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Juhász Erika: 
 

Közösségi kulturális műveltségünk 
 

 
A Kulturális Szemle küldetése, hogy a kultúra széles spektrumán, de elsősorban a 
közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben, illetve az ezekkel kapcsolatba hozható 
témákban bemutassa a tudományos relevanciával bíró fontos kutatásokat, tanulmányokat, 
köteteket és konferenciákat. A Kulturális Szemle témái és szerzői nem csak Magyarország 
határain belül alkotó szakemberek, mivel a Kulturális Szemle alapítói célul tűzik ki egy Kárpát-
medencei magyar Kulturális Szemle működtetését. Ez az interdiszciplináris online tudományos 
folyóirat így a Kárpát-medence magyar kulturális szakembereinek egy olyan hálózatát kívánja 
összefogni, akik hisznek a kultúra fontosságában, a kulturális közösségi kezdeményezésekben, 
és ezt az eszmét szeretnék hosszútávon terjeszteni és fenntartani. Ennek érdekében végeznek 
elméleti és empirikus kutatásokat, amelyekkel célul tűzik ki a kulturális tevékenységek, 
intézmények és lehetőségek folyamatos fejlesztését. A Kulturális Szemlébe a tudományos etika 
betartásával egyaránt publikálhatnak egyetemi oktatók, doktoranduszok, felsőoktatási 
hallgatók, kutatók, és természetesen a kulturális színtereken dolgozó szakemberek. A kiadás 
első éveiben elsősorban magyar nyelvű írásokat várunk, a későbbiek folyamán angol nyelvű 
publikálásra, esetenként angol nyelvű különszámra is lehetőséget kívánunk teremteni, hogy a 
kultúrával kapcsolatos kutatási eredményeket minél szélesebb körben, nemzetközi 
viszonylatokban is terjeszteni tudjuk. Ennek a célnak az eléréséért választottuk az online 
formát is: az elektronikus eszközök segítségével ezek az írások sokkal szélesebb körben el 
tudnak jutni az érdeklődőkhöz. 
A jelenlegi számunkban a Nemzetközi kitekintésben egy kulturális tanulásról írott 
tanulmányommal indítunk, ahol a nemzetközi vizsgálatok legfontosabbjait összefoglalva egy 
definiálásra is kísérletet teszek, majd olvashatunk az erdélyi magyarok helyzetéről a romániai 
munkaerő-piacon egy győri tanár-diák szerzőpáros írásában. A Hazai tudományos műhelyben 
az ország különböző pontjain működő felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói publikálnak 
úgy, mint Bérces Viktor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 
adjunktusa, és Domonkos Andrea professzor asszony. Publikál továbbá a folyóirat aktuális 
lapszámában az Eszterházy Károly Egyetem Andragógiai és Közművelődési Tanszékéről 
Simándi Szilvia, valamint Tengely Adrienn, az egyetem docensei, a Debreceni Egyetem 
Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszékének oktatója, Márkus Edina közös 
cikkben elemzi a kultúra civil partnerségeit az NMI Művelődési Intézet fiatal kutatójával, 
Megyesi Judittal, valamint Ponyi László, az említett intézet senior kutatója a 
közösségtanulmányokkal és a kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjaival 
ismerteti meg az olvasót. A folyóirat Junior kutatóműhely rovatában Szűcs Tímea és Kovács 
Henrietta fiatal kutatók írásai olvashatók. Szűcs Tímea a magyarországi zsidósággal 
kapcsolatos, Kovács Henrietta pedig a közösségfejlesztés alapjaival és a többfunkciós közösségi 
terekkel foglalkozó kutatási eredményeit ismerteti. Könyvajánlatként Szabó József ismerteti és 
elemzi Márkus Edina: Amikor a harmadik az első című, 2016-ban megjelent könyvét, Juhász 
Erika és Ponyi László pedig közös recenzióban mutatja be Trencsényi Imre: KÖZÖSSÉG – 
Művelődés – Közösségi művelődés – Válogatott tudósítások 1980-2010 című könyvét. A 
Tudományos konferenciák keretében a 2017 április 18. és 20. között zajlott Országos 
Tudományos Diákköri Konferenciáról, és annak a 13. szekciójáról, a Pedagógiai, Pszichológiai, 
Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióról adunk hírt. Az immár 33. alkalommal 
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megrendezett konferencia helyszíne idén a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kara (SZTE JGYPK) volt. 
A kulturális szakma alapítója, Durkó Mátyás professzor úr is gyakorta mondta a fontos eszmék 

terjesztése kapcsán az örök igazságot: „Aki felteszi a kolompot, az rázza is!” A kulturális szakma 

megerősítéséhez szükség van olyan tudományos folyóiratra, amely küldetéséhez illeszkedően 

a Kárpát-medence számos kutatóját tudja egyesíteni, és folyamatos kutatásra, és kutatási 

eredményei publikálására buzdítani. Ezt a célt már a szerkesztőbizottság összeállításánál és 

későbbi bővítésének lehetősége kapcsán is szem előtt tartottuk. Ezáltal érhetjük el azt, hogy ez 

a folyóirat ne egy-egy szűkebb kutatócsoport nyilvánossági fóruma legyen, hanem egy minél 

tágabb tudományos-szakmai kör szellemi támogatását élvezze. 

Hívjuk tehát szerzőként mindazokat, akik úgy érzik, hogy szeretnének és tudnának hozzátenni 

ehhez a vállaláshoz maguk is. És hívjuk olvasóként mindazokat, akik hasonlóan gondolkodnak, 

és fontosnak tartják a kultúrát, a kultúra továbbadását, mint egyetemes értéket. Gondolkodjunk 

közösen, őrizzük közösen a magyar kultúra értékeit Magyarországon és a Kárpát-medencében 

szerte! 

 

Hasznos olvasmányélményeket kívánunk! 

 

Az alapító NMI Művelődési Intézet és a szerkesztőbizottság nevében, 

 

dr. Juhász Erika 

főszerkesztő 
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Juhász Erika:  

 
A kulturális tanulás nemzetközi vonatkozásai 

 
 
Absztrakt: A kulturális tanulás vizsgálata nemzetközi viszonylatban értelmezési kereteivel és 
tartalmával csak részelemekben jelenik meg, így ebben a tanulmányban a szerző és 
munkatársai arra vállalkoznak, hogy összefoglalják a kulturális tanulás nemzetközi 
vonatkozásait és azok alapján egy hazai értelmezési keretet állítsanak fel. A vizsgálat alapját a 
Német Tanulási Atlasz (Deutscher Lernatlas – DLA) adja, azonban emellett összegyűjtik a 
kultúra intézményrendszerét és aktivitásait, a sporttevékenységeket és a média eszközeivel 
történő tanulási folyamatokat vizsgáló kutatásokat. Végeredményben néhány hazai vonatkozás 
bemutatását követően a kulturális tanulás értelmezésére, és lehetséges fogalmának 
megalkotására tesznek kísérletet. 
 
Abstract: Examination of cultural learning is presented only in part elements with its 
interpretation frameworks and content in international terms, so in this paper they undertakes 
to summarize the international aspects of cultural learning and to set up a national 
interpretation framework based on them. 
The study is based on the German Learning Atlas (Deutscher Lernatlas – DLA), but it will also 
collect the institutional system and activities of culture, the sport activites and the researches 
which examine the learning processes with media tools.  
In conclusion after introducing a few domestic aspects, it attempts to interpret the cultural 
learning, and to create a possible concept. 
 
 

A kutatás előzményei 
 
A kulturális tanulás vizsgálata nemzetközi viszonylatban értelmezési kereteivel és tartalmával 
csak részelemekben jelenik meg, így ebben a tanulmányban arra vállalkozunk, hogy 
összefoglaljam a kulturális tanulás nemzetközi vonatkozásait és azok alapján egy hazai 
értelmezési keretet állítsunk fel. A vizsgálat alapját a Német Tanulási Atlasz (Deutscher 
Lernatlas – DLA) adja, amely a tanuló régiók vizsgálatát és a tanulás társadalmi-gazdasági 
hatását 4 tanulási dimenzióhoz kötődően (formális tanulás, szakképzés, személyes tanulás, 
társadalmi tanulás) vizsgálja (v.ö. Schoof et al. 2011). Az általunk vizsgált kulturális tanulás 
dimenziót a DLA ún. „Persönliches Lernen” dimenziója alapján alakítottuk ki elsődlegesen, ami 
személyes tanulásként is fordítható. Ezt a német modellben használt főbb mutatók alapján az 
informális tanulás és a nonformális tanulás egy speciális dimenziójaként határoztuk meg, amely 
elkülönül a formális (pl. köz- és felsőoktatási) tanulási rendszerektől, és a nonformális tanulás 
szakképzési és felnőttképzési területeitől. 
Ebben a „Persönliches Lernen” dimenzióban a német kutatók (DLA) négy fő területet 
vizsgálnak: az általános (tovább)képzéseket, a kulturális életben való részvételt, a 
sporttevékenységeket, valamint a média eszközeivel történő személyes tanulást (Schoof et al. 
2011). Magyarországi viszonylatban az általános felnőttképzések nehezen választhatók szét a 
felnőttképzés egyéb területeitől: a szakképzéstől és a nyelvi képzésektől, mivel egységes 
törvény hatálya alá tartoznak (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről). Így a kutatásban 
az általános képzések területét nem tudjuk vizsgálni, azt a DLA-ra építve egy szakképzési-
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felnőttképzési dimenzióban érdemes vizsgálni (lásd Györgyi et al. 2015), hanem a másik három 
területet (kultúra, sport, média) illesztjük egy egységes keretbe, amelyet egy tágabb értelemben 
vett kulturális tanulásként értelmezünk vizsgálatunkban. A továbbiakban azt kívánjuk 
bemutatni, hogy a különböző nemzetközi vizsgálatok alapján milyen lehetséges 
mutatószámokat, indikátorokat állíthatunk fel a kulturális tanulás mérhetővé tétele során. 
Ehhez a kulturális tanulás három aldimenziójának nemzetközi kutatásait tanulmányozzuk: a 
kulturális intézményrendszer által, a sport és a média eszközeivel történő tanulási formákat. 
 

 
Kulturális tanulás a kulturális intézményrendszer által 
 
Jelen tanulmányban nem kívánunk foglalkozni a kultúra többszáz definíciójával és azok 
értelmezéseivel, ezt már más kutatók megtették (l. pl. Maróti 2005, Koncz – Németh – Szabó 
2008, Kroeber – Kuckhohn 1952). Mindössze néhány vizsgált kutatási forrás megközelítését 
nézzük meg a kulturális tanulás lehetséges indikátorai oldaláról. 
A Deutscher Lernatlas (DLA) két elemre leegyszerűsíti a kulturális élet vizsgálatát, ezek a 
múzeumlátogatás, valamint a színház- és koncertlátogatás köre. Vizsgálatunkban ezt 
mindenképpen kevésnek tartjuk, és további értelmezéseket kerestünk. 
Az UNESCO Kulturális világjelentése (World Culture Report 1998) a kulturális indikátorok 
szerkesztése során igyekezett definiálni a kultúra fogalmát (Terry McKinley, Amartya Sen, 
Prasanta Pattanaik), amely meglehetősen tág meghatározás: „annak módja, ahogy az emberek 
egymásra hatva és együttműködve együtt élnek – azzal párosulva, hogy miként igazolják az 
ilyen kölcsönhatásokat hiedelmek, értékek és normák valamilyen rendszerével.” (Bellavics 
2000:307) A kultúra itt leíró és nem normatív jellegű kifejezés, az emberi fejlődést jelenti. A 
jelentés indikátorainak célja, hogy az emberi fejlődést kulturális perspektívából vizsgálják.  
A kanadai kutatók kifejlesztették az ún. Composite Learning Index (CLI) indikátor- és 
mérőeszköz rendszert, amely négy pilléren nyugszik, és alkalmasnak tűnik országos, regionális, 
kistérségi és települési szinten a tanulási aktivitások mérésére. A négy pillér közül a megtanulni 
létezni/élni (learning to be) elnevezésű pillér vonatkozik a kulturális élet különböző 
aspektusaira. Azokat a képességeket és tevékenységeket értik alatta, amelyek a személyes 
fejlődéshez (testi, léleki, szellemi gyarapodáshoz) járulnak hozzá. A kulturális 
élethez/művelődéshez két mutatót rendeltek:  

- A kultúra/művelődés általi tanulás (learning through culture). Ez az indikátor azt fejezi 
ki, hogy a kanadai háztartások mennyit költenek olyan kulturális/művelődési 
tevékenységekre, mint a múzeum látogatás, a zenei fesztiválok, vagy a művészetek.  

- A kulturális forrásokhoz való hozzáférés (access to cultural resources). Ez az indikátor azt 
mutatja, hogy mennyi idő szükséges a múzeumok és művészeti galériák eléréséhez. 

Az Európai Unió Kulturális Statisztikája országonként tartalmaz statisztikai adatokat, közte 
Magyarországról is, és ebből a legfrissebbek (2016) is elérhetők, adataik elsősorban a kulturális 
fogyasztásra vonatkoznak (European Union 2016). 
Az UNESCO Statisztikai Intézete is rendszeresen állít össze kulturális statisztikákat (UNESCO 
Institute for Statistics 2009). 2006-ban az UIS kiküldött egy jelentést az EU modell 
(Eurobarometer) kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tesztelésére a fejlődő országokba. A 
jelentés a következőképp definiálja a kultúra alkalmazásait: 

- „otthoni használatú” (Home-based) (pl. tévénézés, olvasás, internet használata) 
- „látogatáshoz kötött” (Going-out) (pl. mozi, színház, múzeum látogatása) 
- „öntudatformálás” (Identity biuding) (pl. amatőr kulturális tevékenységek, egyesületi 

tagság). 
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Az UNESCO Kulturális világjelentése (World Culture Report 1998) által megfogalmazott 
kultúra definíció kapcsán a következő indikátorokat kapcsolja a kulturális 
tevékenységekhez: 
- előadó-művészetek: látogatottság, külföldi turnék, intézmények, előadások és 

látogatottság, 
- levéltárak, múzeumok: archivált anyagok méterben, látogatások, a személyzetre 

kivetített látogatottságuk, múzeumlátogatottság, a személyzetre kivetített 
látogatottságuk. 

 
 

Kulturális tanulás a szabadidősport által 
 
A sport informális és nonformális nevelési területen is értelmezhető terület. A különféle 
szakirodalmak más-más elemét emelik ki a sport nevelő hatásának, de abban egyeznek, hogy 
bármilyen típusú és célú sportnak nevelő hatása van, nem csak a testi fejlesztő és egészségügyi 
karbantartó hatása érvényesül. A sportra vonatkozó nevelési folyamatok közül ki kell 
emelnünk a testi, erkölcsi, értelmi, esztétikai és közösségi nevelést. A sportsiker, legyen az 
élsport, vagy a szabadidősportban az egyéni célok elérése megköveteli a sportoló jellemének 
következetes fejlesztését. „A sport, és nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a 
legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze… egy sportcsapata társadalom kicsinyített 
képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a 
sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra, az 
önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors 
elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre és mindenekelőtt a „fair play” a 
nemes küzdelem szabályaira.” (Szent-Györgyi 2006[1930]:40.) 
Snyder és Spreitzen (1981) szerint a sport és a szocializáció kapcsolatát két irány jellemzi: az 
egyik a szocializáció a sport világába, a másik pedig a szocializáció a sport révén. Az előbbi 
esetén fontos, hogy a hatékony sporttevékenység egy tanulási, szocializációs folyamat, így az 
erre irányuló kutatások azt vizsgálják, hogy milyen fizikai és mentális tényezők befolyásolják a 
részvételt valamely sporttevékenységben. Másik oldalról pedig fontos, hogy a sportolás 
általában közösségi tevékenység (még az egyéni sportteljesítmény mögött is általában min. egy 
edző vagy testnevelés tanár áll), így számos szocializációs szerepe van. A sportban történő 
szocializációs folyamatok olyan értékek elsajátítását jelentik, mint az önmeghatározás, 
céltudatosság, sportszerűség, versenyzés, a kemény munka értékelése. (Frey – Eitzen 1991). 
A kutatások terén különbséget jelent, hogy mely típusát vizsgálják a sportnak, nem jellemző 
ugyanis, hogy egyszerre, együtt vizsgálnák a versenysportot és a szabadidősportot. A 
versenysportot a szabadidősporttól és a játéktól az különbözteti meg leginkább, hogy 
rendszerint a normák nagyobb változata és a formális előírások (azaz a szabályok) nagyobb 
abszolút száma jellemző a versenysportra. Továbbá több és szigorúbb szankció figyelhető meg 
a versenysportokban (Loy 1974:41). E szabályok közé tartoznak – az adott sportág 
játékszabályain kívül – pl. az edzések látogatásának mennyiségi és minőségi kritériumai: 
hányszor, milyen felszerelést magával hozva kell hetente edzésre járni, az önkontroll, fegyelem 
és kitartás gyakorlása az edzéseken, amelyek mindegyike hozzájárul az egyének lelki, mentális 
és személyiségjegyeik fejlődéséhez. A sportközegbe kerülő fiatal új környezetbe kerül, új 
tevékenységet tanul, mindez pedig azzal jár, hogy új érték- és normarendszer veszi körül. 
A vizsgálati dimenziókat a Deutscher Lernatlas (DLA) kutatásban szintén úgy értelmezik, hogy 
a sport nemcsak a testi erőnlét fontossága miatt elsődleges, hanem társadalmi és 
kompetenciafejlesztési, nevelési funkciói miatt is (önszervezés, önbizalom, felelősségtudat, 
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csoportmunka stb.). Úgy vélik, hogy a sport összetartja a helyi társadalmat, integráló hatása 
van, a település vonzerejét is növeli. Itt is érvényesül azonban, hogy nagyon szűk területen 
vizsgálja: a sportegyesületeknek egy régió művelődési életére, társadalmi tőkéjére, 
gazdaságának fejlesztésére irányuló hatásait nézi. (Schoof – Blinn Ribbe – Wiek 2011) 
A Composite Learning Index (CLI) kutatásban vizsgált négy dimenzió közül a „megtanulni 
létezni/élni” nevesíti a sport területét. Ezen belül a sportolás általi tanulás (learning through 
sports) jelenik meg, amivel a kanadai kutatók a sportolási és rekreációs tevékenységét mérik. 
Ezen túl azonban a megtanulni együtt élni dimenziójában is megjelenhet, mivel a sport sok 
esetben közösségi cselekvés, így az együttéléshez szükséges szabálytanulás, értékek 
elsajátítása, sportlétesítményekbe járás, sportegyesületekbe, sportklubokba való csatlakozás is 
fontos eleme. (Canadian Council on Learning 2010) 
A további fellelt nemzetközi kutatások és főbb indikátoraik főként a sport szociológiai 
aspektusait (Washington – Karen 2001), módszereit (Johanssohn – Turowetz – Gruneau 1981), 
társadalmi hatását (Mansfield 2007) stb. vizsgálják, amelyek a jelenlegi kutatásnak csak 
határterületei. A Fehér könyv a sportról (2007) külön foglalkozik a sport szerepével az 
oktatásban és képzésben. Úgy véli, hogy a formális és a nem formális oktatásban betöltött 
szerepe által a sport megerősíti Európa humán tőkéjét. A sport által közvetített értékek 
hozzájárulnak a tudás, motiváció, készségek fejlesztéséhez, valamint a személyes 
elkötelezettség iránti hajlandóság fokozásához. Az iskolában és egyetemen 
sporttevékenységgel töltött idő egészségügyi és oktatási előnyökkel jár, amelyeket fokozni kell. 
A Bizottság a 2004-es „A sporton keresztül történő nevelés európai éve” során szerzett 
tapasztalatok alapján az oktatás és képzés területén tett különböző politikai 
kezdeményezéseken keresztül a sport és fizikai aktivitás támogatására bátorít, ideértve a 
szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztését a 2006-os élethosszig tartó tanuláshoz 
szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlással összhangban. 
 
 

Kulturális tanulás a média eszközeivel 
 
A média eszközein keresztül történő tanulás létét ma már nem kell hangsúlyozni. Általános 
elvárás egyre többek részéről, hogy valamilyen módon mérhetővé tegye az informális és 
nonformális tanulás során megszerzett tudását, bárhonnan is szerezte. A nonformális és 
informális úton szerzett tudások beszámítása, becsatornázása a formális iskolarendszerű 
képzésekbe régóta foglalkoztatja a szakembereket szerte a világon. Salomon elemzésében 
rámutat, hogy az információ átvétele a televízióból sokszor ún. „csöpögtető hatás” (drip-effect) 
révén alakul ki: a néző akkor is felszed információkat és tudást, ha a tévét csak szórakozásból 
nézi. Még a kevésbé igényes műsorokból érkező ismételt állítások is beépülnek a befogadó 
tudati sémáiba, és befolyásolják a gondolkodását, véleményét (Salomon 1981).  
Comstock és Scharrer (1999) a televíziózás motivációinak három csoportját alkották meg, ezek 
fontossági sorrendben a következők: menekülés a valóságból, önértékelés megerősítése 
összehasonlítás útján és információkeresés. 
Brown, Steele és Walsh-Childers (2002) „média-gyakorlat modell”-je szerint az, hogy valaki mit 
tanul meg a médiából, függ a néző motivációjától, a befogadói szituációtól, a saját érzékeitől, az 
identitásától és a megélt tapasztalataitól is. A megélt tapasztalatok faktorai: a fejlődési szint, a 
nem, a faji hovatartozás, a társadalmi-gazdasági szint, és minden más, ami az egyik embert 
elkülönítheti a másiktól. 
A vizsgálati dimenziók tekintetében a Deutscher Lernatlas (DLA) kutatás ehhez az 
aldimenzióhoz sorolja a tömegkommunikációs eszközök, az internet és a könyvtár szerepét a 
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tanulásban. A magyar viszonylatot figyelembe véve1 ebből a könyvtári témakört a kulturális 
intézmények aldimenziójába soroltuk át, így a média aldimenzióban a média négy alapvető 
eszközével történő tanulás vizsgálata jelenik meg: sajtó, rádió, televízió és internet. (Schoof – 
Blinn Ribbe – Wiek 2011) 
A Composite Learning Index (CLI) kutatásban vizsgált megtanulni létezni/élni dimenzió 
nevesíti a média területét. Ezen belül a média használat (exposure to media) indikátora jelenik 
meg, amely a kanadai háztartások hagyományos (könyvek, folyóiratok) és modern média 
(internet) eszközökkel való ellátottságát fejezi ki, illetve használatuk gyakoriságáról közöl 
információkat. A másik szintén ebben a körben vizsgált indikátor (Szélessávú internet 
használat/hozzáférés – boardband internet access) a nagy sebességű, széles sávú internethez 
való hozzáférhetőség mértékét fejezi ki. (Canadian Council on Learning 2010) 
A nemzetközi vizsgálatokból Van Evra (2004) elemzését tartottuk témánkhoz leginkább 
illeszkedőnek, amelyben az involválódást vizsgálja a televízió kapcsán. Nézete szerint a tévét 
kétféleképpen lehet nézni: egyrészt komolyan, erőfeszítést téve arra, hogy a tartalomból 
információt és tudást szerezzen a néző. A másik tévénézési típus az, amikor a néző a tévét 
pusztán kikapcsolódásból, figyelemelterelésből és szórakozásból nézi. Ennek nyomán Van Evra 
vizsgálja a nézők közötti interakciót is: az egyik nézőt jobban befolyásolja a tartalom, a másikat 
pedig kevésbé. A tévénézők társadalmi-gazdasági státuszát tekintve arra a megállapításra jut, 
hogy a jelentős időtartamban tévénézők között olyan csoportok vannak, mint az etnikai 
kisebbségek, a hátrányos helyzetűek, a fiatalok, az idősek, a kevésbé iskolázottak. Ők inkább 
hagyatkoznak a televízióból szerzett értesülésekre, és kevesebb vagy kevésbé változatos 
alternatív forrásaik vannak. A nézői preferenciákat vizsgálva pedig megállapítja, hogy aki 
információt keres, annak a tartalomválasztása egészen más lesz, mint azé, aki csak a 
szórakozást keresi. Ezek alapján a televíziót tanulási céllal használók is különbözők. A televíziót 
tudatosan tanulási eszközként használók jobban válogatnak a tartalmak között, azt kritikusan 
szemlélik, és a befogadás során jelentős mentális erőfeszítést tesznek az információk 
feldolgozásával. Míg a televíziót tudattalanul tanulási eszközként használó, de más 
információforrással kevésbé rendelkező nézők csaponganak a műsorok és tartalmak között, az 
információ „véletlenül” talál rájuk, és azt nagyobb mértékben elhiszik, befogadják. 
A 2006. január 1. – 2008. június 30. között zajló „Enhanced Learning Unlimited (ELU)” 
elnevezésű projektben magyar konzorciumi partner is dolgozott. Ennek céljai között szerepelt, 
hogy megismertesse, és elterjessze a digitális TV-n keresztüli tanulás lehetőségét otthon, az 
irodában, vagy az iskolában. (ORT France 2009) 
 
 

Összegzés helyett – a magyar vonatkozásokról 
 
A nemzetközi kutatások vizsgálata segíti azt, hogy egy magyar rendszerhez illeszkedő 
mérőrendszert dolgozhassunk ki.  
A kulturális intézmények és aktivitások vonatkozásában Magyarországon az Emberi Erőforrás 
Minisztérium a kulturális intézményektől kötelező statisztikai adatszolgáltatást kér, ez az ún. 
Kulturális statisztika (EMMI 2015). A fő elérhető indikátorok ebben az intézményekről és a 
kulturális fogyasztásról szólnak. Emellett az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete 
által megtervezett és koordinált (az egykori Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 
kezdeményezett), a határon túli magyar kulturális intézményrendszerről átfogó képet adó 

                                                        
1 A magyarországi törvénykezésben az 1997. CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről egyaránt a kulturális intézmények közé sorolja a múzeumokat, könyvtárakat és közművelődési 

intézményeket. 
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kutatásban is alapvetően intézményi kutatásról van szó (Blénesi – Mandel – Szarka 2005). A 
kérdőíves felmérés szakmai jellegű kérdései között hangsúlyt kaptak az egyes művészeti 
csoportok, ismeretterjesztő körök műfaji behatárolása mellett, a repertoár jellegére, a tagság 
jellemzőire, az előadások látogatottságára vonatkozó kérdések. A közgyűjtemények esetében 
(múzeumok, levéltárak, más gyűjtemények) az állomány összetétele, feldolgozottsága, 
látogatottsága, nyitvatartása képezték a legfontosabb kérdésköröket. A komplex kulturális 
intézményekre/szervezetekre vonatkozó kérdések elsősorban az adott intézmény/szervezet 
jellegére, tevékenységi körére, rendezvényeinek számára, valamint a résztvevők számára, és az 
eseményeinek látogatottságára irányultak. 
A sport, és különösen az amatőr sport vizsgálatáról kevés átfogó, országos ismeretünk van, és 
az országos sportstatisztika is várat magára. Ezért főként helyi, vagy kisebb térségekre 
vonatkozó sportkutatásokat említhetünk, azonban ezek a nemzetközi vonatkozásokhoz képest 
újabb dimenziókat nem adnak a jelenlegi vizsgálathoz. 
A magyarországi médiakutatás során jelentősek a témában fellelhető adatbázisok, amelyek 
közül kiemelkedik a Központi Statisztikai Hivatal, az AGB Nielsen és a Médiahatóság adatbázisa. 
Ezek a médiaszolgáltatókra és a médiafogyasztásra vonatkozóan egyaránt tartalmaznak 
adatokat, nehezebb azonban a konkrét tanulással összefüggő vonatkozásokat azonosítani. 
A kulturális tanulás összességében értelmezésünkben a kultúra széleskörű 
intézményrendszere és eszközrendszere által megvalósuló nonformális és informális tanulási 
forma, amely különböző intenzitással és eszközhasználattal, de az egyén egész életében jelen 
van. A kulturális tanulás intézményei a közművelődési, muzeális és könyvtári intézmények, az 
előadóművészet különféle színterei (színház, mozi, cirkusz, zenei intézmények, táncművészeti 
intézmények, vidámparkok stb.), a sportszervezetek és a média (sajtó, rádió, televízió, 
internet). A kulturális tanulás eszközrendszere a passzív, befogadó műfajoktól (pl. színházi 
előadás, bábjáték, koncert vagy sportmérkőzés látogatása, televíziónézés, rádióhallgatás) az 
aktív, alkotó műfajokig (pl. amatőr művészeti csoportban tagság, hagyományőrző tánc tanulása, 
szabadidős sporttevékenység, internetes tartalmak megosztása stb.) széles körben elérhető. A 
kulturális tanulás különböző formái az egyes életkorokban változó aktivitással, de 
folyamatosan jelen vannak az egyén életében. Ez a jelenlét történhet autonóm, tudatos tanulási 
folyamatként, amikor az egyén saját elhatározásából, önmaga fejlesztése céljából kezd el 
tanulni a kulturális intézmény- és eszközrendszer segítségével valamit irányított formában 
(nonformális tanulás) vagy önirányító módon (informális tanulás) (Forray – Juhász 2009). De 
a kulturális tanulás jelenléte spontán, akaratlan jelleggel is megfigyelhető folyamat, amikor 
véletlenszerűen, vagy nem tanulási (pl. szórakozási) céllal látogat az egyén kulturális 
intézményt, és ott előre nem tervezett módon a kulturális tanulás által gazdagodik. 
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Vehrer Adél – Belényesi Izabella: 
 

Erdélyi magyarok a romániai munkaerő-piacon 
 
 

Absztrakt: A tanulmányban a szerzők a romániai magyarok munkaerő-piaci esélyeit és 
helyzetét vizsgálják, rávilágítanak a negatív és pozitív tendenciákra is. Kérdőíves kutatásukban 
arra keresik a választ, hogy az erdélyi magyar munkaerő előnyben részesíti-e a magyar 
dominanciájú munkahelyeket, milyen mértékben diszkriminálják őket a nemzetiségük miatt, és 
a munkahelyi konfliktusok forrása a román nyelvismeret hiányosságaiban vagy az eltérő 
kultúrában keresendő, végül azt, hogy a román-magyar konfliktusok valóban jelen vannak-e a 
mindennapokban, vagy mindez csupán a média által gerjesztett tévhiten alapul. 
 
Abstract: In this study authors examine the Hungarian people’s opportunity and situation in the 
Romanian labor market. They also highlight the positive and negative trends. In their research 
questionnaire they seek the answers to the Hungarian labor force would prefer the Hungarian 
dominated jobs and how much they are discriminated because of their nationality. The conflicts 
due to lack of Romanian language skills or because of the difference in the culture. Finally they 
seek: is the Romanian Hungarian conflicts are really present in the everyday life or all based on 
a myth created by the media. 
 
 
A romániai magyar közösség földrajzilag nagy területen, elszórtan él, jelentősen eltérő 
viszonyok között. Az etnikai térszerkezet alapján három régiót különböztethetünk meg: A 
Székelyföld a romániai magyarok csaknem felének ad otthont, Erdély egyetlen magyar 
többségű régiója. A partiumi határ menti sávban a romániai magyarok egynegyede él. A román-
magyar viszony itt sokkal kevésbé aszimmetrikus, mint Erdély más területein, a 
nyelvhasználati normák kiegyensúlyozottabbak. A harmadik régió egy interetnikus zóna, amely 
Máramarostól Kolozs megye és Maros megye nem székelyföldi részén keresztül, Dél-Erdélyig 
és a Bánságig nyúlik. Ezen a területen a magyarok tényleges kisebbségi, illetve 
szórványhelyzetben vannak. (Kis-Barna 2013) 
 
Romániában több nemzetiség együttes jelenléte tapasztalható. A többség és a kisebbség közötti 
viszony és az ebből adódó feszültségek előfordul, hogy etnikai konfliktusokhoz vezethetnek. 
Tanulmányunkban elsősorban azokra a nézeteltérésekre fókuszálunk, amelyek résztvevőjük 
szerint magyarokra és románokra oszlanak, illetve személyek között vagy szervezeten belül 
zajlanak. Akár történelmi alapú, akár a jelenben zajló folyamatok, okok miatt robban ki a 
konfliktus, az összeegyeztethetetlen érdekek önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a 
konfliktusok életben maradjanak. A nézeteltérések akkor képesek az embereket egymás ellen 
fordítani, ha értékeket is magukban hordoznak. Az értékekben hisznek az emberek, az 
identitásukat pedig meghatározza hitük. Az eltérő politikai, ideológiai, vallási értékeket valló 
csoportok tagjai különböznek egymástól nézeteikben, attitűdjeikben, és ha ezek között jelentős 
a különbség, akkor konfliktus jöhet létre. A történelmi és a társadalmi konfliktusok 
átszínezhetik a szervezeti kultúrát. Az azonos szervezeti hovatartozás nem zárja ki, hogy eltérő 
érdekek keletkezzenek, melyek hátterében állhatnak különböző értékek, nézetek, ideológiák. 
(Csepeli 2001:278-279; Pongrácz, 2010; Vehrer-Molnár 2012; Vehrer 1997) 
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Tanulmányunkban a romániai magyarok munkaerő-piaci esélyeit és helyzetét vizsgáljuk, 
rávilágítunk az esetlegesen felmerülő nehézségekre is. A vizsgált térségben a téma aktuális, 
gyakorta jelennek meg hírek a sajtóban és a médiában román-magyar konfliktusokról. Egy 
közelmúltban megjelent álláshirdetés például így szól: „Ékszerboltunkba elárusítónőt 
keresünk. Előnyben a munkatapasztalattal rendelkező, jó megjelenésű, fiatal személyek. 
Magyar nemzetiségűt nem alkalmazunk.” (http://kitekinto.hu) A hirdetés nemcsak nemzetiség 
alapján, hanem életkor szerint is diszkriminálja a jelentkezőket. Hasonló példák miatt a magyar 
közösségnek olykor nehézséget okozhat a szülőföldjén kisebbségben élni, miközben őrzik 
identitásukat és nyelvüket. 
 
 

Kérdőíves kutatás 
 
Kutatásunk során a romániai magyarok munkaerő-piaci helyzetét tekintve arra kerestük a 
választ, milyen nehézségekkel kell szembenézniük a megkérdezetteknek, a munkavégzés során 
éri-e őket diszkrimináció, illetve milyen konfliktusokba kerülnek más nemzetiségű 
munkatársaikkal. Kíváncsi voltunk arra is, hogy a sajtó által sokszor hangoztatott kedvezőtlen 
kilátások és a román-magyar konfliktusok valóban jelen vannak-e a mindennapokban, vagy ez 
csupán a média által gerjesztett tévhit. 
 
Ennek megfelelően az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

 Felte teleztu k, hogy az erde lyi magyar munkava llalo  elo nyben re szesí ti azokat a 
munkahelyeket, ahol magyarul besze lnek e s a vezeto , valamint a munkata rsak 
nemzetise ge is magyar. 

 Felte teleztu k, hogy az erde lyi magyar munkava llalo kat ma r e rte ha tra nyos 
megku lo nbo ztete s a nemzetise gu k miatt munkahelyu ko n. 

 Felte teleztu k, hogy a munkahelyen leggyakrabban nyelvi nehe zse gek miatt robbannak 
ki konfliktusok. 

 
A kutatás időpontja 2015. év tavasza volt. Online kérdőívünket 165 fő töltötte ki, melyből 50,3% 
férfi, 49,7% pedig nő. A mintában szinte minden korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb 
válaszadó 15, míg a legidősebb 70 éves. A kitöltők átlagéletkora 35 év. Tekintettel a minta 
alacsony elemszámára és a kutatás módszertani sajátosságaira a tanulmányban tett 
megállapítások és következtetések nem tekinthetők általánosan érvényesnek a teljes 
célpopulációra vonatkozóan, azonban további, célzott kutatások szükségességét jelezhetik. 
 
A tágabban értelmezett Erdély 16 megyéjéből 12-ből érkeztek válaszok. A legtöbb válasz 
Hargita megyéből érkezett, ezt követi Maros, Kovászna, Arad, Kolozs, Temes, Bihar, Szatmár, 
Hunyad, Szeben és Brassó megyék. Három megyéből (Fehér, Szilágy, Máramaros) nem érkezett 
kitöltés. 

http://kitekinto.hu/
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1. ábra: Lakóhely szerinti megoszlás 
 

 
 

Iskolai nyelvhasználat 
 
A kitöltők 100%-a befejezte általános iskolai tanulmányait. Ebből 94,5%-uk magyarul, 1,2%-uk 
románul, 4,2%-uk pedig vegyesen, román és magyar nyelven egyaránt tanult. A mintában 
szereplők 46,1%-a szakközépiskolát végzett, melyből 75% anyanyelvén tanult. A líceumba 
járók 79,7%-a, a technikumot végzettek 62,8%-a tanult magyarul. Egyetemre a válaszadók 
43,6% járt, melyből 50% magyarul, 33,3% románul, 16,7% vegyesen tanult. 
A diagramból kitűnik, hogy a válaszadók szerint minél magasabb végzettséget szeretne 
szerezni valaki, annál nehezebb, hogy anyanyelvi oktatásban vegyen részt. Míg az általános 
iskolában szinte mindenkinek lehetősége van az anyanyelven történő tanulásra, addig az 
anyanyelven történő felsőfokú végzettség megszerzésére már csak a válaszadók felének 
adódott alkalma. 

2. ábra: Iskolai nyelvhasználat 
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Nemzetiség, anyanyelv, román nyelvhasználat 
 
Kutatásunk során kíváncsiak voltunk, a megkérdezettek éreznek-e nemzetiségi 
elkötelezettséget, hovatartozás-tudatot. A válaszokból megállapítható, hogy 1 személy 
kivételével mindenki magyarnak vallotta magát, így a megkérdezettek 99,4 %-a tett 
tanúbizonyságot magyar kötődéséről és identitásáról. Az identitástudat másik meghatározó 
eleme az anyanyelv. A válaszadók döntő része (98,8%) magyar anyanyelvű, míg 2 fő (1,2%) 
nem válaszolt erre a kérdésre. 
 
A megkérdezettek 9,1%-a anyanyelvi szinten beszél románul, 18,8% tökéletesen beszél, 38,2% 
jól beszéli, de érezhető akcentussal, 26,1%-a meg tudja értetni magát, 7,3% bizonyos esetekben 
meg tudja értetni magát, de csak nehézségekkel, míg egy fő egyáltalán nem beszéli az ország 
hivatalos nyelvét. 
 

 
 

 
A válaszadók szűkebb családi körben magyarul beszélnek, a teljes mintából csupán 2-en 
beszélnek főként románul. A baráti társaságok esetében még mindig döntően magyar a 
használatos nyelv (89,1%), a munkahelyen viszont a válaszadók valamivel több, mint fele 
beszél magyarul. Az üzletekben már kevesebb lehetőség van az anyanyelv használatára 
(48,5%), a hivatalokban pedig még kevesebb. A válaszadók szerint az erdélyi magyarok 
anyanyelvüket csak a társadalmi élet szűkebb szféráiban, a családi és a baráti körben 
használják. Csupán a Székelyföldön mutatható ki, hogy a válaszadók mind az 5 területen tudnak 
magyarul komminukálni, erre is csupán a kitöltők 14,5%-ának van lehetősége. 
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Munkahelyválasztásra ható tényezők 
 
A munkahelyválasztást befolyásoló tényezők 5-ös skáláján a válaszadók szerint a legfontosabb 
a munkahelyi légkör (4,3). Ezt szorosan követi a fizetés, valamint a szakmai fejlődés (4,2). 
Szerepet játszik még a kreativitás (4,1), az önállóság (4,0) és a karrierépítés lehetősége is (3,8). 
A munkahely közelsége és a munkahelyen használatos nyelv nem játszik döntő szerepet a 
válaszok alapján. Az utolsó helyen a vezető és a munkatársak nemzetisége áll (2,5). Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a kérdőívet kitöltők körében a különböző nemzetiségek között nincs 
olyan ellentét, amely befolyásolná a munkahelyi életet. 
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Nemzetiségek a munkahelyi szervezetben 
 
A válaszadók 67,3%-ának magyar nemzetiségű, 25,2%-nak román, 4,4%-nak német, 0,6%-nak 
dán, 0,6%-nak koreai, 1,3%-nak olasz és 0,6%-nak pedig osztrák a vezetője, illetve 
munkáltatója. A szervezetek 66,7%-ban a magyarok aránya meghaladja az 50%-ot, 8,5%-ában 
fele-fele arányban oszlanak meg, míg 24,8%-ban 50% alatt van a magyarok aránya. A magyarok 
vállalaton belüli aránya ott alacsonyabb, ahol elsősorban elszórtan élnek. 
 

 
 
 
A diszkrimináció formái 
 
Kutatásunk fókuszában az áll, milyen mértékben éri az erdélyi magyar munkavállalókat negatív 
diszkrimináció a romániai munkaerő-piacon. A válaszadók több mint felét (55,8 %) érte 
hátrányos megkülönböztetés, általában a nemzetiségük miatt. A munkához való hozzájutás 
tekintetében a kitöltők 38,2%-a találkozott már olyan álláshirdetéssel, amely kirekesztő volt a 
magyarokkal szemben, 25,5% pedig érezte már úgy, hogy nemzetiségi hovatartozása miatt esik 
el egy állástól. Az alkalmazási feltételek esetében 30,3% tapasztalt különbséget más 
nemzetiségű munkatársaival szemben. Bérezés tekintetében tapasztalták a legkevesebben az 
eltérő bánásmódot (13,9%). Leépítések alkalmával szintén kevesen tapasztaltak 
diszkriminációt (15,8%), de az előléptetések esetében a kitöltők 27,3%-a szerint előfordult 
már, hogy a nemzetiségi hovatartozás fontosabb volt, mint a teljesítmény. A válaszok alapján 
érzékelhető, hogy az emberi erőforrás menedzsment minden területét érinti az erdélyi 
magyarokkal szembeni megkülönböztetés, ám ennek mértéke eltérő. 
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A válaszadók 57%-a nem ért egyet azzal, hogy Romániában csak azok tudnak érvényesülni, akik 
tanulmányaik legalább egy részét románul folytatták. A mintában szereplők valamivel több, 
mint fele (53,8%) úgy véli, hogy a román munkatársak általában ellenségesen viselkednek 
azokkal a magyarokkal szemben, akik nem ismerik jól a román nyelvet. A válaszadók 58,2%-a 
úgy tartja, hogy a románoknak jobb előmeneteli lehetőségeik vannak, mint a magyaroknak.  
 

 
 
Arra az állításra, hogy egy magyar nemzetiségű nehezen kerül vezetői pozícióba, nagyon eltérő 
válaszok érkeztek. Közel azonos azoknak az aránya, akik egyetértenek (40%) és akik nem 
értenek egyet (42,4%) ezzel az állítással. A mintában szereplők 20%-a értett egyet azzal, hogy 
a románok a jutalmak, prémiumok kiosztásánál előnyben részesülnek. A válaszadók körülbelül 
fele szerint (49,7%) ez nem jellemző. Szintén 49,7% úgy véli, hogy a felelősségre vonás 
esetében nem tesznek különbséget románok és magyarok között. A felelősségre vonás mértéke 
egyenlőtlen a válaszadók körülbelül egyharmada szerint. 
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A legnagyobb egyetértés abban az esetben volt, amikor a románok és magyarok együttműködő 
képességére kérdeztünk rá: ha együtt kell dolgozniuk a munkahelyen egy közös projekt 
keretében, mennyire képesek kezelni a kulturális különbségeket, félre tudják-e tenni az 
előítéleteiket. A válaszadók 68,5% szerint csapatmunka esetében jól együtt tudnak dolgozni 
annak ellenére, hogy eltérő kultúrákat képviselnek, más nemzetiséghez tartoznak, mégsem 
ütköznek egymásnak egy feladat közös megoldása esetén, képesek kooperálni egymással. 
Mindkét fél elsődleges célja, hogy sikeresen oldják meg a feladatot. 

 
 
A nemzetiségi konfliktusok jellege és típusai 
 
A következő kérdésekben többségi és kisebbségi nemzetiséghez tartozók közötti konfliktusok 
vizsgálatára koncentráltunk. Általában véve a munkahelyen nem észlelnek konfliktusokat a 
nemzetiségek között a kitöltők (69,1%). Ennek hátterében természetesen az is állhat, hogy a 
magyarok aránya magas a szervezeten belül, valamint a munkáltatók többsége is szintén 
magyar nemzetiségű. Ahol észlelnek konfliktusokat nemzetiségek között (30,9%), ott érdemes 
megnézni, milyen jellegűek ezek az összetűzések.  
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Akinek már volt munkahelyi konfliktusa a származása miatt, leggyakrabban szóbeli vitába 
keveredett (52,9%), ezt követik a különböző nézeteltérések (13,7%), és 9,8%-ban előfordult a 
veszekedés, sőt ezek a helyzetek annyira elmérgesedtek, hogy az esetek 9,8%-ában 
dulakodássá is fajultak. Bírósági ügy azonban egyikből sem lett. Figyelemre méltó, hogy erre a 
kérdésre a kitöltők 17,6% nem válaszolt. 
 
Növekvő sorrendbe helyezve megállapítható, hogy a legkevesebb munkahelyi konfliktust a 
vallási különbségek miatt tapasztalták a kitöltők (20%). Erdélyben már évszázadok óta létezik 
a vallási sokszínűség (katolikusok, reformátusok, evangélikusok, unitáriusok, ortodoxok, 
zsidók), és az ezzel együtt kialakult vallási tolerancia. Ezt követi a források egyenlőtlen 
elosztásából származó összetűzés (26,7%), majd az egyenlőtlen karrierépítési lehetőségek 
(28,5%). Az egyenlőtlen hatalmi viszonyokból (32,7%), a származásbeli különbségekből 
(32,7%) és a kulturális eltérésekből (33,3%) adódóan körülbelül minden harmadik személy 
átélt már valamiféle összeütközést. Ennél jóval magasabb arányban fordult elő az előítéletesség 
(43,6%) és a történelmi különbségek (44,2%) által okozott konfrontálódás. Leggyakrabban a 
nyelvi különbségek, nehézségek (46,7%), a nyelvi kommunikációs problémák (46,7%), és 
feltehetően az ebből fakadó információk téves értelmezése (50,9%) vezet a munkahelyen belül 
az eltérő nemzetiséghez tartozók konfliktusaihoz. 
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A kutatás eredményeinek összevetése a hipotézisekkel 
 

Első feltételezésünk, amely szerint az erdélyi magyar munkaerőnek fontos, hogy a munkatársak 
és a vezető nemzetisége magyar legyen, a vizsgáltak körében nem igazolódott be. Bár a 
munkahelyi légkör a legfontosabb a kitöltők szerint – egy öt fokozatú skálán ennek értéke 4,3 -
, a főnök és a munkatársak nemzetisége az utolsó helyre került (2,5). A munkahelyválasztásnál 
tehát egyáltalán nem befolyásoló tényező, hogy románokkal vagy magyarokkal kell együtt 
dolgozni. A válaszadók nagy része úgy gondolja, hogy a románok és a magyarok jól együtt 
tudnak működni egy csapatmunka esetében (68,5%). Emellett a vizsgálatunk azt is jelezte, hogy 
a magyarok és a románok között nincs a munkahelyen konfliktus abból adódóan, hogy melyik 
nemzethez tartoznak. Amennyiben sok összetűzés lenne az eltérő származások miatt, úgy 
jobban preferálnák azokat a munkahelyeket, ahol csak magyarokkal vannak együtt. 
 
Második feltételezésünk, miszerint az erdélyi magyar munkavállalókat érte már hátrányos 
megkülönböztetés a nemzetiségük miatt, az a kutatási mintában beigazolódott. Ezzel az 
állítással a kitöltők több mint fele (55,8%) egyetértett. A válaszok alapján etnikai helyzetükből 
fakadó diszkrimináció megmutatkozik a munkavállalás minden területén. Az álláshirdetések 
szövegénél 38,2% tapasztalt kirekesztést, a felvételtől 25,5% esett el. A vizsgálati populáció 
körében az előmeneteli lehetőségek esetében is jobb lehetőségeik vannak a román 
munkatársaknak, mint a magyaroknak (58,2%), valamint a magyarok nehezebben kerülnek 
vezetői pozícióba (40%). A felelősségre vonás esetében (29,1%), valamint a jutalmak, 
prémiumok kiosztásánál (20%) már sokkal kisebb arányban, de előfordul a megkülönböztetés. 
 
Harmadik feltételezésünk, mely szerint a munkahelyen a konfliktusok forrása leginkább a 
nyelvismeret hiányosságaiban keresendő, az a vizsgált mintán beigazolódott. A válaszadók 
53,9%-a szerint a románok általában ellenségesen viselkednek azokkal a magyarokkal 
szemben, akik nem ismerik jól a román nyelvet. A válaszadók leggyakrabban nyelvi 
nehézségekből, (46,7%) nyelvi kommunikációs problémákból (46,7%) és az információk téves 
értelmezéséből fakadó konfliktusokat tapasztaltak a munkahelyükön. 
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Összegzés 
 
A romániai magyar kisebbségi csoport erős identitástudatának eredményeképpen több 
esetben érzékelhetően elhatárolódik a többségtől, nem asszimilálódott, inkább tradícióik, 
nyelvük, szokásaik megőrzésére törekszenek. Emiatt máig jelen vannak a kulturális 
különbségek, illetve származásbeli eltérések miatti konfliktusok, de míg a mindennapokban a 
történelmi eredetűek, a munkahelyeken az anyanyelvből fakadóak a legjellemzőbbek.  A 
mindennapi élethelyzetek kisebb arányban, a munkahelyi szituációk nagyobb százalékban 
várják el a román nyelv ismeretét. A kutatás eredményei alapján az erdélyi magyarok többsége 
nem tartja fontosnak román nyelvi ismereteinek tökéletesítését. Ebből sok esetben adódnak 
konfliktusok a munkahelyen.  
 
A szülőföldjükön maradt erdélyieknek ezzel a nehézséggel szembe kell nézniük. A munkaerő-
piacon nyelvi ismeretek hiányában hátrányos helyzetbe kerülhetnek. A kisebbségi létből fakadó 
hátrányok – mint például az a tény, hogy kedvezőtlenebb előrelépési lehetőségeik vannak vagy 
nem kerülnek olyan könnyen vezetői pozícióba – konfliktuspotenciálhoz vezetnek a munka 
világában. A jelenlegi kutatási mintánk 165 fős elemszámával nem tekinthető reprezentatív 
kutatásnak, de néhány tendenciát felvillant, amire érdemes odafigyelni. 
 
A történelem viharaiban elszenvedett traumák akkor is jelen vannak, ha az egyének személy 
szerint nem vettek részt a történelmi konfliktusokban, mert a kultúra kollektív emlékezete 
megőrizte ezt. Mivel mindez jelentős érzelmi töltetet is tartalmaz, nehéz kialakítani a 
nemzetiségek békés egymás mellett élését az országos szakpolitika és a kisebb közösségek 
szintjén is. Mindezt nehezíti, hogy az erdélyi magyarság Románia jelentős számú kisebbsége, 
így nagyobb figyelmet igényelnek az állam kisebbségpolitikai intézkedésében. 
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Bérces Viktor – Domokos Andrea: 
 

A szoftverek és a zeneművek büntetőjogi védelme 
 
 
Absztrakt: A szerzo i mu vek sza ma nak e s tí pusainak uto bbi ido kben tapasztalhato  no vekede se 
fokozott ve delmet kí va n a jogalkoto  re sze ro l. A szerzo i jog – mint a szellemi alkota sok joga nak 
re szteru lete – elso dlegesen a maga njog teru lete re tartozo  ke rde s, azonban sza mtalan esetben 
elo fordulnak olyan jogse rte sek, amelyek a szerzo k sza ma ra jelento s vagyoni ha tra nnyal ja rnak. 
A tanulma ny mindenekelo tt az ilyen helyzetekre fo kusza l, ne ha ny jogeset kapcsa n megvizsga lja 
a proble ma k megolda sa nak leheto se geit, illeto leg az ilyen, vagy ehhez hasonlo  jogse rte sekkel 
kapcsolatos bu nteto bí ro sa gi gyakorlatot. 
 
Abstract: The infringement of intellectual property rights is one of the central themes in Europe. 
Technological development unavoidably brings about dysfunctions as well, for example, by 
creating the possibility of cheap methods of copying. This causes huge losses in both science 
and arts, leading to countries announcing concerted action against such infringements. Criminal 
law cannot regulate the economy, it can only discipline it to some extent. This paper focuses to 
criminal cases, where authors suffered significant financial losses. They are checking some 
selected cases analyzing the subject solution and its relation to other similar criminal cases. 
 
 

1. A szerzői mű fogalmának értelmezése 
 
A szerzo i mu vekkel kapcsolatos visszae le sek bu nteto jogi relevancia val is rendelkezo  eseteit a 
2012. e vi C. to rve ny (a tova bbiakban Btk.) „szerzo i vagy szerzo i joghoz kapcsolo do  jogok 
megse rte se” ne ven szaba lyozza (385. §). Ennek alapja n a bu ncselekme nyt az ko veti el, aki 

a) ma snak vagy ma soknak a szerzo i jogro l szo lo  to rve ny alapja n fenna llo  szerzo i vagy 
ahhoz kapcsolo do  joga t vagy jogait vagyoni ha tra nyt okozva megse rti, illeto leg 

b) a szerzo i jogro l szo lo  to rve ny szerint a maga nce lu  ma sola sra tekintettel a szerzo t, illetve 
a kapcsolo do  jogi jogosultat megilleto  u reshordozo  dí j, illetve reprogra fiai dí j 
megfizete se t elmulasztja. 

 
Mindenekelo tt ra mutatna nk arra, hogy a ta rgyalt bu ncselekme nyt el kell hata rolni az u n. 
bitorla sto l (Btk. 384. §): uto bbi esete ben az elko veto  az adott szellemi alkota st saja tjake nt 
tu nteti fel, mí g az a ltalunk vizsga lt deliktum2 esete ben az alkota shoz ko to do  vagyoni jogok (ld. 
terjeszte s, to bbszo ro ze s, stb.) megse rte se ro l van szo . 
Megjegyzendo  ugyanakkor, hogy a szerzo i jogok megse rte se nek ve tse gi, vagy bu ntetti alakzata 
mellett gyakran ma s bu ncselekme ny is megvalo sul: pl. csempe szet, rossz mino se gu  terme k 
forgalomba hozatala, a ru hamis megjelo le se stb. Ilyenkor az a ltala nos szaba lyok szerint 
bu nhalmazat le tesu l, amelynek alapja n a szo ban forgo  cselekme nyeket ugyanazon bí ro sa g 
bí ra lja el egy elja ra son belu l. 
A bu ncselekme ny jogi ta rgya a szerzo i jogi ve delem alatt a llo  alkota sokhoz kapcsolo do  vagyoni 
jogok. A bu ncselekme ny passzí v alanyai teha t azon terme szetes, vagy jogi szeme lyek, akiknek a 
vagyoni jogait a bu ncselekme ny ko zvetlen mo don se rti vagy vesze lyezteti. 
A szu kebb e rtelemben vett szerzo i jog az egye ni-eredeti jelleggel rendelkezo  alkota sok 

                                                        
2bűncselekmény 
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le trehozo ja t illeti meg, mí g az azokhoz kapcsolo do  jogok az elo ado mu ve szek, a 
hangfelve telgya rto k, illeto leg a ra dio s, televí zio s, valamint filmgya rto  szervezetek 
kontextusa ban e rtelmezendo k. 
A gyakorlatban „az egye ni-eredeti jelleg megle te nek a megí te le se" az az alapke rde s, aminek 
vizsga lata hoz, megí te le se hez a hato sa goknak hate kony eszko zrendszerre van szu kse gu k. A 
ma sik releva ns proble mako r az eredeti mu  felhaszna la sa val, a felhaszna la s joga nak 
megse rte se vel kapcsolatos ke rde sek tiszta za sa. Leegyszeru sí tve a szellemi tulajdonjogokat 
se rto  bu ncselekme nyek egy re sze u n. hamisí ta sos jellegu  cselekme ny, a ma sik re sze pedig a 
szellemi tulajdonjogokat se rto  felhaszna la si mo dozatokat o leli fel” (Ka rma n – Me sza ros – Nagy 
– Szabo  2010:5). 
A szerzo i jogok a szerzo  e lete ben e s hala la to l sza mí tott 70 e ven a t re szesu lnek ve delemben, a 
szerzo i joggal szomsze dos jogokra vonatkozo  ve delmi ido  pedig 50 e v. (Szjt. 31. § (1) bek.)  
A szerzo i jogro l szo lo  1999. e vi LXXVI. to rve ny (a tova bbiakban Szjt.) alapja n szerzo i jogi 
ve delem ala  tartozik az irodalom, a tudoma ny e s a mu ve szet minden alkota sa, fu ggetlenu l atto l, 
hogy annak tí pusa t az emlí tett jogszaba ly megnevezi-e. Ilyen alkota snak mino su l ku lo no sen az 
irodalmi mu , a nyilva nosan tartott besze d, a sza mí to ge pi programalkota s e s a hozza  tartozo  
dokumenta cio  (a tova bbiakban: szoftver), a szí nmu , a rajzola s, feste s, szobra szat, a 
foto mu ve szeti alkota s, az ipari tervezo mu ve szeti alkota s, stb. (1. §) 
Az Szjt. 16.§ (4) bekezde s alapja n a szerzo t a mu  felhaszna la sa ra adott engede ly ellene ben 
dí jaza s illeti meg. Mind a to bbszo ro ze s, mind a hozza fe rheto ve  te tel olyan felhaszna la si mo dnak 
mino su l, amelyhez a szerzo  engede lye szu kse ges. A bu nteto jogi e rte kele s alo l terme szetesen 
ebben az esetben is kive telt ke peznek a szabad felhaszna la s esetei, amelyek tí pusaira ne zve az 
Szjt. ad taxatí v felsorola st. I gy – to bbek ko zo tt a) a mu  re szlete t - az a tvevo  mu  jellege e s ce lja 
a ltal indokolt terjedelemben e s az eredetihez hí ven - a forra s, valamint az ott megjelo lt szerzo  
megneveze se vel ba rki ide zheti b) mu  iskolai oktata si ce lra iskolai foglalkoza s kerete ben 
a tdolgozhato  c) terme szetes szeme ly maga nce lra a mu ro l ma solatot ke szí thet, ha az 
jo vedelemszerze s vagy jo vedelemfokoza s ce lja t ko zvetve sem szolga lja d) nyilva nosan tartott 
elo ada sok e s ma s hasonlo  mu vek re szletei, valamint politikai besze dek ta je koztata s ce lja ra - a 
ce l a ltal indokolt terjedelemben - szabadon felhaszna lhato k e) ha az elo ada s jo vedelemszerze s 
vagy jo vedelemfokoza s ce lja t ko zvetve sem szolga lja, e s a ko zremu ko do k sem re szesu lnek 
dí jaza sban, a mu vek elo adhato k a ko vetkezo  esetekben: 1. szí npadi mu  esete ben mu kedvelo  
mu ve szeti csoportok elo ada sa n, kiadott szo veg vagy jogosan haszna lt ke zirat alapja n, felte ve, 
hogy ez nem u tko zik nemzetko zi szerzo de sbe 2.  iskolai oktata s ce lja ra e s iskolai u nnepe lyeken 
3. szocia lis e s ido skori gondoza s kerete ben d) valla si ko zo sse gek valla sos szertarta sain e s 
valla sos u nnepse gein 4. maga nhaszna latra, valamint alkalomszeru en tartott za rtko ru  
o sszejo vetelen, stb. (Szjt. 34 – 41. §) 
 
 

2. A büntetőjogi értékelés alapja: vagyoni hátrány 
 
A bu nteto jogi e rte kele s ko re be azok az esetek tartoznak, amikor az adott jogse rte s a jogosultnak 
valamilyen vagyoni ha tra nyt okoz. A vagyoni ha tra ny fogalma ba sorolando  egyfelo l az okozott 
vagyoni ka r, illeto leg az elmaradt vagyoni elo ny.  
A se rtettek tipikusan elo ado mu ve szek, hangfelve telgya rto k, illeto leg ra dio s – televí zio s – 
filmgya rto  szervezetek. A bu nteto bí ro sa gok a ltal esetlegesen kiszabott szankcio  me rte ke az 
okozott vagyoni ha tra ny nagysa ga to l fu gg.  To bb szerzo  (jogosult) esete n az egyes se rtetteknek 
okozott vagyoni ha tra ny o sszeado dik e s uto bbi vagyoni ha tra ny lesz a mino sí te s alapja. 
Fontos megjegyezni, hogy a sza zezer forintot meg nem halado  vagyoni ha tra ny okoza sa puszta n 
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szaba lyse rte snek mino su l mind a szerzo i jogok, illeto leg az ahhoz kapcsolo do  egye b jogok 
megse rte se, mind az u reshordozo  dí j, illetve reprogra fiai dí j megfizete se nek elmulaszta sa 
esete n (Ld. 2012. e vi II. to rve ny a szaba lyse rte sekro l, a szaba lyse rte si elja ra sro l e s 
szaba lyse rte si nyilva ntarta si rendszerro l, 238/A. § (1) bek. a) e s b) pontok).  
A vagyoni ha tra ny meghata roza sa elso sorban szake rto i ke rde s, amelyben a Szerzo i Jogi 
Szake rto  Testu let a ltal kialakí tott elvek, illeto leg norma k is fontos szerephez jutnak. A 
bu ncselekme ny eredme nye nek o sszegszeru sí te se ka rbecsle s alapja n to rte nik, amelynek alapja t 
a ka r e s az elmaradt vagyoni elo ny ke pezi. Eszerint: a ka r a vagyonban okozott e rte kcso kkene s, 
az elmaradt vagyoni elo ny pedig azon e rte k, amellyel a se rtett vagyona bu ncselekme ny 
hia nya ban gyarapodott volna. Ennek leggyakoribb megjelene si forma ja az elmaradt haszon, a 
kamat, vagy a munkabe r. 
 
Ugyancsak jelento se ge van a jogse rte s su lya nak, jellege nek, illeto leg az elko vete s helye nek.  
Ne ha ny szemelve ny a gyakorlatbo l:  

- ha moziban bemutatott filmek jogosulatlan ma sola sa vagy forgalmaza sa to rte nik ezen 
mu vek lega lis video  forgalmaza sa t megelo zo en, egy darab mu soros video kazetta netto  
listaa ra t e s ha rom darab mozijegy a tlaga ra t, o sszesen kb. 15.000,- Ft-ot tekintenek 
ira nyado nak filmenke nt vagy jogse rte senke nt (Kiss 2001: 27) 

- mu soros video kazetta k jogosulatlan to bbszo ro ze se ne l e s terjeszte se ne l a mu soros 
video kazetta belfo ldi kiado i netto  listaa ra t tekintik kiindula si alapnak a vagyoni ha tra ny 
meghata roza sa na l, e s ehhez ja rul me g az u n. viszontforgalmaza si ka r, ami azt jelenti, 
hogy egy adott ko rnye ken a forgalmazott hamis kazetta elveszi a helye t egy eredeti 
mu soros kazetta nak, í gy a jogtiszta kazetta kat ko lcso nzo  video te ka-tulajdonosokat is 
ka r e ri (Kiss 2001:28) 

- szoftver jogosulatlan to bbszo ro ze se e s terjeszte se esete n a szerzo nek, illeto leg 
joguto dja nak okozott vagyoni ha tra ny me rte ke t a szoftverpe lda nyok kiskereskedelmi 
a ra nak alapul ve tele vel kell meghata rozni (to bb kiskereskedelmi a r esete n a szoftver 
eredeti forgalmazo ja veze rke pviselete nek a rait figyelembe ve ve) e s annak eredeti 
o sszege bo l le kell vonni az A FA -t, majd a jogosulatlanul haszna lt szoftverek 
pe lda nysza ma t kell megszorozni az egyse ga rral (Ld. Szerzo i Jogi Szake rto  Testu let 
15/2000. sza mu  szake rto i ve leme nye) 

 
 

3. A számítógépes programokkal kapcsolatos visszaélések  
 
A sza mí ta stechnika kive telesen gyors fejlo de se – sokak a ltal elismerten – me lta nytalan 
helyzetbe hozta a szerzo ket, o ria si erko lcsi e s anyagi ka rt lehet okozni nekik. „A szoftverek a 
digita lis korszak u j tí pusu , szerzo i jogilag ve dendo  alkota sai. Ugyanolyan ve dendo  e rte knek 
mino su lnek, mint a ku lo nbo zo  irodalmi, tudoma nyos, mu ve szeti alkota sok.” (Spra nitz 2007:74) 
Az í te lkeze si gyakorlatban leginka bb a ku lo nbo zo  programok illega lis leto lte se bo l, illeto leg az 
ezen teve kenyse ghez kapcsolo do  jogdí j-fizete si ko telezettse g elmulaszta sa bo l eredo  
jogse relmek elbí ra la sa meru l fel megoldando  proble make nt.  
Az elso  gyakorlati jelense g az u n. kalo zszerverek mu ko de se hez ko theto , amelyekro l sok esetben 
te rí te sko teles programok to ltheto k le, sokszor ellenszolga ltata s feje ben. A kialakult gyakorlat 
szerint a nem ingyenes - a nem szabad felhaszna la s ko re be tartozo  – sza mí to ge pes programnak 
az interneten ele rheto  u n. kalo zszerverekro l – emelt dí jas SMS-ek feje ben – to rte no  leto lte se 
nem tekintheto  jogszeru  felhaszna la snak, hanem olyan to bbszo ro ze s, ami a jogtulajdonosnak 
vagyoni ha tra nyt okozva a szerzo i jogok megse rte se bu ncselekme nye t valo sí tja meg. (BH 2009. 
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232.) 
A ma sik alapveto  ke rde s az, hogy a ku lo nbo zo  sza mí to ge pes programok kiza ro lag saja t ce lra e s 
felhaszna la sra to rte no , aka r egyszeri ma sola sa bu ncselekme nynek mino su l-e? A kialakult 
gyakorlat szerint megvalo sí tja a szerzo i e s szomsze dos jogok megse rte se nek a ve tse ge t, aki a 
sza mí to ge pi programot nem forgalomba hozatal vagy jo vedelemszerze s ce lja bo l, hanem 
kiza ro lag saja t felhaszna la sra aka r egy pe lda nyban is ma solja. (BH 2003. 101.) 
Ugyancsak megvalo sí tja a bu ncselekme nyt az, aki a saja t sza mí to ge pe nek a lemeze re 
(winchester) a ma s sza mí to ge pi programja t e s a hozza  tartozo  dokumenta cio kat (szoftvereket) 
viszi a t, amelyeke rt szerzo i dí jat nem fizet, e s e teve kenyse ge vel o sszefu gge sben a szoftverek 
szerzo inek vagyoni ha tra nyt okoz (BH 2000. 288. II. pont). 
Ebben a fejezetre szben ku lo n kell szo lnunk az u n. torrent-file-ok leto lte se vel kapcsolatos 
bu nteto jogi gyakorlatro l. Az u n. bittorrent technolo gia olyan adata tviteli protokoll, amelynek 
re ve n ke t, vagy to bb egyenrangu  sza mí to ge p ko zo tt le tesu l kapcsolat ko zvetlen adat-leto lte sek 
ce lja bo l.  Ahhoz, hogy egy felhaszna lo  ke pes legyen e mu velet elve gze se re, u n. kliens programra 
van szu kse ge, amely egy olyan szoftver, ami egyben e technika kezelo  felu lete t is adja. 
 
Az esetleges jogse rte sek kivizsga la sakor az ala bbi ke rde seket kell vizsga lni:  

a) Az adott szolga ltato  jogosult-e az u n. elektronikus kereskedelemben az ilyesfajta 
teve kenyse gre, azaz: lega lis ko zvetí to  szolga ltato nak mino su l-e? 

Mindenekelo tt megjegyezne nk, hogy egyes a llamokban a lega lisan mu ko do  szolga ltato  
felelo sse ge is mega llapí thato , ha tud bizonyos jogse rte sekro l e s ahhoz hozza  is ja rul (Nagy-
Britannia: „notice and take down” elneveze ssel mu ko do  gyakorlat).  
Az elektronikus kereskedelmi szolga ltata sok, valamint az informa cio s ta rsadalommal 
o sszefu ggo  szolga ltata sok egyes ke rde seiro l szo lo  2001. e vi CVIII. to rve ny (a tova bbiakban: 
Ekertv.) alapja n – ha az adott szolga ltato  jogosult a fenti teve kenyse gre –, akkor az adott 
honlap u zemelteto i a ltala ban to bb, az Ekertv. szerinti ko zvetí to  szolga ltato i teve kenyse get is 
szolga ltatnak. A jogszaba ly alapja n az „informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo  szolga ltata s az 
elektronikus u ton, ta vollevo k re sze re, ellenszolga ltata s feje ben nyu jtott szolga ltata s, 
amelynek ige nybeve tele t a szolga ltata s ige nybevevo je egyedileg kezdeme nyezi.” (Ka rma n - 
Me sza ros – Nagy – Szabo  2010:51) 
A ke rde s szaba lyoza sa kapcsa n fontos kiemelni az Euro pai Parlament e s a Tana cs a ltal 2000. 
ju nius 8-a n elfogadott, az informa cio s ta rsadalommal o sszefu ggo  szolga ltata sok, ku lo no sen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi ke rde seiro l rendelkezo  2000/31/EK Ira nyelvet (a 
tova bbiakban: EKI), amelynek egyes szaba lyai meghata rozza k azokat a – kive teles – eseteket, 
amikor a ko zvetí to  szolga ltato t nem terheli bu nteto jogi felelo sse g az a ltala hozza fe rheto ve  tett 
informa cio ke rt. 
b) Az adott terme ke rt kell-e fizetni valamilyen internetes dí jat?  
c) Az adott program szerzo i jogi ve delem alatt a ll-e? 

 
Terme szetesen vannak olyan esetek, amelyek sora n a jogse rte s eleve kiza rhato : to bbek ko zo tt 
ilyennek lehet tekinteni az u n. shareware (promo cio s ce llal publika lt) e s freeware (ingyenes) 
programokat stb. „Te ny azonban, hogy az ilyen fa jlok csere je nagysa grendekkel alatta marad a 
jogtalannak: egyes felme re sek szerint uto bbi teszi ki pe lda ul a zeneleto lte sek 95%-a t. 
Napjainkban csak az Egyesu lt A llamokban to bb tí zmillio ra teheto  az illega lis leto lte sekben 
re sztvevo k sza ma, vila gviszonylatban pedig ez a sza m minden bizonnyal ennek to bbszo ro se. Ez, 
o sszevetve azzal az adattal, hogy felme re sek szerint az amerikai internethaszna lo k 40%-a 
to lto tt ma r le jogse rto  tartalmat, szemle lteti az illega lis fa jlmegoszta s elterjedtse ge t.” (Dornfeld 
2014:54). 
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A hazai jogalkota s a ke rde s megí te le se kapcsa n elso sorban arra helyezte a hangsu lyt, hogy a 
fa jlmegoszta s jo vedelemszerze s ce lja t szolga lja-e, vagy sem. A Btk. alapja n nem valo sí tja meg a 
bu ncselekme nyt az, aki ma snak vagy ma soknak a szerzo i jogro l szo lo  to rve ny alapja n fenna llo  
szerzo i vagy ahhoz kapcsolo do  joga t vagy jogait to bbszo ro ze ssel vagy lehí va sra to rte no  
hozza fe rheto ve  te tellel se rti meg, felte ve, hogy a cselekme ny jo vedelemszerze s ce lja t ko zvetve 
sem szolga lja. (385. § (5) bek.) 
Terme szetesen sokan felvetik kritikake nt, hogy a jogse rto k to bbse ge nincs is tiszta ban a 
cselekme nye jogellenesse ge vel. Mindazona ltal megjegyezne nk, hogy a magyar 
Alkotma nybí ro sa g 2014-ben – le nyege ben precedens e rte kkel – kimondta, hogy „az internet 
nem jogmentes teru let,” az u j technolo gia k a ltal nyu jtott tereken e s felu leteken is e rve nyesu lnek 
a valo  vila g jogi norma i. (19/2014. (V. 30.) AB hata rozat) 
Ami az u n. „torrenteze ssel” kapcsolatos jogse rte seket illeti, a ku lo nbo zo  euro pai a llamokban 
elve gzett felme re sek szerint csak a felhaszna lo k nagyja bo l harmada van teljesen tiszta ban azzal, 
mi sza mí t lega lisnak, e s mi nem (Nagy-Britannia 2013). Da nia ban a tlagosan tí zbo l he t ember 
hajlik arra, hogy elfogadja a kalo zkoda st, ha az maga nce lbo l to rte nik. Ha az illega lis leto lte s 
haszonszerze si ce llal to rte nik, az a to bbse g sza ma ra elfogadhatatlan.  
Norve gia ban 2009-ben illega lis fa jlmegoszto kro l zene ket leto lto k ara nya a 30 e v alattiakna l 80 
sza zale k volt. 2014-re a 30 e v alatti norve g polga roknak mindo ssze ne gy sza zale ka to lt le 
illega lis fa jlmegoszto kro l zene ket, e s mindo ssze egy sza zale kuk mondta azt, hogy a zene ket 
elso sorban ilyen helyekro l szerzi be. A norve g jelente s ke szí to i szerint a dra mai va ltoza s 
egye rtelmu  oka az, hogy a fiatalok sza ma ra sokkal vonzo bbak lettek a lega lis 
streamszolga ltata sok, mint pl. a Spotify. 
Magyarorsza gon a Hamisí ta s Elleni Nemzeti Testu let a magyar ko ze piskola sok (16 e vesne l 
ido sebb) ko re ben ve gzett felme re st 2015-ben (ld. Felme re s a magyar ko ze piskola s dia kok 
jogve dett digita lis tartalmakkal kapcsolatos szoka sairo l e s attitu djeiro l, Hent fu zetek 2016.): 
ha romnegyedu k me g egyszer sem fizetett internetes leto lte se rt. 78 % to rve nytelennek í te li meg 
a fa jlmegoszto  oldalak haszna lata t. De csak 50 %-uk igyekszik a to rve nyes u ton valo  
megszerze sre. 2011-ben volt az elo zo  felme re s, akkor a dia kok 1 %-a hallgatott zene t fizeto s 
oldalakon, ez az e rte k ma ra ma r 12 %. 
A fenti jelense g megolda sa ra sza mos szaba lyoza si javaslat szu letett, amelyek ko zu l a francia u n. 
„fokozatos va lasz” elja ra st emelne nk ki: ennek le nyege, hogy az elleno rzo  hato sa g 

 elso  alkalommal figyelmezteto  e-mailt ku ldene a felhaszna lo nak,  
 ma sodik alkalommal ma r aja nlott leve lben is e rtesí te st ku ldene,  
 harmadik alkalommal pedig az internet-hozza fe re se t egy ho napto l egy e vig terjedo  

perio dusban korla tozna k.  
 
 

4. A zeneművek felhasználásával kapcsolatos jogsértések 
 
A zenemu vek nyilva nossa gra hozatala (ld. leja tsza sa) ugyancsak jogdí j-fizete si ko telezettse ggel 
pa rosul, amelynek kontrollszerve a Magyar Szerzo i Jogve do  Iroda Egyesu let (a tova bbiakban: 
Artisjus).   
A zenemu vek bejelente se hez a szerzo knek mindenekelo tt szu kse ges regisztra lni a ma r emlí tett 
jogkezelo  szervne l, amely ingyenesen megteheto , aka r csak azt ezt ko veto  esetleges 
mu bejelente s.  
A bejelente st ko veto en a szerzo  jogosultta  va lik a zenemu  minden egyes nyilva nos felhaszna la sa 
uta n u n. szerzo i jogdí jra. Ennek feloszta sa, illeto leg o sszege nek meghata roza sa azon adatok 
alapja n to rte nik, amelyeket a felhaszna lo  (ld. ra dio , televí zio s csatorna, rendezve nyszervezo , 
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stb.) szolga ltat – jogszaba ly, vagy szerzo de s – alapja n az Artisjus re sze re. A szerzo  alapveto  
ko telezettse ge, hogy a bejelento -lapon a valo s szerzo se get e s szerzo se gi ara nyokat ko zo lje az 
Egyesu lettel. A szerzo k e s joguto dok í ra sos e rtesí to ben kapnak ta je koztata st a sza mukra 
felosztott jogdí jakro l. Az elso  oldal mindig a szerzo  adatait e s a jogdí jak pe nzu gyi o sszesí te se t 
tartalmazza. Az e rtesí to  to bbi oldala pedig a jogdí jak e s az elhangza sok re szletes adatairo l ad 
ta je koztata st. 
A zenemu vek esete ben ugyancsak e rve nyes az a klauzula, miszerint a szerzo i jogi ve delem az 
alkota st a szerzo  szellemi teve kenyse ge bo l fakado  egye ni, eredeti jellege alapja n illeti meg. A 
ve delem nem fu gg mennyise gi, mino se gi, eszte tikai jellemzo kto l vagy az alkota s szí nvonala ra 
vonatkozo  e rte kí te letto l. (Szjt. 1. § (3) bek.) 
Schwertner ugyanakkor ra mutat egy re go ta visszate ro  proble ma ra, amely a zenemu vek 
bejelente se vel e s a szerzo i jogi ve delem keletkeze se vel a ll o sszefu gge sben: „aze rt kell a 
zeneszerzo knek kiemelten to rekedniu k az egye nise g e s az eredetise g mine l fokozottabb 
megjelení te se re a mu vekben, mert e ke t saja tossa g biztosí tja szerzeme nyeik sza ma ra a jogi 
ve delmet {…} a jog oldala ro l ezen krite riumok megle te t a llí tjuk fel ko vetelme nyke nt a 
zeneszerzo  alkota sa val szemben, melyeket az oltalomra e rdemesse g vizsga latakor bina ris 
ko dke nt is alkalmazhatunk akke ppen, hogy azok a szerzeme nyben fellelheto k-e, eza ltal a mu  
ve delemre jogosult-e, vagy nem leleheto k fel, s a mu vet nem illeti meg az oltalom.” (Schwertner 
2010:67). 
Zenemu vek esete ben jogosultnak tekintheto  a zeneszerzo , a szerzo ta rs, a joguto dok, az Artisjus, 
illeto leg a ku lo nbo zo  – mu ve szeti management-tel is foglalkozo  – u gyno kse gek. 
A fenti ko vetele sekbo l eredo  mulaszta sok leggyakrabban a ku lo nbo zo  – e ttermi, szo rakoztato -
ipari stb. – jellegu  va llalkoza sok esete ben fordulnak elo . Az egyse gesnek mondhato  bí ro i 
gyakorlat alapja n a szerzo i vagy a szomsze dos jogok megse rte se nek ve tse ge megvalo sul, ha a 
vende gla to -ipari egyse get mu ko dteto  kft. ra dio ke szu le k mu ko dtete se vel zeneszolga ltata st 
nyu jt, de a kft. u gyvezeto  igazgato ja a zeneszolga ltata s uta n ja ro  jogdí jat a jogosultnak 
felszo lí ta s ellene re sem fizeti meg. A szerzo i vagy szomsze dos jogok megse rte se ve tse ge nek 
elko vete si magatarta sa a jogdí j megfizete se nek elmulaszta sa, amelyet az a terme szetes szeme ly 
valo sí t meg, akinek ko telesse ge lett volna a fizete si aktus teljesí te se, e s az ko zo mbo s, hogy a 
jogdí j megfizete se kinek a vagyona t terhelte volna. (BH 2002. 301.) 
A fenti esetko r alo l is kive telt ke peznek azok az esetek, amikor az adott va llalkoza s – le nyege ben 
o nhiba ja n kí vu l - nem ke pes az adott ta rgyido szakra vonatkozo  dí jfizete si ko telezettse ge nek 
eleget tenni.  A szerzo i e s a szomsze dos jogok megse rte se nek ve tse ge ben – a ta rsadalomra 
vesze lyesse g hia nya ban – nem a llapí thato  meg a vende gla to -ipari maga nva llalkoza st folytato  
va dlott bu nteto jogi felelo sse ge, aki az ARTISJUS Magyar Szerzo i Jogve do  Iroda Egyesu lettel 
ko to tt mega llapoda s alapja n va llalja, hogy a ge pi zeneszolga ltata s feje ben jogdí jat fizet, de 
ennek – a va llalkoza s sikertelense ge folyta n – csak re szben ke pes eleget tenni. (BH 2001. 307.) 
 
 

5. A bűncselekmény megvalósulási szakaszairól általában 
 
A bu ncselekme ny a vagyoni ha tra ny beko vetkeze se vel va lik befejezette . A gyakorlatban 
ugyanakkor to bbszo r proble ma t okozhat a bu ncselekme ny kí se rleti szakasza nak 
mega llapí thato sa ga, amely elso sorban annak fu ggve nye, hogy a vagyoni ha tra ny 
beko vetkeze se nek mekkora volt a rea lis ese lye. A bí ro sa gnak ilyenkor azt is e rte kelnie kell, hogy 
1. milyen okbo l nem valo sult meg a bu ncselekme ny valamennyi te nya lla si eleme, illeto leg 2. 
milyen foku  volt a potencia lis se rtetti ko r (ld. szerzo i jogi jogosultak) vesze lyeztetettse ge. A 
gyakorlatbo l – exemplifikatí v jelleggel – ke t do nte st cita lna nk: 
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• A szerzo i e s a szomsze dos jogok megse rte se ve tse ge nek a kí se rlete valo sul meg, ha az 
elko veto  sza nde ka a jogellenesen ma solt videokazetta knak e rte kesí te sre felkí na la sa val 
32 jogtulajdonos e rdekeinek a se relme re ira nyult, de a cselekme ny eredme nye nek – a 
vagyoni ha tra nynak – a beko vetkeze se t a pro bava sa rla s folyta n to rte nt lelepleze s e s a 
videokazetta k lefoglala sa megakada lyozta (BH 1998. 324.) 

• A szerzo i e s szomsze dos jogok megse rte se bu ncselekme nye nek a kí se rlete t nem 
valo sí tja meg az, aki u jsa ghirdete sben – a kiza ro lagos forgalmazo k e rdeke t 
vesze lyeztetve – a mu soros videokazetta k e rte kesí te se t hirdeti meg (BH 1995. 623.) 

 
 
6. A megindult büntetőeljárások specialitásai 
 
A bu nteto elja ra sro l szo lo  1998. e vi XIX. to rve ny (a tova bbiakba Be.) alapja n a nyomoza s az 
u gye sznek vagy a nyomozo  hato sa gnak hivatali hata sko re ben, valamint a nyomozo  hato sa g 
tagja nak hivatali mino se ge ben tudoma sa ra jutott adatok alapja n vagy feljelente sre indul meg. 
(170. § (1) bek.) Nyomoza st az u gye sz vagy a nyomozo  hato sa g rendel el, e s erro l feljegyze st 
ke szí t. A feljegyze sbo l ki kell tu nnie, hogy milyen bu ncselekme ny miatt e s mikor indí tottak 
nyomoza st. (170. § (2) bek.) 
A szerzo i vagy szerzo i jogok megse rte se esete n a kiza ro lagos nyomozo  hato sa g a Nemzeti Ado -
e s Va mhivatal (a tova bbiakban: NAV). A felderí te sek hate konysa ga t no veli, hogy a NAV - a 
legfo bb u gye sz engede lye vel a ku lo n to rve nyben meghata rozott felte telek esete n - az Euro pai 
Unio  taga llamainak nyomozo  hato sa gai, tova bba  az Euro pai Rendo rse gi Hivatal (EUROPOL) 
re szve tele vel egy u gyre vagy u gyek meghata rozott csoportjaira ko zo s nyomozo  csoportot 
alakí that, illeto leg abban re szt vehet. (Be. 36. § (5) bek.) 
A ta rgyalt bu ncselekme ny felderí te se kapcsa n sza mos nehe zse ggel kell sza molnia a nyomozo  
hato sa goknak: a ma r to bbszo r cita lt 2010-es OKRI kutata s ezen u gytí pusok jellemzo ike nt 
ra mutat arra, hogy „ {...} nagyon sokszor komoly kihí va st jelent a nyomozo  hato sa gok sza ma ra 
a se rtettek kile te nek mega llapí ta sa, a velu k valo  kapcsolattarta s, eze rt azt gyakran nem 
ero ltetik. A bizonyí ta si folyamatban a ltala ban ennek ku lo no sebb jelento se ge t nem la tja k, a 
se rtettek kihallgata sa to bbnyire nem mutatkozik szu kse gesnek. Eze rt nem ve letlen, hogy az 
u gyek 41%-a ban az elja ro  hato sa gok nem e rtesí tette k a se rtetteket, 8%-a ban pedig csak egy 
re szu ket. Az ismert jogkezelo  szervezetekkel, ke pviseleti joggal rendelkezo  u gyve di iroda kkal 
viszonylag kialakult egyfajta mechanikusnak tu no  kapcsolattarta s, magyarorsza gi ke pviselo vel 
nem rendelkezo  ku lfo ldi jogtulajdonos ce gek esete n azonban ez gyakorlatilag megoldatlan.” 
(Ka rma n – Me sza ros – Nagy – Szabo  2010:8) 
A nyomozati, illeto leg va dszakaszhoz ko to tten megjegyezne nk, hogy a ta rgyalt bu ncselekme ny 
ta rsadalomra vesze lyesse ge nek cseke lyebb foka, illeto leg az egyes jogse rte sek jellege oka n a Be. 
to bb konstrukcio  alkalmaza sa val is leheto ve  teszi a bí ro sa gi elja ra s mello ze se t. 
 
 
6.1. A közvetítői eljárás lehetőségének igénybe vétele 
 
A szerzo i jogok megse rte se vel kapcsolatos bu ncselekme nyek – a Be. a ltal meghata rozott 
esetekben e s felte telekkel – ko zvetí to i elja ra sra utalhato k, amennyiben az okozott vagyoni 
ha tra ny az 50.000.000 Ft-ot nem haladja meg. E processzus ce lja, hogy a felek bí ro sa gon kí vu l, 
un. media cio s elja ra s kerete ben mega llapodjanak egyma ssal az okozott vagyoni ha tra ny 
jo va te tele nek me rte ke ro l e s mo dja ro l.  A folyamatot ba rmelyik fe l kezdeme nyezheti, 
ugyanakkor vannak bizonyos megszorí to  to rve nyi felte telek, mint: 
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1) a gyanu sí tott beismero  valloma sa 
2) a gyanu sí tott va llala sa e s ke pesse ge arra ne zve, hogy az okozott se relmet a se rtett a ltal 

elfogadott mo don e s me rte kben jo va  tegye 
3) mindke t fe l hozza ja rula sa az elja ra s lefolytata sa hoz stb. (Be. 221/A. § (3) bek.) 

 
Az u gye sz a ko zvetí to i elja ra sra utala s felte teleinek vizsga lata ce lja bo l meghallgathatja a 
gyanu sí tottat e s a se rtettet. Amennyiben a fenti felte telek teljesu lnek, az u gye sz a ma r 
folyamatban le vo  bu nteto elja ra st 6 ho napi ido tartamra felfu ggeszti. 
 
6.2. A vádemelés elhalasztásának alkalmazása 
 
Az u gye sz a va demele s helyett ha rome vi, ku lo no s me lta nyla st e rdemlo  esetben pedig o te vi 
szabadsa gveszte sne l nem su lyosabb bu ntete ssel bu ntetendo  bu ncselekme ny miatt - a 
bu ncselekme ny su lya ra, e s a rendkí vu li enyhí to  ko ru lme nyekre tekintettel - egy e vto l ke t e vig 
terjedo  ido re hata rozattal elhalaszthatja, ha ennek a gyanu sí tott jo vo beni magatarta sa ban 
mutatkozo  kedvezo  hata sa felte telezheto . (Be. 222. § (1) bek.) 
A szerzo i jogok megse rte se esete n az u gye szse gek gyakran alkalmazza k a fenti elja ra st, hiszen 
az elko veto k sok esetben fiatalkoru  (pl. illega lis szoftver-leto lte sek), vagy pedig ege sz 
egyszeru en kifoga stalan e letvezete su , bu ntetlen elo e letu  szeme lyek. Jelen esetben is to rve nyi 
krite rium ugyanakkor, hogy az okozott vagyoni ha tra ny az 50.000.000 Ft-ot nem haladhatja 
meg. 
 
6.3. A bírósági eljárások karakterisztikája 
 
Amennyiben bí ro sa gi elja ra sra keru l sor, akkor annak elja ra si saja tossa gait elso sorban az 
va diratban foglalt mino sí te sben szereplo  vagyoni ha tra ny nagysa ga hata rozza meg, ennek 
alapja n:  
• elso  fokon a ltala ban az adott u gyre illete kes ja ra sbí ro sa g í te lkezik, kive ve a ku lo no sen 

jelento s vagyoni ha tra nyt okozo  szerzo i vagy szerzo i joghoz kapcsolo do  jogok megse rte se 
esete n, ilyenkor ugyanis az elso foku  bí ro sa gke nt az adott u gyre illete kes to rve nysze k ja r el 
(Be. 16. § (1) bek. s) pont) 

• a ve do i re szve tel nem minden esetben ko telezo  
 
A bizonyí ta si elja ra s sora n a ltalta ban nem mello zheto  szake rto k kirendele se, amely jelento sen 
megno veli a bu nu gyi ko ltse gek o sszege t. Ezzel kapcsolatban megjegyezheto , hogy „a bu nu gyi 
ko ltse g o sszege gyakorta magasabb a megí te lt pe nzbu ntete sne l, nemegyszer to bb sza zezer 
forint, so t esetenke nt millio s nagysa grendu .” (Ka rma n – Me sza ros – Nagy – Szabo  2010:8). 
A terheltettek szemben kiszabott szankcio k tekintete ben a pe nzbu ntete s, illeto leg a pro ba ra 
bocsa ta s, valamint az elkobza s domina l. „A terheltekkel szemben alkalmazott szankcio kat 
szemle lve egye rtelmu  a pe nzbu ntete s elso dleges szerepe (55%). Ezt ko vetik az o na llo an 
alkalmazott {…} inte zkede sek (26%), ami gyakorlatilag pro ba ra bocsa ta sokat jelent. A 
szabadsa gveszte sek ara nya 16%, amelyek ko zu l ve grehajtando  szabadsa gveszte sre csak 3 
elko veto t í te ltek. Ilyen í te letek kiszaba sa ra me g a legnagyobb ta rgyi su lyu  u gyekben sem keru l 
sor, ezt csak az elko veto  szeme lyi ko ru lme nyei, bu no zo i elo e lete induka lja esetenke nt” (Ka rma n 
– Me sza ros – Nagy – Szabo  2010:8). 
A ma r hivatkozott OKRI tanulma ny kutata si eredme nyei alapja n a ta rgyido szakban 
„leggyakrabban CD-k, DVD-k, merevlemezek e s ruhanemu k lefoglala sa ra, majd elkobza sa ra 
keru lt sor.” (Ka rma n – Me sza ros – Nagy – Szabo  2010:8). 
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7. Záró gondolatok  
 
A szerzo i jogve delem „gyu jto fogalom”, amelynek hate kony megvalo sula sa hoz nem elegendo  a 
bu nteto jog eszko zta ra. A szerzo i jog teru lete re tartozo  jogse rte seket sem szu kse ges minden 
esetben bu ntetni, a bu nteto jog ve gso  eszko zke nt to rte no  ige nybe ve tele nek a ta rgyalt jogteru let 
kapcsa n is marade ktalanul e rve nyesu lnie kell. Ennek megfelelo en a polga ri jogi, a szaba lye rte si 
jog, illeto leg a va mjog szankcio rendszere is egyara nt releva ns a jogse rto  cselekme nyek 
elbí ra la sa szempontja bo l. A teljesko ru  ve delem mindazona ltal csak olyan jogszaba lyi ha tte rrel 
biztosí thato , amelyben – az a ltala nos maga njogi ko dexen kí vu l (ld. Ptk.) – adott egy ku lo na llo  
szerzo i jogi to rve ny (ld. Szjt.), valamint a – folyamatos va ltoza sban le vo  – ahhoz kapcsolo do  
„szomsze dos jogokra” is ira nyado  jogszaba lyi struktu ra. 
A ke rde s tova bbra is az marad, hogy milyen – a szerzo i jogokkal kapcsolatban a llo  – 
jogse rte seket szu kse ges kriminaliza lni, illeto leg dekriminaliza lni?3 Ne zetu nk szerint a jelenleg 
hata lyos Btk. megfelelo  mo dszert haszna l akkor, amikor elso sorban az okozott vagyoni ha tra ny 
me rte ke to l teszi fu ggo ve  a ta rgyalt cselekme nyek bu nteto jogi e rte kele se t. Az egyes szerzo i 
mu vek ko zo tt nyilva nvalo an szu kse gtelen lenne differencia lni, me g akkor is, ha a jogse rte sek 
gyakorisa ga teljesen elte ro  ke pet mutat a ku lo nbo zo  tí pusu  alkota sokna l. 
Egyes szerzo k szerint a bí ro sa gi gyakorlatban „indokolt ku lo nbse get tenni azok ko zo tt, akiknek 
a fo  jo vedelmi forra suk, vagy legala bbis az egyik fo  jo vedelmi forra suk hamisí ta sbo l sza rmazik 
(azaz u zletszeru en ko vetik el a szerzo i jogi jogse rte seket), e s azok ko zo tt, akik egye bke nt nem 
ebbo l e lnek. Bu nteto jogi felle pe st ke tse gtelenu l az elo bbiekkel szemben indokolt fenntartani.” 
(Ka rma n – Me sza ros – Nagy – Szabo  2010:8). 
Ibolya Tibor szerint „az audiovizua lis mu vek leto lte se Magyarorsza gon lega lis, a felto lte s pedig 
egyre szt bizonyí thatatlan, illetve rendkí vu l ko ltse ges bizonyí ta ssal ja r, ma sre szt a vagyoni 
ha tra ny okoza sa t, mint eredme nyt ekkor sem lehet mega llapí tani, az elmaradt vagyoni elo ny 
konkre t o sszege nek hia nya ban.” Javaslata szerint azokat kell bu ntetni, akik to bb sza z terabyte 
jogve dett anyagot tesznek leto ltheto ve  e s ebbo l havonta to bbmillio s hasznot hu znak. 
A magunk re sze ro l is u gy ve lju k, az a helyes jogi szaba lyoza s, ha csak a komoly, kereskedelmi 
ce lzatu  jogse rto ket szankciona ljuk. A felme re sek egye rtelmu en bebizonyí totta k, hogy a 
haszonszerze si ce lzatu  cselekme nyeket a ta rsadalom is elí te li, a kisebb jogse rte sek 
szankciona la sa t azonban igazsa gtalannak tartja. 
A fentiek oka n u dvo zlendo nek tartjuk azt a to rve nyi megolda st is, amely a szellemi tulajdonjog 
elleni bu ncselekme nyek esete ben – bizonyos felte telekkel – leheto ve  teszi az u gy ko zvetí to i 
elja ra sra utala sa t. Itt nem za rko zna nk el atto l a leheto se gto l sem, hogy a Be. tova bbi ko nnyí to  
felte teleket hata rozzon meg a processzus ige nybe ve tele tekintete ben (pl. aka r a 8 e vig terjedo  
szabadsa gveszte ssel fenyegetett cselekme nyek esete ben is to rve nyi leheto se gke nt lehetne 
megfogalmazni az u gy ko zvetí to i elja ra sra utala sa t). 
 
 
  

                                                        
3kriminalizáció: adott cselekmény bűncselekménnyé nyilvánítása; dekriminalizáció: büntetőjogon kívüli eszközök 

igénybe vétele  
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Márkus Edina – Megyesi Judit: 
 

A kultúra civil partnerei 
 
 
Absztrakt: A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-ben kérdőíves felmérést végzett a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program partnerszervezeteivel kapcsolatban levő civil szervezetek körében. 
Országszerte 3725 bejegyzett, formális és informális szervezetet kérdeztek a működési 
kereteikről és a tevékenységi profiljukról. A kérdőíves kutatás célja az volt, hogy megismerhető 
legyen az a civil szervezeti kör, amely a kulturális intézményekkel együttműködik egy-egy 
településen. A tanulmány ennek a vizsgálatnak az eredményeit foglalja össze. 
 
Abstract: In 2014, the National Institute for Culture conducted a survey among civil society 
organizations involved in partner organizations of the Cultural Public Employment Program. 
Throughout the country, 3725 registered, formal and informal organizations have been asked 
about their operating frameworks and their activity profile. The aim of the research was to get 
acquainted with the civil organizations that cooperates with cultural institutions in a 
settlements. The study summarizes the results of this research. 
 
 

1. Bevezetés 
 
A civil szervezetek fontos szereplői a települések helyi társadalmának, számos szervezet az 
önkormányzati intézményekkel közösen tevékenykedik azért, hogy a lakossági igényeket 
kielégítse. 
A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-ben kérdőíves felmérést végzett a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program partnerszervezeteivel kapcsolatban levő civil szervezetek körében. 
Országszerte 3725 bejegyzett, formális és nem intézményesült, informális szervezetet 
kérdeztek a működési kereteikről és a tevékenységi profiljukról. A kérdőíves kutatás célja az 
volt, hogy megismerhető legyen az a civil szervezeti kör, amely a kulturális intézményekkel 
együttműködik egy-egy településen (Nemzeti Művelődési Intézet 2014:1-2). 
A ’90-es évek elejétől kezdve a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évente végez nonprofit 
szervezeti adatgyűjtést és helyzetelemzést a nonprofit szektorról, amely elsősorban a 
szervezetek alap-, működési- és gazdasági jellemzőinek feltárására irányul, így alapadatokat 
tekintve idősoros adatok is rendelkezésre állnak a szektor egészéről. A Nemzeti Művelődési 
Intézet vizsgálata azért speciális, mert kifejezetten azt a kört vizsgálja, amely a kulturális 
intézmények környezetében fellelhető, a Nemzeti Művelődési Intézet partnerszervezeteivel 
együttműködik. 
A következőkben a kérdőíves felmérés adatainak elemzését megelőzően azokat a korábbi hazai 
kulturális célú civil szervezetekre irányuló vizsgálatokat tekintjük át, amelyeket a kérdőíves 
felmérés kapcsán fontosnak vélünk. 
Az adatok elemzésénél arra törekedtünk, hogy megnézzük azt, hogy az országos átlaghoz, a 
szektor egészéhez képest mennyiben más vagy mennyiben hasonló a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program partnereivel kapcsolatban lévő civil szervezeti kör. Mivel a 
vizsgálat 2014-ben volt, így a KSH 2014-es nonprofit adatgyűjtésének adatait vesszük alapul az 
összehasonlításkor. 
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2. Előzmények 
 
A számos nonprofit témájú hazai szakirodalmi munka közül néhány foglalkozik kifejezetten a 
kulturális célú szervezetek szerepével, ezek nagyrészt a 90-es évek második felében és a 2000-
es években született írások. 
Kuti 1997-es Központi Statisztikai Hivatal adataira építő általános vizsgálata a szervezetek 
működéséről, szolgáltatásairól (N=4656). A Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány 2000-
ben végzett vizsgálata. Harsányi – Kovács 2000 évi budapesti kulturális szervezetekre 
vonatkozó felmérése (N=411) a szervezetek működési jellemzőinek, szolgáltató szerepének 
feltárásának céljával. A Third System and Employment4 vizsgálat, amelynek a keretében kelet-
közép európai, köztük debreceni kulturális nonprofit szervezeteket vizsgáltak (N=422, N=65) 
a működési jellemzőkre (tartalmi, anyagi), foglalkoztatási jellemzőkre összpontosítva. Blénesi 
– Mandel – Szarka 2003-as „A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézmények” 
vizsgálata (N=2642), amely során a kulturális civil szervezetekre is kitértek, erre a szervezeti 
körre is vonatkoznak megállapítások. 
A ’90-es évek elejétől kezdve a Központi Statisztikai Hivatal Magyarországon évente végez 
nonprofit szervezeti adatgyűjtést és helyzetelemzést a nonprofit szektorról. Az éves 
adatgyűjtés alapkérdőíve mellett 1994-től egy-egy tevékenységi területre (szociális 1994, 
oktatási és tudományos 1996, kulturális 1997, környezetvédelmi 1998, egészségügyi 1999, 
településfejlesztési 2000, szociális 2002) kiterjedő vizsgálatot is végeznek, az adott területen 
működő szervezetek működéséről, szolgáltatási és támogatási tevékenységükről. 1997-ben a 
kulturális célú szervezetek vizsgálata (N=4656), részletes helyzetfeltárás a szervezetek 
működésről, szolgáltatásaikról (Kuti, 1999), azt mutatja, hogy a nonprofit szervezetek a 
kilencvenes évek második felére – mind adományosztó, mind szolgáltatási teljesítményeiket 
tekintve – a kulturális szféra fontos szereplőivé váltak. Az aktív szervezetek több mint fele 
számolt be valamilyen szolgáltatótevékenységről emellett jellemző tevékenységi forma még az 
adományosztó és a közösségi művelődési feladatok ellátása. Jellemző a többféle tevékenység 
folytatása egyidőben, különösen gyakori a kulturális szolgáltatás, valamint a közösségi 
művelődés összekapcsolódása. A szervezetek közel egynegyedét a tevékenységeknek ez a 
kombinációja jellemezte. Az összes kulturális célú nonprofit szervezet egyötöde kifejezetten 
szolgáltatásra szakosodott, 15 százaléka pedig a közösségi művelődési (például olvasóköri, 
nyelvművelő) tevékenységet tekintette legfőbb feladatának (Kuti, 1999:15). 
A kulturális szervezetek problémáinak, kihívásainak a feltárását nyújtotta a Civil Társadalom 
Fejlődésért Alapítvány 2000-es vizsgálata, amelyben a KSH 1997-es kulturális szervezeti 
vizsgálatának másodelemzése után fókuszcsoportos interjúkat végeztek a kulturális szektor 
különböző területein dolgozó civil szervezetek képviselőivel. A másodelemzés célja, a kulturális 
célú szervezetek társadalmi, gazdasági környezetét meghatározó tényezők feltárása, valamint 
a szervezetek szektorszintű jellemzőinek összegzése volt. A fókuszcsoportos interjúk során a 
szervezetek tevékenységéből adódó speciális problémákra összpontosítottak. A másodelemzés 

                                                        
4 Az Euro pai Bizottsa g ta mogata sa val le trejo tt kutata s (Third System and Employment) a civil szektor 
foglalkoztata sban beto lto tt jelenlegi e s lehetse ges szerepe nek felta ra sa ra ira nyult az euro pai orsza gokban ha rom 
teru leten: a kultu ra; a ko rnyezetve delem e s a szocia lis szolga ltata sok teru lete n. Ennek a kutata snak a re szeke nt az 
Euro pai Bizottsa g ta mogata sa val jo tt le tre az Art and Cultural Cities: New Employment Laboratories kutata s. A 
kutata s elso  szakasza ban, amelyet az Instituto per il Mediterraneo vezetett, nyugat-euro pai (olasz, ne met, spanyol) 
va rosokat vizsga ltak. A ma sodik szakaszban a Drezdai Egyetem Szociolo gia Inte zete e s a go rlitzi Sza szorsza g 
Kultura lis Infrastruktu ra ja e rt Inte zet vezete se vel, a Volkswagen Alapí tva ny ta mogata sa val ko ze p-euro pai 
orsza gok, Csehorsza g, Lengyelorsza g, Lettorsza g, Magyarorsza g, Ne metorsza g va rosait (Pra ga, Krakko , Riga, 
Debrecen, Drezda, Go rlitz, Weimar) vonta k be a vizsga latba. 
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és a fókuszcsoportos beszélgetések alapján megállapították, hogy a nonprofit szervezet 
kulturális területen komoly szolgáltató szerepet töltenek be, de súlyos problémáik vannak: a 
szolgáltatásaik színvonalának emelése; szervezetek működésének fejlesztése a nyújtott 
szolgáltatással összhangban; a környezetüket meghatározó viszonyok elemzése, és az ahhoz 
való alkalmazkodás; a közönség bevonása, mozgósítása; valamint az együttműködő 
partnerekkel való viszony kiépítése, illetve a meglévő kapcsolatok ápolása. 
2000-ben 411 budapesti kulturális célú nonprofit szervezetre kiterjedő kérdőíves vizsgálat 
(Harsányi – Kovács, 2002) célja a szervezetek működési jellemzőinek, szolgáltató szerepének 
feltárása volt. A kutatás során az alapítási motivációkra, fontosabb jellemzőkre alapozva a 
szervezeteknek négy markánsan elkülönülő csoportját mutatták ki. 
Többek között a debreceni kulturális célú szervezetek vizsgálatát tűzte ki célul 2000-ben az 
Európai Bizottság által támogatott a Third System and Employment program. A program célja 
a kulturális célú nonprofit szervezetek helyzetének elemzése kelet-közép-európai városokban 
az alábbi témakörök mentén: a szervezetek létrehozásának motívumai, a működési keretek 
bemutatása, értékelése; a szervezetek céljai, fő tevékenységei, célcsoportja; a szervezetek 
működésének anyagi feltételei; a szervezetek foglalkoztatási jellemzői, szerepe, az önkéntes 
munka arányai; a szervezetek saját helyzetének értékelése, a kulturális és gazdasági helyzet 
értékelése az adott régióban. 
A kárpát-medencei magyar kulturális intézményekről és szervezetekről (határon túli 
szervezetek) 2003-ban végzett átfogó vizsgálatnak (N=2642) (Mandel, 2004), amely a kultúra 
egész területét egységes – ugyanakkor a szakmai területek sajátosságait is figyelembe vevő – 
kérdőíves módszerrel vizsgálta, vannak a civil szférát érintő megállapításai. A kulturális 
intézményi adatbázis létrejöttének elsődleges célja volt, hogy lehetőleg teljes és átfogó képet 
nyújtson a kárpát-medencei magyar kulturális intézményekről és szervezetekről, azok 
személyi és működési feltételeiről, szakmai tevékenységéről. A kutatás további céljai, hogy – a 
kulturális intézmények adatait (elérhetőségét, szakmai tevékenységük jellemzőit) egy egységes 
és átlátható, mindenki számára hozzáférhető rendszerbe foglalva – lehetővé váljanak az 
adatbázisra alapozott összehasonlító vizsgálatok és regionális elemzések, valamint egy-egy 
szakmai terület részletes feltérképezése. A 2003-as vizsgálati eredmények arról tanúskodnak, 
hogy a magyar kisebbség kulturális intézményrendszere évről évre egyre több lábon álló 
hálózatot jelent, amelyben az egyes intézményi szereplők különböző keretek között és eltérő 
tulajdonosi-működtetési struktúrában tevékenykednek. Az utóbbi másfél évtized egyik 
legfontosabb jelensége, hogy folyamatosan nő a civil kezdeményezések, az állami szférától 
független finanszírozású és irányítású intézmények, és főleg szervezetek szerepe (Fábri, 2004). 
Összegezve a kulturális célú nonprofit szervezetek intézményi formáikat, területi 
elhelyezkedésüket, alapítóikat tekintve igen sokszínűek. 2000-es évek elején már nemcsak, 
mint a közösségi művelődés intézményei, hanem mint szolgáltatók is jelen vannak a lakosság 
kulturális szükségleteinek kielégítésében, kiegészítő, fejlesztő funkcióban. 
 
 

3. A Kulturális Közfoglalkoztatási Program partnerszervezeteivel 
kapcsolatban levő civil szervezetek 
 
2014-ben a Nemzeti Művelődési Intézet kérdőíves felmérést végzett a Kulturális 
Közfoglalkoztatási Program partnerszervezeteivel kapcsolatban levő civil szervezetek körében. 
A kérdezőbiztosokkal végzett felvétel során országszerte 3725 formális és informális 
szervezetet kérdeztek a működési kereteikről és a tevékenységi profiljukról (Nemzeti 
Művelődési Intézet 2014:1-2). A kutatás 908 településen és a főváros 18 kerületében zajlott. A 
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létrejött civil kataszter elsősorban a szervezetek alapjellemzőinek és tevékenységi köreinek 
megismerésére alkalmas. 
 
 

3.1. Alapjellemzők 
 
A következőkben a felmérés szervezeti jellemzőkre vonatkozó egységéből az alapítás évére, a 
szervezeti formára, a közhasznú státusra és a taglétszámra vonatkozó adatokat tekintjük át. 
Ha az alapítás évét tekintjük, a megkérdezett civil szervezetek közül a legrégebbi 1685-ben jött 
létre, a három legfiatalabb szervezetet pedig a felmérés évében, 2014-ben alapították. A 
válaszok alapján, a legtöbb közösség 1998-ban és 2007-ben alakult, 149-149 szervezet ezekben 
az években kezdte meg munkáját. A (civil)szerveződések felmérésének igénye hazánkban 
először 1848-ban jelent meg, az első adatfelvételt ugyanakkor csak 1872-ben végezték el, 
amelyet 50 év kihagyással, 1932-ben ismételtek meg. Ezek alapján vélelmezhető, hogy a 1872 
előtt alapított szervezetekről kevés, illetve (részben) hiányos központi, korabeli írásos 
dokumentáció maradt fenn. A felmérésben résztvevő szervezetek közül a legrégebbi kivételével 
valamennyi már az első adatfelvétel utáni időkben került megalakításra 1878-tól, így ezekről a 
csoportokról már több írásos dokumentum fellelhető, ugyanakkor ezek a felmérések nem 
voltak olyan pontosak, mint a mai nyilvántartások. Az 1989-es egyesülési törvény már 
hozzájárult a központi információgyűjtés és elemzés naprakésszé tételéhez, a magyarországi 
adatfelvétel hagyománnyá válásához, majd ezért a munkáért ’92-től a KSH egyik új osztálya (is) 
felelőssé vált (Balogh – Mészáros – Sebestyén 2003:4-5) és 1993-tól folyamatosan van 
adatgyűjtés. 
Az egyesületek rendszerváltás utáni alapítása, újraalapítása során önkéntesen szerveződő, 
saját alapszabállyal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közösségek jöttek létre, míg az 
alapítványok elnevezésükből adódóan „tartós közérdekű célra alapító okiratban létrehozott 
célvagyonok” lettek (Bartal 2005:6), amelyek 1987-ben kerültek be a Polgári Törvénykönyvbe, 
ekkortól hozhatók létre újra Magyarországon. A kilencvenes évek elején az alapítványok – 
közösségi érdekeket szolgáló tevékenységük miatt – több állami támogatásban és 
kedvezményben részesülhettek (adóalap-csökkentés a támogatóknak, adómentes ösztöndíjak 
stb.), mint az egyesületek. Ez a jelenség erőteljesen indikálta akkoriban az alapítványok 
létrehozását az egyesületekkel szemben. Nem a tevékenység, a választott feladat határozta meg 
az ahhoz elviekben legjobban illeszkedő működési formát (egyesület, alapítvány), hanem az, 
hogy éppen melyik szervezeti forma számára adott az érvényes jogszabályi feltételrendszer 
nagyobb esélyt a működőképesség fenntartásához anyagi értelemben (Márkus 2016). A két 
meghatározó öntevékeny szervezeti forma közötti arány az 1997. évi közhasznúsági törvény 
révén változott, mely az egyesületi formát (is) segítő intézkedéseket tartalmazott (Csoba – 
Juhász – Márkus – Szabó 2003). 
2014-ben a KSH adatai szerint a 63,9 ezer működő civil és egyéb nonprofit szervezet bő 
egyharmada (22 ezer) alapítványi formában működik, 42 ezer társas nonprofit szervezetként 
(Központi Statisztikai Hivatal 2015). A kérdőíves kutatásban résztvevő 3725 szervezet között 
az egyesületek száma jóval magasabb, 2559 szervezet e szerint a bejegyzett forma szerint végzi 
tevékenységét, ez a kutatásba bevont szervezetek 68,68%-a. A megkérdezetteknek 20,96%-a, 
781 szervezet formája alapítvány (1. ábra). Tehát a felmérésben szereplő szervezetek esetében 
jellemzőbb a társas szervezeti forma. Ennek az állhat a hátterében, hogy az egyesületi forma 
inkább kedvez a szolgáltatásokat nyújtó, társas jellegű tevékenységnek, amely a kulturális, 
szabadidős tevékenységet végző szervezetek esetében kézenfekvő. Mivel a partnerszervezetek 
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környezetében lévő szervezetek döntően ilyen tevékenységűek, ez indokolhatja a teljes 
szektorhoz viszonyítva a magasabb egyesületi arányt. 
 
 
 

1. ábra: A válaszadók szervezeti forma szerinti megoszlása N=3725 
 

 
 
A mintában szereplő civilek közül 3699 szervezet közhasznú státuszú. Közülük 3070 
közhasznúnak, 629 kiemelten közhasznú szervezetnek vallja magát, a nem közhasznú 
szervezetek száma elenyésző. Ez az adat jelentősen magasabb, mint a szektor egészére 
vonatkozó 2014-es KSH felmérés esetében. 2014-ben a közhasznú státussal rendelkező 
szervezetek hányada a korábbi 2013-as 55%-ról mintegy 15%-kal, 40%-ra esett vissza 
(Központi Statisztikai Hivatal 2015). Ennek a civil törvény közhasznúsági jogállásra vonatkozó 
szigorítása5 lehet az oka, amely 2014-ben kezdte éreztetni a hatását. A kiemelten közhasznú 
minősítésre vonatkozó önbevallás feltételezhetően a 2011. év előtti szervezeti állapotra 
vonatkozik, hiszen a „2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” egyértelműen rendelkezik a 
közhasznúvá minősítés egyfokúvá válásáról, a kiemelten közhasznú státusz megszűnt. A 
nonprofit szervezetek jellegüknél fogva, egyfajta közhasznú, közösségi feladatot végeznek. A 
közösségi hasznosság a nonprofit szervezetek tudományos/statisztikai definícióját alkotó öt 
jellemző (autonómia, intézményesültség, önkéntesség, közhasznúság, pártpolitika-mentesség) 
része (Reisinger 2010:108-109). Ugyanakkor egy szervezet közhasznú minősítését az (is) adja, 

                                                        
5 A közhasznúság egy minősítés, ennek révén bizonyos kedvezményekhez juthat a szervezet, de kötelezettségekkel 
is jár, amely elsősorban a szervezeti működés nyilvánosságára vonatkozik. Azonban a megszerzésének a feltételei 
a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló törvény révén szigorodtak. A kötelezettségek vállalásán túl a közhasznúsági státusz 
megszerzésének feltételei Magyarországon lett nyilvántartásba véve, olyan szervezeti formában, amely lehetővé 
teszi a közhasznú státusz megszerzését. A létesítő okiratnak tartalmaznia kell a törvény által előírt kötelező 
tartalmi elemeket is. Létesítő okiratában rögzíti, hogy milyen közfeladatokat végez, s ezeknek a törvényi hátterét 
is megadja. Ezen túl megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, 
ezeknek a feltételeknek a teljesítését szolgáló mutatókat is rögzíti a törvény. 
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hogy közösségi feladatát nem csak tagjai kisebb csoportja érdekében látja el, de a társadalom 
egyes szegmenséért vagy akár a társadalom egészéért (Kákai 2009:70). 
Ahogyan a 2. ábra adatai mutatják a megkérdezettek közül legtöbb szervezet (a válaszadók 
56%-a) 11-50 fős tagsággal rendelkezik. Vélhetően ez az a szervezeti méret, amely komolyabb 
infrastruktúra nélkül, zökkenőmentesen működtethető. Ez a taglétszám azért is lehet 
domináns, mert hazánkban 10 főtől lehet egyesületet létrehozni és a felmérésben résztvevők 
nagyobb része egyesületi formában működik. A 10 fő alatti szervezetek vélelmezhetően vagy 
alapítványok, civil társaságok vagy olyan informális közösségek, amelyek esetében nincs 
létszámbeli kritérium. Vannak olyan szervezetek, amelyek formalizált struktúra szerint végzik 
munkájukat, mások baráti kisközösségként dolgoznak együtt egy jó ügy érdekében (Bartal 
2005:7). Gyakorlati tapasztalatok alapján azok a civilek, amelyek létszáma a 10 főhöz közelít, 
nem ritkán kizárólag egy adott téma körül vagy egy megnevezett ügy érdekében végeznek 
tevékenységet. Őket önkéntes munkával és segítőkkel támogatja leginkább a helyi közösség. A 
2000-es évekre ez a fajta részvétel meghaladta a 400 ezer fős jelenlétet Magyarországon 
(Balogh – Mészáros - Sebestyén 2003:15). 
 
 

2. ábra: A szervezetek száma taglétszám szerint (db) N=3452 

 

 
 
 
3.2. Szervezeti tevékenység 
 
A kérdőív másik nagy egysége a válaszadó szervezetek tevékenységi köreire, illetve fő 
tevékenységi profiljára kérdezett rá. Ezekre a kérdésekre minden szervezettől érkezett felelet, 
több válasz volt adható. Ahogyan az 1. táblázat mutatja a vizsgálat eredménye szerint 
legmeghatározóbb a kulturális feladatok ellátása, amelyet a legtöbben, 1009-en végeznek, de 
hangsúlyos még a szabadidős, a sport és az oktatás tevékenység is. 
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1. táblázat: A Nemzeti Művelődési Intézettel partnerségben álló civil szervezetek fő tevékenységei, 2014. 
(egy válaszadó több választ is megadhatott) 

 

Jellemző tevékenység megjelölése 
Válaszok 
száma (db) 

Válaszok 
aránya % 

kulturális 1009 20,18 
szabadidő-hobbi 651 13,02 
egyéb 554 11,08 
sport 520 10,40 
oktatás 371 7,42 
településfejlesztés-szépítés 306 6,12 
polgárvédelem-tűzoltás 245 4,90 
környezetvédelem 214 4,28 
egészségügy 170 3,40 
szociális ellátás 170 3,40 
fogyatékkal élők segítése és 
képviselete 

141 2,82 

érdekvédelem-jogvédelem 133 2,66 
nagycsaládosok segítése és képviselete 125 2,50 
vallási-egyházi 105 2,10 
nemzeti, etnikai kisebbségek segítése 
és képviselete 

102 2,04 

nemzetközi kapcsolatok 77 1,54 
kutatás 54 1,08 
gazdaságfejlesztés és képviselet 50 1,00 
politika 4 0,08 
ÖSSZESEN 5001 db 100% 

 
A 19 tevékenységtípus, amely közül a kutatásban résztvevők választhattak, bár nem egyezik 
meg teljes mértékben a KSH éves adatfelvételében megjelölt kategóriákkal, a 
tevékenységtípusok közel hasonlósága miatt az adatok részben összevethetőek. 
A Központi Statisztikai Hivatalnak 63894 nonprofit szervezet szolgáltatott 2014-ben adatot a 
szervezet alaptevékenységéről. Van egy olyan kérdés az adatlapon, amely arra irányul, hogy mi 
a szervezet legjellemzőbb tevékenysége. Itt a szervezetek egy tevékenységet jelölhetnek meg. 
Ha összevetjük az 1. és a 2. táblázat adatait, megállapíthatjuk, hogy a hazai szektor 
szervezeteinek tevékenység szerinti megoszlása hasonló a Nemzeti Művelődési Intézet 
partnerszervezeteivel kapcsolatban lévő civil szervezetek fő tevékenységeivel. 
 
  



 

 

 44 

2. táblázat: A KSH által nyilvántartott civil szervezetek fő tevékenységei, 2014. 
(Központi Statisztikai Hivatal, 2014) 

 

Fő tevékenység megjelölése 
Szervezetek 
száma 

Szervezetek 
aránya % 

szabadidő, hobbi 10 674 16,7 
kultúra 8 766 13,7 
oktatás 8 550 13,4 
sport 7 792 12,2 
szociális ellátás 5 635 8,8 
településfejlesztés 3 828 6,0 
szakmai, gazdasági érdekképviselet 3 578 5,6 
egészségügy 2 924 4,6 
közbiztonság védelme 2 257 3,5 
környezetvédelem 1 843 2,9 
gazdaságfejlesztés 1 788 2,8 
vallás 1 390 2,2 
kutatás 1 345 2,1 
polgárvédelem, tűzoltás 839 1,3 
többcélú adományosztás, nonprofit 
szövetségek 

767 1,2 

nemzetközi kapcsolatok 762 1,2 
jogvédelem 753 1,2 
politika 403 0,6 
ÖSSZESEN 63894 db 100% 

 
A tevékenységre vonatkozó adatok áttekintése alapján az is megállapítható, hogy a hazai civilek 
négy legdominánsabb feladatvállalása a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az oktatáshoz, a 
kultúrához és a sporthoz kapcsolódott 2014-ben. Ha idősoros adatokat, korábbi kutatásokat 
nézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy ez a tevékenységszerkezet nem változott az elmúlt 20-30 
évben. Nemcsak a hazai, de a kelet-közép-európai országokat tekintve is ez tapasztalható 
(Salamon – Anheier 1995, 1999). Ennek hátterében a folytonosságot vélik a kutatók felfedezni, 
amely alatt azt értik, hogy a szervezetek egy része a rendszerváltás előtt is létezhetett (gyakran 
igaz nem formalizáltan), így a szervezetek infrastruktúrával, képzett, kapcsolatokkal, 
rendelkező vezetőkkel működtek tovább a fordulatot követően, folytonosan tudták működtetni 
a szervezetet és átadni a tudásukat az újabb szervezeti tagoknak (Márkus 2016). 

 
 
4. Összegzés 
 
Összegzésképpen elmondható, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet partnerszervezeteivel 
kapcsolatban levő civil szervezetek a hazai szektor többségét alkotó szervezetekhez hasonlóan 
kulturális – szabadidős – sport és oktatási tevékenységet végeznek. Döntően a tevékenység 
jellegének megfelelően egyesületi formában működnek és a 2014-es vizsgálatkor nagyon nagy 
arányban közhasznú minősítésűek. Jellemzően 10 és 50 fő közötti taglétszámúak, amely érthető 
is, mert a magasabb taglétszám komolyabb infrastruktúrát igényel. Ez azonban azt is jelenti, 
hogy főként kis- és közepes szervezetek vannak a kulturális intézmények 
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partnerszervezeteinek a környezetében. Az együttműködés minőségi jellemzői leginkább 
kvalitatív kutatási módszerek alkalmazásával ismerhetők meg, így érdemes fókuszcsoportos 
vagy félig strukturált interjúk alkalmazásával is megvizsgálni a partnerszervezetekkel 
kapcsolatban lévő civil szervezeteket. Ebben az esetben az alapjellemzőkön túl olyan 
kérdésekre is választ kaphatunk, hogy miért azokon a területeken működnek együtt, mire lenne 
szükségük a szorosabb együttműködéshez, milyen segítséget tud nyújtani nekik a művelődési 
intézményrendszer a jövőben, milyen fejlesztési terveik vannak. 
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Ponyi László:  
 

„Isten háta mögötti kontextusok” 

Közösségtanulmányok, kisebbségi közösségek kutatásának 

módszertani alapjai 
 
Absztrakt: A szerző a tanulmányban röviden elemezi és bemutatja a magyar és nemzetközi 
közösségtanulmányokat, azok jelentéseit és jellegzetességeit. Ugyancsak vázlatosan ismerteti a 
magyar kisebbségi kutatásokat, ezen belül is főként a roma kutatásokat. Bemutatja továbbá a 
kisebbségi közösségek főbb módszertani kérdéseit. 
 
Abstract: In their paper they show and briefly analyse the Hungarian and international 
antecedents of community studies. They also look at its’ meanings and peculiarities. They 
briefly describe minority research in Hungary with special emphasis on roma research as well 
as the main methodological questions of conducting research on minority communities.  
 
 
Ma már a közművelődési tevékenység egyik legfőbb célja, legerősebb szakmai orientációja a 
lokális – nem egy esetben kisebbségi – közösségek fejlesztése és megerősítése. Ennek a 
tevékenységnek egyik kiindulási alapja és vonatkozási pontja a közösségek tudományos 
szempontú vizsgálata. Fontos feladatként jelentkezik a korábbi, közösségekkel kapcsolatos 
elméleti és gyakorlati ismeretek áttekintése, kritikai elemzése, mai korra való adaptálása. 
Jelenti ez a meglévő módszertani bázis továbbfejlesztését, új módszerek elméleti 
megalapozását és a gyakorlatba való átültetésének folyamatát is. Reményeink szerint 
munkánkkal a fent jelzett folyamatokat segítjük, részben megalapozzuk, részben kiegészítjük. 
Tanulmányunkban röviden elemezzük és bemutatjuk a közösségi tanulmányok (community 
studies) jelentéstartalmait, tudománytörténeti előzményeit és jellegzetességeit. A 2010-es 
évekig vázlatosan ismertetjük a főbb magyarországi kisebbségi, ezen belül is főként a roma 
kutatásokat, valamint a kisebbségi közösségek kutatásának főbb módszertani kérdéseit. Jelen 
írásunkat elsődleges célja miatt szakirodalmi tanulmánynak is tekintjük. 
 
 
A közösségtanulmányok elméleti megalapozása, szellemi előkészítése elsősorban Ferdinand 
Tönnies és Max Weber nevéhez fűződik. Tönnies az emberi akaratok viszonyait, más néven az 
emberi kapcsolatokat nevezi a közösség lényegének, amit valóságos és szerves életnek is tekint. 
Gondolkodásában a közösség körébe tartozik a családi élet, melynek sajátos alanya a nép, a 
falusi élet, amelynek alanya a község és a városi élet, melynek pedig az egyház az alanya. 
Tönnies a közösség fogalmához – a család és a vallás – mellett olyan szociális alapon szerveződő 
konstrukciókat is rendel, mint a szomszédság és barátság (Tönnies 2000:441-459).  
 
Weber alapján: 
„Közösségnek nevezzük azt a társadalmi kapcsolatot, ha a társadalmi cselekvést – az egyes 
esetben, vagy az esetek nagy átlagában, vagy a tiszta típusban – a résztvevők szubjektíve átérzett 
(érzelmi, indulati vagy tradicionális) összetartozásán alapuló beállítottság jellemzi.” (Weber 
1987:66)  
 
Hasonlóan a társadalmi cselekvés megközelítéséhez, a társadalmi kapcsolat azt jelenti 
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Webernél, ha több személy kognitív magatartása kölcsönösen igazodik egymáshoz, és azt az 
egymáshoz való közös igazodás irányítja. Ez a kapcsolat aztán a legkülönfélébb társadalmi 
formációkban, közösségekben ölthet testet. Szerinte beszélhetünk rendi, nemzeti, osztály, vagy 
éppen akár egy falu közösségéről is (Weber 1987:68). Ahhoz, hogy közösségről beszélhessünk, 
négy feltételnek kell fennállnia. Elsőként kell említenünk a társadalmi tér, vagy lokalitás 
meglétét. Másodsorban a közös érdekeket és közös identitásokat, amelyek közösséggé 
formálják az embereket. Harmadrészt a közösség tagjai között szükségképpen interakciók 
történnek, negyedrészt pedig arra van szükség, hogy a közösség önmagát is azonosítsa ezekben 
a cselekvésekben (Cohent (1985) idézi Kovács 1997:10).6 
 
A közösségtanulmány fogalmának és jellegzetességeinek megragadásánál Sárkány Mihály 
definícióját vesszük alapul. A közösségtanulmányok 
„…mint módszer lényege egymással összefüggő, egymást átható társadalmi folyamatok leírása és 
értelmezése egy világos társadalmi kereten belül, melynek körvonalait mind a kutató, mind a 
vizsgált csoport tagjai személyesen érzékelik.” (Sárkány 2000:57)  
 
A definíció alapján is, így a közösségtanulmányok egyelőre nem tekinthetőek sem 
tudománynak, sem valamilyen más tudomány aldiszciplinájának. Inkább a 
társadalomtudomány egy módszerének nevezhetjük, ahogyan Kovács is fogalmaz:  
„...e kutatási tradíció semmiképpen aldiszciplinája a szociológiának, a néprajznak, az 
antropológiának, netán a kultúrakutatásnak. Sokkal inkább módszer, műfaj és zsáner ezeken 
belül, vagy ezek elegyében.” (Kovács 2007:9)  
 
A nyugati típusú közösségtanulmányok három, történelmileg kialakult nemzedékéről lehet 
beszélni. Az első generációs közösségtanulmányok lényegében a szociológiából fejlődtek ki, 
ahol a közösséget adottnak, statikusnak gondolták. A történeti távlattal nem foglalkoztak, 
vizsgálatuk tárgyát túlidealizált organikus és egészséges egységnek fogták fel (Kovács 2007:9). 
A 20. század hetvenes éveiben a kutatási módszerek gyökeres megújulását hozta magával a 
második nemzedék jelentkezése. Itt elsősorban négy új kutatási módszert kell megemlítenünk. 
A megalapozott elméletet (Glaser – Strauss 1967), Clifford Geertz „sűrű leírását” (Geertz 1994), 
Granovetter kapcsolatháló elemzését (Granovetter 1973) és Kevin Lynch mentális térképezési 
eljárását (Lynch 1960).  
 
A megalapozott elmélet (grounded theory) kidolgozása Barney Glaser és Anselm Strauss 
nevéhez fűződik. Véleményük szerint az elméletet a konkrét tapasztalatra, empíriára épülő 
kutatásoknak és arra épülő következetes elemzéseknek kell megelőznie (analitikus indukció).  
 
„A grounded theory azon a feltételezésen alapul, hogy az általánosság különböző szintjein 
megfogalmazott értelmezések fontosak a társadalmi jelenségek mélyebb megértéséhez, ám az is 
fontos, hogy ezek az elméleti érvek ne szakadjanak el a cselekvések és jelenségek helyi 
értelmezésétől.” (Feischmidt 2007:238).  
 
Clifford Geertz úgynevezett sűrű leírása – hasonlóan a megalapozott elmélethez – 
paradigmatikus változásokat hozott a közösségtanulmányokban, a tudományos gondolkodás a 
hermeneutikus megértés mintájának is nevezte azt. Geertz szerint:  
”…az elméletalkotás legfontosabb feladata nem az, hogy elvont szabályszerűségeket 

                                                        
6 Tudomásunk szerint a Kovács Éva által szerkesztett 2007-ben megjelent Közösségtanulmány – Módszertani jegyzet 

mind a mai napig a legátfogóbb, legalaposabb hiánypótló munka ebben a témában. 
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kodifikáljunk, hanem az, hogy lehetővé tegyünk sűrű leírásokat. (…) …nem az, hogy az esetektől 
elvonatkoztatva, hanem az, hogy az esetekben általánosítsunk.” (Geertz 1994:220)  
 
Geertz azt mondja, hogy az elmélet a leírásnak alárendelődik. Azonban ez a leírás úgy tér el a 
puszta események rögzítésétől, hogy abban már megjelennek az események közötti 
összefüggések és az általánosítás is. Ezért is sűrű leírás ennek a módszernek a neve. 
„…az antropológus az ilyen tágabb értelmezéseket és elvontabb elemzéseket rendszerint úgy 
közelíti meg, hogy csipp-csupp ügyekkel köt egyre behatóbb ismeretséget. Ugyanazokkal a 
nagybetűs realitásokkal: Hatalom, Változás, Elnyomás, Munka, Szenvedély, Tekintély, Szépség, 
Erőszak, Szeretet, Presztízs kerül szembe, amelyekkel mások – történészek, közgazdászok, a 
politikai tudomány művelői és szociológusok – baljósabb formában találkoznak; csakhogy ő 
eléggé isten háta mögötti kontextusban kerül szembe velük.” (Geertz 1994:214-215)  
 
Megjegyzendő, hogy társadalmi viszonyok bemutatására a sűrű leírás módszere alapján, már 
végeztek Magyarországon terepkutatást Drávacsehiben és Szendrőládon (Feischmidt – Szuhay 
1997).  
 
Granovetter véleménye szerint az ismerősök (gyenge kötések) összefonódása a társadalomban 
kisebb valószínűséggel fordul elő, mint a barátoké (erős kötés). Ebből adódóan lényegében az 
emberek csoportjai alacsony sűrűségű hálózatot alkotnak, ahol sok lehetséges és fontos 
kapcsolat hiányzik.  
A szoros baráti kapcsolatokból álló csoport pedig szorosan kötött lesz, ahol a lehetséges 
kapcsolatok többsége jelen van. A gyenge kötésekkel nem rendelkező társadalmi rendszerek 
pedig töredezetté válnak. (Granovetter 1973) 
 
Lynch (1960) 5 éven keresztül vizsgálta 3 amerikai város esetében, hogy a mentális térképezés 
módszerével, milyen elemek segítségével rajzolják meg az adott város képét a vizsgálatban 
résztvevők. Lynch állítása szerint a résztvevők 5 fő elem segítségével a környezetükről 
konzisztens képet festettek. Ezek az elemek a következők: 1. Kisebb utak, utcák és különböző 
közlekedési lehetőségek (paths). 2. Jól értelmezhető és elválasztható határok: falak és épületek 
(edges). 3. A város viszonylagosan nagyobb részei, kerületei jellegzetes karakterjegyekkel 
(regions). 4. A város csomópontjai, kereszteződései (nodes). Végül pedig a város emblematikus 
nevezetességei, jelképei, amelyek referencia pontként működnek (landmarks). 
A 90-es évektől, a harmadik nemzedék kutatásainak központi kérdése az lett, hogy a vizsgálati 
alanyok hogyan definiálják újra közösségeiket és az azokhoz való tartozásukat. Egyre 
erősebben vetődött fel a kérdés, hogy valójában mi is szervezi ezeket a közösségeket, milyen 
hozadékai jelentkeznek a közösség tagjainak az életében. A közösségi tanulmányok ekkora már 
beépítették a társadalmi tőke elméleteit is. Itt elsősorban Bourdieu (1997, 1998), Coleman 
(1988, 1990, 2001) és Putnam (2000) neveit kell megemlítenünk.  
 
A magyar közösségtanulmányok indulása tulajdonképpen a múlt század 30-as éveiben induló 
falukutató mozgalommal kezdődött, amely még a modern szociológia kialakulását is 
megelőzte.7 A közösségtanulmányok harmadik nyugati nemzedékéhez hasonlóan, a kutatások 
középpontjába olyan témák kerültek, mint a kisebbségi, főként roma közösségek társadalmi 
viszonyainak vizsgálata, a nemi szerepek közösségbeli változásai, a lokális és közpolitikák 
jelenségei, azok változásai a közösségekben. Magyarországon ezek a nagy témák kiegészültek 

                                                        
7 A modern szociológia megszületése Magyarországon lényegében éppen a falukutató mozgalomra való válasz eredményeként is 

értelmezhető (Kovács 2007). 
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még a szegénységgel és kirekesztettséggel is. Ezekről nagyszerű összefoglaló történeti és 
jelenkori képet fest meg Kotics József (2007) és Váradi Mónika Mária két tanulmányában is 
(2007a; 2007b). A migráció, az etnicitás és a munkaerőpiac közös összefüggéseit az erdélyi 
munkavállalók esetében vizsgálta tanulmányában Pulay Gergő (2007). Az aprófalvak, illetve 
kisközösségek tanulmányozásában megjelent a feminista, illetve a gender szempontok 
érvényesítése, a nők és férfiak közötti különbségek bemutatása, a nők és férfiak helyi 
politikában való részvételének, a gyereknevelés és a házimunka arányának vizsgálata, a 
gazdasági aktivitás és a nemi szegregáció kutatása is (Tímár 2007). Az elmúlt ötven év 
kistelepüléseken jelentkező migrációs folyamatok vizsgálata is markáns irány a hazai 
közösségtanulmányok sorában, amelyet tanulmányában Virág Tünde foglalt össze (2007). 
 
A továbbiakban a roma közösségekkel kapcsolatos jelentősebb kutatásokat mutatjuk be 
röviden.  
 
Az első igazán fontos cigánykutatásnak Magyarországon az 1893-as összeírást lehet nevezni. A 
vizsgálat a romák számát ekkor 272 777 főben határozta meg.8 A felmérést követően mintegy 
50 évig nem történt aztán a cigány lakosságot érintő kutatás vagy felmérés. Az 1930 és 1960 
közötti időszak romákkal – ezen belül is elsősorban az oláh cigányokkal – kapcsolatos 
etnográfiai kutatásainak két nagy tematikája létezett. Az egyik a hagyományos cigány 
mesterségek feltárása és rögzítése, a másik pedig a roma folklór kutatása. A kutatások tehát a 
korábbiakban még nem irányultak a romák aktuális társadalmi viszonyainak vizsgálatára. 
Ahogy Szuhay Péter is megállapítja:  
„A kutatás tehát nem a „valódi” cigány kultúra leírására törekedett, hanem a magyar népi kultúra 
archaikus rendszerének megismerésére. A cigányok és nem cigányok együttélésének 
hangsúlyozása mintegy legitimálta azt a gondolatot, hogy a cigányság kultúrája kizárólag átvétel 
eredménye. (Szuhay 2007:90).  
 
Meg kell megemlítenünk még a cigányság társadalmi helyzetét, elmaradottágát vizsgálni 
hivatott kutatásokat és összeírásokat is a II. világháború után és az 1950-es években. A 
felméréseket főként azok a munka-, egészség- és oktatásügyi szakminisztériumok végezték, 
amelyeknek a feladat- és hatáskörébe tartozott akkoriban a cigányság ügye. A vizsgálatok célja 
ekkoriban elsősorban a cigányság elmaradottságának feltárása és megszüntetése volt. Ezeken 
a felméréseken alapult az MSZMP KB 1961. évi határozata is, amely akkoriban az oktatási és a 
lakhatási körülmények, valamint a munka javításában látta a kivezető utat (Szuhay 2007:91). 
Kemény István vezetésével zajlott 1971-ben az a vizsgálat, amelyet már valóban a cigányság 
társadalmi viszonyait feltáró és elemző szociológiai vizsgálatnak is nevezhetünk (Kemény – 
Janky – Lengyel 2004; Kemény – Rupp – Csalog – Havas 1976). Ezt követték aztán az ugyancsak 
Kemény István nevével fémjelzett, 1993/1994-es, majd 2003-as adatfelvételek. A kutatók 
1971-ben 320 000, 1994-ben 450 000-500 000, 2003-ban pedig már 600 000 főre becsülték a 
cigányság országon belüli számarányát. Meg kell jegyeznünk azonban azt is, hogy a 2001-es 
népszámláláson megközelítőleg csupán 190 000 személy vallotta magát cigánynak.  
 
Spreen (1992:34-58) szerint a nehezen körülhatárolható társadalmi csoportok két módon 
értelmezhetőek. Egyrészt az adott csoportok relatíve kis létszáma miatt, másrészt pedig a 
rejtőzködő magatartásuk alapján. A rejtőzködés ebben az esetben azt jelenti, hogy a csoport 

                                                        
8 A kutatás alapján állandó letelepedett ebből 243 432 fő, huzamosabb ideig egy helyben tartózkodó 20 406, vándorló pedig 8938 fő 

volt. A tanköteles roma gyerekek 69%-a nem járt iskolába. Arányát tekintve a roma populáció területi megoszlása egyenetlen volt, 

ebben az időszakban főként az erdélyi megyékben éltek (105 034 fő). 
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tagjai próbálják elfedni az adott csoporthoz tartozásukat mások elől. A fentiek alapján úgy 
gondoljuk, hogy a cigányság lényegében a klasszikus esete a nehezen körülhatárolható 
társadalmi csoport fogalmának és jelentésének. Erről a problematikáról és ennek 
társadalomtudományi vetületéről szólt lényegében a „Ki a cigány” vita hazánkban a Kritika és 
a Replika folyóiratokban. Az 1997-1998-as években kibontakozó szellemi diskurzus Szelényi 
Iván és Ladányi János közös cikkével indult (Ladányi – Szelényi 1997), amelyben a szerzőpáros 
kutatási alapkérdése az volt, hogy mennyi a cigány népesség száma és aránya az összlakosságon 
belül. Szerintük erre a kérdésre – lényegében a fenti problémák miatt – a társadalomtudomány 
nem tud válaszolni. A szerzőpáros szerint a külső szemlélő, a változó társadalmi és történeti 
helyzetek miatt maga is folyamatosan változik, éppen ezért nincsenek objektív, külső 
kritériumok (Ladányi – Szelényi 1998a; Ladányi – Szelényi 1998b). Így tehát nem marad más, 
mint az önminősítés a cigányságra vonatkozó adatok feltárásához (Kállai 2014:114-146).  
 
A másik tábort – Kemény Istvánt és munkatársait – a fenti logika és érvelés nem győzte meg. 
Úgy gondolták, hogy azok tekinthetőek cigánynak, akiket környezetük annak tekint (Kertesi 
1998; Kertesi – Kézdi 1998; Havas – Kemény – Kertesi 1998). A vita azon túl, hogy tisztázta a 
fogalommal kapcsolatos tudomány-metodológiai álláspontokat, a további kutatások 
módszertani eszköztárát is befolyásolta. Szelényi Iván és Ladányi János a vitát követő 
kutatásában már a különböző módszereket kombinálta. Így egyszerre használták a minta 
kiválasztásánál az önazonosítást, a környezet álláspontját és a tapasztalt kérdezőbiztosok 
véleményét. A tudományos közéletet felpezsdítő termékeny vita azonban fontos 
alapkérdésekre nem kereste a választ. 
 
„Miből gondolja akár a környezet, akár maga a megkérdezett, hogy ő cigány? Melyek azok a 
tényezők, amelyek a környezet számára cigányként azonosíthatóvá tesznek valakit, illetve melyek 
azok az identitáselvek, amelyekkel valaki azonosulva valaki cigánynak tartja magát.” (Kállai 
2014:116).  
 
Visszatérve a romakutatások vázlatos bemutatására, a vizsgálatok jelentős része az 1970-es 
évektől már a romákkal szembeni előítéleteket is vizsgálja. Ezek közül, a teljesség igénye nélkül, 
olyan kutatók neveit kell megemlítenünk, mint Hahn Endre, Tomka Miklós, Pártos Ferenc, 
Tauber István Fábián Zoltán Erős Ferenc, Mészáros Ágnes. A vizsgálatok egyértelműen jelzik, 
hogy az országban nagyon erős, több elemből álló előítéletes gondolkodás jelentkezik és 
uralkodik a cigánysággal szemben (Hahn – Tomka – Pártos 1979; Tauber 1984; Tomka 1994; 
Erős – Mészáros 1994). Ugyancsak a múlt század hetvenes éveitől jelentek meg azok a 
kutatások, amelyek főként a cigányság társadalmi viszonyait, kultúrájukat és beilleszkedésüket 
vizsgálta a többségi helyi társadalomba. (Csalog 1974; Lengyel 1974; Babus – Gáti – Mészáros 
1984; Vajda 1991).  
 
„Egyszerre szociológiai és társadalomtörténeti szemléletű, miközben a közösségtanulmányozás 
hagyományába is illeszkedik Ladányi János és Szelényi Iván csenyétei kutatása (Ladányi – 
Szelényi 2004), amely az underclass fogalmával egy új megközelítést, nyelvezetet és érvelést 
honosított meg a többnyire falusi zárványtelepüléseken, mélyszegénységben élő romák 
helyzetének értelmezésében” (Szuhay 2007:93).  
 
Feltétlenül meg kell említenünk még a sorban Michael Sinclair Stewart nevét is, aki az 
oláhcigányok identitását, kultúráját és közösségét vizsgálta. Ő, eltérően a korábbi 
vizsgálatoktól, az egyéni és közösségi viszonyokat, azok megszervezésének módját vizsgálta 
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(Stewart 1994). A kutatásokon belül még olyan irányzatról is beszélhetünk, melynek részben 
antropológus, részben szociológus kutatói elsősorban a legszegényebb a legrosszabb sorú 
cigány közösségeket kutatták (Horváth 2002a; Horváth 2002b; Kovai 2002; Molnár 2002; Durst 
2001a; 2001b; Fleck – Virág 1999; Lakatos 2000a; 2000b; Hajnal 1998; Hajnal 2000).  
 
Fontos eseménynek nevezhetjük, hogy 1998-ban megalakult az MTA Kisebbségkutató Műhelye, 
amelyet a kisebbségi kutatási terület első intézményesített formájának is nevezhetünk. A 
hároméves időtartamra alakult szervezet a határon túli magyar közösségeket, a hazai 
nemzetiségi csoportokat és külön kutatási területként a romákat állította az érdeklődésének 
középpontjába. A romákkal kapcsolatos kutatások vezetője Kemény István lett. Az állandó 
munkatársak körébe Kállai Ernő, Prónai Csaba és Vajda Imre tartoztak, külsős munkatársként 
pedig többek között Lakatos Elza, Virág Tünde, Fleck Gábor és Hajnal László Endre csatlakozott. 
Működésük alatt olyan jelentős eredmények születtek, mint a „Cigányok/romák 
Magyarországon”, vagy a Migrációs Kutatóközponttal közösen végzett kutatás, amely a romák 
kivándorlását tanulmányozta (Kovács 2002). Ekkor készült el a kisebbségi önkormányzati 
rendszer első átfogó vizsgálata is (Csefkó – Kovács 1999; Kállai (szerk.) 2004; Kállai 2005). A 
Műhely és más intézmények együttműködése eredményeként született meg a „Cigánynak 
lenni” Magyarországon című éves jelentés, amely 2000 és 2008 közötti időszakban elemezte a 
roma közösségek helyzetét (Kemény 2000a; 2000b; Kállai (szerk.) 2002; Kállai – Törzsök 
(szerk.) 2000, 2004).  
 
2001-ben a kutatóközösség pozitív szervezeti és tartalmi változásokon ment keresztül, hiszen 
az MTA most már önálló egységként hozta létre a Kisebbségkutató Intézetet, ezen belül pedig 
Kállai Ernő vezetésével megalakult a Romológiai Kutatócsoport. 2001-2004 között zajlott le az 
intézet falai között „A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején” című 
kutatási program, amelynek vezetője Kemény István lett. Ebben a programban valósult meg a 
harmadik országos cigányfelvétel (Kemény – Janky – Lengyel 2004) és Prónai (2002) ebben az 
időszakban jelentette meg a „Cigányok Európában” sorozat további kötetét. A másik jelentős 
program „Az önkormányzatiság, a pozitív diszkrimináció, az oktatás szerepe a romák 
helyzetének javításában – elméleti és gyakorlati modellek” című kutatási program 2006-2010 
között zajlott Kállai Ernő vezetésével. 
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Simándi Szilvia: 

 
A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, 

módszertani vetületei 
 
 
Absztrakt: A tanulókörök az észak-európai országokban már évtizedek óta a felnőttkori 
tanulásnak, művelődésnek népszerű formái és a hazai vonatkozásban is számos 
kezdeményezést ismerünk. A tanulmányban a tanulásközpontú szemlélet egyes pilléreit és a 
tanulókörök hasonló vonásait keresi a szerző nem formális tanulási környezetben. A munkának 
nem célja, hogy a tanulóköri kezdeményezést történetiségében részletezze, mindössze 
dióhéjban néhány meghatározó állomást emel ki, és a tanulókörök módszertani vetületeire 
fókuszál a tanulásközpontú szemlélet jegyében.  
 
Abstract: Study circles have been popular forms of adult learning, education in the Northern- 
European countries for decades. In the non-formal learning environment the emphasis is put 
from teaching rather to learning. In their work they focus on the methodological projections of 
the planning and organizing of study circles. In a nutshell, they review the international and 
national history of one of the scenes of study circles, adult learning and education, and show 
some good initiatives.  
 
 

Bevezetés 
 
Az információs társadalom és a tudásgazdaság korában kiemelt szerephez jut a nem formális 
tanulási környezetben történő tanulás: kiegészíthetik, bővíthetik, szélesíthetik az 
iskolarendszerben szerzett tudásokat, készségeket (vö. Forray és Juhász 2008), hiszen az 
„érvényesnek nevezhető tudás” a fejlődés gyorsulása miatt jelentős mértékben változik (vö. 
Csapó 2003).  
A tanulásközpontú szemlélet az oktatásban, a képzésben is erőteljesebben épít a résztvevők 
aktív bekapcsolódására, középpontba helyezve a közösséget és a tudást, illetve segítő, támogató 
visszajelzéssel erősíti a tanulási folyamatot, továbbá a munkaerőpiac elvárásai is a 
tanulásközpontú szemlélet mellett szólnak: egyre inkább felértékelődnek a gyakorlatorientált, 
tevékenységalapú tanulási szituációk (Kopp 2013). 
Tanulmányunkban tehát a tanulásközpontú szemlélet egyes pillérei (tanulás, tudás, formatív 
értékelés, közösség) és a tanulókörök hasonló vonásait keressük.  Munkánknak nem célja, hogy 
a tanulóköri kezdeményezést történetiségében részletezze, mindössze dióhéjban néhány 
meghatározó állomást emelünk ki a tanulókörök módszertani vetületeire fókuszálva.  
 
 

Tanulóköri kezdeményezések 
 
Az első tanulókört, amelyet a svéd önszerveződő művelődés kezdetének tekinthetünk, Oscar 
Olsson (1877–1950) egyetemi hallgató hozta létre a Malmőhöz közeli Lundban 1902-ben. A XX. 
század kezdetén a nem hivatalos felnőttképzés célcsoportjai még a hátrányos helyzetű rétegek 
voltak, az elsődleges cél a képzettségi szint növelése volt. A tanulókör tagjai lakásokban, 
templomokban, iskolákban, bérelt termekben stb. tartották találkozóikat, magánkörökben. A 
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tudás gyarapítása mellett cél volt az önbizalom erősítése is, hogy a résztvevők képessé váljanak 
saját erejükből is helyzetük változtatására. A tanulókörök száma a 20. század során jelentősen 
megnőtt, és jelenleg is népszerűek Svédországban. A svéd népesség egy részének a tanulókör 
természetes életformájává vált. Olof Palme, Svédország egykori miniszterelnökének a 
tanulókörök vonatkozásában híres az a mondása, hogy „Svédország valójában egy tanulóköri 
demokrácia”. (Harangi 2010a:32-33). A körök munkáját különböző művelődési szövetségek 
segítik, céljuk között továbbra is a műveltségi színvonal emelése áll (Maróti 2010). A 
tanulókörök alapját a közös érdeklődés és az önkéntesség adja: azaz a résztvevők a közös 
érdeklődési kör alapján rendszeres időközönként közösségben tanulnak. 2008-ban 1,9 millió 
résztvevő tanult 275.000 tanulókörben, 9,8 millió tanulási órában, ami azt jelenti, hogy a 
résztvevők átlagosan 36 órát tanultak egy tanulókörben. Ez megfelel egy olyan tipikus 
tanulókörnek, amely körülbelül 10 alkalommal ül össze 3 órás elfoglaltságra (Kindström 
2010:50). Napjainkban a svéd felnőttképzéssel foglalkozó szövetség (Swedish Adult Education 
Association, SAEA) honlapján 2,1 millió résztvevőről olvashatunk 285.000 tanulókörben, és az 
egyes körök többek között a szélesebb társadalmat foglalkoztató kérdésekkel – az egészséges 
életmóddal, a gasztronómiával, a környezetvédelemmel és a kultúra különböző formáival stb. 
– foglalkoznak. Mindez többféle módon valósulhat meg: akár baráti társaságok is 
kezdeményezhetik a tanulóköröket, akik szeretnének valamit közösen tanulni, ehhez a 
szövetség igény szerinti szakmai segítséget nyújt, és vannak olyan népszerű témaajánlatok is, 
melyek a szövetség honlapján érhetőek el, ezekhez bárki csatlakozhat (SAEA 2017). 
Egy korábbi kutatásban (lásd Andersson et al. 1996), a „Körök társadalma” c. empirikus 
vizsgálatban 63 résztvevővel készítettek interjút a tanulókörökben való részvétel okainak a 
megismerésére. A vizsgálat a mindennapi élet és a tanulóköri részvétel kapcsolatának 
árnyaltabb feltárására irányult. A vizsgálódás során 44 különböző részvételi indokot találtak, 
amelyeket 6 „meta-kategóriába” soroltak (idézi Kindström 2010):  
1. Az érdeklődés kielégítése: a tanulókörhöz való csatlakozás legfőbb érvének az érdeklődés és 
a kíváncsiság bizonyult, a tanulókörök a résztvevők szükségleteinek és érdeklődésének 
megfelelő tudásvágyára épültek. Továbbá érdeklődést generáltak olyan aktualitások is, melyek 
a társadalmat szélesebb körben foglalkoztatják. 
2. A tudás: tanulás a mindennapi életben használható tudásért, melyet a munka világában, a 
hétköznapokban, vagy akár egy-egy hobbihoz is kötődően kamatoztatni lehet. Felnőttképzési 
kutatások alátámasztják, hogy a résztvevők elkötelezettebbé válnak a tanulás iránt, ha 
számukra „keresett előnyök” jelennek meg a tanulási folyamat során, amely természetesen függ 
a tanulás iránti attitűdtől, és az egyén oldaláról a tanulás értékétől is (vö. örömtanulás) (Kotler 
- Fox é.n.). 
3. A közösség: a szociális funkciót szinte minden megkérdezett résztvevő megemlítette, a 
tudásszerzés mellett a jó társas kapcsolatok is fontosak voltak. A közösségben való részvétel 
mozgatórugója az együttműködés és nem az egymással történő versengés volt. A „keresett 
előny” az általában feltételezetteken (munka világában, hétköznapi életben történő hasznosítás 
stb.) túl ebben a formában is megjelenhet, akár egyfajta kommunikációs szükséglet is lehet 
(lásd közösséghez való tartozás szükséglete). 
Ezt a három „meta-kategória” a megkérdezettek többségénél megtalálható volt.  
 
További kategóriában megjelent még: 
4. A személyes fejlődés: jelentőségének kiemelése, az önbecsülést növelő hatása.  
5. A tanulókör mint demokratikus fórum: a résztvevők egy része a saját véleménye kifejtésére 
és megvitatására kapott lehetőséget hangsúlyozta.  
6. Tanulási mód: a választás szabadságának és a vizsgáztatás hiányának a kiemelése.  
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A kutatás azt is megállapította, hogy a tanulókörökhöz való csatlakozást a megkérdezettek 
általában nem csak egy, hanem több okra is visszavezették. 
A svéd tanulókörök gyakorlatai számos országban elterjedtek, jóllehet az egyes országokban 
eltérő megnevezéssel, gyakorlattal és múlttal rendelkeznek. Itt is igaz, hogy a nemzetközi 
gyakorlatok és módszerek nem honosíthatók meg egyszerű átemelésekkel, az adott ország 
kulturális kontextusaira, történelmi vonatkozásaira is tekintettel kell lenni. A finn tanulókörök 
egyúttal nemzeti célokat is szolgáltak, ugyanis Finnországban a nemzeti újjászületésnek volt a 
feltétele a finn irodalmi nyelv és kultúra megteremtése a svéd nyelv ellenében. A mozgalom a 
könyvtárak köré csoportosult, és a 70-es évektől kezdve számos olvasókör jött például létre 
(Harangi 2010a). Dániában például a mezőgazdák körében folyó ismeretterjesztést és 
tanácsadást a farmerek autonóm társadalmi szervezete, a Landbrugets Oplysningsog 
Kursusvirksomhed (LOK) (Mezőgazdasági Ismeretterjesztő és Tanfolyamszervezési Szövetség) 
végzi. A Szövetség is él a tanulókörök nyújtotta lehetőségekkel: a farmerek a termelés és 
értékesítés aktuális kérdéseivel foglalkoznak. „Az összejöveteleket maguk a farmerek 
kezdeményezik, levezetésükről is ők gondoskodnak, egymás között megosztva a feladatokat, 
Ha a szükség úgy kívánja, szakembert is meghívnak a találkozásokra, de ez nem feltétlenül 
előírás. A LOK kívánságra kiadványokkal, dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segíti a 
tanulóköröket, amellett, hogy a résztvevők maguk is gondoskodnak napilapokból, 
folyóiratokból vett cikkekről, videó anyagokról” (Harangi 2010b:124). Az Amerikai Egyesült 
Államokban 1989-ben hozták létre a Tanulókörök Módszertani Központját [Study Circles 
Resource Center – SCRC] a tanulókörök népszerűsítése érdekében: közösségi programokat 
szerveztek és kiadványokat (például: Campbell 1998) is megjelentettek a tanulókörök 
módszertani vonatkozásáról.  További nemzetközi kitekintést bővebben lásd: Australia: 
Australian Study Circles Network; Bangladesh: Study Circle Bangladesh; Canada: Study circles 
– A guide for programmers; Sweden: The Swedish National Council for Adult Education, The 
Swedish Adult Education Association; USA: Everyday Democracy – Previously the Study Circles 
Resource Center stb. (Larsson – Nordvall 2010). 
Hazai vonatkozásban a tanuló közösségek a felnőttkori művelődés színterei között a múltban 
és a jelenben is számos formában léteznek, kisebb-nagyobb különbségekkel, sajátos jegyekkel 
(vö. Juhász 2016). Ide sorolhatjuk nagyvonalakban a bejegyzett kulturális és közművelődési 
egyesületek tevékenységét, a különböző klubokat, szakköröket, a nem regisztrált 
olvasóköröket vagy a közös érdeklődésen alapuló hobbiköröket is (Harangi 2010a). A 
Felnőttoktatási és -képzési lexikon szócikke például a szakköröket úgy határozza meg, hogy 
„azonos érdeklődésű emberek önkéntesen alakult szabadidő közössége valamely művészeti 
vagy tudományág téma gyakorlati-, közhasznú tevékenység mélyebb, alaposabb 
megismerésére. Az egyéni és közös célok alkotó önkifejezés útján valósulnak meg. Működésük 
határozatlan időtartamú és folyamatos, tagjaik változhatnak. Vezetője a témában jártas 
szakember, aki közvetlenül irányítja az önkéntes társulást. Elsősorban művelődési házakban, 
művelődési otthonokban, egyesületekben folyik szakköri tevékenység” (Benedek et al. 
2002:490). A fenti meghatározás fontos eleme, hogy a szakkörök tagjai cserélődhetnek, 
változhatnak, és többnyire szakember vezeti ezen köröket. A szakkörök általában valamilyen 
hobbi köré szerveződtek, alakultak művészeti, irodalmi, fotó, csillagászati stb. körök. „Ha nem 
is jött létre sok ilyen társulás, de általában tartósnak bizonyultak. S ami még lényegesebb: 
tagjaik tanulmányozták a tárgy szakirodalmát, így az érdeklődési körük szakértőivé váltak. 
Mégis kuriózumok maradtak a közművelődésben, nem váltak annyira meghatározóvá, mint a 
tanulókörök Svédországban és a többi észak-európai országban”. (Maróti 2014: 8. bek.)  
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A hazai tanulóköri példák közül bemutatásra érdemesnek tartjuk az „Egyetemisták a 
közművelődésért” elnevezésű önkéntes mozgalmat a hetvenes évekből, mely Varga A. Tamás 
nevéhez köthető. A mozgalomban műegyetemi hallgatók több, mint száz témára kiterjedő 
önművelődési ajánlatból választhattak. Ha legalább 5 hallgató vállalkozott egy téma közös 
tanulmányozására, akkor az egyetemisták szakmai segítség szükség szerinti igénybevételével 
állíthatták össze programjukat, ugyanis szakembert, szakanyagokat és helyiséget az egyetem 
kulturális titkársága biztosított az igények mentén. 1973-ban 80 önszervező kör indult el 
(Maróti 2010).  További példának hozhatjuk a Pintér Tibor és kollégái által létrehozott 1981-es 
ún. „Szegedi Tankatalógust”, az 1981-es hajdúsági tanulóköri mozgalmat, vagy az 1984-től a 
bakonyi kalendáriumok „Tanítana - Tanulna” rovatait (Varga – Vercseg 1998:91). A 
tankatalógus keretében helybeli lakosokat kérdeztek meg arról, hogy ki mit tanulna szívesen, 
és milyen tudásukat adnák át szívesen másoknak. „Célunk az volt, hogy önszerveződésre 
buzdítsuk az embereket. Az azonos témában járatos és érdeklődő emberek neveinek egymás 
mellé szerkesztése sokak számára tette egyértelművé, hogy nem kell szakkörvezetőre, 
klubvezetőre várni, saját maguk is megtalálhatják egymást” (uo. 105). Amennyiben volt 
egyezés, az érintett feleket összehozták, a helyi társadalom szervezte meg önmagát (Maróti 
2012). 
Hazai vonatkozású példák közül kiemeljük még az önképzőköröket. Az önképzőkörök szintén 
a résztvevők közösségi kapacitását hasznosítják inspiráló légkörben. Az egyes körök 
felépítésük, céljuk alapján sokfélék lehetnek. A tematikus önképzőkörök egy téma több 
szempontú vizsgálatára irányulnak, többnyire előre elkészített tananyagok és dokumentumok 
alapján. A kutatókörökben pedig tervszerű kutatómunkát végeznek a résztvevők (Varga – 
Vercseg 1998). (vö. probléma alapú tanulás, kutatás alapú tanulás Kopp 2013, Lukács et al. 
2013) 
1981 és 1983 között Hajdú-Bihar megyében a finn mintájú tanulókörök adaptálására tettek 
kísérleteket, melyek elsősorban a tanulni és művelődni vágyó felnőtteket, illetve az iskolai 
tanulmányokból kimaradt ifjúságot célozták meg. Alapjául az szolgált, hogy a finn tanulókörök 
tapasztalatairól és módszereiről a debreceni egyetem egyik oktatója (Keresztesné Várhelyi 
Ilona) a finn tanulmányútja után munkaanyagot készített hazai felhasználásra a finn 
tanulókörök módszertani útmutatójának lefordításával (lásd Keresztesné 1981). (Francz 2009, 
Maróti 2010). 
Az adaptálásra tett kísérletek kétféle módon is zajlottak: voltak olyan tanulókörök, amelyek 
magánúton szerveződtek, illetve amelyek a „Korunk Valósága” c. ipari megyei művelődési 
mozgalom III. ágazataként jöttek létre (Francz 2009:89-91).  A „Korunk valósága” művelődési 
mozgalomnak három tagozata (általános tagozat, emelt szintű tagozat, önművelő tagozat) volt. 
A mozgalom célja az volt, hogy segítse az ipari brigádok folyamatos művelődését a 
közművelődés eszközeivel, és a brigádok választhatták ki azt a tagozatot, amelyben művelődni 
kívántak. Az általános és az emelt szintű tagozaton a kötelező témakörök (politika, szakmai 
anyag) mellett a következő témakörökből választhattak a résztvevők: irodalom, 
társadalompolitika, tv-film, sport stb. (Francz 2009, Maróti 2010). 
Témánk aspektusából írásunkban a harmadik, ún. önművelő tagozatnak szentelünk nagyobb 
figyelmet, ahol nem volt kötelező témakör. „Minden közösségnek vagy egyénnek egy témát kell 
választania és feldolgoznia. A tanulásra kiválasztott téma vagy a tudományok, vagy a közhasznú 
ismeretek egyikéhez, illetve a művészetek egy-egy ágához, ezek részterületeihez kapcsolódhat. 
Ne általában, hanem konkrétan határozzák meg vállalt témájukat! Javasoljuk pl. a politikai élet, 
hazánk történelme, az anyanyelv, a munkahely, a szakma története, a szociológia, a műszaki, 
technikai ismeretek, az életmód, hazánk egy-egy tájegysége, az irodalom stb. témakörök 
tanulmányozását. Az önművelő tagozatra jelentkezők éves tevékenységüket önállóan végzik. A 
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felkészülésükhöz kérhetik a művelődési központ folyamatos segítségét azok, akik ennek 
szükségét érzik (pl. tanulókör, szaktanácsadás stb.). Szeptember és november között a 
résztvevők bemutatókon ismertetik saját környezetben éves munkájukat. Decembertől a 
legjobb programokat bemutatjuk a nagy nyilvánosság előtt, kérésre debreceni és megyei 
helyszíneken is.” (Korunk valósága 1984:5). Ami az egyes tanulókörökben résztvevők 
motivációját, illetve a tanulókörhöz való csatlakozás okait illeti, a téma iránti kíváncsiság és 
érdeklődés, illetve az ismeretek bővítése mellett a szabadidő hasznos, változatos eltöltése volt 
a jellemző. Az önművelő tagozathoz a résztvevők többnyire azzal a céllal csatlakoztak, hogy a 
napi munkahelyi elfoglaltságot színesebbé tegyék (Francz 2009:89-91).   
Az „önművelő körök” tehát teljes témaválasztási szabadságot kaptak. Amennyiben igény volt 
rá, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ szakképzett konzulenseket is biztosított. A 
konzulensek a tanulási folyamat támogatójaként tervezési, információ-gyűjtési, rendszerezési, 
feldolgozási, szakirodalomra vonatkozó tanácsokkal látták el a köröket. A kurzusok 
vizsgamunkák bemutatásával zárultak, amelyek például előadások, tanulmányok, tematikus 
kiállítások, hangosított diafilm sorozatok, hagyományfeltáró tárgyi gyűjtemények, alkotói 
teljesítmények (fafaragó, festői munkák, kerámia készítmények) formájában készültek el. A 
produktumok hasznosítási lehetőségeinek megszervezését is segítette a művelődési központ: 
iskolákban, ifjúsági klubokban, művelődési otthonokban vagy munkahelyeken stb. (Francz 
2009, Maróti 2010). 
A magánúton szerveződő kezdeményezés iránt eleinte sokan érdeklődtek annak köszönhetően, 
hogy számos módon igyekeztek eljuttatni a helyi lakosokhoz is a tanulókörben való tanulás 
lehetőségét: szóróanyagokat helyeztek a postaládákba, tájékoztató anyagokat küldtek 
iskoláknak, intézményeknek, különböző szervezeteknek, és igénybe vették a helyi nyilvánosság 
eszközeit is. Az érdeklődést azonban megingatta, amikor kiderült, hogy a köröknek nem lesz 
kinevezett vezetője, a résztvevők nem kapnak majd kész tananyagot, illetve bizonyítvány sem 
várható. Mégis összesen 89 kör jelezte megalakulási szándékát, összesen 727 fővel. (Ebből 10 
magán, 79 munkahelyi kötődésű volt). A választott témák között szerepelt például a Hortobágy 
állatvilága, a megye népművészete, Hajdúszoboszló története, de fazekasmesterséget vagy 
tűzzománc készítést is tanultak. A résztvevők háromnegyede a 20 és a 40 év közötti 
korosztályból került ki, kétharmaduk nő volt, és a nők a magánszervezésű tanulókörökben 
többnyire többségben voltak. Ami az iskolai végzettséget illeti, a résztvevő tagok legalább 
közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeztek, általános iskolai végzettségű a résztvevők 
mindössze egy százaléka volt (Maróti 2010). 
 
 

A tanulókörök módszertani vetületei 
 
Feltehetjük a kérdést, jóllehet a közművelődés területén, a közösségi művelődésben ma is sok 
kis csoport működik, azonban mindet tanulóközösségnek tekinthetjük-e? A Felnőttoktatási és 
–képzési lexikon a tanulócsoportot általános értelemben úgy definiálja, hogy minden tanulásra 
szerveződő csoport annak nevezhető. Szűkebb értelmezésben viszont az olyan kiscsoportok 
tekinthetők annak, amelyek szakképzett vezető nélkül, önirányítottan működnek (Benedek et 
al 2002: 532). Maróti úgy fogalmaz, hogy a „csoporthoz képest a közösségnek többlete is van: 
az több mint tagjai aktivitásának összessége, mert a köztük kialakuló véleménycsere és az 
egymást kiegészítő tevékenység akkor is létezik, ha a tagok száma csökken” (Maróti 2014: 3. 
bek.). Maróti (2014) egyik példának az idegen nyelvet tanuló tanfolyami csoportot hozza: bár a 
résztvevők munkáját aktivitás és együttműködés jellemzi, azonban munkájukat a nyelvtanár 
irányítja, és a csoport tagjai hozzá igazodnak. Szerinte, ami megkülönbözteti ebben az esetben 
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a tanulóközösségtől a nyelvtanuló csoportot: az az önirányítás hiánya. Amennyiben az idegen 
nyelvet tanulók példájánál maradunk, már más gyakorlat és módszertan jellemzi - a 
hagyományosan nyelviskolában tanuló csoporttal szemben - például a társalgási klubokat. Az 
idegen nyelvű (angol, német, francia stb.) társalgási klubok, mint ahogy nevük is jelzi, 
elsősorban az idegen nyelvű szóbeli készségek fejlesztésére irányulnak oldott hangulatban. Ha 
jelen is van nyelvtanár, akkor elsősorban facilitáló, tanulástámogató szerepkörben vesz részt. 
A kezdő nyelvtanulótól a haladóig bárki csatlakozhat, mindenki a saját szintjén vehet részt a 
beszélgetésekben. Egy fő szabály van, magyarul nem szabad megszólalni. A tematika 
széleskörű, a beszélgetések témaköreit (pl. kultúra, sport, aktualitások, munka, szabadidő) a 
résztvevők közösen határozzák meg, és főszerephez jut a másokkal való együttműködés. A 
résztvevők azonban menetközben cserélődhetnek. 
A tanulókört értelmezésünkben olyan rendszeres tanulás- és résztvevő-központú kis létszámú 
művelődési formának tekintjük, mely a résztvevők munkamegosztására és együttműködésére 
épül a téma kiválasztásától, tervezésétől a feldolgozásán át, az elért eredmény értékeléséig (vö. 
Benedek et al 2002). A tanulóközösségben mindenki főszereplő, a tanulókörök minden 
résztvevő hozzáadott értékével rendelkeznek (Maróti 2015). A tanulókört akár baráti 
társaságok is kezdeményezhetik, a téma kiválasztása a tagok közös érdeklődésén alapul, jó 
példái ennek az egészséges életmóddal kapcsolatos tanulókörök, melyben az egészséges 
életmód egy-egy szeletét (táplálkozás, testmozgás stb.) dolgozzák fel, például 
projektmunkában, vagy más résztvevő-központú módszerrel (vita, szituációs módszer stb.). 
A fenti példák is jól mutatják, hogy módszertanilag különbség tehető a művelődő, tanuló 
csoportok és közösségek között, például egy előadás hallgatósága, egy nyelvtanfolyam 
résztvevői, és egy önmagát irányító, tevékeny közösség tagsága között.  
A következőkben a tanulókörök módszertani vetületeit vesszük górcső alá. Munkánkban a svéd 
alapokra és tapasztalatokra építve a tanulókörök jellegzetes módszertani vonásait a 
tanulásközpontú szemlélet jegyében a következőképpen körvonalazhatjuk (Kindström 2010: 
8-16): A tanulókörök elsősorban a tanulás örömére és a téma iránti személyes kíváncsiságra 
építenek, valamint jelentős motívum a kommunikációs szükséglet és a közösséghez való 
tartozás is. Svédországban például az 50 feletti korosztály számára a tanulókörök majdnem 
kizárólagos tanulási lehetőséget jelentenek, mivel a felnőttkori tanulás más formái inkább a 
fiatalabb felnőttekre fókuszálnak. Nyitott, szabad tanulási lehetőségről beszélhetünk, a 
részvétel önkéntes, többnyire semmilyen bemeneti kompetencia nincs előírva, legfeljebb 
ajánlások kerülnek megfogalmazásra, kiket szólít meg elsődlegesen a kör. A kimenete sem 
vizsgával és hivatalos papírokkal zárul. A svéd tanulókörök tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
résztvevőknek csak néhány százaléka reméli papírok megszerzését. 
A tanulókörben folyó munka megtervezését és a célokat a résztvevők közösen vitatják meg, 
hagyják jóvá és tűzik ki, azaz a résztvevők aktív bekapcsolódása elengedhetetlen. A résztvevők 
a tanulóköri munka során akár az előzetes terveiket is megváltoztathatják, rugalmasan 
módosíthatják, hiszen a tanulási tervet a tanulás eszközének tekintik. A tanulókör tagjai a 
felelősek azért, hogy miként működnek, és hogyan viszik véghez tanulási céljaikat. Az is 
lényeges, hogy a tanulókörben a munka a résztvevők tapasztalataiból és ismereteiből induljon 
ki (vö. diagnosztikus értékelés), építsen a résztvevők előzetes tudására és tapasztalataira (vö. 
tudáskonstrukció), és a résztvevők elvárásai is napvilágra kerüljenek. Például (Kindström 
2010: 23): „Mi az a legfontosabb dolog, amit a témáról meg szeretnél tanulni? Mit 
kívánsz/szeretnél a többi résztvevőtől célod eléréséhez?” 
A szervezés vonatkozásában a módszertani útmutató a hely és az idő szempontjából az 
alábbiakat javasolja: „fontos, hogy olyan helyszínt válasszunk, ami mindenkinek kényelmes, és 
nem kerül senkinek sem túl hosszú időbe odajutnia”. (Kindström 2010: 16). Mindemellett a 
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találkozások időtartalmára és gyakoriságára vonatkozóan is olvashatunk tanácsokat: az egyes 
találkozók két óránál tovább ne tartsanak, és hetente egyszer, maximum kétszer célszerű 
találkozót szervezni.  
Ami a tanulókörök tagjainak összetételét illeti, általában heterogén összetételű közösségekről 
beszélhetünk, a résztvevők nem, életkor, iskolai végzettség, családi állapot, valamint 
munkahely szempontjából különböznek egymástól, eltérő előzetes tudással és tapasztalatokkal 
rendelkeznek. Ami azonos, az a téma iránti közös érdeklődés. A tanulóközösségben való tanulás 
műfajából adódóan lehetőséget biztosít a generációk közötti kapcsolatok erősítésére és a 
generációk közötti kölcsönös együttműködés fejlesztésére is, illetve az egyéni tudások 
megosztására is. A tanulási folyamat során keletkező tapasztalat- és tudáscsere többlet a 
tanulási élmény részét képezi.  
A tagok létszáma akkor ideális, ha se nem túl kevesen, se nem túl sokan vannak benne. Ha öt 
főnél kisebb a csoport, akkor a tapasztalat azt mutatja, hogy az általános beszélgetést nehéz 
fenntartani, ha túl nagy, akkor pedig az együttműködés és a csoporton belüli közös 
felelősségvállalás sérül. A tanulókörökben zajló munka ugyanis a tagok aktív részvételén és 
együttműködésén alapul. A tanulócsoport ideális létszáma 8-10 fő, azért, hogy a csoport 
minden tagja kommunikációs kapcsolatban legyen a többiekkel, és hogy legyen lehetőség 
tapasztalat-, illetve véleménycserére is (Maróti 2015, Pihlgren 2015).  
A tanulókör vezetője nem a klasszikus értelemben vett irányító szerepet tölti be, nem 
szakértőként, vagy oktatóként van jelen, sokkal inkább a résztvevők támogatójaként, 
facilitátoraként. Tisztában van a csoportdinamika alapelveivel, és a résztvevők közötti 
párbeszéd kialakulását támogatja. A tanulókör vezetője erősíti a résztvevők önbizalmát, oldott 
hangulatot teremt, bátorítja az együttműködést és elejét veszi a versengésnek. A tanulási 
folyamat során szükség van a támogató visszajelzésre és formatív értékelésre: a folyamatos 
visszacsatolásra, illetve fejlesztő megerősítésre, amely a közösség többi tagjától egyaránt 
érkezhet (vö. formatív értékelés). 
A svéd tanulókörök tapasztalatai azt mutatják, hogy ha bármely végletbe is eltolódik a közös 
munka, az veszélyeztetheti a közös tanulást, nevezetesen, ha túl iskolássá válik, azaz, ha a 
kötetlen eszmecserét a tananyag-központúság és a tanításközpontúság váltja fel (például 
túlságosan irányítottá válik a folyamat), vagy ha túl kötetlenné, kedélyessé válik a munka. 
Ennek oka pedig lehet a résztvevők gyenge motiváltsága, vagy a túl magas elvárások (Maróti 
2015). 
 
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a tanulásközpontú szemlélet egyes pillérei (vö. Kopp 
2013) a tanulókörökben markánsan visszaköszönnek: középpontjában a tudás, a segítő 
formáló értékelés, illetve a közösség áll. Marton (2000: 129) szavaival élve a tanulóközösség 
„egy olyan közös társas tevékenységben résztvevő embercsoport, amely úgy változik, ahogyan 
tagjai tanulnak és az egyes tagok úgy tanulnak, ahogyan a tevékenység változik. Valójában a 
közösség fogja a viselkedését megváltoztatni, mégpedig oly módon, ami nem redukálható le 
arra, amit az individuumok tanulnak. A közösség mint egész tanul”. Mindezek áttekintését azért 
tartottuk fontosnak, mert munkánk további részében, folytatásában az online tanulási 
környezetben megvalósuló tanulókörök módszertani vetületeire kívánunk fókuszálni. A 
közösségi oldalak bevonásával (pl. Google+, Facebook stb.) ugyanis újabb lehetőség nyílik a 
tanulóközösségek inspirálására: kiaknázva a közösség erejét és a hálózatalapú tanulás 
lehetőségeit. 
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Tengely Adrienn: 
 

A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében 
 
 
Absztrakt: A 20. század első felében a hitbuzgalmi társulatok, elsősorban a Mária-kongregációk 
jelentős kulturális tevékenységet fejtettek ki, melynek legfőbb színterei a kongregációs 
könyvtárak voltak. Ezen könyvtárak hármas célt szolgáltak. Egyrészt a kongreganisták életéhez 
hozzátartozott a lelkiélettel foglalkozó művek tanulmányozása, másrészt a könyvtárak 
lehetőséget nyújtottak a kongregációkba tömörülő katolikus elit műveltségének emelésére, 
harmadrészt pedig a 20. század elején a katolikus élet egyik alapvető kívánalmaként jelent meg 
a katolikus irodalom és sajtó pártolása és ezzel párhuzamosan az erkölcs- és vallásellenesnek 
tartott kiadványok elutasítása, melyek legcélravezetőbb módja a saját könyvtárak működtetése 
volt. 
 
Abstarct: In the first half of the 20th century the devotional societies, first of all the Mary-
congregations expounded a considerable cultural activity whose the principal scenes were the 
congregation libraries. These served a triple aim. On the one hand the members of the 
congregations were necessary to read books about the spiritual life, on the other hand the 
libraries afforded the opportunity to the development of the education of the Catholic élite and 
third the requirement of the Catholic life was the favour of the Catholic literature and press and 
the refusal of the immoral and anti-religious works. These were the most simply achievable 
with own libraries. 
 
 
A 20. század első felében a közösségi művelődés történetének még nagyon sok eleme 
feltáratlan, különösen igaz ez az egyházak esetében, mellyel kutatás még alig foglalkozott 
(Juhász – Simándi 2008). Bár a gyakran egyházi szervezésű népfőiskolák szerepe a kor 
művelődésében ismert, azonban ezzel szemben a hitbuzgalmi társulatok ilyen irányú munkája 
teljesen feltáratlan, holott ezek – különösen a Mária-kongregációk – szintén jelentős mértékű 
kulturális tevékenységet fejtettek ki, melynek legfőbb színterei a kongregációs könyvtárak 
voltak. 
 
 

A Mária-kongregációk  
 
A Mária-kongregációk a 20. század egyik legnépszerűbb katolikus hitbuzgalmi társulatainak 
számítottak, melyek egyedi sajátossága volt, hogy a legtöbb társulattal szemben kizárólag 
egyazon nemű, korú, illetve társadalmi helyzetű és műveltségű tagokat tömörítettek. A 
kongregációk elsődleges célját a személyes vallásosság és lelkiélet elmélyítése jelentette 
elsősorban Szűz Mária erényeinek követése által. Emellett a jezsuita szellemi irányítás 
következtében feladatuk volt a katolikus társadalmi elit kinevelése is, ezért ez a társulati forma 
elsősorban a felső- és középrétegekben, illetve a középiskolákban vált népszerűvé (Bangha 
1911:3–9, 16–23; Löffler 1925:8–67; Kongreganisták kézikönyve 1937:3–5, 84–86). 
A szervezet eredete a 16. századba nyúlik vissza: 1563-ban Jean Leunis páter a római jezsuita 
kollégiumban egy ifjúsági Mária-társulatot alapított a buzgóbb tanítványok számára, melyet 
XIII. Gergely pápa 1584-ben jóváhagyott. A Mária-kongregációk hamarosan az egész katolikus 
világban elterjedtek, de már nemcsak az ifjúság körében, hanem a társadalom szélesebb 
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rétegeiben is. A kongregációk a barokk kori Magyarországon is az egyik legnépszerűbb társulati 
formának számítottak. II. József ugyan a többi társulattal együtt ezeket is feloszlatta, de a 19. 
század végétől a katolikus megújulás éveiben újra elterjedtek (Mohl 1898; Löffler 1925:68–83; 
Hermann 1973:332, 373, 442, 496; Tüskés – Knapp 1992:28, 33–34; Petruch 1992: I. 141–142, 
260–261; Petruch 1994: II. 161–168, 335–348).  
 
 

A kongregációs könyvtárak előzményei és céljai 
 
Már egyes barokk Mária-kongregációk is jelentős könyvkiadási és terjesztési tevékenységet 
folytattak (Kádár 2013), a 20. század elején pedig már általános kívánalomnak számított, hogy 
a kongregációk saját könyvtárral rendelkezzenek, még ha ez igen szerény méretű volt is. „Az 
olvasmány a szellem tápláléka s aki egészségtelen táplálékot szeret, maga sem lehet egészséges. 
Ezért helyez a kongregáció nagy súlyt arra, hogy a kongreganisták minél több jót s minél kevesebb 
rosszat olvassanak.” – fogalmazta meg Bangha Béla páter (Bangha 1941:375).  
A kongregációs könyvtárak hármas célt szolgáltak. Egyrészt a kongreganisták életéhez 
kötelezően hozzátartozott a lelkiélettel foglalkozó, a vallásos érzést elmélyíteni hivatott művek 
tanulmányozása, mely saját könyvtár működtetésével volt a legegyszerűbben kivitelezhető 
(Kongreganisták kézikönyve 1910:244.; Kongreganisták kézikönyve 1937:73–74). Másrészt a 
könyvtárak lehetőséget nyújtottak a kongregációkba tömörülő katolikus elit műveltségének 
emelésére: „nálunk, hívő katolikusoknál, nagy hiba, hogy sokan vannak közülünk, akik lelkük 
művelésre s tudásuk gyarapítására nem fordítanak elég időt s fáradságot. Pedig ez nem helyes; 
nem szabad megengedni, hogy a vallás ellenségei képzettség és olvasottság dolgában 
túlszárnyalják a vallásosakat.” (Bangha 1941:376) Harmadrészt pedig a 20. század elején a 
katolikus élet egyik alapvető kívánalmaként jelent meg a katolikus irodalom és sajtó pártolása 
és ezzel párhuzamosan az erkölcs- és vallásellenesnek tartott kiadványok elkerülése, sőt, 
bojkottja, hisz „az ellenség hitünk és katolikus erkölcsünk várát főleg a gonosz sajtóval és 
irodalommal ostromolja”. (Bús 1927:134) Ez a kívánalom a Mária-kongregációk körében is 
erőteljesen jelentkezett: „Amennyire azonban iparkodik a kongregáció, hogy tagjainak jó 
könyveket adhasson kezébe, ép [sic!] oly gondossággal óvja tagjait a jó erkölcsöt rontó rossz 
könyvek olvasásától. A kongregáció hű tagjai nemcsak maguk fognak óvakodni az ilyen könyvek 
vagy újságok olvasásától, még inkább a járatásától, hanem ugy tanuló éveikben, mint később is 
oda fognak hatni, hogy mások se olvassák azokat!” (Az Erősség Tornyáról elnevezett 1908:6) 
Ennek legcélravezetőbb módja olyan saját könyvtárak létrehozása volt, amely ellenőrzötten 
csak a „jó” sajtót és irodalmat tartalmazta, szemben a nyilvános könyvtárakkal (Bús 1927:134–
139). 
 
 

A könyvtárak megszervezése 
 
A fenti okokból kifolyólag a könyvtárak megszervezésére rendszerint nem sokkal az egyes 
kongregációk megalapítása után sor került, általában könyv- és pénzadományok segítségével. 
Például a pécsi Miasszonyunk rendi Tanítónőképző Intézet 1901-ben alakult Mária-
kongregációja esetében a társulatot felkaroló iskolai vezetőség hamarosan tervbe vette a 
kongregációs könyvtár létesítését is a tagok szellemi és lelki szükségleteinek kielégítésére. 
1903 januárjában kezdték meg a gyűjtést és egy hónap múlva – a vásárolt könyvekkel együtt – 
már 230 kötettel büszkélkedhettek, melyek egy részét adományként kapták, más részét pedig 
vásárolták. Az 1906–1907-es tanévben Dulánszky Mária, a kongregáció zászlóanyja 50 koronás 
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adományából ismét jelentősen gyarapodott a könyvtár, így 1908-ben már háromszáz kötetből 
állt. Beszerzések és ajándékozások az elkövetkező években is történtek, így a könyvtár 
állománya folyamatosan gyarapodott (Szentkirályi 1908:160; A Miasszonyunkról nevezett 
1907:19–20.; A Miasszonyunkról nevezett 1914:51–52.; A Miasszonyunkról nevezett 1915:42–
43). Hasonlóképpen a Miasszonyunk rend Belső Polgári Iskolájában két évvel később, 1903-
ban megszerveződött kongregáció szintén rendelkezett saját könyvtárral, melyet 
adományokból létesítettek a társulat megalakításával egy időben (Szentkirályi 1908:175–176; 
A Miasszonyunkról nevezett 1904:21–25; A Miasszonyunkról nevezett 1913:18–19). A 
zárdában 1906-ban a Külső Polgári Iskolában is megalakult a kongregáció, mely szintén 
azonnal megszervezte saját külön könyvtárát (A Miasszonyunkról nevezett 1907:23–24). De 
nemcsak az iskolai, hanem a felnőtt kongregációknak is volt saját könyvtára. Például ugyanitt a 
Felnőtt Leányok Szent Ágnesről nevezett Mária-kongregációja rendelkezett egy „jelentős 
terjedelmű” könyvtárral – mely állományát farsangi műsoros teadélutánjaik bevételéből 
gyarapították –, csakúgy, mint az Úrinők kongregációja (Szent Ágnes Mária-kongregáció 
1931:5; A Pécsi Uri Nők 1931:4.; Pécsi Úrinők 1941). 
 
 

A könyvtárak állománya 
 
A kongregációs könyvtárak meglehetősen szerény méretűek voltak, általában pár száz kötetből 
álltak, például a fentebb említett három iskolai kongregáció könyvtára 1908-ban összesen 
csupán mintegy ötszáz könyvet tett ki (Szentkirályi 1908:160, 184). Hasonlóképpen Pécsett a 
Püspöki Tanítóképző Intézet Mária-kongregációjának könyvtára 1906–07-ben 130 kötetből 
állt, a következő évben pedig 164 kötetet számlált (A Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet 
1907:14–16; A Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet 1908:8–11). Ezzel szemben a pécsi Úrinők 
kongregációja viszonylag gazdag könyvállománnyal rendelkezett: az 1940-es évek elején 800 
kötetből állt (Pécsi Úrinők 1941). 
A kongregációs könyvtárak állományát szigorúan ellenőrizték, nehogy véletlenül a tagok 
kezébe nem illő olvasmány kerüljön be, a társulat papi igazgatója, a prézes beleegyezése nélkül 
egy kötetet sem lehetett állományba venni (Kongreganisták kézikönyve 1937:129). A fentebb 
ismertetett céloknak megfelelően a kongregációs könyvtárak állományát lelkiélettel foglalkozó 
munkák, tudományos vagy ismeretterjesztő művek, illetve a konzervatív ízlésvilágot tükröző, 
sokszor vallásos témájú szépirodalmi művek alkották.  
A lelki olvasmányt a kongregációk szabályzatai is előírták, bár a források szerint voltak 
társulatok, amelyekben erre nem helyeztek túl nagy hangsúlyt, holott Bangha Béla páter szerint 
„a lelkük rendszeres ápolás és öntözés nélkül elszárad; a lelki olvasmány az, amely által mindig új 
és új meleg eső járja be az Úr Jézus vetését” (Bangha 1941:376; Kongreganisták kézikönyve 
1910:244; Kongreganisták kézikönyve 1937:73–74). A kongregációs életet irányító jezsuiták 
úgy vélték, hogy a rendszeres lelki olvasmány azért fontos, mert állandóan vallásos érzelmek 
között tartja a kongreganistákat és mindig új témát szolgáltat az elmélkedéshez. Leginkább az 
evangéliumokból, Szent Pál leveleiből, Szalézi Szent Ferenc műveiből, Kempis Tamás Krisztus 
követése, illetve Rodriguez Alfonz A keresztény tökéletesség gyakorlása című munkáiból, vagy 
esetleg a szentek életéből ajánlottak olvasni naponta egy-egy fejezetet. Úgy gondolták, hogy 
hatékonyabb, ha a kongreganisták nem egyszerre olvasnak sokat a lelki könyvekből, hanem 
gyakran kevesebbet (Bangha 1941: 376–377; Kongreganisták kézikönyve 1910:244; 
Kongreganisták kézikönyve 1937:73–74). 
A tudományos és ismeretterjesztő művek esetében elsősorban a hittudományi munkák 
számítottak fontosnak. Bár egy művelt embernek természetesen tisztában kellett lennie a 
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természet- és társadalomtudományos eredményekkel is, de a jezsuiták szerint a 
kongreganistáknak elsősorban a hittudományban kellett jártasnak lenniük, természetesen 
mindenkinek a maga szintjén: a magas iskolai végzettségű úriembereknek a modern tudomány 
és a vallás kapcsolatát taglaló műveket ajánlották, míg az alacsonyabb műveltséggel 
rendelkezőknek, illetve az iskolásoknak az általános műveltséget elmélyítő, tudományos 
ismeretterjesztő jellegű könyveket, illetve a hitvédelmi irodalmat javasolták (Bangha 1941: 
377–379). 
A szépirodalmat sem tartották elvetendőnek, mivel „egy-egy jó költemény, elbeszélés, regény 
rendkívül erős nevelő hatással lehet, finomítja a lelket s megtanít az élet mélyebb ismeretére” 
(Bangha 1941:379). Azonban a szórakoztató olvasmányok kiválasztását rendkívüli 
odafigyelést igénylő kérdésnek tartották, ugyanis ezek esetében volt a legnagyobb esély – és 
kísértés – arra, hogy erkölcstelennek tartott könyvek kerülnek a kongreganisták, főleg a fiatalok 
kezébe. Erősen óvták a kongreganistákat az olyan modern írók – például az érzéki jeleneteivel 
a korban nagy botránkozást kiváltó Zola – munkáitól, akik olyan témákat jelenítettek meg, 
„amelyekről tisztességes emberek beszélni sem mernek”. Ezzel szemben főleg az elkötelezett 
katolikus szerzőket ajánlották, vagy legalábbis olyan írókat, akik a konzervatív irodalmi 
hagyományok letéteményesei voltak, például Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, Tormay Cécile, 
Gulácsy Irén (Bangha 1941: 379–381; Kongreganisták kézikönyve 1937:110; Bús 1927:134–
139). 
Az egyes kongregációs könyvtárak valóban ezt a felépítést követték. Például a pécsi Úrinők 
kongregációjának 1941-es könyvtárjegyzéke szerint a könyvállomány majdnem fele vallási 
tárgyú munka volt, közel 40 %-a szépirodalom, míg mintegy 5%-a tudományos mű. Ezek 
mellett megtalálhatóak voltak kis számban útleírások, illetve néhány közéleti témájú kötet is 
(Pécsi Úrinők 1941). 
A kongregációs könyvtárakban természetesen a könyvek mellett megtalálhatóak voltak a 
különféle katolikus folyóiratok is, annál is inkább, mert a kongreganisták egyik fontos 
feladatának számított az éppen a jezsuiták tevékenysége folytán felvirágzó katolikus sajtó 
támogatása (Klestenitz 2005). Az egyes kongregációk társadalmi, nemi és korösszetételét 
tükrözték a járatott lapok. Például a pécsi Tanítónőképző Intézet kongregációs könyvtárába 
kimondottan a középosztálybeli, iskolázott fiatal nők érdeklődésének megfelelő katolikus lapok 
jártak: a Zászlónk című szépirodalmi ifjúsági folyóirat, a Nagyasszonyunk, a női Mária-
kongregációk szépirodalmi és ismeretterjesztő folyóirata, A mi lapunk, a katolikus 
munkavállaló nők lapja és melléklete, a Dolgozó Nők Lapja, valamint a Katholikus Népszövetség 
(A Miasszonyunkról nevezett 1914:51–52). Hasonlóképpen a pécsi Úrinők Mária-
kongregációja könyvtárába a „harcos katolicizmus” lapja, a Bangha Béla páter szerkesztette 
szépirodalmi és közéleti témájú Magyar Kultúra és a konzervatív szépirodalom egyik 
legnépszerűbb lapja, az Élet járt (Pécsi Úrinők 1941). Ezek mellett természetesen minden 
kongregációs könyvtárban megvolt a Mária-kongregáció című társulati közlöny is. 
A könyvtárat a tagok közül választott könyvtáros kezelte, aki tisztségéből adódóan a társulat 
életét irányító magisztrátus tagjai is volt. A könyvtáros feladata volt, hogy a beszerzett vagy 
ajándékba kapott könyveket azonnal ellássa számmal és pecséttel, bevezesse a könyvtár 
jegyzékébe és a megfelelő helyre rakja, illetve egy meghatározott időpontban kiadja a 
könyveket a kölcsönözni kívánó olvasóknak. Oda kellett továbbá figyelnie a könyvek jó 
állapotára is – különösen visszahozatalkor – és ha szükséges volt, gondoskodnia kellett a 
bekötésükről (Kongreganisták kézikönyve 1910:110, 271; Kongreganisták kézikönyve 
1937:129). Ajánlatos volt a könyvtár állományáról két jegyzéket is vezetni szakok és szerzők 
szerint, melyeket kifüggesztettek vagy odaadtak a tagoknak, sőt, jelentősebb terjedelmű 
könyvtár esetén akár ki is nyomtathattak (Bús 1927:153). 
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A könyvtárak megszűnése 
 
1946 és 1949 között a létrejövő kommunista hatalom feloszlatta a katolikus egyesületek 
többségét, köztük a Mária-kongregációkat is (Gergely 1985:57, 84; Havasy 1990:50). A 
feloszlatott kongregációk vagyonának, így könyvtárainak sorsa is bizonytalan. Előfordult, hogy 
a tagok hazamenekítették a könyveket és otthon őrizték tovább „szebb napokat” várva. De az is 
gyakori volt, hogy a társulat helységeibe költöző új „lakók”, általában valamilyen hivatal 
munkatársai az ott talált könyveket a PAHUBE-ba, a MÉH elődjébe küldték, ahonnan zúzdába 
kerültek, vagy egyszerűen szétszórták, elégették, tönkretették. Legjobb esetben a könyveket a 
hatalom emberei lefoglalták és átadták az Országos Könyvtári Központ munkatársainak, akik 
átvizsgálták az anyagot, majd a használhatónak vélt könyveket különböző könyvtárakba 
szállították, az elavultnak vagy politikai okokból „károsnak” vélt kiadványokat pedig a zúzdába 
küldték (Wix 1997:11–29, 53–55, 66; Horváth 1978:236, 239–244). 
 
 

Konklúziók 
 
A Mária-kongregációs könyvtárak bár általában nem rendelkeztek nagy könyvállománnyal és 
csak egy szűk réteg, a társulati tagság részére voltak elsősorban elérhetőek – bár tudunk egyes 
esetekben arról, hogy külsős személyek is használták (A Pécsi Püspöki Tanítóképző-Intézet 
1908:8–11)–, de hatásukat tekintve jóval nagyobb jelentőséggel bírtak. Ugyanis alapvetően az 
egész katolikus közéletet irányító elit, illetve jövendő elit alkotta a kongregációk tagságát, így 
ezen férfiak és nők, fiúk és lányok olvasmányélményei közvetett módon az egész katolikus 
társadalomra kihatással voltak. 
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Kovács Henrietta: 
 

A közösségfejlesztés alapjai és a többfunkciós közösségi terek 
 
 
Absztrakt: Jelen tanulmány a közösségfejlesztés alapjairól szól. Részletesen ír a közösségek 
fogalmáról, megközelítési lehetőségeiről, illetve típusairól, csoportosításukról és funkciójukról 
is egyaránt. A közösségfejlesztés fogalmát, definícióit szintén bemutatja. Ezt követően kitér a 
közösségfejlesztés legfontosabb alapelveire, alkalmazott módszereire, valamint folyamatára és 
fázisaira is. A tanulmány utolsó részében az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT), az 
Agóra és az Agóra Pólus intézményeit mutatja be a történetük, kialakulásuk, működésük és 
alapvető funkciójuk mentén. 
 
Abstract: This study is about the basics of community development. I write about the concept, 
determing opportunities and types of communities as well as their functions. I also introduce 
the concept and definition of community development. I deal with the key principles, methods 
as well as the processes and phases. In the last part of my study, I present the Institutions of 
Integrated Community Service Space (ICSS), Agora and Agora Polus along with their history, 
formation, operation and their basic function. 
 
 

Bevezetés 
 
Rendkívül fontosnak és aktuálisnak érzem a közösségfejlesztés témáját, mert napjainkban egy 
olyan felgyorsult világban élünk, ahol főként a fővárosban, illetve a nagyvárosokban érhető el a 
legtöbb közszolgáltatás az emberek számára, legyen szó álláslehetőségekről vagy a kulturális 
alapszolgáltatáshoz való hozzáférésről. A kisebb települések, falvak sajnos rohamos tempóban 
válnak lakatlanná vagy elidősödnek. A jelenlegi tendencia alapján a fiatalok és az aktív korúak 
nagy része költözik olyan helyre, ahol könnyen elérhető számára mindaz, ami egyébként a 
kisebb településeket is ugyanúgy megilletné. A közösségfejlesztésnek, mint szakmának, az a 
célja, hogy segítséget nyújtson a kisebb településeknek, értékeik feltárásában és megőrzésében, 
valamint a helyi lakosság megtartásában. Teszi ezt annak érdekében, hogy hosszú távon fenn 
tudjanak maradni a kisebb közösségek is. A többcélú közösségi terek, az IKSZT-ék, Agorák, 
Agora Pólusok, többek között ezeket a fontos feladatokat vállalják fel.  
 
 

A közösség és a közösségfejlesztés meghatározása, jellemzői, funkciói 
 
Magának a szónak, mint közösség mindig is igen erős értéktartalma volt és van a mai napig. 
Nagyon gyakran használt és népszerű fogalomról van szó, amely sokféle jelentéssel, 
meghatározással bír. A szociológia szakirodalmában majdnem száz közösség-definícióval 
találkozhatunk. Szinte mindegyik meghatározásban vannak közös elemek, amelyek a fogalom 
lényegét ragadják meg: együvé tartozás tudata, hasonlóság, kapcsolat, földrajzi közelség, 
életmódbeli hasonlóságok. (Nistor 2010:15) Ha a szociológia kiemelkedő alakjaira és a 
közösségre gondolunk, akkor először Max Weber fogalmát érdemes megvizsgálni. Ő a közösség 
és a társulás fogalmát elkülönítette egymástól. Közösségről akkor beszél, amikor „a társadalmi 
cselekvést a résztvevők átérzett – érzelmi-indulati vagy tradicionális – összetartozásán alapuló 
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beállítottság jellemzi. A társulás ellenben azt a társadalmi kapcsolatot jellemzi, ahol a társadalmi 
cselekvés racionálisan motivált.” (Webert idézi Nistor 2010:16).  
 
Ebből a fogalomból is kiderül, hogy mennyire sokrétű a közösség fogalma és milyen 
széleskörűen használják. „Kifejezhet embercsoportot, minőséget, lokalitást, közös alkotást, 
érzést, szándékot, képességet, gazdálkodási formát, azonos eszmék, célok, azonos értékrend 
vállalását, életmódot, etnikai és kulturális értékekhez tartozást, nemzeti – állami – politikai 
együvé tartozást.” (Varga – Vercseg 1998:25).  
 
A közösségek meglétének szükségességét több szemponttal is indokolhatjuk: 

• „az embereknek biztonságot nyújthatnak, tartalmat és célt adhatnak életüknek, a 
kibontakozás lehetőségét személyiségüknek; 

• a társadalomban az egyéni érdekek hatékony csoportérdekké formálódhatnak, a 
társadalmi fejlődés folyamata biztosított általuk; 

• a társadalom demokratizálódásának alapfeltételei; 
• fontos a szerepük a hatékony társadalmi ellenőrzés kiépítésében” (Juha sz 2003:165). 

 
A közösségek tagjai között lévő kapcsolat többféle forrásból eredhet, pl.: vérségi-rokonsági, 
térbeli, munkavégzési stb. Ezekből a kapcsolatokból alakulnak ki közös érdekek és értékek, 
tapasztalatok. A tagok kapcsolati forrását tekintve a szakirodalom általában a közösséget 
három típusra osztja: lokális közösség, érdekközösség, bensőséges kapcsolati közösség. A 
lokális közösség tagjainak egy a lakóhelyük, földrajzilag egymás közelében élnek. A lakóhelyet 
lehet szűkebben (pl.: ugyanazon utcán lakók) és tágabban (egy városban élők) is értelmezni. Az 
érdekközösségben „a tagok közös jellemzője az azonos rokonsági, munkavégzési, etnikai, vallási 
stb. hovatartozás, tehát valamely a lokalitáson túlmutató kulturális jellemző.” (Nistor 2010:17) 
A bensőséges kapcsolati közösségben a tagok valamilyen közös eszméhez, világnézethez 
kapcsolódnak és ez jelenti számukra az összetartó erőt. Ilyen lehet pl.: egy vallási közösség. 
(Nistor 2010:17) 
 
Hankiss (Hankiss 1985) szerint kétfajta közösségtípusról beszélhetünk: közvetlen és eszmei 
közösségről. A közvetlen közösség tagjai személyesen ismerik egymást és közvetlen 
kapcsolatban állnak egymással pl.: ilyen lehet egy baráti kör, egy iskolában a tanári gárda, egy 
klub, vagy egy egyesület. Ezzel ellentétben az eszmei közösség tagjai nem feltétlenül élnek 
földrajzi közelségben és lehet, hogy csak ritkán találkoznak egymással, mégis összekötik őket a 
közös érdekek, kijelölt célok. Az együvé tartozásukat tehát a közös érdekek erősítik, nem pedig 
az, hogy egy térben élnek. 
 
A fogalmi megközelítések alapján láthatjuk, hogy milyen minőségi kritériumai is vannak egy 
közösségnek. Dimitru Sandu (Sandut idézi Nistor 2010) szerint az alábbi kritériumok 
valamelyikének mindenképpen teljesülnie kell, hogy a közösség létrejöjjön: kulturális 
hasonlóság, azonos státusz, valamint interakciók, a tagok között. Nagyon fontos, hogy egy adott 
közösség tagjai tudatában vannak mindennek, hiszen ezért is alakulhat ki bennük a 
közösségérzés, a közösségi tudat. A tagok elköteleződnek a közösség felé, hiszen ők is 
ugyanazokat az eszméket vallják, nagyon hasonlóan vélekednek sok dologról a világban. Emiatt 
az elköteleződés miatt lehet az, hogy az emberek tudatában általában a közösség szó pozitív 
értelmű. „Mivel a közösség megléte feltételezi a szolidaritást, a kölcsönösséget, a normák 
betartását, a közösségre, mint jó és kívánatos társadalmi struktúrára tekintünk.” (Nistor 
2010:19). 
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Vercseg Ilona és Varga A. Tamás Közösségfejlesztés című művében ismerteti a közösségek 
funkcióit is, amit korábban egy amerikai szociológus, Roland L. Warren dolgozott ki 1957-ben. 
Warren szerint öt olyan funkciója van a közösségeknek, amelyik mindegyikének meg kell, hogy 
feleljen. Ezek a funkciók a következők: 

• Szocializáció, aminek az e rte kko zvetí te sben van jelento s szerepe. A ko zo sse g tagjai 
eza ltal ismerkednek meg azokkal a fontos e rte kekkel, norma kkal, amelyekkel a ko zo sse g 
rendelkezik e s sza mukra fontos.  

• Gazdasági boldogulás, ami azt jelenti, hogy a ko zo sse g biztosí tja a tagjai sza ma ra a 
mege lhete st, a munka leheto se ge t. 

• Társadalmi részvétel, ami kiele gí ti a minden ember sza ma ra fontos ta rsasa gi e let ira nti 
ige nyt.  

• Társadalmi kontroll jelenik meg a negyedik funkcio ke nt, amely megko veteli a tagokto l, 
hogy az elo í rt norma kat minden esetben betartsa. Ha ez nem í gy to rte nik, akkor aka r az 
is megto rte nhet, hogy a ko zo sse g kiveti maga bo l a normase rto , szaba lyszego  egye nt. 

• A kölcsönös támogatás, ami leheto ve  teszi, hogy az egye nek egyu tt egy sokkal nagyobb 
e s nehezebbnek tu no  feladatot tudjanak megoldani, ele rni, mintha azt egyedu l 
pro ba lna k meg. Egyma st ta mogatva, segí tve juthatnak csak el a kitu zo tt ce lok ele re se hez. 
Warren szerint ez az o t funkcio  minden ko zo sse gben megjelenik valamilyen forma ban, 
legyen az jelen forma lisan vagy informa lisan (Varga – Vercseg 1998:47). 

 
Ahogy a közösségnek, úgy a közösségfejlesztésnek is sokféle meghatározása, értelmezési kerete 
van. Ez abból is adódik, hogy egy összetett szóról beszélünk, amelynek mindkét tagját 
értelmezhetjük másképpen is. A közösséget a közösségfejlesztés gyakorlatában általában a 
lokalitás felől közelítik meg, tehát ebben az értelemben olyan közösségeket vesznek alapul, 
amiknek az alapját a lokalitás, az azonos lakóhely adja. A fejlesztés szó alatt pedig egy olyan 
folyamatot értünk, aminek célja az előrébb mozdítás, az előző állapotnál valamivel jobb 
létrehozása és az erre való folyamatos törekvés. (Nistor 2010:25) „A közösségfejlesztés mint 
szakma átmeneti, szervezett és szakszerű beavatkozást jelent a közösségek életébe annak 
érdekében, hogy a közösség képes legyen a megújulásra, vagyis saját problémáinak kezelésére, 
mérséklésére és megoldására.” (Vercseg 2013:92).  
 
A fejlesztés számos területre koncentrálódhat, többek között irányulhat a közösség gazdasági 
életének, az életminőségnek, az intézményi, valamint a mentalitásbeli jellemzőknek a 
javítására, jobbá tételére. A gazdaság erősebbé tételét szolgálhatja a munkahelyek teremtése, 
míg az életminőség javulását az infrastrukturális fejlesztés segítheti elő. Az intézményi 
fejlesztésnél leginkább arra kell gondolni, hogy a közösség tagjainak nagyobb beleszólása 
legyen az őket érintő dolgokba, több kulturális intézmény, iskola működjön a közösség tagjai 
számára. A mentalitásbeli fejlesztésnél gyakori a lakosok toleranciájának növelése, látókörük 
szélesítése. (Nistor 2010:25) 
 
Ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk egy adott közösséget fejleszteni valamelyik területen, mindig 
szem előtt kell tartanunk, hogy a közösség sohasem egy élettelen rendszer, olyan emberek 
alkotják, akik maguk szervezik, formálják saját közösségüket. Éppen ezért nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a közösséget és az igényeiket, elvárásaikat, és kívülről megmondani, 
hogy mi lesz nekik a legjobb, hanem velük együtt kell feltérképezni a fejlesztendő területeket 
és ezekre megoldást találni. Ez azért nagyon fontos, mert a fejlesztés után a közösségfejlesztő 
az esetek többségében elmegy az adott lakóhelyről, a közösség tagjai pedig ott maradnak és 
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nekik kell tovább vinni a fejlesztéseket. Alapvetően fontos, hogy a közösség mindennapi 
életéből kiindulva kell meghatározni azokat a területeket, ahol fejlesztéseket szükséges 
megvalósítani. A közösség tagjainak kell felvetni azok a problémákat, amiken szeretnének 
változtatni, megoldani. A közösségfejlesztésben tehát talán a legfontosabb dolog, hogy az soha 
nem egy felülről irányított (top down), külső beavatkozás, hanem mindig egy alulról felfelé 
(bottom-up) építkező folyamat. A szakemberek nem irányítók, hanem segítők, partnerek ebben 
a demokratikus folyamatban. Elsődleges célja mindig az, hogy valamilyen pozitív változást 
eredményezzen a közösség életében (Nistor 2010:25-26). 
 

A közösségfejlesztés alapelvei, módszerei és folyamata 
 
A közösségfejlesztésnek vannak bizonyos értékalapú alapelvei, melyeket korábban az Egyesült 
Királyságban határoztak meg. A szigetországban működik egy gyűjtőszervezet, amely a 
közösségfejlesztő szerveket fogja össze: ez a Community Development Excange (CDX). 
Véleményük szerint a közösségfejlesztés elválaszthatatlan bizonyos értékektől. Ezek az értékek 
a szervezet egyik alapdokumentumának létrejöttéhez is nagymértékben hozzájárultak. Ennek 
az alapdokumentumnak a címe: „A közösségfejlesztés stratégiai keretei” (Strategic Framework 
for Community Development), amelyet azóta is rendszeres időközönként felülvizsgálnak.  
 
Henderson (2006) szerint, a CDX által megfogalmazott öt legfontosabb érték a következő: 

1. Társadalmi igazságosság: fontos ce l, hogy minden ember ke pes legyen arra, hogy emberi 
jogaikat e rve nyesí teni tudja k, a fenna llo  szu kse gleteiknek eleget tudjanak tenni, 
valamint, hogy sokkal nagyobb me rte kben beleszo lhassanak az e letu kre hata ssal le vo  
do nte shozatali folyamatokba e s ira nyí thassa k azokat. 

2. Részvétel: az aktí v a llampolga rsa g, a lakossa g e lete t meghata rozo  ke rde sek megolda sa az 
emberek demokratikus bevona sa val. Mindez a ko zo sen gyakorolt hatalom, az 
autono mia, a ke szse gek, valamint a tuda s e s tapasztalatok alapja n e rheto  el.  

3. Egyenlőség: az embereket diszkrimina lo  e s marginaliza lo  inte zme nyi e s ta rsadalmi 
teve kenyse gek, valamint egye ni megnyilva nula sok megke rdo jeleze se, elvete se. 

4. Tanulás: sza mos olyan ke szse g, tuda s, szake rtelem elismere se e s e rte kele se, amelyek 
birtoka ban az emberek ke pesek lesznek ku lo nbo zo  ta rsadalmi, gazdasa gi, politikai e s 
ko rnyezetve delmi proble ma t, ke rde st megoldani, vagy hozza ja rulni ezek megolda sa hoz. 
Ide tartoznak terme szetesen azok a tuda selemek e s ke szse gek is, amelyeket az elo bb 
emlí tett folyamat sora n saja tí tanak el az emberek. 

5. Együttműködés: A ko zo s munka ero sí te se bizonyos teve kenyse gek meghata roza sa ban e s 
ve grehajta sa ban, valamint a ku lo nbo zo  kultu ra k ko lcso no s tisztelete e s elfogada sa.  

 
Vercseg Ilona a közösségfejlesztésnek két nagyon fontos alapelvét határozta meg: közösség és 
részvétel. A közösségfejlesztésben ez a két szó szinte elválaszthatatlan egymástól. Angolszász 
területen egyébként a közösséget általában nem sorolják a közösségfejlesztési alapelvekhez, 
ami részben az eltérő nemzeti történelmi sajátosságokra és a szakmák kialakulásának eltérő 
vonásaira vezethető vissza (Vercseg 2006). 
A közösségfejlesztés folyamatát és a közösségi munka eredményességét lényegesen 
meghatározzák a kiválasztott módszerek és technikák. „Bármely irányú fejlesztésnél fontos a 
helyi kultúra sajátosságait, a helyi szellemi életet megismerni. A fejlesztő alkalmazkodik a 
közösségi együttlét formáihoz, a hagyományokhoz és szokásokhoz, s együttműködik a kulturális-
közösségi intézményekkel.” (Vercseg 2004a:23).  
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A segítőknek, fejlesztőknek rendkívül rugalmasnak kell lenniük, hiszen mindig az adott 
közösség helyzetéből, tulajdonságaiból és lehetőségeiből kell meghatározni azokat a 
technikákat és módszereket, amelyek vélhetően a lehető legjobb eredményt fogják hozni. 
Figyelembe kell venni az egyéni javaslatokat, ötleteket is, mert a közösség tagjai tudnak a 
legrelevánsabban viszonyulni a fennálló problémához, szituációhoz. A fejlesztők a módszerek 
kiválasztásakor egy bizonyos szinten a megérzéseikre, ösztöneikre is hallgatnak, miközben 
folyamatosan elemzik és figyelemmel kísérik, hogy a közösségi munka során még mindig 
helytállóak-e a kiválasztott technikák, módszerek (Vercseg 2013:22).  
 
A közösségfejlesztés módszereit tekintve öt nagy módszertani csoportot különíthetünk el 
egymástól: aktivizáló, helyi nyilvánosságot szervező, együttműködést fejlesztő, 
gazdaságfejlesztő, valamint a települések feltárására, megismerésére szolgáló módszerek. A 
legáltalánosabb és legcélravezetőbb módszerek az aktivizáló módszerek, mint pl.: helyi 
önszervező-köri mozgalmak, tankatalógus, tanulókör, párbeszéd körök, szívesség szolgálatok, 
önkéntes szolgálatok, interjú, közösségi beszélgetések.  Magyarországon a közösségfejlesztés 
folyamata a szakemberek szerint hét fázisra osztható, melyek optimális esetben egymás után 
következnek. Minden fázisnak megvanna a maga feladatai és céljai, amelyek a 
közösségfejlesztők tevékenységét is meghatározzák. A közösségfejlesztés legelső lépése mindig 
a közösség tagjainak, a lakosoknak a megszólításával, aktivizálásával és bevonásával kezdődik. 
A folyamatos nyilvánosság és nyitottság megléte nagyon fontos az egész folyamat során. A 
fejlesztők feladata úgynevezett „mozgások” kialakítása és ezek fenntartása (Bodor 2014:14-
15). 
 

1. ábra: A közösségfejlesztés fázisai 

 
(Forra s: Arapovics 2016:46) 

 
 

A többfunkciós közösségi terek: IKSZT, Agóra, Agóra Pólus  
 
A közösségi színterek két nagy csoportja a formális és a nem formális színterek. A formális 
közösségi színterek mindig valamilyen mesterségesen létrejött szervezethez kapcsolódnak (pl.: 
iskola, munkahely stb.). A nem formális színtereknek pedig valamilyen szervezeti tagság az 
alapja. Ezek a tagságok lehetnek spontán kialakuló közösségekhez (baráti, lakóhelyi közösség) 
vagy alkalmi csoportosuláshoz köthetők (pl.: egy rendezvény résztvevői). (Füzesi – Tistyán 
2004:14)  
Az integrált közösségi szolgáltató terek – nevükből is adódóan – több funkciót is ellátnak, tehát 
többfunkciós terek. Minden többfunkciós intézménynél felmerül a kérdés, hogy vajon egyes 
funkciók nem szorítanak-e háttérbe más funkciókat, vagy éppen ellenkezőleg, kimondottan 
eredményesebb-e, ha bizonyos funkciók együtt jelennek meg ezeknél az intézményeknél, 
színtereknél. Az IKSZT-k kialakulását és történetét vizsgálva két fontos kezdeményezést 
mindenképpen meg kell említeni, melyek a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején 



 

 

 77 

valósultak meg. Az első egy komplex nevelési-művelődési intézmény elképzelése, modellje. 
Vészi János nevéhez fűződik azoknak a szakembereknek a kezdeményezéseinek összegyűjtése 
és összefogása, akik az oktatás, illetve a közművelődés intézményrendszerét szerették volna 
átalakítani, megújítani. „Az elgondolás lényege egy olyan komplex oktatási-közművelődési 
intézmény volt, mely a különböző funkciókat integrálva tudja a település felnőtt, illetve gyerek 
lakosságának oktatási-kulturális-közösségi-sport igényeit kielégíteni.” (Dudás 2016:29) Ezek az 
összetett nevelési-oktatási intézmények végül nem úgy valósultak meg, ahogy Vészi elképzelte, 
ugyanis a létrejött intézmények nem a helyi közösségek irányításában és fenntartásában 
működtek, valamint az oktatás és a közművelődés nem egyenrangú funkcióként jelent meg. Az 
általános művelődési központok és a szabadidőközpontok feladatai között megjelenik az 
oktatás, közművelődés és a sport témaköréhez tartozó törekvések megvalósítása. A másik 
jelentős kezdeményezés a nyitott ház kísérlete volt, amely a Népművelési Intézet vezetésével 
és az Országos Közművelődési Tanács támogatásával valósult meg. „A kezdeményezés lényege 
az volt, hogy a korábban felülről irányított egyvágányú, kötött és terjesztő szemléletű formák 
helyett a spontán, szabad és választási lehetőségeket nyújtó formák érvényesüljenek.” (Dudás 
2016:30).  
 
A nyitott ház lényegében egy olyan nyitott közösségi tér, amely mindenki számára elérhető és 
igénybe vehető. Egy aulához lehetne a legjobban hasonlítani, amelyhez speciális funkciókat 
ellátó terek kapcsolódnak. Ennek az előtérnek a legnagyobb előnye, hogy számos 
tevékenységnek helyet tud adni, rendkívül jól variálható berendezését tekintve, így az éppen 
aktuális tevékenységekhez lehet alakítani a helyszínt. Ez a törekvés nem alakította át jelentősen 
a közművelődési intézmények működését, bár azt is meg kell jegyezni, hogy több művelődési 
ház kínálatában, tevékenységében megjelenik a nyitott ház elképzelése. A kezdeményezés a 
faluházak létrehozásában folytatódott tovább. Varga Tamás és Beke Pál vezetésével jött létre ez 
a fajta intézménytípus, amelynek fő célja az volt, hogy az aktív közösséget helyezze központba 
a befogadó közönséggel szemben, és működése, tevékenységrendszere a helyi igényeken 
alapuljon. Ezt az elképzelést a közösségi tervezés módszereinek felhasználásával, 
átdolgozásával valósították meg. Varga Tamás és Beke Pál egyértelműen egy alkotó és aktív 
közösségi intézmény létrejöttét szerették volna, amely számos olyan funkciót is ellát, amelyek 
hiánypótlóak (pl.: posta, kávézó, bolt, tornaterem stb.). (Dudás 2016:29-30) 
 
Az IKSZT-k megjelenése előtt számos többfunkciós közösségi és szolgáltató tér létezett már 
korábban is Magyarországon. Különböző névvel működtek ezek az intézmények, települése 
válogatja, hogy hol minek nevezik őket (pl.: közösségi ház, faluház, művelődési ház). Gyakori az 
is, amikor a könyvtár, teleház vagy e-Magyarország pont foglal magában és lát el több funkciót 
egymással párhuzamosan. Nagyon fontos, hogy amikor integrált közösségi és szolgáltató 
terekről beszélünk, akkor nem egy intézménytípusra kell gondolni, hanem minden esetben egy 
szemléletre. Ezek a színterek olyan épületek, amelyek minden tekintetben lehetővé teszik 
(térszerkezet, eszközök), hogy a vidéki településeken és térségekben mindenki hozzáférjen a 
szolgáltatásokhoz. Az IKSZT egyben szolgáltatásszervezési modell is, hiszen lényegesen 
hozzájárul bizonyos közszolgáltatások finanszírozásának megteremtéséhez és 
fenntarthatóságához is. Közösségi tér, mert befogadja és otthont ad a helyi 
kezdeményezéseknek és a közösségi célú törekvéseknek, elképzeléseknek. Az itt dolgozó 
szakemberek feladata pedig az, hogy támogassák, segítsék ezeket a folyamatokat. (Dudás 
2016:31) 
A közösségek életében meghatározó szerepet játszanak a művelődési, közösségi intézmények. 
Napjainkban a művelődési otthonok ötödik generációjáról beszélhetünk, a XXI. század 
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intézményéről. Ez az intézmény plurális szerkezetű és feladatközpontú. Célja a 
társadalomvezérelt művelődésszervezés. Nehézséget jelent, hogy csökkenek, illetve változnak 
a lakossági igények, az intézmények átalakultak és a források is bizonytalanok. Problémaként 
jelenik meg a szakma csökkenő presztízse és átalakulása, a kapcsolati háló hiányossága és 
gyengeségei (Dudás 2016) 
 
Ezekre a problémákra több településen hatékony megoldásokat találtak ki. Ilyen lehet a helyi 
társadalmi igények felmérése, az új pályázati források megszerzése, projektlogika, 
együttműködés más szereplőkkel és proaktivitás a helyi társadalom érdekei mentén, 
kommunikáció erősítése befelé és kifelé egyaránt, információs hálózatok és regionális 
obszervatóriumok kiépítése, valamint a sokszínű képzések beindítása. A XXI. század 
intézményének funkciója nagyban hasonlít a rendszerváltás generációjának funkcióihoz. A 
legfontosabb ezek közül a település és kistérség társadalmának fejlesztése, az önmegvalósítás 
elősegítése, az egyén belső harmóniájának megteremtése, kisebbségi kultúra támogatása és a 
civilek kibontakozásának segítése. Az 1990-es évek óta, és napjainkban is egyre nagyobb 
szerepet kap a felnőttképzés, felnőtt nevelés és tanulás területe. A XXI. század új közművelődési 
intézményei az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT), az Agóra és az Agóra Pólus. Az 
IKSZT célja és küldetése a közösségek megerősítése és feltételeinek megteremtése. Nagyon 
fontos, hogy mindenki hozzáférjen a jó színvonalú közszolgáltatásokhoz a legelmaradottabb 
térségekben is, hiszen a kisebb településeket is ugyanúgy megilletik. Ezeknek az új típusú 
intézmények a célja a pusztulófélben lévő közösségi infrastruktúra újjáélesztése. A vidéki 
lakosság megtartása érdekében próbálják kibővíteni a helyben elérhető alapszolgáltatások 
körét.  
Az Agóra, mint intézmény élményhelyszínt, mobil rendezvényteret, szolgáltatási helyszínt, 
kommunikációs központot és képzési helyszínt jelent. Az Agóra Pólus egy interaktív kiállítótér, 
amely a térségi innováció eredményeinek bemutatására jött létre. Kreatív foglalkoztató tereket, 
konferencia termet, gyakorlati bemutató termeket foglal magában. A „jövő műhelyeiként” is 
értelmezhető (Szabó 2014). 
 
Az Agorát, mint a közösségi teret, Athén polgárai hozták létre több mint két és félezer évvel 
ezelőtt, ahol szívesen töltötték idejüket, hiszen itt hozzájutottak a legújabb hírekhez, 
beszélgettek egymással és a város nagy személyiségeivel is találkozhattak. Az Agóra lényegében 
egyfajta gyűjtőhelyként szolgált, ugyanis a közélet és a társadalmi-kereskedelmi kapcsolatok 
központjaként működött. „Ez az örökség, az agora működésének filozófiája meghatározó része a 
közös európai kultúrának, ennélfogva szervesen köthető a magyar közművelődés 
hagyományaihoz is.” (Németh 2015:10)  
 
Az Agóra közművelődési-fejlesztési programnak köszönhetően 2015-ig 13 magyar 
nagyvárosban épült Agóra vagy Agóra Pólus. A program a kormány fejlesztése volt és az Új 
Széchenyi Tervből valósult meg. A 13 agóra egytől-egyig megyei jogú városokban jött létre. 
Olyan településeken valósult meg a fejlesztés, ahol érvényes a „kultúra várost épít” elve, vagyis 
amely települések támogatják a kulturális alapú városfejlesztést. Az elsődleges cél az agóra, 
mint intézménytípus létrehozása volt, amelyek egyben többfunkciós közösségi központok és 
közművelődési intézmények is. (Németh 2015:6-14). „Sajátosan kialakított épített 
környezetében alkalmas a közösségi, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló, e 
funkciók mentén gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, a helyi társadalom, a város 
fejlesztésére.” (Németh 2015:14).  
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A program átfogó célja pedig az volt, hogy a kulturális és infrastrukturális fejlettségbeli 
különbségeket csökkentse bizonyos régiók, térségek között, valamint, hogy az agórák 
létrehozása növelje az általános műveltséget, illetve, hogy elősegítse a kulturális szocializációt 
és a társadalmi beilleszkedéssel küzdőknek is segítséget nyújtson. Az agórák az egész életen át 
tartó tanulás, valamint a formális és informális tanulási alkalmak jegyében jöttek létre. Olyan 
programokat, eseményeket igyekeznek szervezni, amelyek erősítik a nyitottságot, a tanulási 
készségeket, az aktív állampolgárságot és a szociális érzékenységet. Nagyon fontos, hogy a 
látogatók a különböző szakkörök, bemutatók, klubok, előadások során elsajátítsanak 
valamilyen képességeket és tudáselemeket. Ebben a tekintetben az agóra összekapcsolja a 
közoktatást és a közművelődést. (Németh 2015:15-16) „Működése közvetlenül, illetve közvetve 
(mintákat kínálva) kihat a környék közművelődésére, magas színvonalú programokat, 
szolgáltatásokat nyújt a város és vonzáskörzete közönségének, közösségeinek, szakmai segítséget 
biztosít a környező kistérségek közművelődési intézményeinek.” (Németh 2015:16) 
 

Összegzés 
 
Tanulmányomban a közösségfejlesztést, mint szakmát elsősorban elméleti oldalról 
közelítettem meg, hiszen az volt a célom, hogy egy általános képet alkossak a közösségekről és 
a közösségfejlesztésről, annak jellemzőiről, funkcióiról és jelentőségükről. A közösségfejlesztés 
a települések komplex társadalmi-gazdasági fejlesztéséhez széleskörű eszköztárral 
rendelkezik. A kistelepülések, és különösen a hátrányos helyzetű kistelepülések életében a 
közösség, a helyi humán erőforrás látens és lappangó erejének felismerése, gerjesztése, segítése 
a fejlesztés kulcsa lehet. A többfunkciós közösségi terek, többek között az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Terek, az Agórák és az Agóra Pólusok kiemelten fontos szerepet játszanak ezekben 
a közösségépítő, -fejlesztő folyamatokban, ezért is tartom fontosnak ezeknek az 
intézményeknek a támogatását, fejlesztését, népszerűsítését. 
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Szűcs Tímea: 
 

A magyarországi zsidóság útja az ősi földre 
 
 
Absztrakt: A tudományos diákköri kutatás középpontjában a zsidó identitás változása áll a II. 
világháború után, 1945 és 1949 között Magyarországról Izraelbe vándorolt magyar zsidóságot 
fókuszba helyezve. Szembeállítva a vészkorszak előtti és utáni helyzetüket, koncentrálva a 
kivándorlás egyediségeire, a tipizálható sajátosságokra, mint az életkor vagy társadalmi 
státusz, illetve a főbb személyes motivációikra, melyek következtében a kivándorlás mellett 
döntöttek. Ezen kívül a zsidóság új országba való beilleszkedési sikeressége vagy sikertelensége 
is a kutatás fontos részét képezi, ehhez kivándorlókkal készített interjúk jelentettek nagy 
segítséget. A téma érzékenysége és az iránta tanúsított érdeklődés miatt az objektív és a 
szubjektív látásmód, a személyes és az általános jellegzetességek elkülönítése sokszor nehéz 
feladatnak bizonyul. Azonban ez az a tény, amely még izgalmasabbá teheti a további munkát, 
hiszen a II. világháborút követő magyarországi zsidó kivándorlás és a palesztinai, izraeli 
társadalomba való integrálódás tudományosan csak meglehetősen szűkkörűen tárgyalt 
témának számít. 
 
Abstract: This research is focuses on the changes of Jewish identity after World War II and the 
migration of Jews to Israel (Palestine) between 1945 and 1949. In order to understand their 
motivations is important to put in context their life before and after the war, to know general 
trends and personal issues of the migration, especially their social situation and their age 
distribution. Besides, we need to take into account the life of migrant Hungarian Jews in Israel 
(Palestine), the successful or unsuccessful integration, focusing on personal cases and stories 
by interviews. Sometimes it is hard to separate personal matters and general issues, since this 
subject is very sensible, the objective and subjective views can be twisted. In fact by the reason 
of these difficulties and the low numbers of researches and publications can make more 
interesting and exciting the work with this subject. 
 
 

A kutatás bemutatása 
 
A 2015-ben elkezdett kutatás választ keres a II. világháborút túlélt zsidóság identitásának 
változására, szembeállítva a vészkorszak előtti és utáni helyzetet, a kivándorlás egyediségeire 
és az országot elhagyók főbb motivációira koncentrálva. Ezen kívül a kutatás fontos szerepet 
szánt a kivándorolt zsidóság Palesztinába történő beilleszkedési sikerességének és esetleges 
sikertelenségének tárgyalásának. Ehhez a vonatkozó szakirodalom elemzése mellett 
felhasználásra kerültek a II. világháborút követően Izraelbe vándorolt magyar zsidókkal 
készített interjúk is. A személyes sorsok segíthetnek árnyaltabb képet adni helyzetükről és a 
megosztott élményeik, tapasztalataik egyfajta egyediségét is adhatják a kutatásnak. 
A kutatás a magyarországi zsidóság helyzetét és migrációját vizsgálva bemutatja a történelmi 
hátteret, a civil szerveződéseket és a vonatkozó szabályozásokat is, kiemelve a nemzeti 
önazonosságtudatuk, kulturális identitásuk szerepének alakulását, annak változásait. 
A téma utáni kutatást és a feldolgozást indokolta, s egyben kihívásként is jelent meg, a 
személyes érdeklődésen túl az a tény, hogy a II. világháborút követő magyarországi zsidó 
kivándorlás és a palesztinai, izraeli társadalomba való integrálódás tudományosan igen 
szűkkörűen tárgyalt területnek számít. Ennek egyik okaként említhető, hogy a vészkorszak 
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utáni zsidó kivándorlás Magyarországról főként a holokauszt pusztításai, az államszocializmus 
megjelenése és az antiszemitizmus újbóli fellángolása miatt nagy létszámúnak tekinthető, 
azonban a későbbiekben ennek aránya nagymértékben csökkent, számuk már nem volt 
meghatározó. Másik ok pedig az izraeli eszmerendszer nyomán kialakult szemléletmód, mely a 
zsidóság diaszpóra létét az ősi földön nem ismeri el. Ebbe változást az „új történészek” csoportja 
hozott Izraelben, akik az 1980-as években megkérdőjelezték az izraeli egységes társadalom 
létét, utat nyitva a bevándorolt különböző nemzetiségi csoportok történetének feltárására 
(Olosz 2015:138-139). Kihívásként említhető meg továbbá a téma érzékenysége, melynek 
következtében a szubjektív és az objektív szemléletmód, a személyes és általános komponensek 
szétválasztása sokszor bonyolult feladatnak bizonyult a kutatás során. 
A II. világháború előtti zsidóság életéről, mind a II. világháborút megelőző és az azt követő 
időszakról számos szakirodalom megemlíthető. Mindezek különböző aspektusból közelítik 
meg a zsidóság helyzetét, mint például az identitásuk, a társadalmi és gazdasági helyzetük, 
politikai aktivitásuk szempontjából, a statisztikai adatok ismertetését sem nélkülözve. Itt a 
teljesség igénye nélkül érdemes megemlíteni Bibó István, Karády Viktor, Karsai László, 
Komoróczy Géza vagy Stark Tamás nevét. Mind elismert szakértői a témának, saját 
szakterületüknek és érdeklődésüknek megfelelően, különböző nézőpontokból mutatják be a 
magyarországi zsidóság életének egy-egy fontos alkotórészét, ezen munkák közül valamennyi 
a kutatás során felhasználásra került. 
Azonban a II. világháború után Palesztinába (az 1948-as állammá alakulás után Izraelbe) 
vándorolt magyar zsidóság további életét tárgyaló publikációk és szakirodalmak száma igen 
csekély. A legfőbb kivándorlási hullámok, melyek a gazdasági okok, az aktuális politikai 
rendszerrel szembeni bizalmatlanság vagy a diszkrimináció miatt történtek, ismertek, azonban 
a zsidóság kivándorlásáról szóló publikációk többsége a statisztikai adatok tárgyalásánál 
tovább nem viszi a szálat. Néhány szakirodalmat azonban érdemes megemlíteni, melyek 
hasznosnak bizonyultak a kutatás során. Többek között Bányai Viktória publikációja, mely 
ismerteti a világ országaiban élő meghatározó létszámú, Magyarországról származó zsidó 
közösségeket, köztük említve Izraelt is (Bányai 2008). Majd Féder Zoltán bibliográfiája, mely 
többek között az Izraelben megjelent magyar nyelvű műveket gyűjtötte össze az 1928-tól 2002-
ig terjedő időszakban (Féder 2004). Ennek felhasználása az esetleges jövőbeni, Izraelben 
történő kutatások alkalmával nagy segítséget jelenthet. Továbbá Olosz Levente szakdolgozata 
és az ennek alapján készült publikációja, mely a már kivándorolt magyar ajkú zsidóság (a 
határon túlról elvándoroltakat is számításba véve) társadalmi és gazdasági sajátosságait 
vizsgálja Izraelben, s ez szintén hasznos adalékot jelentett a kutatómunkához (Olosz 2015). 
Végül pedig Szabó Csaba publikációját is érdemes megemlíteni, mely a zsidóság ősi földre való 
vándorlására fókuszál Magyarország szempontjából, tárgyalva a politikai hátteret, a 
kivándorlás gyakorlati megvalósítását, azt hasznos levéltári anyagokkal kiegészítve (Szabó 
2004). 
A kutatás során felhasznált módszerek között fontos kiemelni a munka meghatározó részét adó 
elemzést, mely többségében a már fent említett szakirodalmak másodelemzésével történt. 
Emellett a kutatást holokauszt-túlélőkkel készült félig strukturált mélyinterjúk egészítik ki, 
melyek a kérdéskör árnyaltabb és hitelesebb bemutatását teszik lehetővé. 
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A kutatási eredmények bemutatása 
 
A II. világháború előtti zsidóságról elmondható, hogy döntő többségük asszimilálódott, 
önmagát politikai és nemzeti értelemben is magyarnak definiálta, azonban emellett továbbra is 
meghatározó volt számukra zsidó identitásuk. A XIX. század végén és a XX. század elején a 
zsidóság köreiben igen népszerűvé vált az önkéntes családnév magyarosítás, illetve az izraelita 
vallásból való kikeresztelkedés is. Ennek oka, hogy a kor felfogása szerint az is zsidóként 
definiálhatta önmagát, aki nem volt aktív vallásgyakorló. Más szempontból ezt nevezhetjük a 
zsidóság egyfajta önvédelmi stratégiájának is, mely a többségi nemzettel való együttélésüket 
segítette elő. Ezen stratégia főként a városiasodott polgárság köreiben volt meghatározó 
(Karády 2001:78-81). Példaként említhetjük még szerepvállalásukat az I. világháborúban, 
melyet Mezey Ernő idézete szemlélteti talán a legjobban: „A magyar zsidóságnak van még egy 
oka rá, hogy a dicső tettek és nemes áldozatok, melyeket az ország életválsága tőle megkövetelt, 
zsidó öntudatában is számon tartsa. De büszkeségének forrása nem zsidó voltából, hanem 
magyar hazafiasságából fakad. Úgy érzik mind, hogy minden áldozatuk és odaadásuk nem lehet 
más, mint a magyar nemzet hősi létküzdelmének természetes alkotó része.” (Mezey 1914:1-2) 
Azonban az I. világháború utáni időszakban Európa-szerte, köztük Magyarországon is ezrek 
ábrándultak ki a kisebbségeket toleráló világnézetből és egyre nagyobb teret kezdtek nyerni a 
jobboldali mozgalmak (Karsai 2001:215) Ezt követően a II. világháborúig egymást követték a 
zsidóságot korlátozó intézkedések, mint a numerus clausus és az 1930-as évek végétől 
bevezetett zsidótörvények. Mindezek következtében a zsidó származású emberek 
életkörülményei megnehezedtek, társadalmi kapcsolataik fellazultak és egyre 
kirekesztettebbekké váltak. Ez az út egyenesen vezetett deportálások, gázkamrák és a gettók 
sötét hónapjaihoz. A II. világháború és a holokauszt során a 825 000 fő körülire becsült 
magyarországi zsidóság létszáma 220 000 és 260 000 fő közöttire csökkent (Komoróczy 
2012:883). 
A vészkorszak után életben maradt zsidóság mind identitásában, mind gazdasági helyzetében 
megrendülve lépett át egy új korszakba. A háború utáni jóvátétel és felelősségvállalás 
ellentmondásossága, vagyontárgyaik és ingatlanaik, valamint családtagjaik, rokonaik 
elvesztése hatalmas tragédiaként érintette a magyar zsidóság meghatározó részét (Karády 
1984:85-90). Másik oldalról az üldöztetés, a gettóba zárás és az állampolgárságtól való 
megfosztás kultúrától, felekezettől vagy világnézettől függetlenül a zsidó faj ellen irányult. Ez a 
fajta másság-élmény elválasztotta őket a többségi társadalomtól, és jó időre megakadályozta a 
teljes beolvadás lehetőségét, ugyanakkor megerősítette őket mi-tudatukban és a zsidósághoz 
való tartozásukban (Bibó 1948). Azonban azoknak a zsidóknak a csalódottsága hatalmas volt, 
akik a háború előtti időszakban büszke zsidónak és büszke magyarnak egyaránt definiálták 
önmagukat. A közös nemzeti múlt idegenné, távolivá vált számukra. E tudati válság ellenére 
általánosságban elmondható, hogy a magyar identitás jellemző értékeivel, mint a kultúra, a 
nyelv, az életmód és a szokások, nem lettek volna készek teljes mértékben szakítani (Kovács, 
Kashti, Erős 1992:29-37). Mindezek után a magyar zsidóság válaszút elé került, s el kellett 
döntenie, hogy szeretne-e, érdemes-e és tud-e tovább a magyar társadalomban élni. Az 
események sokkhatása után sokan döntöttek úgy, hogy az ország újjáépítésében nem kívánnak 
részt venni azokkal az emberekkel, akik korábban megfosztották értékeiktől, szeretteiktől, és a 
gettóban túléltek egy része nem kívánta folytatni az életét egy olyan országban, mely 
kiszolgáltatta őt (Karády 1984:90-97). 
A kivándorlást választók meghatározó többségéről elmondható, hogy a cionista mozgalom 
segítségével hagyták el az országot, s a szervezet sok esetben hamis iratokkal és előzetes 
felkészítéssel gondoskodott az ország elhagyásának zökkenőmentességéről, és az új országban, 
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Izraelben történő későbbi boldogulás sikeréről (Komoróczy 2012:931-937). A Palesztinába 
kivándorlók létszámát 1945 és 1949 között 12 000 és 14 000 fő közé teszik a statisztikák, 
azonban vannak olyan becslések, melyek ennél jóval nagyobb létszámú magyar bevándorlóról 
szólnak, azonban ezek pontos száma nem ismert (Stark 1995:97-102). Az életkor 
szempontjából elmondható, hogy az egzisztenciával és családdal még nem rendelkező fiatal 
réteg fogékonyabbnak bizonyult a kivándorlás gondolatára, mint az idősebb, 
asszimilálódottabb generáció, amely az egzisztenciális szempontokat előtérbe helyezve a 
maradás biztonsága mellett döntött. Fontos megjegyezni, hogy az új országban népszerű kibuc-
élet (Izraelben az önálló mezőgazdasági település alapformája) sem, és a brit mandátum alatt 
álló Palesztina, a későbbi, 1948-ban állammá alakult Izrael bizonytalan helyzete sem vonzotta 
a Magyarországon maradás mellett döntő zsidókat (Karády 1984:100-110). A társadalomban 
betöltött helyük szerint szegény munkás, kisiparos vagy kiskereskedői státuszt betöltők, tehát 
a legnagyobb valószínűség szerint az alacsony iskolai végzettséggel és kevesebb tőkével 
rendelkezők döntöttek a kivándorlás mellett (Karády 2002:138-141). 
Izrael állam gondolata és annak megalakulása reményt jelentett azoknak a holokauszt-
túlélőknek, akik ki szerettek volna szakadni abból a társadalomból, melyet hazájuknak 
tekintettek a háború előtt, melynek történelmét és kultúráját magukénak vallották. Az „ősi föld”, 
Izrael gondolata a haza fogalmát teljesen új tartalommal töltötte meg, és megadta a 
kivándorlóknak az összetartozás és az összetartás érzésének új lehetőségét. Izrael állam és a 
cionizmus elsődleges célja volt a háború után, hogy a világ zsidóságát az ősi földre gyűjtse össze. 
Ha a holokauszt sajnálatos eseménye nem történik meg, valószínűleg ez a bevándorlás sokkal 
alacsonyabb létszámban valósul meg. Mindezek után azonban lassan megvalósulni látszott 
Herzl Tivadarnak, a zsidó állam megálmodójának korábban utópisztikusnak tűnő elképzelése. 
A vészkorszakot túlélt Európa különböző nemzetiségű zsidói áramlottak be az új hazába. 
Azonban az összetartó erőn, a közös zsidó identitáson kívül minden bevándorló rendelkezett 
egy másik nép nemzeti identitásával is, mely szintén meghatározó volt legtöbbjük számára. Így 
a különböző nemzetiségek szívesebben csatlakoztak saját csoportjukhoz, s ezért a kulturális 
elkülönülés igen hangsúlyossá vált a kezdetekben. Nem volt ez másként a magyar ajkú 
bevándorlóknál sem, akik az államnyelvként elfogadott hébert háttérbe szorítva szívesebben 
használták saját anyanyelvüket. 1953-ban a héber nyelvet beszélő magyarok aránya csupán 5% 
volt. A magyar bevándorlókról általánosságban elmondható, hogy életüket az új hazában 
kibucban kezdték, ahol vagy más nemzetiségűekkel keveredve, vagy teljesen homogén 
közösségekben kezdték el építeni életüket. A magyar falvak többsége az ország északi részén 
helyezkedett el, de a nagyobb városokba is telepedtek magyarok, mint Tel-Aviv vagy 
Jeruzsálem. Sok magyar nemzetiségű kivándorolt közvetlenül a megérkezés után alig 
rendelkezett állással. A későbbiekben főként ipari és kereskedelmi, illetve értelmiségi pályákon 
jelentek meg, a politika és az állami adminisztráció területén számuk igen alacsonynak 
tekinthető. Kulturális szempontból fontos megemlíteni, hogy a magyar zsidóság beilleszkedése 
a kezdeti szakaszban lassan zajlott, a régi haza kultúrája és identitása erősen élt bennük. A 
Hitachdut Ole Hungaria nevű szervezet vállalta a magyar nyelvű bevándorlók segítését az 1950-
es évek elejétől. Feladatuk egyrészt az új bevándorlók segítése volt, mind lakáshoz és munkához 
jutásban, mind a héber nyelvtanulásban. Ezen kívül a magyar diaszpóra integrálása az új 
társadalomba is a fontosabb feladataik között szerepelt (Olosz 2015:148-151). 
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Összegzés 
 
A bevándorlók nagyobb részéről elmondható, hogy a hozott kulturális értékek és kulturális 
identitás lassította beilleszkedésük az új társadalomba. Azonban meghatározó részük rövidebb 
vagy hosszabb idő elteltével sikeresen beilleszkedett az új társadalomba, és ma már annak 
teljes értékű tagjának vallja önmagát. A bevándorlók között megtalálhatók olyanok, akik 
gyökeresen szakítani akartak a magyar kultúrával és ahhoz kapcsolódó minden emlékükkel. 
Azonban vannak olyanok is, akik hosszabb, rövidebb idő elteltével magyar gyökereiket nem 
tudták vagy nem akarták feledni. Néhányan közülük ma is azon fáradoznak, hogy a magyar és 
az izraeli kultúra közötti kapcsolatot építsék és ápolják. Azonban fontos kiemelni, hogy nem 
állíthatunk fel sablonokat és kerülnünk kell az általánosítást a kivándorlókkal és életútjukkal 
kapcsolatban. Mindegyikük sorsa különböző és egyedi, más és más. A személyes interjúk 
ellenben segítenek megismerni és jobban megérteni döntéseiket, és lehetővé teszik a kérdéskör 
árnyaltabb és hitelesebb elemzését. 
A holokauszt után kivándorolt magyar zsidóság beilleszkedésével, kultúramegőrzésével és 
identitásának változásával kapcsolatban a kutatások még igen kezdeti stádiumban tartanak. 
Azonban a folyamatok feltárására erős szándékot tapasztalhatunk mind a magyar oldalról, ahol 
egyre nagyobb figyelem fordul a határon túl élő magyarokra, valamint történelmük kutatására, 
és magyar kultúrájuk ápolására és megőrzésére, mind pedig Izrael oldaláról, ahol az új felfogás 
teret nyitott a bevándorolt nemzetiségek történelmének feltárására. A történelem ezen 
szakasza még rengeteg kérdést és rejtélyt tartogat számunkra, aminek kutatása és a 
nagyközönséggel való megosztása még a jövő kutatómunkáinak feladata. Itt minden esetben 
hasznos lehet az izraeli terepmunka, hiszen a dokumentumok többsége az ősi földre vándorolt 
magyarokról ott található meg, illetve további mélyinterjúk készítése a holokauszt után 
kivándorolt magyarokkal, akik személyes történeteikkel, egyéni szemszögből segíthetnek 
megközelíteni a fiatal állam magyar-zsidó közösségeinek életét. További kutatásaimat magam 
is ezen irányban kívánom folytatni. 
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Juhász Erika – Ponyi László:  

 
A saját fejünkkel gondolkodni! 

Recenzió „Trencsényi Imre: KÖZÖSSÉG – MŰVELŐDÉS – KÖZÖSSÉGI 
MŰVELŐDÉS – Válogatott tudósítások 1980–2010” című könyvéről 

 
(Fapadoskönyv.hu Kiadó – Új Helikon Bt. 2015.) 

 
 
Trencsényi Imre 1935-ben született fővárosi értelmiségi családban. Apja Trencsényi Waldapfel 
Imre legendás klasszika-filológus, közéleti ember, anyja Petrolai Margit írónő. Testvére 
Trencsényi László pedagógus, író, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke. A kötet 
szerzője az ELTE-n szerzett magyar-történelem szakos tanári diplomát, majd rövid váli és 
budapesti tanári munka után a Színművészeti Főiskola dramaturg szakán végzett.  Novellái a 
Kortársban, az Új Írásban jelentek meg, drámáját (Testvérek) vizsgaelőadáson mutatta be az 
Ódry Színpad. Ezt követően a Déryné Színházban kapott dramaturgiai feladatot, majd 
újságíróként dolgozott. A História c. folyóirat után a Népművelés c. havilap amatőr művészeti 
mellékletét, a SZÍN-KÉP-et alapította, írta, fotózta és szerkesztette. A lap megszűnte után a 
Magyar Népfőiskolai Társaság lapját, az MNT-t szerkesztette.  
 
A szerző életművéhez olyan zseniktől kapott szellemi útravalót, mint József Attila, Németh 
László és Ady Endre.  
„Vizsgáktól vizsgákig sodródó diákból két szellemérintés hatására kezdtem törvényeket sejtő, 
összefüggéseket kereső, a jelenségeket értelmező és értékelő tudatos lénnyé válni. József Attila azt 
sugallta, hogy kinek-kinek meg kell alkotnia a saját világképét, ha nem akarunk kiszolgáltatottan 
ide-oda csapódni ellentétes eszmék viaskodásában, Németh László pedig azt példázta, hogy 
minden jelenséget észre kell vennünk magunk körül, s minden észrevételünket, jobbító ötletünket 
meg kell osztanunk azokkal, akikkel valamiféle sorsközösségben élünk. S jóllehet mindkét 
gondolkodó szellemi forrásai könnyen föltárhatók, tanításuknak közös lényege mégiscsak ez: a 
saját fejünkkel kell gondolkoznunk.” (Németh László öröksége) 
A szerző az 500 oldalas kötet 113 publicisztikájában „teszi közzé” az elmúlt 32 év (1980-2012) 
politikai, társadalmi és kulturális életének különböző eseményeit. A szocializmus 
megroppanásának, általános válságának kibontakozásától, a rendszerváltáson át, egészen a 
demokratikus és plurális új Magyarország megerősödéséig. Kor- és kórtörténet, 
mikrotörténelem, a kultúra kulturált mikrotörténelme.   
Lényegében szinte mindenről ír, amelyek a (főként kisebb) települések emberi közösségeinek 
mindennapi, de főként kulturális életében megjelennek. Írásait olvasva olyan nagy témákat 
fedezhetünk fel, mint az amatőr- benne a gyermekszínjátszás, az úttörőmozgalom, a 
hagyományok fontossága, a rendszerváltás ellentmondásos időszaka, a közművelődés, a 
közoktatás, a cigányság helyzete, vagy éppen az ökomozgalom, a környezetvédelem fontossága.  
Lényegében minden érdekli, ami „Gyermek őfelségével” kapcsolatos. A gyerekekről szóló írásai 
alapján, Rousseau, Ellen Key és a reformpedagógusok elveinek hű követője. Hisz a gyermek 
önálló egyéniségében, holisztikus nevelésében, figyel a gyermekek életkori sajátosságaira, őket 
autonóm, önálló lényként kezeli (Kazinczy-tábor, Indiántábor, Robinsonok, Tábor a jégen, A 14 
éves polgármester, A demokrácia iskolája).  
A gyerekek nem csupán családtagok, tanulók, gondozottak vagy „esetek”, hanem személyiségek is, 
tömegükben pedig jól vagy rosszul felfogott érdekeiket olykor megfogalmazó, olykor 
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megfogalmazni sem tudó, de mindenképpen figyelemre méltó társadalmi csoportot alkotnak. 
(Tejfoggal kőbe…).  
„Aki a gyermeki személyiség fejlesztésére szerződik, annak a kultúra teljes rendszerében kell 
gondolkodnia, azaz a szellemi, testi, anyagi és társadalmi alkalmazkodás értékeit egyaránt 
fontosnak kell tekintenie. (A fák és az erdő) 
Fontosak számára a hagyományok és a hazaszeretet, szépen ír a bokrétamozgalomról és a 
falunapokról is (Falunapok Boldogon). Nagy teret ad írásaiban a közművelődési intézmények 
tervezésének, az ÁMK-nak és a népfőiskolának is. (Pe-Csa, A páva tollai, Jegyzetek egy ÁMK-ról, 
ÁMK – „a húszak” és a többiek, Demokrácia és népfőiskola)  
„A mostani kutatási szakasz nyomán is érdemes elgondolkodni az általános tanulságokon. Ezek 
között talán az a legfontosabb, hogy a művelődési mozgalmak akkor virágoznak, amikor a 
szerveződő közösségek egy-egy társadalmi csoport (réteg?) sajátos érdekeit fogalmazzák, 
fogalmazhatják meg (lásd: érdekartikuláció); s a csoport- (vagy réteg-) érdekek ütköztetése 
éppen a művelődés folyamából sugárzó értékek hatásaképpen – szocializált formákba szorítható. 
Nem eszményíthetjük az utóbbi száz esztendőt, a társadalmi ellentétek, politikai harcok 
közismertek, s voltak nagy verekedések, bicskázások Békésszentandráson is, másutt is a 
társadalmi rend korlátainak feszegetésekor. Ám a nagy ünnepek kulturális eseményei a 
társadalomnak – ha volt, rég volt, de mindig áhított – egységét szolgálták idézték. A műkedvelő 
előadások nevezetesen mindenki előtt kitárták az egyletek, kaszinók kapuját.” (Talajvizsgálat) 
Felfogása ma is korszerűnek mondható, hiszen a közösségi művelődés egyik fontos feltételének 
a művelődési házak és a közoktatási intézmények hatékony együttműködését tartja. Ezért is 
gondolja, hogy a közművelődési folyamatokban meghatározó a népművelő-pedagógus szerepe. 
Fontos a közösségfejlesztés folyamata is, említi és dicséri annak magyarországi 
bázisszervezetét, a Közösségfejlesztők Egyesületét, kiadványukat a Parolát és a területen már 
legendának számító „Péterfiferit” is (Erzsi).  
Másik nagy szereleme a „Gyermek” mellett a drámapedagógia és az amatőr színjátszás, ezen 
belül – hát persze –  a gyermekszínjátszás (Falusi színjátszás, Mi újság falun, Az üstökös nem a 
semmiből jön és még sorolhatnánk). Nem megy el szó nélkül a cigányság rendszerváltást 
megelőző és azt követő tragikus sorsa mellett sem. Az erről szóló érzékeny írásai a 
közösségtanulmányok alapjává is válhatnának, mindezek mellett ír a cigány közművelődésről 
is. (Barna pléhkrisztus, Velük, Szeretném magam megmutatni) Mögöttünk a vízözön 
tanulmányában a rendszerváltás ambivalens, megrázkódtató időszakának közigazgatási, 
kulturális, civil, közoktatási aspektusaival foglalkozik a kistelepülések életében. Fontos 
számára az ott élő emberek, emberi közösségek sorsa (Mögöttünk a vízözön – kistelepülések 
iskolái, Béna forradalom). Szociografikus megalapozottságú és igényű tanulmányai erről az 
időszakról mind kordokumentumok is egyben. 
„Világnézetileg, erkölcsi értékeinket tekintve is két világ határán állunk. És semmi sincs, amit 
jobban kívánhatnánk, mint hogy a korszakváltás valóságos értékek pusztulása, útszélen hagyása 
nélkül menjen végbe. Számba kell vennünk európai kultúránk racionalista vonulatának értékeit, 
s ugyanezt kell tennünk irracionális – folklorisztikus, vallásos, meditatív – tudatformák teremtette 
értékekkel. Óvnunk kell magunkat mindenféle egyoldalú, beszűkült gondolkodásmódtól.” (A fák és 
az erdő)  
Írásaiban a kultúra dimenziójában, minden mindennel organikus összefüggésben áll, alkotói 
világának középpontjában mindig az ember áll. Róluk és értük ír. Publikációiban az emberi 
közösségeket kutatja, mutatja meg, gyermeki módon csodálkozik rájuk szüntelen. Szóval 
szereti és igyekszik segíteni őket. (Az üstökös nem a semmiből jön, Bagi példa). 
Úr ír. Szépen, érthetően, finoman, jót és jól. Gondolatai sohasem ex katedra kinyilatkoztatások, 
azokat irodalomtörténeti, helytörténeti idézetekkel, a téma szempontjából releváns 
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dokumentumokkal támasztja alá. Ez mutatja precizitását, alaposságát, lelkiismeretességét is. 
Nagyon udvarias, sokszor elbújik szerettet költői, írói mögé, segítségükkel támasztja alá saját 
gondolatait, habitusával, tehetségével és írói eszközrendszerével szerényen, de nagy erővel áll 
mögöttük.  
Felmerül bennünk a könyv elolvasása után, az életrajzi adatokon túl, valójában kicsoda 
Trencsényi Imre? Nos, egyszerre tanár, dramaturg, újságíró, irodalmár, fotográfus, krónikás, 
népművelő. Egyszóval egy kései, de nem véglegesen el/megkésett humanista. Elkötelezett híve 
az emberi és magyar kultúrának. Teszi ezt komolyan, mégis könnyedén, az elhivatott és művelt 
emberek magabiztosságával, szerénységével és egyszerűségével. A szerző publicisztikái 
elsősorban a szocializmus időszakában íródtak, könyve mögött mégis egy letűnőben lévő 
polgári világ és műveltég sejlik fel. Olyan, amelynek értékeit Trencsényi az anyatejjel szívta 
magába, és aminek a végét Márai már az első világháború után elsiratta. Azonban valahogy 
mégis megmaradt, betegesen, hősiesen, csendben, udvariasan, suttogva, talán a mindennapi 
reflexek szintjén a második világháború, a szocializmus összedőlése és a rendszerváltás 
megpróbáltatásai után is. És van valahogy ma is. Ennek a műveltségnek az elhivatott képviselője 
Trencsényi Imre, írjon ugyan bármiről is. Köszönjük szépen neki. 
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Szabó József: 
 

Márkus Edina: Amikor a harmadik az első…  
A civil szektorról többféle nézőpontból című könyvéről 

 
 

Márkus Edina a civil szektorról szóló eddigi munkásságát egy 274 oldal terjedelmű 
monográfiában foglalta össze. A munka több alfejezete ellenére, két nagyobb egységre osztható. 
Vannak elméleti fejezetek és a szerző e téren végzett vizsgálatainak eredményeit bemutató 
részek. Ez utóbbiak sok szállal kötődnek a kulturális területhez, mert elsősorban a 
humánszolgáltatás területén működő szervezetekre irányul a figyelem. Egy a kelet-közép-
európai nagyvárosok kulturális célú civil szervezeteit célzó kutatást ismerhetünk meg, valamint 
a múzeumokhoz kötődő civil szervezetek helyzetéről olvashatunk. 
Az első fejezet a nonprofit szektor elméleti megközelítéseit mutatja be. Itt foglalkozik a téma 
klasszikus kérdéseivel, azzal, hogy ki hogyan próbálta megközelíteni a civil vagy nonprofit 
szektor kérdéskörét. Megállapítja, hogy a civil társadalom változásában három fő korszak 
különíthető el. Ezek közül a harmadik a legvitatottabb, amely szerint a civil társadalom mind az 
állami, mind a gazdasági szférától elkülönül. Ma azonban nem igazán életképes az a civil 
szervezet, amely teljes mértékben végrehajtja ezt a különállást. Ezt a problémakört felismerve 
tér ki a szerző ezeknek a szervezeteknek a társadalmi és gazdasági szerepére, feltárva a 
funkciók szerinti különbségeket. Rávilágít arra, hogy az állami, a gazdasági és a nonprofit 
szektor között munkamegosztás valósul meg, aminek tartalmi elemei az állam által felvállalt 
feladatoktól, a gazdasági terület működésétől és a nonprofit szervezetek mögötti tömegbázistól 
függenek. Kiemeli Salamon elméleti közelítését, mely szerint a az egyes szektorok közötti 
együttműködés válasz a társadalmi problémákra. 
A nonprofit szektor társadalmi szerepét vizsgálva kitér a politikai rendszer működésével 
összefüggő kérdésekre. Itt a demokrácia oldaláról is közelíti a problémát. Felveti Csanády 
elgondolását, mely szerint ezek a szervezetek olyan közcélokat szolgálnak, mint az 
érdekképviselet, a jogérvényesítés, a vallás, a tudományos és szakmai tevékenység. Kitér 
korunk egyik fontos részterületére, a foglalkoztatási kérdésekre, és rávilágít arra, hogy ebben 
is komoly szerep hárul a nonprofit szektorra.  
A következő nagyobb egységben a hazai szektor történetét és a jelenlegi feladatokat mutatja be 
a szerző. Történeti oldalról a 19. századtól vizsgálja a civil szektor változásait. Kitér az 
alapítványok és egyesületek indulására, működésére, a nemesség és a polgárság szerepére. 
Rávilágít arra, hogy az mind az alapítványok, mind az egyesületek egészen az 1940-es évekig 
jelentős szerepet töltöttek be a kormányzaton és a gazdasági szereplőkön kívüli 
tevékenységekben. Ezt követően azonban egészen a rendszerváltásig az alapítványok 
működése szinte lehetetlenné vált. 1987-től tette lehetővé ismét a törvényi szabályozás a 
működésüket. Az egyesületek a rendszerváltás előtt is működhettek, de tevékenységüket csak 
szűk keretek között folytathatták. Külön fejezetben mutatja be a kulturális célú civil 
szervezeteket. Ezek döntő többsége a közművelődést és a művészeteket szolgálta. A fejezet 
bemutatja a szervezetekre és a kapcsolódó intézményrendszerre vonatkozó kutatásokat. Ezt 
követően egy összehasonlító elemzésben taglalja a kulturális célú szervezetek működését a 
kelet-közép-európai városokban. A kérdőíves vizsgálat többek között kiterjedt Csehországra, 
Lengyelországra és Németországra. A vizsgált városok között szerepelt Prága, Riga, Drezda, 
Görlitz, Weimar és Debrecen. Megállapította, hogy a szervezetek döntő többsége a 
rendszerváltás után alakult, ezen belül is igen jelentős része 1995 után. Érdekes, hogy az 
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alapítványok száma csak Debrecenben vetekszik az egyesületek számával, a többi esetben nem 
számottevő. Ez valószínűleg az eltérő törvényi szabályozásnak köszönhető. 
A következő fejezet a Hajdú-Bihar megyei és a debreceni civil szervezetek helyzetét mutatja be. 
Rávilágított arra, hogy az alapítványok többsége az oktatás és a szociális ellátás területén 
működött. A társas nonprofit szervezeteknél viszont a szabadidős tevékenységek, a sport és a 
kultúra áll az élen. A szervezetek többsége valamilyen formában kapcsolatban áll az 
önkormányzatokkal, és az együttműködés az utóbbi időszakban erősödött. A szervezetek egy 
része oktatással is foglalkozik, illetve az iskolák köré szerveződött. Ezzel együtt azt is láthatjuk, 
hogy a többcélú oktatási feladatokat felvállaló szervezetek száma az utóbbi években több mint 
háromszorosára növekedett. A kutatás rávilágított arra is, hogy az egyes szervezetek milyen 
operatív programokban vettek részt.  
A múzeumokkal együttműködő civil szervezetek tevékenységét értékelő alfejezetben 
megállapítja, hogy a muzeális intézményekhez viszonyítva igen magas a számuk. Ha a területi 
megoszlást nézzük a magasabb muzeális intézményi számhoz általában magasabb 
múzeumokhoz kötődő civil szervezeti szám is társul. 
Összességében megállapítható, hogy Márkus Edina könyvével jó összefoglalást ad a nonprofit 
és civil szektor működéséről, gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszeréről, így hatékony 
segítője lehet a téma iránt érdeklődőknek. 
 
A munka elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapján a következő linken: 
http://mek.oszk.hu/16400/16430/16430.pdf 
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TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁK HÍREI 
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Juhász Erika – Deák Orsolya – Kovács Henrietta:  
 

Tudomány, felsőoktatás, kultúra — A XXXIII. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia 13. szekciója 

 
 
2017. április 18. és 20. között immár XXXIII. alkalommal került megrendezésre az 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia, és annak a 13. szekciója, a Pedagógiai, 
Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció. A konferencia szervezője 
ebben az évben a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara (SZTE 
JGYPK) volt. 
 
 
A XXXIII. Országos Tudományos és Diákköri Konferencia 13. szekciója, a Pedagógiai, 
Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 2017. április 18-20. között került 
sorra Szegeden. A konferenciának ezúttal a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképző Kara (SZTE JGYPK) adott otthont.  
 
A szegedi XXXIII. OTDK 13. szekciójának ügyvezetése a következőképp épült fel: az ügyvezető 
elnök Pukánszky Béla intézetvezető egyetemi tanár, az ügyvezető társelnök a Felnőttképzési 
Intézet szakcsoportvezetője és egyetemi docense, Gerencsérné Újvári Edit, az ügyvezető titkár 
Szirmai Éva főiskolai docens, a hallgatói képviselők pedig Márton Réka és Rák Ágnes voltak. A 
13. szakmai bizottság elnöke Gáspár Mihály professor emeritus. Az andragógia tagozat 
koordinátora T. Molnár Gizella volt, a pedagógia tagozaté Kovács Krisztina, a pszichológiáé Gál 
Zita, a könyvtártudomány tagozaté pedig Molnárné Urbanik Tímea.  
 
A Konferencia megvalósulását támogatta az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Nemzeti Tehetség Program (NTP) és a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA), aminek fővédnökségével megvalósult. A támogatók között 
szerepel továbbá számos a szakterületekhez (pedagógia, pszichológia, andragógia, 
könyvtártudomány) kapcsolódó országos hatáskörű intézmény, szervezet, alapítvány, 
egyesület, akik erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatással járultak hozzá az esemény 
megvalósulásához, így közöttük az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. is, amely 
az andragógia (és benne a közművelődés, közösségfejlesztés) témakörének szekcióit 
támogatta. 
 
A magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája a 
tudományos diákköri (TDK) mozgalom. A mozgalom több évtizedes múltra tekinthet vissza, és 
hazánkban a felsőoktatás terén zajló tehetséggondozás leghatékonyabb formájaként 
bontakozott ki.  
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) minden páratlan év tavaszán 16 
tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az 
országos döntőkbe azok a fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari 
konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek. 
 
Az ország egyik legnagyobb tudományos rendezvényeként az OTDK a tehetséges alkotó fiatalok 
bemutatkozási lehetősége. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges 
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hallgatók munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a 
diáktudományos tevékenység országos nyilvánossága és elismerése.  
A rendezvény lehetőséget ad a résztvevő intézmények oktatóinak, kutatóinak a diákok szakmai 
jártasságának megismerésére, a szakmai utánpótlás megismerésére. A PhD-képzésre 
jelentkezők kiválasztásában is szerepet kap az OTDK-n való szereplés, ugyanis a felvételi eljárás 
során többletpontokat jelenthetnek az eredmények. 
 
A bírálatokat követően a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 
keretében összesen 204 dolgozatot mutattak be a hallgatók a szegedi OTDK során, amely 
keretében 256 hallgató és 181 felkészítő tanár mérettetett meg a három napos tudományos 
rendezvényen. A legtöbb személyesen bemutatott dolgozat a pszichológia 
tudományterületéhez kapcsolódott, összesen 114. A pedagógia tagozatban 47 kutatás került 
bemutatásra, az andragógiai tagozathoz 28 bemutatott pályamunka tartozott, a 
könyvtártudományi tagozat esetében pedig 15 dolgozat került bemutatásra.  
 
Dolgozatonként legalább két független, a szerzőket nem ismerő bíráló értékelt, és ha az általuk 
adott pontszámok között 10 pontnál nagyobb különbség volt, akkor harmadik bíráló 
bevonására is sor került. A bírálók többségében tudományos fokozattal rendelkező egyetemi, 
főiskolai oktatók voltak, ám a szakma képviselői közül is többen bekerültek közéjük. A 13. 
Szekcióban 23 tagozatban mutatták be a hallgatók munkáikat, amelyeket 75 zsűritag értékelt. 
Összesen 60 helyezés és 32 különdíj került kiosztásra a Konferenciát záró ünnepségen. 
 
Az idei évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (20), a Szegedi Tudományegyetem (18), 
valamint a Pécsi Tudományegyetem (12) hallgatói szerezték meg legtöbb helyezést és 
különdíjat. A Szekcióban a pályamunkát bemutató intézmények száma 24 volt, ebből 1 külhoni 
felsőoktatási intézmény (Babeș–Bolyai Tudományegyetem), egy vendéghallgató Ungvárról 
érkezett, valamint összesen 45 kar részéről mutatták be pályamunkájukat a hallgatók. 
 
A kultúra területe is szerepet kapott az eseményen, az idei XXXIII. Országos Tudományos és 
Diákköri Konferencia 13. Szekciójában 10 bemutatott dolgozat foglalkozott kulturális, 
közművelődési témakörrel. Ilyen írások a teljesség igénye nélkül például Kávai Zsuzsanna: 
Közösségi identitás szegedi szakkollégiumi környezetben; Mászlai Olga: Kulturális 
közfoglalkoztatás a partnerszervezetek szemszögéből; Tóth Johanna: Párkapcsolati 
életciklusok napjainkban és a népmese világában; valamint Szűcs Tímea: Zsidó kivándorlás 
Magyarországról Palesztinába 1945 és 1949 között, különös tekintettel a zsidó identitás 
alakulására című dolgozata. 
 
A Konferencia támogatói között az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. is 
szerepelt, aminek köszönhetően a záró ünnepségen az Andragógia Tagozatban helyezést elért 
hallgatók a Művelődési Intézet által ajándékozott zsűrizett népművészeti termékeket, valamint 
a szervezet tudományos folyóiratában, a Kulturális Szemlében történő publikálási 
lehetőségeket kaptak oklevelük mellé. A Művelődési Intézet publikációs díjait Dr. Juhász Erika 
a Kultúrakutatási és Képzési Központ vezetője, a folyóirat főszerkesztője adta át 4 hallgatónak.  
 
  

http://www.ubbcluj.ro/hu/
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Az Andragógia tagozatban helyezést és különdíjat a következő hallgatók értek el:  
 

OTDK 
konferencia 

tagozat 
1. hely 2. hely 

 
3. hely Különdíj 

 
Emberi erőforrás 

tanácsadás és 
felnőttképzés 

Nagy Mariann 
SZTE – JGYPK 

 
Témavezető: 
Dombi Edina 

Sebestyén 
Edmond 

SZTE – BTK 
 

Témavezető: 
Dr. D. Molnár 

Éva 

Kovács Kata 
SZIE – GTK 

 
Témavezető: 
Dr. Mészáros 

Aranka 

Dunás-Varga 
Ildikó 

ELTE – PPK 
 

Témavezető: 
Kraiciné dr. 

Szokoly Mária 
 

Felnőttképzés 
Szántai 
Zsanett 

SZTE – JGYPK 
 

Témavezető: 
Dr. habil. 
Farkas Éva 

Sipos Petra 
ELTE – PPK 

 
Témavezető: 
Dr. Kovács 

Zsuzsa 

 Rózsa Ibolya 
Éva 

ELTE – PPK 
 

Témavezető: 
Kraiciné dr. 

Szokoly Mária 
 

Kultúra és 
közösség 

Szűcs Tímea 
SZTE – JGYPK 

 
Témavezető: 

Dr. Olasz Lajos 

Mászlai Olga 
DE – BTK 

 
Témavezető: 
Dr. Juhász 

Erika 

 Czéh Sándor, 
Héjjas Flóra 

EKE – BTK 
 

Témavezető: 
Dr. habil. 
Viskolcz 
Noémi 

 
Tóth Johanna 
SZTE – JGYPK 

 
Témavezető: 
Kékes Szabó 

Marietta 
 
Gratulálunk a résztvevő és a helyezést elért hallgatóknak, valamint témavezetőiknek! 
A felsőfokú szakemberképzés és a szakma tudományos hátterének folyamatos biztosítása 
érdekében a tudományos utánpótlás gondozása minden szakterület kiemelt feladata, ezt a célt 
kiemelkedő módon támogatja az OTDK mozgalom. Találkozunk 2019 tavaszán az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán! 
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FELHÍVÁS PUBLIKÁLÁSRA  
 

A folyóirat magyar elnevezése: Kulturális Szemle  

A folyóirat műfaja: interdiszciplináris online tudományos folyóirat 

A folyóirat angol elnevezése: Cultural Review 

 

A publikálás feltételei: 

 
6. A Kulturális Szemlébe bárki publikálhat, aki az alábbi feltételeknek megfelel. 

7. A Kulturális Szemlébe a kultúra tágabb értelmezési témakörébe tartozó írásokkal lehet nevezni, 

azonban elsődlegesen a közművelődés és a közösségi művelődés témaköreiben, illetve az 

ezekkel kapcsolatba hozható témákban várjuk az írásokat. A beküldött írásokkal kapcsolatosan 

elvárás, hogy tematikailag a Kulturális Szemle küldetésnyilatkozatához igazodjanak. 

8. A Kulturális Szemlébe a tudományos etika betartásával, a tudományos hivatkozási és 

bibliográfiai rendszer elveinek alkalmazásával lehet publikálni (formai megoldását a honlapon 

elérhető publikációs sablon keretében adjuk meg). 

9. A Kulturális Szemlébe magyar nyelvű tanulmányokat várunk rövid, angol nyelvű absztrakttal a 

publikációs sablon alapján. A szerkesztőbizottság angol nyelvi különszám megjelentetését külön 

meghirdeti és alapján kezdeményezni fogja. 

10. A Kulturális Szemlében elsősorban ún. első közlések fogadhatók el, ettől csak 

szerkesztőbizottsági döntés értelmében térünk el. A más nyelven megjelent, de a Kulturális 

Szemlébe leadott nyelven még nem publikált írások első közlésnek minősülnek. 

11. A Kulturális Szemle tanulmányait minden esetben a szerző nevének megjelölése nélkül 
két független lektor bírál, akik közül az egyik lektor általában a szerkesztőbizottság tagja, 
a másik lektor pedig más, a tudományos közéletből felkért személy. A felkért lektorok 
mindegyike tudományos fokozattal rendelkezik, és a hazai kulturális életben ismert, 
elismert kutató. Amennyiben az egyik bíráló nem fogadja el a tanulmányt közlésre, a 
másik bíráló pedig elfogadja, akkor harmadik bíráló kijelölésére kerül sor. A lektorálás 
módja dupla vak lektorálás: 
• Blind, or Anonymous Peer Review 

Content is reviewed by external reviewers and the author’s identity is unknown to 
the reviewer. A double-blind peer-review process is where both the reviewer and the 
author remain anonymous throughout the process. 

• Vak vagy névtelen lektorálás 
A cikk tartalma külső szakértő által kerül lektorálásra és a szerző személye 
ismeretlen a lektor számára. Dupla vak lektorálásnak nevezzük azt, amikor a szerző 
és a lektor személye is ismeretlen marad egymás előtt a lektorálási folyamat során. 

7. A Kulturális Szemlébe leadott publikációkat csak a 3. pontban jelzett, elérhető publikációs 

sablonban elkészítve fogadjuk el. Min. terjedelem 8.000 karakter, max. terjedelem 25.000 

karakter. Ettől csak kivételes esetekben térhet el a szerkesztőbizottság. 

8. A publikálás díjtalan mindkét fél részéről: sem a publikációt megjelentető NMI Művelődési 

Intézet, sem a szerző nem tartozik díjazással a publikáció megjelentetésért. 

9. A publikáló a tanulmányának publikálásra történő beküldésével hozzájárul, hogy a 

szerkesztőbizottság a Kulturális Szemlét (és benne a beküldött tanulmányokat) elektronikus 

formában honlapján, és más, szakmai és tudományos honlapokon (pl. Magyar Elektronikus 

Könyvtár, Magyar Folyóiratok Adatbázisa) közzétegye. 
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10. A publikációk leadása folyamatosan történik, és évente min. 4 alkalommal kerül elbírálásra. Az 

elbírálási határidők a honlapunkon nyomon követhetők. A tanulmányok beküldésének 

elektronikus levelezési címe, és a szerkesztőbizottság elérhetősége: 

kuturalisszemle@nminkft.hu  

 

A folyóirat publikációs sablonja elérhető a www.kulturalisszemle.hu honlapon. 

http://www.kulturlisszemle.hu/
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