és a digi-
tális írástudással kapcsolatos kérdéseket, és a könyvtárak ebből a szempontból 
kiemelt jelentőségű intézményeknek tekinthetőek, illetve azokká válhatnak ebben 
a tekintetben.

Nem véletlen, hogy a külföldi szakértői válaszadók az oktatást tartották a 
könyvtárak legnagyobb erősségének, míg a hazai válaszadók a gyűjteményt, de 
a kettő távolsága egymástól – ahogy fentebb összegeztük – nem jelentős. A hazai 
szakemberek a hagyományok ápolását gondolták a legkevésbé jellemző erősségnek 
a könyvtárak vonatkozásában, míg a külföldi válaszadók a minőségi szabadidőről 
gondolkodtak hasonlóképpen. A múzeumok és a könyvtárak közti távolság ebben a 
tekintetben figyelemreméltó.

I.C) Kérjük állítsa rangsorba a közösségi művelődés értékeit, erősségeit! (1. = legfon-
tosabb, 8. = legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a négyzetbe!)

A közösségi művelődés területén a „Közösség – közösségépítés, -megőrzés” 
egyértelmű erősség mindkét válaszadói csoportban, s mivel gyakorlatilag nem 
létezik tényleges tárgyi gyűjtemény, ez a legkevésbé jellemző tulajdonsága ezen 
intézményeknek. A válaszokból kiderülő tulajdonságoknál fontosabbnak ítéltük, 
hogy a hazai szakértői vélemény az esélyegyenlőséget, míg a külföldi a minőségi 
szabadidő eltöltését jelöli meg gyengeségként.
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II. A szakértői vélemények alapján, kérjük, húzza alá a három legfőbb trendet, amelyet 
a kulturális intézmények fejlődési irányának tart! (Írja a sorszámot a négyzetbe!)

68.sz. ábra: A három legfőbb trend, amelyet kulturális intézmények fejlődési irányának tart; a 
választások súlya

Összesen 30 hazai és 7 külföldi aláhúzást, vagyis választást kapott a „Közösségfej-
lesztés, társadalomalakító funkció”, tehát egyértelműen azt a legfontosabb trend-
ként jelölték meg a szakértők.

II.A) Kérjük, húzza alá a három legfőbb trendet, amelyet a múzeumok fejlődési irány-
vonalának tart!

A „Hálózatosodás” az a trend, amelyet mind a hazai, mind a külföldi muzeológus 
szakértők a legtöbbször választottak. A fenti vélemény egybecseng azzal a különb-
séggel, amit a múzeumok fejlődési irányvonaláról a szakértők általában gondoltak. 

II.B) Kérjük, húzza alá a három legfőbb trendet, amelyet a könyvtárak fejlődési irány-
vonalának tart!

A „Hagyományőrzés” és „A kulturális turizmus erősödése” az a két jellemző, amelyet 
a legtöbb hazai és külföldi könyvtáros is a könyvtárak fejlődési irányának tart. A 
probléma némileg abból fakadhat, hogy az eredeti koncepció összemos egymástól 
nagyon különböző intézménytípusokat. Egészen eltérő funkciókkal, spektrummal 
rendelkeznek az egyetemi, akadémiai, köz- és nemzeti könyvtárak.
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Habár a könyvtárak ikonikus védjegyei a könyv, a csend és a nyomtatott szó, 
valójában a könyvtárosok mára egy igen gyorsan változó környezetben dolgoznak. 
Beépítették szolgáltatásaik közé a digitális információt, az új pedagógiai gyakor-
latokat, a digitális anyanyelvűek (például tanulók) elvárásainak és a tudományos 
kommunikációban bekövetkezett változásoknak megfelelő elvárásokat, s tették 
mindezt a technológiai változások nyomán és a nagyobb nyitottság iránti vágyból.40

II.C) Kérjük, húzza alá a három legfőbb trendet, amelyet a közösségi művelődés fejlő-
dési irányvonalának tart!

A közösségi művelődés területén a szakemberek kimagaslóan fontosnak tartották a 
jövőbeni fejlődés szempontjából a „Közösségfejlesztés, társadalomalakító funkció”-t 
és „A lakossági részvétel erősítésé”-t. Mindkét érték egyértelműen fakad az intéz-
mények alapvető jellegéből, melynek csupán annyiban lehet kérdéses a jellege, hogy 
a közösség mint lokális, vagy mint virtuális csoport nyer értelmezést. A hálózato-
sodás e téren csupán 4 hazai szavazatot jegyez, ami arra utal, hogy azt a személyes 
részvétellel kibékíthetetlen ellentétpárnak tarthatják a szakértők. Ugyanakkor a 
közösségi integráció már a hatvanas években egyre inkább fordult a lokálistól a 
virtuális felé, ami nem jelenti az involváltságból való kizárást.

Szakembereink a nyitott kérdésekben olyan szempontokat fejtegettek, melyek 
ezektől eltérő képet mutattak: szellemi műhely, felszerelt intézmény, a lakosság élet-
körülményeinek javítása, modernizálódás és ágazati együttműködés. A kívánatos 
és a valós fejlődés tehát nehezen egyeztethető össze. Azt is fontos megjegyezni, hogy 
a lakosság bevonása nagyobb részvételt is jelent. Ha nagyobb aktivitásról és rész-
vételről beszélünk, akkor viszont nem biztos, hogy a helyi közösségekre gondolunk; 
hanem a helyi kultúrára. Ebben az értelemben már lehet ágazati együttműködésről 
és akár funkciómegosztásról is szó (hiszen a könyvtárak is rendeznek kiállításokat, 
és a múzeumoknak is van hagyományosan könyvgyűjteménye).

III. A szakértői vélemények alapján, kérjük, állítsa rangsorba a kulturális intézmé-
nyekre vonatkozó problémás, fejlesztendő területeket, ahol az első a legkomolyabb 
fejlesztendő területet/problémát jelenti! (1. legfontosabb, 13. legkevésbé fontos) (Írja a 
sorszámot a négyzetbe!)

40   Gwyer, Roisin (2015): Identifying and Exploring Future Trends Impacting on Academic Libraries: 
A Mixed Methodology Using Journal Content Analysis, Focus Groups, and Trend Reports, In: New 
Review of Academic Librarianship, 21:3, 269-285.
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69.sz. ábra: A kulturális intézményekre vonatkozó problémás fejlesztendő területek skálaértékei 
hazai és külföldi szakemberek megoszlásában

A fenti skálák alapján egyértelműen a „Finanszírozás és bérszínvonal” a leginkább 
fejlesztendő terület, melyet a „Humán erőforrás” követ, sőt ez a külföldi szakem-
berek véleménye alapján valamivel fontosabb is. Mindkét változó igen alacsony 
értéket kapott a tizenkét fokú értékelő skálán, ami arra utal, hogy nincs mögötte 
semmilyen megosztó tényező. A finanszírozási, bér- és munkaerő-problémák egyér-
telműen összekapcsolódnak minden szakterületen. 

Az anyagi természetű fejlesztési gondok azonban a hozzáférést is magukban 
foglalják. Anyagi támogatás nélkül piaci feltételeknek van kitéve minden kultu-
rális intézmény, amivel egyfelől a létét kockáztathatja – hiszen a legtöbb esetben 
nincsenek ár-optimumok, melyek stabil piaci mechanizmust hozhatnak létre –, 
másfelől, ha ezek a körülmények rendeződnek is, az azt jelentheti, hogy a fogyasztói 
piacokhoz volt kénytelen alkalmazkodni az adott intézmény, s így erős kirekesztő 
mechanizmust generált. 

III.A) A szakértői vélemények alapján, kérjük, állítsa rangsorba a múzeumokra vonat-
kozó problémás, fejlesztendő területeket, ahol az első a legkomolyabb fejlesztendő területet/
problémát jelenti! (1. legfontosabb, 13. legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a négyzetbe!)

A hazai muzeológusok a finanszírozást és bérszínvonalat tartották válaszaik 
alapján a legfontosabb fejlesztendő területnek, külföldi téren pedig a „Nem megfe-
lelő kiállítási módszerek” vezetett, mint fejlesztendő terület, s ezt is az „Esély-
egyenlőség, társadalmi felzárkóztatás” és az „Együttműködés más ágazatokkal” 
követette. A múzeumok szakértői életpályamodell, normatív finanszírozás beveze-
tését javasolják.

III.B) A szakértői vélemények alapján, kérjük, állítsa rangsorba a könyvtárakra vonat-
kozó problémás, fejlesztendő területeket, ahol az első a legkomolyabb fejlesztendő 
területet/problémát jelenti! (1. legfontosabb, 13. legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a 
négyzetbe!)
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A könyvtárosok mind hazai, mind nemzetközi téren leginkább a bérezést fejlesz-
tenék. Velük ellentétben a közösségi művelődés területén, legalábbis nemzetközi 
téren a „Technikai adottságok fejlesztése, információtechnológiai és egyéb tárgyi 
fejlesztések” szempontrendszere is jelentős feladatnak tekinthető.

III.C) A szakértői vélemények alapján, kérjük, állítsa rangsorba a közművelődési 
intézményekre vonatkozó problémás, fejlesztendő területeket, ahol az első a legkomo-
lyabb fejlesztendő területet/problémát jelenti! (1. legfontosabb, 13. legkevésbé fontos) 
(Írja a sorszámot a négyzetbe!)

Miközben a közösségi művelődés területén dolgozó szakemberek számára is kiemelt 
probléma a bérezés, a hazai és a külföldi szakemberek a humán erőforrást tartják a 
legfontosabb fejlesztendő területnek. A hangsúlyok tehát itt máshol vannak, s a prob-
lémarendszer is összetettebb. Több válaszban szerepelt és komoly szerepet játszik a 
Társasági adóból lehívható támogatások igénye az intézményi fejlesztések lehetséges 
forrásainak megnevezésekor, de a problémák legegyszerűbb, legkívánatosabb megol-
dásának általában az állami támogatás normatív formáját tartják a válaszadók. A 
hálózatos, szakmaközi rendszerek kialakítása is, sőt a humántőke, a digitális kompe-
tenciák fejlesztése is szerepelt a megnevezett fejleszthető elemek között.

A szakterületről érkező szöveges válaszok a rangsor felállítása mellett az alábbi 
fejlesztendő területeket jelölték meg: idegennyelv-tudás hiányának pótlása (5 
említés), felhasználók igényeire való reagáló képesség (4 említés), élethosszig tartó 
tanulás (1).

A szöveges kérdések elemzése 

IV. Ön szerint mit kellene tenni a kulturális intézmények finanszírozásának javí-
tásához?V. Amennyiben van észrevétele a beérkezett vélemények alapján kialakult 
irányokról a kulturális intézmények tíz év múlva elérendő ideális állapotával kapcso-
latban, kérjük, itt jelezze!

A legtöbb válaszadó (37%) a kulturális intézmények finanszírozásának megoldása-
ként a költségvetési támogatások emelését javasolta. A válaszadók azonban ezt a 
kulturális intézmények önállóságának növelésével párhuzamosan, a szakfeladatok 
magasabb szintű ellátása és ezek ellenőrzése mellett a szélesebb társadalmi nyilvá-
nosság és felelősségvállalás birtokában képzelik el.

A költségvetési támogatáshoz kapcsolódóan a válaszadók 22 százaléka bérren-
dezés kérdését említette, ami a magasabb szintű szaktudással, mint elvárással 
párhuzamosan jelent meg.

A válaszadók további 22 százaléka hangsúlyozta a magántőke vagy egyéb forrás 
bevonásának, vagyis a piaci szemlélet fontosságának követelményét. Az alkategórián 
belül több válaszadó kiemelte a TAO támogatás felhasználásának problémakörét is.
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A jelenlegi finanszírozási helyzet ismeretében nem tartja megoldásnak az intéz-
ménytámogatás héttereként a pályázati lehetőségek igénybevételét a válaszadók 10 
százaléka, felhívva a figyelmet a pályázati források elosztásának egyenlőtlenségeire.

A válaszadók 9 százaléka a fentiek mellett a minőségbiztosítás, a mérhető telje-
sítmény és az intézmények közötti jobb együttműködés megvalósításában lát lehe-
tőséget a kulturális intézmények finanszírozásának javítására. 

70.sz. ábra: Tennivalók a kulturális intézmények finanszírozása érdekében

V. Amennyiben van észrevétele a beérkezett vélemények alapján kialakult irányokról 
a kulturális intézmények tíz év múlva elérendő ideális állapotával kapcsolatban, 
kérjük, itt jelezze!

71.sz. ábra: Vízió – az ideális állapot tíz év múlva

A válaszadók többsége (33%) a kultúraközvetítés intézményrendszerének változását 
vizionálva a legfontosabb elemként az intézményrendszer közösségfejlesztő funkci-
ójának erősödését prognosztizálta. Ehhez szervesen kapcsolódik az intézményrend-
szer társadalmi szerepének és beágyazottságának növekedése (27%), valamint az 
intézmények közötti kapcsolat erősödése, a hálózatépítés erősödése (23%).
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Mindez nem képzelhető el az intézmények infrastrukturális feltételeinek javu-
lása nélkül, amelynek szerves része a digitális csúcstechnológia megjelenése az 
intézményrendszeren belül – legalábbis a válaszadók 17 százaléknak véleménye 
szerint. 

VI. Kérjük, a szakértői vélemények összesítése alapján nevezze meg, hogy a közösségi 
kezdeményezések vonzóvá tétele érdekében melyik három módszert tartja a leginkább 
hatásosnak! (Válaszát aláhúzással jelölje!)

72.sz. ábra: A közösségi kezdeményezések vonzóvá tétele érdekében leginkább hatásosnak tartott 
három módszer csoporton belüli súlya

A VI. kérdésnél a három aláhúzott válaszlehetőség mindegyike egyforma súlyt 
adott a változóknak, ám a tizenegy válaszlehetőség közül egyértelműen elkülö-
níthető jellemzőket kaptunk. A legtöbb szavazatot a „Vonzó és aktív közösségi tér 
kialakítása” kapta, 35-en jelölték meg, mint a közösségi kedvezményezések vonzóvá 
tételének lehetséges módszerét. A külföldi szakemberek közül azonban a „Hálóza-
tosodás a helyi kulturális és oktatási intézményekkel” válaszlehetőséget jelölték 
meg a legtöbben, valamint a „Humán erőforrás fejlesztése” kapott azzal majdnem 
azonos mértékű voksot. Ez utóbbi a hazai szakértők véleménye szerint is az egyik 
leghatásosabb módszer.

Mindez egybecseng a korábban a problémás területekre kapott válaszokkal. 
Az aktív közösségi tér forgalmas és valamiképp vonzó teret jelent. Ez nem fizikai 
elemekkel érhető el könnyebben, a szolgáltatások és az imázs építés egyaránt fejlesz-
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tendő terület. Mindez a közösségfejlesztéshez kapcsolódik, s egyértelműen annak 
fizikai térben való elképzelését jelenti. A hálózatosodás szerepe is egyértelmű: 
a fizikai tér nem csak egy adott épületet jelent, hanem fizikailag is megfogható 
eszköztárat a virtuális kapcsolathálókból létrejövő közösség működésére.

A három szektorban sok a közös vonás. Számos múzeumi és könyvtári szak-
ember rámutatott arra, hogy az ágazati divíziók kevésbé érzékenyek a létszám, a 
helyszín (városi, vidéki vagy külvárosi), a más helyi intézményekkel való kapcso-
latok és az intézményi struktúra vagy beállítódás egyéb elemei szempontjából. Az 
intézmények befolyásolják az általuk különböző módon kiszolgált közösségeket is. A 
sokféleség ellenére a múzeumok és könyvtárak számos olyan lehetőséget hordoznak 
magukban, amely kedvező helyzetet biztosít számukra: beépülnek a helyi közössé-
gekbe és közszolgálati irányultsággal rendelkeznek.

A humán erőforrás és az aktív közösségi tér a közösségi művelődési intézmények 
szakemberei által legfontosabbnak tartott módszer, és a hálózatosodás is segítheti 
még az ez irányú fejlődést. 

VII. Kérjük, állítsa rangsorba, hogy a kulturális intézmények számára melyek a 
legfontosabb eszközök, amelyekkel a közösségi kezdeményezéseket vonzóbbá lehet 
tenni! (1. = legfontosabb, 10. = legkevésbé fontos) (Írja a sorszámot a négyzetbe!)

73.sz. ábra: A kulturális intézmények számára legfontosabb eszközök, amelyekkel a közösségi 
kezdeményezéseket vonzóbbá lehet tenni. Skálaértékek a hazai és külföldi szakemberek véle-

ménye alapján

Arra a kérdésre, hogy „Kérjük, állítsa rangsorba, hogy a kulturális intézmények 
számára melyek a legfontosabb eszközök, amelyekkel a közösségi kezdeményezé-
seket vonzóbbá lehet tenni!”, lényegesen kevesebb megoszló vélemény érkezett. A 
kulturális intézmények számára legfontosabb eszközök között a „Közösségi szük-
ségletek feltérképezése” kiemelt jelentőségű, a külföldi szakembergárda még ennél 
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is fontosabbnak tartja az „Új és vonzóbb tevékenységek és szolgáltatások kialakí-
tásá”-t. Valójában a közösség bevonásának és integrálásának az eszköztára vissz-
hangzik mindkét szempont mögött. Egy olyan valós és/vagy virtuális teret kell 
létrehozni, amely bevonzza és ott is tartja azokat a fogyasztókat, akik ezáltal kiala-
kítanak egy közösséget, ami egyben értéket is teremt. Mindez visszaforgatható az 
intézmény, s rajta keresztül a közösség-társadalom számára is.

Az egyéb válaszok között a kulturális sokszínűség ünneplését, a közönség bevo-
nását és az élethosszig tartó tanulást említette meg egy-egy válaszadó. 

74.sz. ábra: A kulturális intézmények számára legfontosabb eszközök, amelyekkel a közösségi 
kezdeményezéseket vonzóbbá lehet tenni. Skálaértékek az egyes szakterületek szakembereinek 

véleménye alapján

A könyvtárosok számára a „Kommunikáció, PR, marketing és piackutatás (által)” 
azok az eszközök, amelyekkel a közösségi kezdeményezéseket vonzóbbá lehet tenni, 
míg a muzeológusok közül a legtöbben a „HR fejlesztésekkel, hozzáállás-váltással” 
válaszlehetőséget választották, a közösségi művelődés szakemberei pedig a „Közös-
ségi szükségletek feltérképezésé”-t. A vélemények mind piaci eszközöket feltéte-
leztek, illetve tartottak kívánatosnak az intézmény közösségteremtő fejlesztésének 
működtetéséhez.

A tudományos élet felhasználói közösségének nagy része már régóta online 
felhasználó. Az internetes marketing és PR használata meglehetősen releváns 
eszköz a mai könyvtárosok számára. Ezenkívül nemcsak a meglévő könyvtári szol-
gáltatások népszerűsítése fontos, hanem annak kérdése is, hogy milyen új szolgál-
tatásokat és lehetőségeket támogat az új médium. A kérdés nem egyszerűen egy 
meglévő marketingmix alkalmazása, hanem a szervezet képének, felfogásának és 
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státuszának javítására vagy megváltoztatására vonatkozó lehetőségek felmérése 
is.41

Minden könyvtár, múzeum és közösségi művelődési intézmény rendelkezik 
weboldallal, esetleg online kezdeményezésekkel, de kevesen használják azokat 
hatékonyan. Ezek a hibák azonban nem korlátozódnak kizárólag a kulturális intéz-
ményekre: a kereskedelmi szervezetek és kormányok által biztosított webhelyek és 
online szolgáltatások sokasága ugyancsak korlátozott a promóció szempontjából.

VIII. Melyik az a három fejlesztendő kompetencia, amelyet a kulturális szakemberek 
szemléletformálásához leginkább szükségesnek tart? (Kérjük, választását aláhú-
zással jelölje!)

A legfontosabb fejlesztendő kompetencia a kulturális szakemberek szerint a 
„Szakmai tapasztalatcsere, jó gyakorlatok, új trendek megismerése”. A hazai 
és a külföldi szakértői vélemények itt egybecsengenek. Nem sokkal maradtak el 
mögötte a „Kommunikációs képességek”, a „Stratégiai tervezés” és az „Együttmű-
ködési készség”. Ez utóbbi a külföldi szakemberek legnagyobb számban választott 
változója.

A szakmai tapasztalatcsere kiemelkedő szerepe egybevág a nemzetközi kuta-
tások eredményeivel. Ez egy általános szakmai kompetencia lehet bármely szak-
területen, amely fejlesztést igényel, hiszen ennek eszköztárát, infrastruktúráját is 
biztosítani szükséges. 

Ugyancsak egybevág a nemzetközi eredményekkel a kommunikációs kész-
ségek fejlesztésének igénye, érdekes megfigyelés azonban, hogy míg a múzeumok 
és könyvtárak szakértői kiemelt területnek tekintik, a közösségi művelődés terü-
letén ez már annak létrejöttekor alapfeltétel volt, így a fejlesztése, továbbfejlesztése 
kevésbé fontos feladat. A stratégiai tervezés alapvetően intézményi, s nem munka-
társi kompetencia, habár annak személyi vonatkozásai értelemszerűen a megva-
lósításban résztvevőknél is megjelennek. Az együttműködési készség ugyanakkor 
elválik a kommunikációs készségtől – ezt mutatja az is, hogy a közösségi művelődés 
területén legalább akkora jelentősége van fejlesztésének, mint a múzeumoknál, 
kevésbé fontosnak tartják ugyanakkor a könyvári szakemberek, akik inkább az 
aktiváló módszerekre szavaztak.

Egyéb válaszként a három szakterületről az alábbi említések érkeztek: 
• Közművelődés:

– Szakmai alázat és elkötelezettség
– Innovatív gondolkodás fejlesztése

• Könyvtár:
– Kulturális sokszínűség ünneplése
– Anyagi megbecsülés

41  Ashcroft, Linda – Clive Hoey (2001): PR, marketing and the Internet: implications for information 
professionals. In: Library Management, Vol. 22 Issue: 1/2, pp.68-74.
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• Múzeum:  
– Társadalmi felelősségvállalás
– Élethosszig tartó tanulás.

A második kör válaszai és eredményei határozták meg a harmadik, egyben utolsó 
kör kérdéseit.

Harmadik kör

A kutatás harmadik körében a második körös lekérdezés eredményeinek összefogla-
lóját és a harmadik kör kérdőívét valamennyi válaszadónak kiküldtük. A kiküldött 
kérdőív nyolc kérdést tartalmazott – ebből egy kizárólag véleményt kérő, kifejtő 
választ igénylő kérdés volt, míg hét kérdés a második kör prioritáslistájából jellemző 
legfontosabb trendek pontosítására, illetve rangsorolására irányult. 

A kérdéscsopor tok és a kérdések

A z első kérdéscsopor t válaszai

Az első kérdéscsoport első kérdése arra kereste a választ, hogy a válaszadó mennyire 
ért egyet azzal, hogy a szűkebb szakmai közösségépítés a kulturális intézmények 
legnagyobb erőssége. A múzeumok és a közösségi művelődés szakértői válaszai 
alapján a közösségépítés, mint legfontosabb intézményi erősség magasabb skálaér-
téket kapott az átlagnál, míg a könyvtárak szakértőitől alacsonyabbat. 

A szakmai közösségépítés természetesen minden létező szakma számára fontos, de 
legfontosabb erősségként beállítani már egészen más természetű válasz. Emiatt fogal-
maztuk meg ilyen formában a kérdést, hogy ezt a kettősséget tisztázzuk, s alapvetően 
– habár van némi eltérés a válaszok között, s egy válaszadó a legmagasabb értéket 
jelölte – a gyakoriságok is azt mutatják, hogy mindenki valahol éppen az imént vázolt 
köztes területre helyezi ennek jelentőségét. Fontos volt ezt tisztáznunk, mert a korábbi 
értékelésnél a válaszok más szempontok fényében, más funkciókkal összevetve a legna-
gyobb fontosságot tulajdonították a közösségépítésnek a kulturális intézmények terén, 
az azonban nem volt egyértelmű, hogy annak mely aspektusát értik ez alatt.

Természetesen a szakmai közösségépítés nem elhanyagolható terület. A szakmai 
szervezet közösségépítésre való képességét erősen befolyásolja az egyének (jellem-
zően önkéntesek) közötti kapcsolat, akik a szervezetet és az egyéneket képviselik 
(tagok és nem tagok egyaránt), akik részt vesznek a szervezet tevékenységében és 
kihasználják a szervezet által kínált előnyöket. 

Összefoglalva a múzeumi szakemberek azt akarják, hogy a szervezetek bizto-
sítsák a munkájukhoz szükséges hálózati kapcsolatokat és információs erőfor-
rásokat. Az a stratégia, amely a közösséget a tagok felé emeli és nem fordítva, 
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valószínűleg a legjobb mód, hogy ösztönözze az egyéneket arra, hogy intenzívebben 
vállaljanak szerepet a szakmai közösségben.

A közösségépítés második fő aspektusa a társadalmi szerep, a társadalmi fele-
lősségvállalás volt, ami a természetét illetően vitatható, hogy hagyományos funkci-
ója-e vagy sem a múzeumoknak és könyvtáraknak, ám egyértelműen az a közösségi 
művelődésnek. Ha történeti képet akarnánk festeni az egyes intézmények társa-
dalmi szerepéről, akkor a közkönyvtári funkció megjelenése mindenképpen ebbe 
az irányba mozdítaná el a hagyományosan kultúramegőrző és szakmai, tudomá-
nyos feladatok felől annak szélesedő spektrumát, s a múzeumok is hasonló törté-
neti átalakuláson mentek, s mennek jelenleg is keresztül. Erre a következő állítás 
megítélésével igyekeztünk választ kapni: „A tágabban vett közösségépítés (társa-
dalmi) a kulturális intézmények legnagyobb erőssége”.

A közösségépítés ezen aspektusa mindhárom szakterület megítélésében jóval 
inkább megfelel a közösségfejlesztésről alkotott korábbi véleményeknek. Egyér-
telmű, hogy a közösségi művelődés területén ezt elsődleges, tehát a kérdésnek 
megfelelően legnagyobb erősségnek tartották, ám a másik két intézményi terület 
is magasabb skálaértékeket adott, mint a szakmai közösségépítés aspektusának.

A kérdésben megfogalmazott „tágabban vett közösségépítés” arra utal, amit 
maguk a válaszadók sugalltak, olykor explicit fogalmaztak meg a korábbi körökben. 
Ezek szerint van egy kvázi mellékhatása annak, amilyen szerepeket – bármily 
széles spektrumban is – ellátnak az intézmények. Ez olyan társadalmi szerepkör, 
amely nem közvetlen célja az alapfunkcióknak, tehát nem közösségi fórum, szerve-
zett közösségi programok stb., hanem magától, mintegy spontán jön létre, például 
egy kölcsönző szolgálatnál, múzeumi kávéházban stb.

Jól látható a válaszok megoszlásából, hogy kevéssé érvényesült a „középre 
húzás”. Ez lehet általános fásultság is, de leginkább azt mutatja, hogy a kérdés 
nem szignifikáns. Mivel nem jellemző, a hármas, középső értékhez nem állíthatjuk. 
Senki sem adott legalacsonyabb értéket, ami szintén lehet elutasítás is, de álta-
lában azt jelzi, hogy mindenképpen jellemző, mindenki által legalább valamilyen 
mértékben elfogadható az adott állítás: itt azt, hogy legfontosabb tulajdonság, 
funkció a társadalmi közösségépítés.

A kérdéscsoport harmadik kérdése ugyancsak a közösségépítésre irányult. A 
válaszadóknak „A kulturális intézmények legnagyobb erőssége a társadalmi közve-
títő, építő szerepük” állítással való egyetértésük mértékét kellett kifejezniük.

Mindhárom szakértői csoport a legmagasabb értékeket adta, a legnagyobb 
egyetértését fejezte ki ezzel az aspektussal kapcsolatban. Fontos kiemelni, hogy a 
kultúra, kultúraátadás nem szerepelt a kérdésben, csupán látensen utalt rá, azzal a 
céllal, hogy árnyaltabb módon kérdezzen rá arra a mellékhatásra, amit a kultúraá-
tadáshoz társítottak a szakemberek. 

Fontos kiemelni, hogy mindezek ellenére a könyvtáros szakértők alig adtak 
magasabb értéket a „tágabb közösségépítés”-hez képest, ami továbbra is adódhat 
a kettő összemosódásából, ám legalábbis részben származhat a kulturális és társa-
dalmi metszetek szétválasztásának erősebb igényéből – ez utóbbira a további 
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kérdésekre kapott válaszok vetnek majd fényt. Jól mutatja ezt az ellentmondást 
az a tény, hogy amikor a nyitott kérdésben egészen tágra nyitottuk a kulturális 
intézmények és a közösségépítés kapcsolatát, megint egymásnak ellentmondó és 
a terület egészen eltérő aspektusait kihangsúlyozó válaszok érkeztek. Mindez 
megerősíti azt a koncepciót, amit a téma részletes bemutatásakor felvetettünk, s 
annak eltérő aspektusait külön-külön vizsgálni kezdtük. Az oktatás, a hozzáférés, 
a méltányosság, a befogadás, az elkötelezettség és a közkönyvtárak létezése önma-
gukban is erősítik a közösségeket, amelyekben élünk.

A második kérdéscsopor t válaszai

A második kérdéscsoportban a hálózatosodás témakörére koncentráltunk. Ez volt 
az a trend, amit a hazai és a külföldi szakértők is a leggyakrabban választottak 
a második körben, mikor az intézményük jövőjéről kérdeztük őket. Ugyanakkor 
gyakran szerepelt a nyitott válaszok között is, sokszor eltérő kontextusban, így 
például éppen a szakmaközi kapcsolatok fejlesztésével összefüggésbe hozva. Külö-
nösen a külföldi szakemberek emelték ki a jelentőségét, ami részben akár a hazai 
intézményi állapot jövőjeként is értelmezhető, amennyiben az követi a nemzetközi 
trendeket. A hálózatosodás szerepe szerint a fizikai tér nem csak egy adott épületet 
jelent, hanem fizikailag is megfogható eszköztárat, amely a virtuális kapcsolathá-
lókból létrejövő közösséget működteti. A kérdés ebben a vonatkozásban a közösségi 
szerepvállaláshoz kötődik.

A harmadik körben feltett kérdés ebben a tekintetben nem cáfolt rá a korábban 
körvonalazódó véleményekre. Mind a három területen fontosnak tartották a hálóza-
tépítést a jövőben, habár sok esetben, különösen a múzeumi szakemberek továbbra 
is őrzik tradicionális szemléletüket. 

A második kérdés ebben a csoportban szintén a társadalmi szerepvállalásra 
fókuszált. A harmadik körben kaptunk olyan választ a nyitott kérdések között, hogy 
túlzottan is erre a témára koncentrált a kutatás, ám ennek oka éppen az volt, hogy 
a korábbi körökben szinte minden téma kapcsán ide vezetett a szakértők gondo-
latmenete. Ezért került a kérdések közé a hálózatosodás témája kapcsán is annak 
társadalmi vetülete.

Nehéz volt szétválasztani az egyes összetevőket, akár operacionális szemszögből 
néztük, akár magának az intézményi folyamatoknak a konnotációit próbáltuk 
önálló társadalmi jelenségekként világítani meg. Ha technológiai fejlődésről van 
szó, annak legfontosabb kötődési pontja a hálózatok kialakulása, tehát funkcionális 
a motivációja és a következménye is. Ha a szakmai feladatokat vesszük kiinduló-
pontul, akkor is van egy mellékhatás, amely a közönség nem szakmai hálózatoso-
dását hozza magával. Magának a felhasználói közösségeknek az erősítése egyszerre 
szolgálja az intézményi célokat és a tágabb társadalmi integrációt is.

A közepes értékek mindhárom szakértői csoportnál azt mutatják, hogy ilyen 
kifejezett kapcsolatot nem látnak a hálózatépítés és a társadalmi felelősség között. 



171Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

A tételünk pontosan így hangzott: „A hálózatépítés szolgálja leginkább a társadalmi 
távolságok csökkentését”.

A legtöbb szavazat minden csoportban négyes vagy ötös, egyetért vagy nagyon 
egyetért. Igaz, a különbségek nem számottevők, de ha azt is figyelembe vesszük, hogy 
teljes elutasítása az összefüggésnek egyáltalán nem volt, akkor mindenképpen azt 
kell feltételeznünk, hogy ez a reláció erősségét más fényben tünteti fel: nyilvánvalóan 
nem elsődleges; és az is egyértelmű, hogy elsősorban nem a hálózatépítés szolgálja a 
társadalmi problémák megoldását, nem is az ennek az eredeti célja. De a kapcsolat 
még így visszájára fordítva is létezik. A fent vázolt komplexitás megnehezíti a válasz-
adói attitűdök sarkítását: nehéz azt válaszolni egyik esetben, hogy egyáltalán nem, 
míg egy nagyon hasonló másik kérdésre azt, hogy nagyon is létezik az adott össze-
függés. Ilyen különbségekre egy fókuszcsoportos kutatás közelebbi választ adhatna.

A legmegosztottabb válaszokat a múzeumok szakembereitől kaptuk, s a téma 
ilyen tekintetben más kérdéseknél is az ő körükben váltotta ki a legtöbb vitát, ellen-
állást. A közösségi háló szolgáltatások használata gazdagabb és személyes kapcso-
latokat tesz lehetővé. 

A harmadik kérdéscsopor t válaszai

A második körben kihangsúlyozott téma ellentmondása itt visszaköszön. A kérdés 
további aspektusainak vizsgálata előtt térjünk ki az állam szerepvállalásának egy 
nagyon fontos aspektusára, ami általában megjelenik a nemzetközi színtereken is, 
de különösen nagy szerepe van hazánk viszonylag szerény anyagi feltételrendszere 
mellett. A harmadik kérdéscsoportban egy, a korábbi körökben gyakran emlege-
tett témára tértünk vissza: a bérekre. Sokszor egészen különböző kérdések válaszai 
között, közvetett módon köszönt vissza az egzisztenciális korlátok témaköre.

A „Bérrendezés nélkül nem képzelhető el fejlődés/fenntartás a kulturális intéz-
ményekben” állítással nagyjából mindenki egyetért, különösen erős az egyetértés 
a könyvtári szakemberek részéről. Jól kivehető azonban a megoszlás a hazai és 
a külföldi válaszadók megítélésében, ami rámutat a hazai állapotok fejlesztendő 
helyzetére.

Az állami szerepvállalás, az anyagi feltételrendszer biztosításának kérdése 
korábban sokszor a fenntartás/támogatás köré rendeződött. A kutatásban részt 
vevő szakértők a korábbi körökben számtalanszor utaltak arra a problematikára, 
hogy az intézmények nem önfenntartók, s úgy gondolják, az állami támogatás az 
egyetlen keretrendszer, amelyben a működésük hosszú távon szavatolt.

A különbségek egybecsengenek a korábbi eredményekkel: a könyvtárak helyzete 
lényegesen kedvezőtlenebb, mint a múzeumoké. Ami a kérdés kapcsán újdonság, az 
a látens tartalom. Az, hogy a támogatás szükséges, nem vitatható; az, hogy ennek 
állami jellege az egyetlen lehetséges forma, már igen. Hazai struktúrában gondol-
kodva a rendezvények és a pályázatok mutatják a legtipikusabb kivezető gyakorlatot 
az állami egypólusú függőségi rendszerből, amelynek a stabilitása és állandósága 
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kérdéses, hatása a harmonikus működésre és az imázsra részben kötött. Vannak 
eltérő piaci tendenciák is, ám kérdéses, hogy a hazai piaci feltételek hasonlók-e, 
vagy van-e ilyen irányú tendencia bennük.

A fenntartókkal szemben megfogalmazott kritikák azt közvetítették, hogy az 
állami támogatás növelésére lenne szükség, ám a jelen kontextusban inkább a több-
pólusú, tartós szponzorálás lehetne kiút a nehéz anyagi helyzetből. Lehetséges a 
másik oldal változtatása is: vonzóvá úgy is lehet tenni, hogy nem az állami támo-
gatásokat növelik (vagy ígérik), hanem vegyes támogatásúvá teszik. A kérdés ilyen 
megfogalmazása szélesebb piaci elemzés lehetőségét nyitja fel, ami már korábban 
is ismert volt és heves viharokat váltott ki, különösen a piac térnyerésének negatív 
(vélelmezett) következményei miatt, ám a jelen körülmények között egészen más 
megvilágításba kerülhet a kérdés, s természetesen nem csupán egyféle piaci támo-
gatói szerepkör lehetséges a fentiek fényében.

A negyedik kérdéscsopor t válaszai

Amikor kicsit másképp fogalmaztuk meg a közösségi/lokális kérdést, akkor az ered-
mények váratlanul magas egyetértést, majdnem maximális támogatást mutattak. 
„A kulturális intézmények erős lokális kohéziót valósíthatnak meg kellő fejlesztés 
és szerepvállalás esetén” – szólt az állítás, amivel egyet, vagy egyet nem értésüket 
fejezhették ki a szakértők.

A kérdés itt nem arra vonatkozott, hogy a lokális kohézió elsődleges feladata 
vagy legnagyobb erőssége lenne a kulturális intézményeknek, hanem arra, hogy 
abban kiemelt szerepe van-e a kulturális intézményeknek. A lokalitás szemszögéből 
nézve azt láthatjuk, hogy munkájukat, társadalmi feladatukat a három szakterület 
szakértői igen magasra értékelték. 

A kutatói szempont itt el kell, hogy ismerje elfogultságát, vagy másképpen 
fogalmazva egy olyan látens koncepció meglétét, amely azt az érzést válthatta ki 
a résztvevőkben, hogy „Van egy természetes elfogultság a kérdés mögött”. A kultu-
rális intézmények nem csak közvetlen résztvevőként, marketing szempontból 
„értékesek”, hanem az adott település számára, s ezen keresztül a lokális közösség 
számára is. 

A z ötödik kérdéscsopor t válaszai

Az ötödik kérdéscsoportban a társadalom/közösségépítés mint feladat, majd a 
közösségi szerepvállalás után a szakmai küldetéshez kapcsolódó dimenziót néztük 
meg a szakértők segítségével. A válaszadók a kultúraátadás, a fogyasztói élmény és 
a szakmai programok és kapcsolatok mentén gondolhatták újra korábbi állásfogla-
lásaikat, s önthették egy egységes mérce segítségével formába azt.
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A különbségek még így is hasonlónak bizonyultak, bár a legjelentősebb, a 
közösségi művelődés képviselőinek nagyobb mértékű egyetértése várható is volt. 
A könyvtárak részéről a vártnál magasabb skálaérték azt mutatja, hogy ebben a 
formában újragondolva tartják igazán elfogadhatónak feladatukat, amennyiben a 
hangsúly inkább a kultúraátadáson van. A múzeumok viszont egyik összetevőt sem 
értékelték „kellő” mértében, ami a korábban kifejtett szempontok miatt, vélemé-
nyünk szerint nem mutat abba az irányba, mint a nemzetközi trendek.

A fogyasztói élmény megítélése egészen más képet nyújt. Ennek hangsúlyos-
ságát jelentősen alulértékelik a szakértők, a piaci szerepkör felé tolódás, a magas 
kultúra képviseletével szemben a kommercializálódás konnotációi jelentek meg 
asszociációs terükben.

Az az állítás, hogy „A kulturális intézmények alapvető feladata a fogyasztói 
élmény megteremtése”, úgy tűnik, azt sugallta: a fogyasztó igénye fontosabb, mint 
az az érték, amit a gyűjtemények, tárgyi és eszmei emlékek képviselnek. Ez erős 
aggodalmat rejthetett, egybecsengve az állami támogatások mellett az esetleges 
piaci támogatások elfogadásától való elzárkózással. 

A múzeumok marketing menedzsmentjének legújabb tendenciái azt mutatják, 
hogy a passzív fogyasztási terekről a sokkal kellemesebb, vonzóbb és átalakítha-
tóbb területek irányába mozdulnak el. Mára az elemzés a posztmodern fogyasztói 
társadalom nyilvános attitűdjeivel foglalkozik.42 Számos kutatás követte a kilenc-
venes évek ez irányú kutatási fordulatát, a múzeumi fogyasztási szokások jelen-
legi megközelítését.43 A múzeumok és az örökségmegőrzéssel foglalkozó marketing 
menedzsment területén az eredmények fokozatosan fejlődtek ki, a kortárs gondol-
kodás folyamatosan alakult át.

A szakmai kapcsolattartás jelentőségéről kutatásunk résztvevői általában 
szintén kedvezően nyilatkoztak, ám különbségek itt is adódtak.  A „Növelni kell 
a kulturális intézmények szakmai kapcsolatcseréjét (beleértve a mobilitást, szakmai 
programokat, és a folyamatos kapcsolattartás eszközeit is.)” állítással való egyetértés 
mértékére vonatkozó kérdéssel egy elég nagy területet igyekeztünk lefedni, amely az 
intézmények egymás közti szakmai tapasztalatcseréje körül kialakult vélemények 
kapcsán próbált egységes álláspontot kérni. Nagyrészt pozitív ugyan a fontosság 
megítélése, de a többi tényezőé is az, így azokkal egybevetve összességében jelen-
téktelen változást láthatunk a korábbi körökben kialakult véleményekhez képest. 

42  Mclean, F. (1995): A marketing revolution in museums? In: Journal of Marketing Management, 
11(6): 601–616.; Goulding, C. (1999): Contemporary museum culture and consumer behavior. In: 
Journal of Marketing Management, 15, 647-671.

43  Bennett, R., Kerrigan, F., & O’Reilly, D. (2010): New horizons in nonprofit, arts and heritage marke-
ting. In: Journal of Marketing Management, 26(7–8): 589–592.; Jafari, A., Taheri, B., & Vom Lehn, 
D. (2013): Cultural consumption, interactive sociality, and the museum. In: Journal of Marketing 
Management, 29(15–16): 1729–1752.; Taheri, Jafari, & O'Gorman (2014): Keeping your audience: 
Presenting a visitor engagement scale. Tourism Management, 42, 321-329.; Wells, Gregory-Smith, 
Taheri, Manika, McCowlen (2016): An exploration of CSR development in heritage tourism. In: 
Annals of Tourism Research, 58, 1-17.; Wu, Kai-Lin, Holmes, Kirsten, & Tribe, John (2010): ‘Whe-
re do you want to go today?’ An analysis of family group decisions to visit museums. In: Journal of 
Marketing Management, 26(7–8): 706–726.
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A hatodik kérdéscsopor t válaszai

A kérdőívnek ebben a részében olyan állításokkal való véleményegyeztetést kértünk 
a szakértőktől, amelyek mind az infotechnológiához, a virtuális közösségekhez és 
a közösségi médiához kapcsolódnak. Amint várható volt, ez a fejlődési irány egyér-
telműen a leginkább támogatott minden területen, még az általában alacsonyabb 
értéket adó könyvtárosi vélemények is itt 4,31-es skálaértéket jelöltek, ami kima-
gasló a többi válaszadásukhoz képest. 

A digitális, illetve online területszerzés egyértelműen kapcsolódik annak nem 
közvetlenül az intézményekhez kötődő, ám ott is érvényre jutó jelenségéhez, a 
közösségi média szerepének viharos növekedéséhez. Ebben a kérdéscsoportban 
erre vonatkozott a második kérdésünk, s egyben a korábbi körök összefoglalása-
ként így fogalmaztuk meg az állítást, amivel egyetértésük mértékét fejezhették ki 
a szakértők. „A virtuális közösségek és a közösségi média szerepe egyre fontosabb 
a kulturális intézmények életében” állítás nem tartalmaz kizárólagosságot, így az 
értékelése viszonylag egyszerű volt.

Amint várható volt, a korábban ki nem mondott vagy nem kifejezett vélemény-
különbség ebben a kérdésben egyértelműen megmutatkozott. A közösségi műve-
lődés intézményeinek szakértői számára a virtuális közösségek értéke elmarad a 
személyes találkozásokétól. Kiegészítő szerepkörben a használatuk akár elkerül-
hetetlen, akár öngerjesztő fejlődési tendenciáik folytatódása, ám értékelő szempont 
érvényesült a válaszokban, annak ellenére, hogy az állítás kijelentő, s nem tartal-
mazott ilyen elemet. A múzeumok és könyvtárak részéről a korábbi kontextus foly-
tatásaként a virtuális közösségi média jelentős hozzájárulás a tevékenységükhöz.

A hetedik kérdéscsopor t válaszai

A kérdőív vége felé visszatértünk az állami szerepvállalás témájához. Háromféle-
képpen tettünk fel kérdést, egyfelől kettéosztva a közvetlen (normatíva/adóked-
vezmény) támogatásokat és a normatív szerepkört, másrészt a kettő együttesének 
jelenlétére kérdeztünk rá. Ezzel a korábbi körökben megfigyelhető szempontokat 
igyekeztünk tisztázni, és a szakértők újraértékelését kértük vele.

Normatív támogatásra szükség van, ugyanakkor annak a múzeumok részéről 
kisebb a jelentősége, mint a könyvtárak és közösségi művelődési intézmények szak-
értői szerint. Azzal az állítással, hogy „Az állami szerepvállalás elsősorban közvetlen 
(normatíva/adókedvezmény), támogatást kellene, hogy jelentsen”, nagyjából egyetér-
tettek, de más a helyzet az állam ellenőrző funkcióját illetően.

Ezt a szerepkört sokkal inkább értékelné bármelyik érintett intézmény az auto-
nómia csökkenéseként. A stabil feltételek csak többpólusú fenntartói-támogatói 
rendszerrel képzelhetőek el hosszú távon is biztonságosan, amelyben az államnak 
egyfajta garanciaként kell működnie. 
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Pozitív értékelést kapott a téma olyan megfogalmazása, amely a meglévő támo-
gatást és ellenőrzést járta körül. Azt az állítást, hogy „Az állami szerepvállalás 
normatív támogatást és minőségbiztosítást is jelent”, szinte mindenki támogatta.

Nem kétséges, hogy az állam a legtöbb esetben fenntartó, támogató és elle-
nőrző is, még akkor is, ha ezt közvetve teszi. Ez egyszerre jelent biztonságot és 
függő viszonyt. Egy egypólusú fenntartói rendszerben, a versenyhelyzet hiányának 
eredményeként a rugalmasság és a piaci feltételekhez való alkalmazkodás akár 
rövidtávon is komoly korlátokat kaphat, akár olyan egyszerű tény révén is, mint a 
fizetésemelések mérséklődése, elmaradása. Emiatt is jelenthet fejlesztést a kétpó-
lusú berendezkedés.

A nyolcadik kérdéscsopor t válaszai

A kérdőív egy szöveges kifejtést igénylő kérdést tartalmazott. 
8. Kérem, fejtse ki véleményét a kulturális intézmények szerepéről a lokális közös-
ségépítés terén! 

Közösség és intézmény – összetar tozás

Megállapítható, hogy valamennyi intézménytípus és ország szöveges válaszadóinak 
82 százaléka egyetértett abban, hogy a kulturális intézmények a lokális közösség 
szerves részét képezik, tevékenységükkel a helyi kulturális és társadalmi csopor-
tokat kell, hogy támogassák, alkalmazkodva azok igényeihez, kultúrájához és 
hagyományaihoz. A válaszadók többsége közösségi térként értelmezi a kulturális 
intézmények szerepét. A válaszadók hangsúlyozták, hogy a kulturális intézmény 
a munkahely és az otthon mellett a „harmadik hely” legyen az emberek életében, 
amely az érdeklődésüknek megfelelő programokat nyújt és spontán közösségi 
térként is funkcionál.

Hálózatosodás – együttműködés 

Ezen alkategóriához kerültek az intézményi és egyéb együttműködés lehető-
ségei. Az intézmények közötti együttműködés szerepét a válaszadók 43 százaléka 
emelte ki. A válaszok szerint az együttműködés eredményeképpen létrejöhetne egy 
sokfunkciós társadalmi léptékű közösségi tér, javulna a szolgáltatások színvonala. 

A múzeumok részéről megfogalmazódott az a vélemény is, hogy az együttmű-
ködés eredményeképpen a múzeumi intézmények dinamikusabb ütemben nyithat-
nának a piaci alapokon működő tevékenységek irányába is.
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Településméretek – eltérések

Ehhez az alkategóriához kapcsolódtak azok a válaszok, amelyek a kulturális intéz-
mények szerepét a lokális közösségépítésben nem egységesen, hanem a település-
méretektől függően határozták meg. A válaszadók utaltak arra, hogy a kulturális 
intézmények szerepe a lokális közösségépítésben akkor jelentős, ha kistelepülésről, 
illetve kevés intézményről beszélhetünk, ugyanakkor nagyobb települések esetén 
ezek a funkciók specializálódhatnak. 

Finanszírozás 

Az alkategóriához kapcsolódtak azok az észrevételek, amelyek a finanszírozáshoz 
és a bérezéshez kötődnek. A válaszadók kiemelték, hogy nem mindig a valóban 
értékadó programok és rendezvények kapnak anyagi támogatást; illetve ismételten 
kihangsúlyozták az ágazat szakembereinek megfelelő bérezését. Ez a gondolat a 
fenntarthatóság háttereként a külföldi válaszok között is megjelenik. 

Kulturális intézmények funkciói 

Ebben az alkategóriában összegeztük azokat a válaszokat, amelyek a kulturális 
intézmények funkcióira utaltak. A válaszadók 98 százaléka kitért egyéb vélemé-
nyének megfogalmazása mellett a kulturális intézmények funkcióinak és az egyes 
intézménytípusok szerepének meghatározására is. 
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8.  A mentorhálózat működésének 
monitoringja

Lévai Róbert, Fodor Szabolcs (Eruditio Oktatási Zrt.)

8.1. A kutatás célja és indoklása

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt konzorciumi 
együttműködésben valósul meg (a konzorcium tagjai: Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, NMI Művelődési Intézet Közhasznú 
Kft. és Országos Széchényi Könyvtár), melynek céljai megvalósítása érdekében 
egy 80 fős kulturális közösségfejlesztési mentorokból álló hálózatot alakított ki. 
A közösségfejlesztési mentorok képzése a projekt kezdetén valósult meg, majd azt 
követően lett a mentorok feladata, hogy szakmai tudásukkal segítsék a projektben 
résztvevő települések közösségfejlesztési folyamatait. 

A felmérés elsődleges célja a mentorok tevékenységének és elért eredményeinek 
monitoringozása volt. További célként jelentkezett még az első kutatási körben a 
kapcsolatépítés területe, mivel 2017-ben indult el a kulturális közösségfejlesztő 
mentor-rendszer a terepen. A második körben pedig a településen végzett tevé-
kenység és azok hatásainak vizsgálata került középpontba.

8.2. A kutatás módszertana

A kutatást a Cselekvő közösségek projekt megbízásából az Eruditio Oktatási Zrt. 
végezte. Az adatfelvétel magvalósítása, lebonyolítása mind a két esetben online 
kérdőíves módszerrel történt. A lekérdezés keretében személyre szabott linkeket 
kaptak a kérdezettek, amire azért volt szükség, hogy a megjelölt mentorra töltsék 
ki a kérdőívet a válaszolók, és ez abban az esetben is megtörténjen, ha valaki nem 
emlékezett pontosan a mentora nevére. A jelszó használat ellenére a kitöltés anonim 
(névtelen) volt, az adatok és a célszemély összekapcsolására nincs lehetőség, és az 
adatok kizárólag összesítve kerülnek feldolgozásra.
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A 2017. évi adatfelvétel

Az adatfelvételre két körben került sor, az első szakasz 2017 novemberében való-
sult meg, a második lekérdezési szakasz 2017 decemberében volt. Az első kérdezés 
esetében három hét állt rendelkezésre a kérdőív kitöltésére, a második körben kettő 
és fél hétig tartott a lekérdezés. A lekérdezés két szakaszára azért volt szükség, 
mert a mentorok terepi munkájának megkezdése is két nagyobb szakaszban történt, 
így a második szakaszban szereplő mentorok tevékenységének értékelésére is volt 
lehetőség. 

A 2018. évi adatfelvétel

Az adatfelvételre 2018. novemberében került sor, a kérdőívek kitöltésére 3 hét 
állt rendelkezésre. A lekérdezési időszak alatt összesen három alkalommal került 
kiküldésre ismétlő, felkérő levél annak érdekében, hogy a kérdezettek előtt többször 
megjelenjen a kérdőív kitöltésének lehetősége.

A kérdőív kiküldését követően telefonon és emailben is lehetőség volt a prob-
lémák és kérdések tisztázására, valamint a kitöltésben jelentkező nehézségek keze-
lésére, amikkel éltek is a kérdezésbe bevont személyek. A kiküldést követően a 
visszaérkezett hibás elérhetőségek javítása után újra kiküldésre kerültek. 

A 2017-es lekérdezéshez képest jelentős változás volt az időközben bevezetésre 
került adatvédelmi szabályozás (GDPR), ami miatt a lekérdezés elején az adatvé-
delmi és adattárolási, valamint a személyes jellegű adatok felhasználására vonat-
kozóan igen/nem válaszlehetőséggel tudtak a kérdezettek „nyilatkozni”, aminek 
hatására többen a nem lehetőséget választották, így a kérdőív kitöltésére szakmai 
értelemben nem volt lehetőség. Ez a tényező csökkentette az érdemben (szakmai 
értelemben) érvényes kitöltések számát.

A 2018. évi adatfelvételt nehezítette, hogy a felméréssel párhuzamban a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében egy másik kérdőíves 
vizsgálat is lebonyolításra került. A visszajelzések alapján a két felmérés célcso-
portja között volt átfedés, ezért többen a kérdőíves felmérést összekapcsolták, így az 
egyik kérdőív kitöltésével „teljesítettnek” érezték a kérdőív kitöltését.

8.3. A kutatás kérdései

A kutatásokban használt kérdőívek hasonlóak voltak, mivel a 2018-as felmérésben hasz-
nált kérdőív a 2017-es kutatás alapján került kialakításra. A 2017-es felmérés tapasz-
talatai alapján a második felmérés esetében a kötelező kérdések száma csökkentésre 
került, mert azok több esetben a kérdőív abbahagyását eredményezték. Ezért csak a 
logikai ugrásokat tartalmazó kérdések esetében kerültek beállításra kötelező válaszok. 
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Mind a két felmérésben a kérdőív kérdéseit jelentős részben feleletválasztós 
kérdések (zárt kérdések) alkották, melyek keretében eldöntendő (igen – nem), 
választós (jellemzők közül kellett egyet választani), illetve 5 fokú Likert-skálán 
értékelhették a válaszolók a kérdéseket. A nyitott kérdések száma alacsony volt.

Mint az előbbiekben említettük, a kérdőív esetében a két felmérés között voltak 
különbségek, amelyek részben az első évi tapasztalatok, részben az eltérő fókusz 
miatt alakult ki. A 2017-es felmérés esetében használt kérdőív három nagyobb 
blokkra osztható fel, míg a 2018-as esetében négy blokkot lehet elkülöníteni. A 
két kérdőív között jelentős különbség, hogy a 2018-as esetében a mentori munka 
hasznosulására és a tevékenységek monitorozására került nagyobb hangsúly (ami 
részben a vizsgált szakmai és általános készségek számának csökkenésével járt, 
valamint a kommunikációs terület is kisebb kérdésszámmal került vizsgálatra), míg 
a 2017-es felmérés keretében a kapcsolatkialakítás, kommunikáció és a Cselekvő 
közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt megismertetésére helyeződött 
nagyobb hangsúly. 

Mind két felmérés esetében hasonló módon (kérdésszám és kérdéstípus) került 
vizsgálatra a mentorok Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) 
kapcsolódó tevékenysége (voltak–e együttműködések, amennyiben igen, akkor 
azzal milyen mértékben voltak elégedettek). Az utolsó rész a „demográfiai” válto-
zókat mérte fel, melynek keretében a területi elhelyezkedés és az intézményi háttér 
került lekérdezésre, ami mind a két kérdőívben hasonló volt.

8.4. A kutatás mintájának bemutatása

A 2017. évi minta

2017-ben a kérdőíves felmérés két körben került lebonyolításra. A minta a mentorok 
munkabeszámolóiban megjelölt kontaktszemélyek alapján állt össze. A mintában 
szereplő célszemélyek különböző kulturális, művelődési, önkormányzati és a prog-
ramhoz kapcsolódó szervezetek munkatársai közül kerültek ki. A monitoring 
vizsgálat két körben 2017. szeptember 1. – december 31 és 2018. szeptember 1. – 
december 31 között zajlott a mentorhálózat tevékenységében érintett településeken. 
A 2017-es felmérés esetében 237 érvényes kitöltésről beszélhetünk, a válaszadási 
arány magas, 53 százalékos volt (450 személy kapta meg a kérdőív linkjét).

A 2018. évi minta

A második alkalommal is a mentorok munkabeszámolói, látogatási naplói alapján 
állt össze a minta. 2018-ban 316 főből állt az értékelhető adatbázis. Ebben az évben 
a válaszadói arány már alacsonyabb, 21,3 százalékos volt (1482 címre ment ki a 
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kérdőív linkjét tartalmazó felkérőlevél). A online kérdőíves módszerrel történő 
kutatások esetében a 15 százalékos vagy a feletti válaszadási arányt már megfe-
lelőnek tekinti a piac- és társadalomkutatási terület. A monitoring vizsgálat 2018. 
szeptember 1. – december 31 között zajlott a mentorhálózat tevékenységében érin-
tett településeken.

8.5. Főbb eredmények bemutatása

Mentorokra érkezett ér tékelések száma és megyei megoszlása

A 2018-as felmérés keretében a legtöbb megválaszolt kérdőív 1 mentorhoz kapcso-
lódóan 16 darab volt, míg 2017-ben 5 (részben az eltérő szervezői tényezőnek 
köszönhetően). A korábbi felmérés keretében 78 mentorra érkezett legalább 1 kitöl-
tött kérdőív, míg 2018-ban 61 mentorra. Mind a két vizsgálat esetében Csongrád 
megyéből érkezett vissza a legtöbb kitöltött kérdőív (29. táblázat).

megye
kitöltők száma

2017-es vizsgálat 2018-as vizsgálat

Csongrád megye 20 56

Zala megye 18 5

Békés megye 17 10

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 28

Hajdú-Bihar megye 16 6

Somogy megye 15 48

Bács-Kiskun megye 14 16

Nógrád megye 13 8

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 8

Baranya megye 12 23

Heves megye 12 15

Komárom-Esztergom megye 12 nem került bevonásra

Tolna megye 12 8

Veszprém megye 11 nem került bevonásra

Fejér megye 10 44

Vas megye 10 5

Győr-Moson-Sopron megye 8 nem került bevonásra

Jász-Nagykun-Szolnok megye 8 36

29. táblázat: A visszaérkezett kérdőív megoszlása megyénként
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Intézményi megoszlás

A válaszolók intézményi megoszlása esetében az látható, hogy a második felmérés 
esetében az önkormányzat munkatársai jelentősen nagyobb arányban szerepeltek a 
mintában, mint a 2017-es évben. A 2018-as felmérés lebonyolításánál egy technikai 
probléma miatt az intézményi típus kiválasztása egy darabig nem volt kötelező 
válasz, ezért a válaszolók egy része nem töltötte ki, valamint a kérdőívet hamarabb 
befejezők, de az elemzési mintába beemelt válaszolók közül többen nem jutottak el 
ehhez a kérdéshez. Fentiek miatt 72 válaszoló nem jelölte meg intézménye típusát, 
ami miatt ez a háttérváltozó nem került be az elemzési szempontok közé. A maga-
sabb önkormányzati munkatársi arány egyik oka lehet, hogy a mentorok a tény-
leges közösségfejlesztési beavatkozásokat és az ehhez kapcsolódó tevékenységeiket 
nagyobb arányban végzik önkormányzati munkatársakkal, mint egyéb intézményi, 
civil vagy magán szervezetek, intézmények munkatársaival (75.sz. ábra).

75.sz. ábra: A választ visszaküldők intézmény típus szerinti megoszlása (%)

Demográfiai megoszlás (életkor, nem)

A nemi megoszlás a két felmérés esetében teljesen megegyezett, a kitöltők 28 száza-
léka férfi és 72 százaléka nő volt. A nemi megoszláshoz hasonlóan a válaszolók élet-
kori megoszlása is közel azonos volt a két felmérésben (76.sz. és 77.sz. ábra).
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76.sz. ábra: Válaszolók életkor szerinti megoszlása 2018-ban (%)

77.sz. ábra: Válaszolók életkor szerinti megoszlása 2017-ben (%)

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 
ér tékelése

A vizsgálat keretében a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projek-
ttel kapcsolatos kérdések között a program ismertsége, megítélése és értékelése is 
szerepelt, valamint a projekt keretében megvalósuló tevékenységek hatásaira, az 
adott település közösségi és kulturális életének fejlesztésére vonatkozó kérdések. 

A program ismer tsége, megítélése

A két kutatási forduló a Cselekvő közösségek projekt ismertségét eltérő skálájú 
kérdéssel vizsgálta, de az eredmények hasonlóak lettek, ugyanis az ismertséggel 
kapcsolatos pozitív válaszok aránya 2017-ben 81 százalék, míg 2018-ban 85 százalék 
volt (78.sz. ábra). 
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78.sz. ábra: A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt ismertsége a kérde-
zettek körében 2018-ban (%)

A Cselekvő közösségek projektbe bevont településeken a projekt ismertsége magas 
volt, mert a válaszolók 92 százaléka szerint településük részt vesz a projektben. Ez 
a kérdés a 2017-es vizsgálatban nem szerepelt (79.sz. ábra).

79.sz. ábra: A kérdezettek települési részvételének ismertsége a Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás projektben 2018-ban (%)

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt 
tevékenységeinek ér tékelése

A kérdezettek 5 fokú Likert-skálán értékelhették, hogy a projekt keretében megva-
lósuló különböző tevékenységek, lehetőségek hasznosak-e a település, vagy a kérde-
zett intézményére/szervezetére nézve. Ez a kérdésblokk mind a két évi felmérésben 
szerepelt, helyet kapott a kérdőívben.

Az állításokhoz rendelt válaszok átlag értékeire ebben az esetben is igaz, hogy 
nagyon magasak és nincs sem az állítások között, sem a két év eredményei között 
jelentős különbség (egyedül a civil önszerveződéssel kapcsolatos állítás, ahol nagyobb 
különbség mutatkozik). Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy az 
érintettek a Cselekvő közösségek projektet hasznosnak tartják, és úgy gondolják, 
hogy a helyi közösségi és kulturális élet, valamint az azt támogató szervezeti és 
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intézményi keretek fejlődését szolgálják. Igaz, a saját intézmény profitálását tartják 
a válaszolók a legkevésbé valószínűnek (30. táblázat).

Cselekvő Közösségek projekttel kapcsolatos állítások
Átlag értékek

2017 2018

A Cselekvő Közösségek projekt hasznos a települési közösségek fejlődé-
se szempontjából 4,43 4,27

A Cselekvő Közösségek projekt hasznos a könyvtári, múzeumi és köz-
művelődési terület fejlődése szempontjából 4,37 4,36

A Cselekvő Közösségek projekt nyomán erősödnek a civil kezdeménye-
zések, önszerveződő közösségek 4,31 4,07

A Cselekvő Közösségek projekt célkitűzései világosak a számomra 4,26 4,28

A Cselekvő Közösségek projektből az intézményem, szervezetem, pro-
jektem is sokat profitál 3,8 3,92

30. táblázat: A Cselekvő közösség projekt keretében megvalósuló fejlesztések, tevékenységek 
értékelése

A saját intézmény, szervezet, projekt profitálásának megítélése az átlag értékek 
alapján a legkedvezőtlenebb, de még ebben az esetben is a pozitív tartományba 
tartozó válaszok aránya 60 százalék feletti volt (80.sz. ábra).

80.sz. ábra: A Cselekvő közösségek projekt hatásai: intézményem, szervezetem, projektem is 
sokat profitált

4,3%
7,5%

24,7%

31,2% 32,3%

2,3%

9,2%

20,2%

30,1%

38,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Egyáltalán nem
értek egyet

Inkább nem értek
egyet

Közepesen
értékelem

Inkább egyet értek Teljes mértékben
egyet értek

2017-es felmérés 2018-as felmérés



188 Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

Egy másik állítás, a projekt hasznossága esetében is nagyon hasonló eredményeket 
mutat a két felmérésre kapott válaszok megoszlása (81.sz. ábra).

81. sz. ábra: A Cselekvő közösségek projekt hasznossága a települési közösségek fejlődése szem-
pontjából (kérdésre adott válaszok megoszlása)

Lehetséges hatások a település kultúrájának , közösségének 
fejlesztéséhez

A projekt keretében megvalósuló programok, valamint a közösségi és kulturális élet 
fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek célja, hogy a település közösségi és kulturális 
életét fejlessze, erősítse. A különböző (főbb) tevékenységeket mind a két felmérésben 
értékelhették a kérdezettek. A kapott értékek ebben az esetben sem mutattak jelen-
tősebb különbséget, de összességében megállapítható, hogy a 2018-as eredmények 
kevésbé kedvezőek, amit az összesített átlagérték is igazol, ugyanis amíg 2017-ben az 
összesített átlag 4,09 volt, addig 2018-ban ez az érték „csak” 3,86 lett (31.sz. táblázat).

Tevékenységek
Átlag értékek

2017 2018

Kulturális intézmények együttműködésének elősegítése 4,24 4,09
Kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat kialakítása és működte-
tése 4,22 3,94

Tanulmányutak, szakmai műhelyek szervezése 4,21 4,01
Kulturális intézmények felkészítése működésük társadalmasítására 4,16 3,86
Módszertani fejlesztések megvalósítása 4,1 3,77
Kommunikációs és disszeminációs tevékenységek elvégzése 4,05 3,91
Érintett települések képviselőinek érzékenyítése 3,86 3,78
Játékosítás elvére épülő online alkalmazás fejlesztése 3,86 3,54

31.sz. táblázat: A Cselekvő közösségek projekt tevékenységeinek értékelése (átlag értékek)
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A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében különböző 
szervezeti lehetőségek is biztosítottak, amikre mind a két felmérés kérdőívében 
vonatkoztak kérdések. Az első és a második vizsgálati kör esetében az az eredmény 
mutatkozott, hogy a kérdezettek háromnegyede tudta, hogy van kulturális közös-
ségfejlesztő mentoriroda-hálózat, de annak személyes felkeresését nem preferálják. 
Ennek az lehet az oka, hogy a mentorokkal történő kapcsolattartással elégedettek 
és az szakmailag is megfelelő támasz számukra.

A Cselekvő közösségek projekt számára kedvező visszajelzés, hogy a válaszolók 
jelentős része (77%) úgy gondolta, hogy a közösség fejlődése érdekében szükség 
van a közösségfejlesztő mentorok munkájára, tevékenységére. Ez a kérdés csak a 
2018-as második körös felmérésben szerepelt (82.sz. ábra).

82.sz. ábra: A közösség fejlődése érdekében közösségfejlesztő mentor bevonásának szükséges-
sége 2018-ban (%)

A fent jelzett kedvező értékelés nem csak a mentorokra, hanem a mentorhálózatra is 
vonatkozik, még ha ennek támogatottsága kisebb arányú is (65,3%), mint a mento-
roké. Ez a kérdés szintén csak a 2018-as, második körös felmérésben szerepelt (83.
sz. ábra).

83.sz. ábra: A közösség fejlődése érdekében közösségfejlesztő mentorhálózat szükségessége 
2018-ban (%)
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Mentori tevékenység ér tékelése

A mentori tevékenység különböző dimenziók mentén került értékelésre (egyformán 
a 2017-es első körös és a 2018-as második körös felmérésekben), melyek között a 
válaszolók az általános megítéléstől kezdve a készségeken át, a kommunikációs és 
kapcsolattartási szokásokon keresztül tudták jelezni véleményüket. A mentorok 
felkészültségét és tevékenységét összességében pozitívan értékelték, így a válaszok 
alapján azt feltételezhetjük, hogy a megkérdezettek szerint a projekt sikerességéhez 
a mentorok aktívan hozzájárulnak, és tevékenységüket, feladataikat megfelelően 
látják el. Amit az is megerősít, hogy a válaszolók közül tízből kilencen folytatni 
szeretnék a mentorral közös munkát.

Mentor tevékenység általános megítélése

A mentorok általános megítélése kedvező képet mutat. Mind az első körös, mind a 
második körös felmérés esetében a pozitív tartományba tartozó értékek 90 százalék 
körüliek voltak, míg a negatív tartományba a válaszok kevesebb, mint 5 százaléka 
került. A 2017-es és a 2018-as eredmények pozitív tartományában történő eloszlás 
esetében mutatkozik különbség, ami alapján az látható, hogy 2017-ben az elége-
dettség magasabb „fokozatú” volt, mint 2018-ban (84.sz. ábra).

84.sz. ábra: A mentorok munkájának megítélése összességében

A mentorok pozitív megítélését erősíti az is, hogy a válaszolók közel 90 százaléka 
folytatná a közös munkát mentorával. Mind a két felmérés során hasonló eredmény 
született, illetve kiemelendő, hogy 2018-ra erősödött a mentorok megítélése és 
támogatása a közös munka megítélésének szempontjából (85.sz. ábra).
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85.sz. ábra: A mentorokkal történő közös munka folytatásának megítélése

Kapcsolatfelvétel, kommunikáció

A kommunikációval és a kapcsolattartással kapcsolatos kérdések azt mutatják, 
hogy a mentorok változatos (és nagy valószínűséggel) a helyi igényeket kielégítő 
módon tartották a kapcsolatot a célszemélyekkel.

A 2017-es és a 2018-as eredmények szerint a kapcsolattartás gyakorisága között 
mutatkozik különbség. A heti és a napi rendszerességű kapcsolattartás jellemzőbb 
volt 2017-ben, mint 2018-ban, míg ezzel összhangban a „ritkábban, mint havonta” 
kapcsolattartás kevésbé jellemezte a mentorokat 2017-ben. Ennek az lehet az 
oka, hogy míg 2017-ben a mentoroknak a kapcsolatkialakítás volt az elsődleges 
feladatuk, illetve a projekt és az együttműködési lehetőségek megismertetése, kiala-
kítása, addig 2018-ban már a konkrét (szakmai) együttműködés mentén tartották a 
kapcsolatot, ami kevésbé intenzívebb kapcsolattartással is működhet (86.sz. ábra).

86.sz. ábra: A kommunikáció gyakorisága a mentorok és a mentoráltak között
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A megkérdezettek sem 2017-ben, sem 2018-ban nem vágytak intenzívebb mentori 
kapcsolattartásra. Mind a két évben a válaszolók 7 százaléka jelzett csak ilyen jellegű 
igényt, ami azt erősíti meg, hogy a mentorok az igényeknek (úgy a személyes igényeknek, 
mint a szakmai igényeknek) megfelelően alakították ki együttműködési szokásaikat.

A kapcsolattartást és a kommunikációt jellemzően a mentorok kezdeményezték, 
vagyis a mentorok munkájuknak megfelelően keresték a célszemélyeket, és az ő 
kezdeményezésükre tartották a kapcsolatot. Ez a trend szinte teljesen azonos a két 
felmérés alapján, vagyis mindvégig a mentorok kezdeményezték nagyobb arányban 
a kapcsolattartást (87.sz. ábra).

87.sz. ábra: A kommunikáció kezdeményezésének jellemzője

Arra a kérdésre, hogy a kutatásban résztvevő személyek hány mentorral álltak 
kapcsolatban, szintén majdnem teljesen egyforma válaszokat kaptunk a két felmérés 
esetében. A válaszolók háromnegyede 1 mentorral, 16 százaléka 2 mentorral és 
minden tízedik kérdezett 3 vagy több mentorral tartotta a kapcsolatot.

A szakmai együttműködés területén sem mutatkozik különbség a két felmérés 
eredményei között: a mentorokhoz szakmai kérdéssel fordulók és nem fordulók aránya 
egyezik, nincs különbség. A mentoráltak közel 60 százaléka fordult legalább egyszer 
kérdéssel mentorához, de a válaszolók majdnem 40 százaléka többször is tette ezt. 

A mentorok felkészültségét és segítőkészségét mutatja az is, hogy a mentoráltak 
90 százalékban megkapták a választ kérdéseikre, vagyis a mentorok ténylegesen 
segíteni tudták munkájukat, amit a 2017-es és a 2018-as felmérés eredményei is 
alátámasztanak.
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Általános személyes és szakmai készségek ér tékelése

A kérdőívben a mentorok általános személyes és szakmai készségeivel kapcsolatos 
kérdéssor is lekérdezésre került. 2017-ben több készség került vizsgálat alá, mint 
2018-ban. A készségeket mind a két évben 5 fokú Likert-skálán értékelhették a 
kérdezettek, ahol az egyes érték a negatív tartomány végpontját, az ötös pedig a 
pozitív tartomány végpontját jelölte. Mind a személyes, mind a szakmai készségek 
esetében nagyon magasak az átlagértékek. Ezek a magas értékek azt mutatják, 
hogy a mentorok munkájával és felkészültségével a kérdezettek elégedettek voltak. 
A kapott eredmények alapján azzal a feltételezéssel élhetünk, hogy amennyiben 
további fejlesztési vagy egyéb beavatkozási területek meghatározása szükséges, 
akkor érdemes más, ettől eltérő és különböző kutatási módszereket is alkalmazni, 
például interjús vagy fókuszcsoportos vizsgálati módszert.

A személyes készségek között négy készség vizsgálata volt azonos mind 2017-
ben, mind 2018-ban. Az ezekre adott értékek között nincs érdemi különbség, mind 
a két felmérés esetében nagyon kedvezőek a kapott átlagértékek (32.sz. táblázat).

Személyes készségek
Átlagok

2017 2018

Kommunikációja nyitott, barátságos 4,91 4,89

Hozzáállása pozitív, támogató 4,9 4,89

A projekt feladataival, célkitűzéseivel kapcsolat-
ban elkötelezett 4,88 nem került  

lekérdezésre

Tisztán, világosan, érthetően kommunikál 4,87 4,85

Együttműködést kezdeményez 4,81 nem került  
lekérdezésre

Megérti, átlátja a problémákat 4,77 nem került  
lekérdezésre

Hasznos tanácsokkal tud segíteni 4,64 4,77

32.sz. táblázat: Mentorok személyes készségeinek értékelése (átlag értékek)

Az általános szakmai készségek esetében a bevonásra került készségek számában 
jelentősebb eltérés van, mint az általános készségek esetében. 2017-ben 14 készség 
vizsgálatára került sor, míg 2018-ban 5 készséget tudtak értékelni a kérdezettek. 
Ezek között szerepel a konfliktus kezelés, a szervezői készség, a határidők betar-
tása, a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos felkészültség és a szakmai támogató 
szerep. A szakmai készségek esetében is – hasonlóan az általános készségekhez – az 
látható, hogy az értékek összességében magasak, és a különbség a 2017-ben és 2018-
ban mértek között nagyon csekély (33.sz. táblázat).
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Általános szakmai készségek
Átlag értékek

2017 2018

Határidők betartás 4,86 4,87

Szakmai kérdésekben tanácsadó, támogató tevékenysége 4,8544 4,79

Konfliktuskezelése, problémamegoldása 4,72 4,79

Szervezői készsége 4,82 4,78

Pályázati lehetőségekkel kapcsolatos felkészültsége és segítőkészsége 4,71 4,77

33.sz. táblázat: Mentorok szakmai készségeinek értékelése (átlag értékek)

Mentorok települési tevékenysége

A megkérdezettek településük közösségi és kulturális életének változásait is vélemé-
nyezhették, ami részben a mentorok tevékenységéhez is kapcsolható. Illetve a kérdés-
blokk második részében a mentorok települési tevékenységét értékelhették a válaszolók. 

A települések közösségi életének alakulására, változására adott válaszok vegyes 
képet mutatnak. A legnagyobb arányban a javult kategóriát választották a kitöltők, 
míg legkisebb arányban a romlott lehetőséget. Emellett nagy számban jelölték a 
nem változott opciót is. A kérdés értékeléséhez azonban hozzá kell tennünk, hogy 
voltak olyan települések, amelyek esetében többen is kitöltötték a kérdőívet, így 
az értékekben ez torzító hatással bírhat. Illetve a települések közösségi életének 
bármilyen irányú változása nem csak a kulturális közösségfejlesztő mentor és a 
Cselekvő közösségek projekt hatására mehet végbe (88.sz. ábra).

88.sz. ábra: Az adott település közösségi élet változásának megítélése az elmúlt pár évre vonatko-
zóan 2018-ban (%)

44 2017-ben a készség kicsit másképp került megfogalmazásra: Szakmai odafigyelés, törődés.
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A kérdéshez nyitott kérdés is kapcsolódott, amelyben a válaszadók mind a romlás, 
mind a javulás okait kifejthették. A javulás esetében elsősorban az jelent meg, hogy 
egyre több új szerveződés, közösségi lehetőség és rendezvény áll rendelkezésre, 
ami segíti a közösségi élet fejlődését. Romlás esetében különböző okok jelentek 
meg, melyek főként társadalmi-gazdasági eredetűek, és amelyekre a mentorok is 
kevésbé, vagy egyáltalán nem tudnak befolyást gyakorolni. Ilyenek voltak például 
az öregedő társadalom, a fiatalok elköltözése/elvándorlása, a munkaerőhiány, a 
folyamatos elszemélytelenedés stb.

A település kulturális életének értékelése valamelyest kedvezőbb képet mutat, 
mint a közösségi életé, mert ebben az esetben a válaszadók 47 százaléka a „javult” 
lehetőséget jelölte meg, de a válaszolók harmada szerint nem történt változás ezen 
a területen (89.sz. ábra).

89.sz. ábra: Az adott település kulturális élet változásának megítélése az elmúlt pár évre vonatko-
zóan 2018-ban (%)

A kulturális élet változásához kapcsolódóan is kerültek kialakításra nyitott 
kérdések a kérdőívben, külön a javuló és külön a romló tendenciákra vonatkozóan. 
A javulás között sok különböző terület került említésre, de elsősorban az egyre 
nagyobb számú kulturális lehetőségeket és a területre fordított többlet forrás lehe-
tőségét jelölték meg. A romlás tendenciái között az érdektelenség, a hely- és pénz-
hiány, valamint az öregedő társadalom által okozott nehézségek jelentek meg.

A fentebb vizsgált változások esetében azok, akik tapasztaltak változást érté-
kelhették, hogy a változásban szerintük mekkora szerepe van a közösségfejlesztő 
mentoroknak. A válaszok alapján azt mondhatjuk, hogy a mentoroknak nagy és 
közepes szerepe van a változásban, vagyis tevékenységüknek köszönhetően inkább 
javult a települések közösségi és kulturális élete (90.sz. ábra). 
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90.sz. ábra: Amennyiben van változás a település közösségi és/vagy kulturális életében, abban 
mekkora szerepe van a mentoroknak? (2018-ban; %)

A változást a mentorok nem új ötletek és projektek által érték el, mert azok – a vála-
szolók szerint – nem jellemzik a mentorok munkáját (91.sz. ábra). 

91.sz. ábra: A mentori munkának köszönhető új ötletek,  
projektek számának megítélése 2018-ban (%)

Ehhez a kérdéshez nyitott kérdés is kapcsolódott, ahol lehetőség volt leírni azokat az 
ötleteket, újításokat, amiket fontosnak tartottak. Ebbe a listába inkább olyan tevé-
kenységek kerültek, amelyek addig az adott településen nem voltak ismertek, vagy 
a gyakorlatban nem valósultak meg (pl. partnerkapcsolatok építése, digitális lehető-
ségek, új csoportok bevonása) és új ötletként a mentor támogatásával került bővítésre, 
megvalósításra valamilyen programelem, esemény vagy rendezvény formájában.
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A megkérdezettek a mentorok tevékenységének, munkájának hatását előre 
megadott szempontok mentén értékelhették is. Az értékelésre öt fokú skálán volt 
lehetőségük. Az első értékelési lehetőség a „felpezsdítette a közösségi életet” a 
mentor volt, amire a válaszok megoszlottak. Legnagyobb arányban (28%) a nem 
tudja eldönteni lehetőséget választották, amit a közepes (is-is) lehetőség követet. 
Ha az értékelést nézzük, akkor a pozitív tartomány együttesen magasabb arányt 
képvisel, mint a nem tudja eldönteni, vagy a közepes érték, mert együtt 31 százalék 
az értékük, vagyis a mentoroknak volt pozitív hatása a települések közösségi 
életének felpezsdítésére (92.sz. ábra).

92.sz. ábra: A mentor munkájának hatása a település közösségi életére – Felpezsdítette a közös-
ségi életet a településen (2018-ban; %)

A mentorok munkájának eredménye, hogy többen aktívak a helyi közösségi életben 
(amibe a részvétel és a szervezés is beleértendő). A pozitív tartományba tartozó 
válaszok együttes aránya a legmagasabb (30%), de ebben az esetben a negatív 
értéket képviselő tartomány értékei is jelentősebbek (21%), és a nem tudom eldön-
teni lehetőségre is sokan válaszoltak (93.sz. ábra).

A válaszolók véleménye alapján a mentorok munkájának hatása leginkább a 
növekedő kulturális programok számában mutatkozik meg, erre az alkérdésre a 
pozitív válaszok aránya 42 százalék volt, ami a legmagasabb érték a kérdésblokkon 
belül. Ebben az esetben is jelentős volt a nem tudja eldönteni lehetőséget választók 
aránya (94.sz. ábra).

10

7,1

23,3

17,6

13,8

28,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Egyáltalán nem Inkább nem Közepes (is-is) Inkább igen Teljes
mértékben

Nem tudja
eldönteni



198 Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

93.sz. ábra: A mentor munkájának hatása a település közösségi életére – Többen aktívak a közös-
ségi életben (programok szervezésében, lebonyolításában, a részvételben) (2018-ban; %)

94.sz. ábra: A mentor munkájának hatása a település közösségi életére – Több kulturális programot 
rendeznek a településen (2018-ban; %)

A mentorok munkájának egyik hosszabb távú eredménye lehet – a közösségi élet 
és a kulturális terület fejlesztésének köszönhetően -, hogy erősödik az emberek 
közötti összetartás, a közösségi kohézió, de a tevékenységek eddigi fázisa alapján 
ezt kevésbé érzik az érintettek, mert a pozitív értékek együttesen 32 százalékot 
tesznek ki, míg a negatív tartományba tartozó válaszok 21 százalékot, a nem tudja 
eldönteni lehetőség pedig 24 százalékot (95.sz. ábra).
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95.sz. ábra: Mentor munkájának hatása a település közösségi életére – Erősebb az emberek 
közötti összetartás (2018 -ban; %)

Kevésbé lehet értékelni a mentorok munkája alapján az emberek egymásra való 
odafigyelését, mivel ebben az esetben is erősen vegyes képet mutat a kapott az ered-
mény. A pozitív tartomány a válaszok egyharmadát jelenti, míg a negatív tartomány 
a válaszok ötödét, amihez hasonló arányt kapott a nem tudja eldönteni lehetőség 
(96.sz. ábra).

96.sz. ábra: A mentor munkájának hatása a település közösségi életére – Jobban odafigyelnek az 
emberek egymásra (2018-ban; %)

A mentorok tevékenységének hatása kedvezően került értékelésre a kulturális 
intézmények együttműködése szempontjából, mert ebben az esetben a pozitív tarto-
mányba tartozó válaszok az összes válaszok arányának fele (50%), míg a negatív 
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tartomány együttes értéke 15 százalék alatt maradt. A nem tudja eldönteni lehe-
tőség ebben az esetben is magas arányt kapott (97.sz. ábra).

97.sz. ábra: A mentor munkájának hatása a település közösségi életére – A kulturális közintézmé-
nyek (pl. könyvtár, művelődési ház, helyi muzeális intézmény) együttműködőbbek és nyitottabbak a 

helyiek javaslataira és ötleteire (2018-ban; %)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó 
tevékenységek ér tékelése

A Cselekvő közösségek projektben a mentoroknak és magának a projektnek kiemelt 
szerepe és tevékenysége, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében kiírásra kerülő konstrukciókhoz kapcsolódóan a közösségi és 
kulturális területeket érintő területeken szakmai támogatást biztosítsanak. A 
TOP-hoz kapcsolódó támogatói tevékenység folyamatos volt. Az adatok összehason-
lítása megmutatja, hogy 2018-ra több településen is kerültek kialakításra pályázati 
konstrukciók, pályázati ötletek (98.sz. ábra).

A kutatás két fordulójában a mentorok TOP konstrukciókhoz kapcsolódó tevé-
kenysége mutat valamennyi változást: 2018-ban nagyobb arányban működtek 
közre a mentorok a TOP konstrukciókhoz kapcsolódóan, mint 2017-ben. Az adatok 
továbbá azt mutatják, hogy a mentorok tevékenysége elsősorban a pályázatokhoz 
kapcsolódó szakmai tanácsadás területén növekedett a legnagyobb mértékben (99.
sz. ábra).

7,7 6,8

14,4

21,6

28,4

21,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Egyáltalán nem Inkább nem Közepes (is-is) Inkább igen Teljes
mértékben

Nem tudja
eldönteni



201Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein

98.sz. ábra: A kérdezettek települése/intézménye nyújtott-e be pályázatot a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó (TOP) forrás elnyerésére? (%)

99.sz. ábra: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) kapcsolódó pályázati 
folyamatokban a mentorok közreműködése (%)

A mentorok TOP-hoz kapcsolódó tevékenységét mind 2017-ben, mind 2018-ban 
megfelelőnek tartották, sőt 2018-ban nagyon kis mértékben növekedett az átla-
gérték (2017-ben 4.42%, 2018-ban 4,44%).

A Cselekvő közösségek projekt keretében különböző programokra és tevékeny-
ségekre került sor, amelyek ismertségét is vizsgálta a kérdőív. Ezek alapján megál-
lapítható, hogy a kérdezettek számára a projekt által biztosított képzések, képzési 
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lehetőségek voltak a leginkább ismertek, amit a kérdésre válaszolók 71 százaléka 
jelölt be, mint válaszlehetőséget. Ezt a jó gyakorlatok összegyűjtése tevékenység és 
a Közösségi Hetek programsorozat követte. A projekt keretében biztosított kutatási 
lehetőség ismertsége volt a legalacsonyabb (43%) a megkérdezett lehetőségek közül. 
Az első körös felmérésben is hasonló eredmények születtek a kérdésre vonatkozóan, 
mert abban az esetben is ez a sorrend alakult ki a programok között (34.sz. táblázat).

  Igenek száma 
(db)

Igenek aránya  
(a választ adók közül) (%)

Képzések, képzési lehetőségek 165 70,8

Jó gyakorlatok összegyűjtése 154 67

Közösségek Hete 152 65

Tanulmányút (szervezése, támogatása) 150 64,9

Szakmai műhelyek szervezése 109 50

Kutatási lehetőségek 95 43,4

34.sz. táblázat: A Cselekvő közösségek projekt keretében megvalósításra kerülő programok 
ismertsége, az igen válaszok alapján (%)
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