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1. Bevezetés, a kutatás átfogó célja 
A mai magyarországi társadalom egyre gyorsuló ütemben és egyre nagyobb számban 

fordul el a tradicionális magyar kulturális értékektől, és értékrendje fokozatosan a 

multikulturalizmus, valamint a fogyasztói társadalom által rákényszerített tömegkultúra 

felé fordul, amelyben a hagyományos magyar és európai kulturális értékek már-már 

marginális szerepet kapnak. 

Emellett egyre nagyobb mértékben tapasztalható a „fesztiválosodás” jelensége is, 

melynek következtében a kulturális rendezvények folyamatosan veszítik el 

értékközvetítő, nevelő célzatukat; egyre jobban előtérbe kerül a növekedés és a 

profitorientáltság.  

Az EFOP-5.2.2-17-2017-00074 azonosítójú, „NÖVELÉS vagy NEVELÉS? – 

Közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben” címet 

viselő projekt egyik célja a közösségfejlesztés, a közösségalapú életmód és 

kultúraterjesztés erősítése volt a magyarországi konvergencia régiókban élők számára, 

amelyhez a szakemberek projekt általi közvetlen elérésén túl, az utólagos terjesztést is 

segítendő, hangsúlyosan felhasználásra kerültek az egyre erőteljesebben vizualizálódó 

világ adta lehetőségek is. 

A projekt transznacionális együttműködés keretében valósult meg, melynek lényege, 

hogy a projektet megvalósító Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért (Csaba 

KET), valamint a Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, Románia magyarlakta 

területein közösségfejlesztő tevékenységeket folytató partnerszervezeteikkel közösen 

kívánják adaptálni a Romániában (Erdélyben) működő szervezetek által alkalmazott 

közösségfejlesztési jógyakorlatokat Magyarországon, ezzel is kiépítve egy szoros 

nemzetközi szakmai kapcsolatrendszert, valamint elősegítve a Magyarország hátrányos 

helyzetű térségeiben élők kultúrához való hozzájutását, valamint a közösségi szellem, 

közösségi élet adta előnyök mindennapi életben történő kamatoztatását. 

A projekt rendelkezik egy kutatási komponenssel is, melynek megvalósítását Intézetünk, 

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) nyerte el, s melynek célja, hogy feltárja 

Magyarország fejlett és fejletlenebb térségeinek, valamint Erdély közösségfejlesztés 

terén tapasztalható esetleges különbségeit, valamint a közösségfejlesztésben 

tapasztalható eltérő attitűdöket. A kutatás 2018 februárjától 2019 októberéig tartott. 

A teljes kutatás átfogó célja, mint arról fentebb már szó esett; a magyarországi vidéki 

közösségfejlesztés, mint humán szolgáltatás fejlesztésének elősegítése, ennek szakmai 

megalapozása a romániai közösségfejlesztést folytató szervezetek helyzetének és 

tevékenységének vizsgálata alapján, valamint a romániai jó gyakorlatok adaptációs 

lehetőségének feltárásával. 

Jelen esettanulmány a magyarországi közösségfejlesztés helyzetét, azon belül is a 

szokásokat, módszereket, kihívásokat kívánja bemutatni az elvégzett kvalitatív 

kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása mentén. A tanulmány során részletes 

módszertani ismertető után bemutatásra kerülnek a kérdőíves felmérés eredményei, 
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majd Kelet-, illetve Nyugat-Magyarország közösségfejlesztés mentén történő 

összehasonlítása következik, majd a tanulmány végén összegezzük a fontosabb 

eredményeket. 

1.1. A kutatási módszerek és eszközök: 

Az elvégzett kutatói munka több fázisra osztható. Az első fázis úgynevezett desk-

research módszerrel valósult meg, mely során az interneten található és egyéb források 

által rendelkezésre álló szakirodalmak kigyűjtése, feldolgozása, valamint bibliográfia 

készítése volt, melyek segítséget nyújtottak jelen kutatási zárójelentés és országonkénti 

esettanulmányok helyzetfeltáró fejezeteinek elkészítéséhez. Ezek az adatok és 

információk minden esetben nyilvánosan elérhetőek voltak, így adatvásárlásra nem volt 

szükség a kutatás során. 

A kutatás gerincét az a kvalitatív kérdőíves felmérés képezi, melyet magyarországi és 

romániai közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek körében töltettünk ki. A 

kérdőív (lásd 1. sz. melléklet) a pályázati kiírás szerint minimum 100 fős hazai és 

100 fős külhoni mintán került lekérdezésre a projekt során. Lekérdezéskor 

törekedtünk arra, hogy a lehető legtöbb közösségfejlesztéssel foglalkozó szakembert 

elérjünk, megszólítsunk, így készítettünk papíralapú, illetve online verziót egyaránt (az 

online verzióról készült képernyőképet lásd 2. sz. mellékletben). A papíralapú 

kérdőíveket leginkább a projekt műhelymunkáin, rendezvényein, illetve a projektet 

megvalósító szervezetek által kerültek kitöltésre. A kérdőív online verzióját a 

projektgazdák és az NSKI szakértői adatbázisai által szolgáltatott elérhetőségekre 

küldtük ki, a lehető leghatékonyabb lekérdezés érdekében több körben megismételve. 

A kutatás következő fázisa a beérkezett kérdőívek kiértékelése volt. Első lépésként a 

beérkezett kérdőívek egy rögzítő felületen kódolásra kerültek. Ezt követte a válaszok 

összesítése és az adattisztítási folyamat. Az adatok kiértékelése Microsoft Excelben, 

valamint az SPSS nevű statisztikai szoftverrel történt. A kinyert adatokból készültek 

azok a táblázatok és diagramok, melyek felhasználásra kerültek a kutatási 

zárójelentésben, valamint az országonként készített esettanulmányokban. 

Az ily módokon előállt adat- és információ-mennyiség alapján a kutatás zárásaként 

készültek el az országonkénti esettanulmányok minimum 2*1,5 ív terjedelemben, 

valamint egy kutatási zárójelentés, mely átfogóan mutatja be a kutatás legfőbb 

eredményeit, s következtetéseit.  

1.2. A kutatás célcsoportja 

A kutatás célcsoportja a pályázati kiírás szerint minimum 100 fő magyarországi és 100 

fő romániai közösségfejlesztésben részt vevő, közösségfejlesztési munkát végző 

szakértő, szakember; a pedagógusokat figyelmen kívül hagyva. A célcsoport elsősorban a 

projektet megvalósító szervezetek kapcsolathálója, a fesztiválokon közösségfejlesztő 

tevékenységet folytató szakemberek, az általuk ismert szervezetek, másodsorban pedig 

az NSKI szakértői hálózata által elérhető közösségfejlesztéssel foglalkozó magyarországi 

és külhoni szakértők és szervezetek körét képezte. 
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1.3. A kutatás ütemezése 

Az NSKI és a projektet megvalósító konzorcium között megkötött kutatási szerződés 

értelmében az alábbi ütemezésben valósult meg a projekt kutatási komponense: 

a) 2018. április 30. napjáig:  

- Részletes Kutatási Tervet készítettünk a Megrendelővel történő egyeztetés 

alapján. 

b) 2018. október 28. napjáig: 

- Előállítottuk a kutatási segédleteket szintén a Megrendelővel történt egyeztetés 

alapján, 

- Lezajlott a desk-research adatgyűjtés, 

- Adatfelvétel minimum százfős mintán Magyarországon. 

c) 2019. március 31. napjáig: 

- Lezajlott az adatfelvétel minimum 100 fős mintán Erdélyben 

- Megtörtént az adatbázis építés, valamint az adatbázis tisztítása, 

- Elvégeztük az adatelemzést a fentebb említett módszerekkel. 

d) 2019. október 31. napjáig: 

- Elkészültek az országonkénti esettanulmányok (minimum 2*1,5 ív 

terjedelemben). 

-Kutatási zárójelentés készítése minimum 120 ezer karakter terjedelemben.  

1.4. Részvétel a projekt műhelymunkáin 

A kutatás lebonyolításának szempontjából elengedhetetlennek tartottuk a projekt 

műhelymunkáin való minél aktívabb NSKI jelenlétet. Ezen rendezvények a projektet 

megvalósító szervezetekkel történő szakmai egyeztetéseken túl, lehetőséget 

biztosítottak a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek körében végzett kérdőíves 

adatfelvételre egyaránt, továbbá beszámoltunk a kutatás aktuális állásáról. A projekt 

során az alábbi szakmai műhelymunkákon vett részt az NSKI:  

1. Műhelymunka: 2018. április 28.  

Helyszín: Monostori Erőd, Komárom – A műhelymunka során bemutatásra került a 

kutatás módszertana, ütemezése. Ezen kívül megkezdődött a szakmai kapcsolatépítés a 

közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel, továbbá megkezdődött a kérdőíves 

adatfelvétel is papíralapon (mintalekérdezés). 

 

3–4. Műhelymunka: 2018. június 7–8.  

Helyszín: Békéscsaba, Mezőmegyer – A műhelymunka során bemutatásra került a 

kutatás módszertana, ütemezése. Ezen kívül folytatódott a kapcsolatépítés a 

közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel, valamint a külhoni 

projektpartnerekkel, továbbá szakmai egyeztetést folytattunk a projekt megvalósítóival 
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az online kérdőív módszertanáról. 

 

5–6. Műhelymunka: 2018. július 17–18.  

Helyszín: Somogyfajsz – A műhelymunka során sor került a projekt kutatási 

kérdéskörének, módszertanának bemutatása, valamint folytatódott a 

közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberekkel történő egyeztetés, valamint a  

kérdőíves adatfelvétel is.  

 

9–10. Műhelymunka: 2019. június 11–13.  

Helyszín: Mezőmegyer, Békéscsaba – A kutatási helyzetkép, valamint elsődleges 

kutatási eredmények ismertetésére került sor. 
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2. A beérkezett kérdőívek kiértékelése  
A hazai és erdélyi közösségfejlesztésben tevékenykedő szakemberek körében készített 

kvalitatív kérdőíves mintavételünk 2018 áprilisától 2019 márciusáig tartott. Mint azt a 

módszertani bevezetőben ismertettük, kétféle módon történt a kérdőívek lekérdezése; 

papír alapon és online formában. A mintavétel során törekedtünk a reprezentativitásra; 

azonban jelen minta mérete alapján– ismerve a hazai közösségfejlesztéssel foglalkozó 

személyek, szervezetek sokaságát – nem tekinthető annak, bár néhány kérdést tekintve 

a válaszok mutathatnak némi reprezentativitást. A papír alapú kérdőívek legnagyobb 

részt a projekt során megrendezett műhelymunkákon lettek lekérdezve, míg a kérdőív 

online verzióját a projektgazdák és az NSKI szakértői adatbázisai által szolgáltatott 

elérhetőségekre küldtük ki, a lehető leghatékonyabb lekérdezés érdekében több 

alkalommal megismételve. A jelentős igyekezetünk ellenére azonban sajnos azt 

tapasztaltuk, hogy rendkívül alacsony volt a kitöltési hajlandóság. Ennek köszönhetően 

219 kérdőív érkezett be, melyből előállt a 100 fős hazai, illetve 100 fős külhoni (erdélyi) 

minta. 19 darab kérdőív a vizsgált országokon kívülről érkezet; 9 darab Felvidékről, 6 

darab Vajdaságból, 2 darab Kárpátaljáról, míg 1-1 darab kérdőív Angliából és Dániából. 

Utóbbi kérdőíveket a kutatás során figyelmen kívül hagytuk, így a 100 fős magyarországi 

és 100 fős romániai minta alapján végeztük el vizsgálatunkat. A 100-100 fős minta 

összesen több mint 80 településről állt össze (lásd 1. ábra); Magyarországon 

felülreprezentált Dunántúl (azon belül is Közép- és Nyugat-Dunántúl), valamint Békés-

megye, továbbá Közép-Magyarország. Erdély esetében a legtöbb kitöltött kérdőív 

Szilágyságból, valamint Székelyföldről érkezett. Ez nagyrészt a projektet megvalósító 

szervezetek és a velük együttműködő partnerszervezetek földrajzi elhelyezkedésének, 

valamint tevékenységi területüknek tudható be. 

Az anonim kérdőíves lekérdezés során a hazai és külhoni közösségfejlesztési 

szokásokról, módszerekről kívántunk átfogó képet kapni. A kérdőív két fő 

kérdéscsoportból tevődött össze; az első felében szociodemográfiai adatokra voltunk 

kíváncsiak, míg a második kérdéscsoportban kérdeztünk rá a közösségfejlesztési 

módszerekre, attitűdökre. A beérkezett válaszokat bizalmasan kezeltük, csupán a 

kutatás eredményeihez használtuk fel; az adatok tárolása és kezelése során pedig 

figyelembe vettük a hatályos GDPR rendeletben foglaltakat. A kérdőív megtalálható jelen 

tanulmány I. számú mellékletében. A most következő fejezetekben bemutatásra 

kerülnek a kérdőív magyarországi eredményei. A kérdőív összeállítását a projektet 

megvalósító szervezetekkel szorosan együttműködve végeztük el.  
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1. ábra: A kérdőívet kitöltők földrajzi elhelyezkedése (Saját szerkesztés, alaptérkép: Google Maps) 

2.1. A magyarországi minta bemutatása 

2.1.1.  A szociodemográfiai kérdések eredményeinek bemutatása 

Ebben a fejezetben a magyarországi kérdőíves felmérés eredményeit kívánjuk 

bemutatni a kérdőív kérdései mentén haladva. Mint fentebb szóba került, a kérdőív két 

fő részre osztható; egy szociodemográfiai és egy szakmai blokkra. Először a 

szociodemográfiai kérdések eredményeit mutatjuk be. 

Mielőtt bármilyen szakmai elemzésbe kezdünk, fontos, hogy megismerjük, hogy a 

válaszadók milyen társadalmi jellemzőkkel bírnak, milyen társadalmi környezetből 

származnak. Ezzel betekintést nyerhetünk nem csak a kérdőívet kitöltők, hanem a 

közösségfejlesztés, mint szakma/hivatás társadalmi hátterébe. 

A kérdőívet Magyarországon kitöltők átlagéletkora 46,14 év volt. Ehhez kapcsolódóan a 

kitöltők medián életkora 45 év. A legfiatalabb válaszadó 22 éves, míg a legidősebb 72 

éves volt. Ha a válaszadók korcsoportok szerinti megoszlását vizsgáljuk, láthatjuk, hogy, 

majd minden korcsoport azonos arányban töltötte ki a kérdőívet, tehát elmondható, 

hogy ezen a téren reprezentatív a kutatásunk (lásd 2. ábra). Legnagyobb arányban (30,6 

százalék) a fiatal-középkorúak (36-45 év) válaszoltak. 
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2. ábra: A válaszadók korcsoportonkénti megoszlása százalékban (N=100) (saját szerkesztés) 

A válaszadók nemek szerinti megoszlását vizsgálva (lásd 3. ábra) jelentősebb női 

részarányt állapíthatunk meg (61 százalék). Ez arra enged következtetni, hogy maga a 

közösségfejlesztés, mint hivatás, szakma egyre inkább nőiesedik el, hasonlóan az amúgy 

sok esetben rokon hivatással, a pedagógusi pályával. 

 

3. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása (N=100) (saját szerkesztés) 
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Visszautalva a kitöltők földrajzi elhelyezkedését mutató 1. számú ábrára, érdemes ezt a 

kérdést részletesebben is körüljárni. Először a kitöltők születési helyére voltunk 

kíváncsiak. Összesen 45 különböző települést jelöltek meg a válaszadók, melyből 7 

település valamely külhoni régióban található. A legtöbb kitöltő Budapest, Győr és 

Békéscsaba válaszokat adta, ami annak tudható be, hogy a kérdőívet jelentős hányadban 

a projektet megvalósító győri, illetve békéscsabai központú szervezetek kapcsolati 

hálójába tartoznak (lásd 1. táblázat). 

Sorsz. Település 
Százalékos 

arány 

1. Budapest 15 

2. Győr 9 

3. Békéscsaba 6 

4. Szeged 5 

5. Pécs 4 

6. Gyula 3 

7. Szekszárd 3 

8. Csíkszereda 2 

9. Debrecen 2 

10. Hódmezővásárhely 2 

1. táblázat: A válaszadók tíz leggyakoribb születési városa (N=100) 

A kutatás szempontjából sokkal jelentősebb az állandó lakhely kérdése, ugyanis 

lényegében ez a legtöbb esetben megegyezik a közösségfejlesztő tevékenység 

helyszínével. A válaszadók regionális megoszlása egyenletesnek tekinthető. Az ország 

összes régiójából töltöttek ki kérdőívet; a válaszok több mint háromnegyede négy 

régióból, Dél-Alföld (22,2 százalék), Közép-Magyarország (22,2 százalék), Nyugat-

Dunántúl (20,2 százalék) és Dél-Dunántúl (13,1 százalék) régiókból származik (lásd 4. 

ábra). Megyei szinten Pest, Békés, illetve Győr-Moson-Sopron megye a legjelentősebb, s 

elmondható az is, hogy Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket leszámítva az összes 

megyéből érkeztek vissza kérdőívek (lásd 5. ábra). Ezzel együtt összességében 

megállapítható, hogy területiségét tekintve is reprezentatívnak tekinthető a minta. 
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4. ábra: A válaszadók regionális megoszlása százalékban (N=100) (saját szerkesztés) 

 

 

 

5. ábra: A válaszadók megyénkénti megoszlása százalékban (N=100) (saját szerkesztés) 

A válaszadók köre 50 településről került, ki melyből a legtöbben Budapestet, Győrt és 

Békéscsabát írták, hasonlóan a születési városokhoz. 
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Szintén reprezentativitást mutat a válaszadók településtípusok szerinti megoszlása, a 6. 

számú ábrán jól látható a város-vidék kiegyenlítettsége is. 

 

6. ábra: A válaszadók településtípusonkénti százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés 

A szociodemográfiai kérdések során kíváncsiak voltunk arra is, hogy a kitöltők mennyire 

tartják fontosnak a magánéletükben is a közösségi létet. Éppen ezért kérdeztünk rá a 

családi állapotukra, lévén, hogy a család tekinthető a közösség legalsó szintjének. A 

válaszadók 65 százaléka él házasságban, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatban (lásd 7. 

ábra), valamint szintén 65 százalékuknak van gyerekük, s a válaszadók több mint 

negyede nagycsaládos családban él (lásd 8. ábra).  

 

7. ábra: A válaszadók családi állapot szerinti megoszlása (%, N=100) (saját szerkesztés) 
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8. ábra: A válaszadók megoszlása családforma szerint (%, N=100) 

Fontosnak tartottuk azt is kideríteni, hogy milyen családi háttérrel rendelkeznek a ma 

közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek. Ennek legegyszerűbb módja, hogy 

megkérdeztük a szülők legmagasabb iskolai végzettségét, valamint foglalkozását. A 

beérkezett válaszok nem mutattak kiugró trendeket; közel azonos aránnyal bír a 

felsőfokú (egyetem, főiskola), illetve középfokú (szakközépiskola, szakiskola) végzettség 

mind az apa, mind pedig az anya végzettségét tekintve (lásd 9. ábra). Foglalkozási 

ágazatok szerinti megoszlást vizsgálva elmondható, hogy a legnagyobb arányban (mind 

az apa/nevelőapa, mind pedig az anya/nevelőanya foglalkozása esetében), több mint 50 

százalékban a tercier szektor a jellemző; az apák esetében annak inkább gazdasági 

ágazata, míg az anyák tekintetében inkább a társadalmi ágazat. Mind az apa, mind pedig 

az anya foglalkozása esetében elenyésző a primer (mezőgazdasági) szektor részesedése. 

Mivel a közösségfejlesztés nevezhető humán szolgáltatásnak (egyértelműen a tercier 

szektor, azon belül is a társadalmi szolgáltatások része), ezek az eredmények talán nem 

is számítanak meglepetésnek. 
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9. ábra: A megkérdezettek szüleinek/nevelőszüleinek végzettség szerinti megoszlása (%, N=100) (saját 

szerkesztés) 

Ezzel szemben sokkal markánsabb eredmények születtek a megkérdezettek 

legmagasabb iskolai végzettségére irányuló kérdés esetében. A kérdőívet kitöltők majd 

háromnegyede felsőfokú végzettséggel rendelkezik (lásd 10. ábra), s negyede a 

középszintű végzettségi típusok között oszlik meg. Érdekes kiemelni, hogy alapfokú 

végzettségi szintet (nyolc általános) a válaszadók közül senki nem jelölt be, ami azt 

bizonyítja, hogy a közösségfejlesztési szakma/hivatás rendkívül magas képzettségi 

szinttel társul.  

 

10. ábra: A válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása (%, N=100) (saját szerkesztés) 
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Természetesen a kérdőívben rákérdeztünk a közösségfejlesztési szakemberek 

foglalkozására is. Ha a gazdasági szektoronkénti megoszlást vizsgáljuk, nem meglepő 

módon ugyanazt a képet kapjuk, mint amit az iskolai végzettségre irányuló kérdés során 

tapasztalhattunk.  A kiemelkedően nagyarányú felsőfokú végzettség mellé rendkívül 

magas tercier szektorbeli foglalkoztatottság is társul. A teljes tercier szektor aránya a 

válaszadók körében több mint 95 százalék, amiből a társadalmi szolgáltató szektor 

részesedése több mint 80 százalék (lásd 11. ábra). A kérdőívben rákérdeztünk a konkrét 

foglalkozásra is. Erre a kérdésre rendkívül széleskörű válaszokat kaptunk; annyit 

viszont fontos kiemelni, hogy a válaszadók több, mint 10 százaléka írta be a 

közösségfejlesztési mentor foglalkozást, ami azt jelenti, hogy jelentős azok aránya, akik 

főállásban végzik közösségfejlesztő tevékenységüket. Ezen kívül többen írták be a 

művelődésszervező, köztisztviselő, könyvtáros, valamint vállalkozó foglalkozásokat, de 

olyan is akadt, aki főállásban hivatásos katonaként végzi közösségfejlesztő 

tevékenységét.  

 

11. ábra: a válaszadók foglalkozásának gazdasági ágazatonkénti megoszlása (%, N=100) 

Ha a kérdést szolgáltatási szféránként elemezzük, látható, hogy kiemelkedő, több mint 

50 százalékos aránnyal képviselteti magát az állami szféra, 17,9 százalékkal a vállalkozói 

szféra, 13-13 százalékkal pedig a magán és civilszféra. Elenyésző (kevesebb mint 4 

százalék) a részesedése az egyházi szférának. (lásd 12. ábra). 
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12. ábra: A válaszadók foglalkozásának szolgáltatási szféránkénti megoszlása (%, N=100) (saját 

szerkesztés) 

 A foglalkozásra irányuló kérdésre 16 százalék azt válaszolta, hogy nem rendelkezik 

munkahellyel. Ezen választ adók legnagyobb része (50 százalék) nyugdíjas és közel 20 

százaléka munkanélküli álláskereső (lásd 13. ábra). 

 

13. ábra: A jelenleg nem foglalkoztatottak típusonkénti megoszlása (%, N=16) (saját szerkesztés) 
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2.1.2. A közösségfejlesztésre irányuló kérdések eredményei 

Az alábbi fejezetben a kérdőív közösségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kérdéseinek 

eredményeit kívánjuk bemutatni. A feltett kérdések összeállítása a projektet 

megvalósító szervezetekkel szorosan együttműködve történt. 

Első kérdésünk arra irányult, hogy a közösségfejlesztés területén mely szakmai 

területeken tevékenykedik a kitöltő. A kérdés során megadtunk néhány területet, de 

mivel a közösségfejlesztés rendkívül széleskörű, szerteágazó terület, így megadtunk egy 

„egyéb” kategóriát, ahova szabadon írhattak további tevékenységeket a kitöltők. Nem 

meglepő, hogy a válaszadók ezt a kategóriát jelölték a legnagyobb arányban. A kérdésre 

több választ is megjelölhettek a kitöltők. Az általunk megadott válaszlehetőségek 

egyébként viszonylag kiegyenlítődnek a kitöltők körében; a három legnépszerűbb 

tevékenység a néptánc, zene (a kitöltők 20-20 százaléka jelölte ezt a tevékenységet), 

illetve népzene (a válaszadók 16 százaléka jelölte). Az általunk megadott 

válaszlehetőségek közül a „fotó” válasz mutat némi elmaradást a többi tevékenységhez 

képest; a kitöltők 8 százaléka jelölte.  

 

14. ábra: A válaszadók megoszlása közösségfejlesztési tevékenységek szerint (%, N=100) (saját 

szerkesztés) 

Mint említettük, a kitöltők jelentős része, 52 százaléka jelölte az egyéb kategóriát. Itt 

szabadon nevezhették meg azt a tevékenységet, amit folytatnak. A leggyakrabban 

előforduló említett tevékenységek a közművelődés, valamint a rendezvények és 

fesztiválok szervezése, de említésre került baranta csoport foglalkozások tartása, idősek 

klubja, de az általánosabb „közösségfejlesztés” választ is jelentős hányadban említették. 

Összességében megállapítható azonban, hogy egy szabadon feltüntetett tevékenység 

részesedése sem haladta meg az általunk megadott tevékenységek arányát. Tehát 

elmondható, hogy az általunk megadott, s a 14. ábrán is szereplő tevékenységek 

számítanak a leggyakoribb közösségfejlesztési témáknak. 
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Kíváncsiak voltunk, hogy milyen gyakorlattal rendelkeznek a megkérdezett 

közösségfejlesztési szakemberek. A kérdésünk arra irányult, hogy hány éve foglalkoznak 

a kitöltők közösségfejlesztéssel. A beérkezett 100 válasz alapján átlagban 13 év jött ki. 

Ehhez társul egy 10-es mediánérték, valamint nullás minimum és 44-es maximum érték. 

A leggyakoribb válasz a 10 év volt; a válaszadók 11 százaléka adta ezt a választ. A 

kitöltők bő egyharmada öt, vagy annál kevesebb éve folytatja közösségfejlesztő 

tevékenységét és szintén harmada az, aki több mint 20 éve. Ebből is látszódik, hogy 

sikerült egy széleskörű tapasztalattal bíró közönséget megszólítanunk, mely jelentős 

arányban tartalmaz komoly tapasztalattal bíró szakembereket, s olyanokat is, akik 

néhány éve foglalkoznak csak a témával. 

A szociodemográfiai kérdéscsoportban rákérdeztünk a kitöltő legmagasabb iskolai 

végzettségére (lásd korábban 10. ábra), ahol megállapítottuk, hogy a kitöltők 

háromnegyede rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Ehhez részben kapcsolódva 

kíváncsiak voltunk arra is, hogy a válaszadó rendelkezik-e művészeti/kézműves 

végzettséggel és ha igen, hogyan tett szert erre a tudásra. A válaszadók közel 35 

százaléka jelölte azt, hogy autodidakta módon tett szer a tudásra, több mint 20 százaléka 

tanfolyamon, közel 15 százaléka pedig középiskolában tett szert a tudására. A 

válaszadók 32 százaléka ugyanakkor nem rendelkezik semmilyen művészeti/kézműves 

képzettséggel, s rendkívül alacsony azoknak is az aránya (8,4 százalék), aki felsőfokú 

művészeti egyetemen szerzett tudást (lásd 15. ábra). 

 

15. ábra: A válaszadók megoszlása aszerint, hogyan tettek szert művészeti/kézműves tudásukra (%, 

N=100) 

Szintén ebből a kérdésből derül ki az is, hogy a hagyományosabbnak tekinthető, falubeli 

mestertől való tanulás az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult.  
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Szintén előkerültek a szociodemográfiai kérdésblokkban a foglalkozásra irányuló 

kérdések. A kérdőív szakmai kérdései között visszatértünk a témára; s arra kerestük a 

választ, hogyan viszonyul, milyen kapcsolatban áll a közösségszervezés a kitöltők civil 

foglalkozásával. Szét lehet-e egyáltalán választani a két területet egymástól? A válaszadók 

egyenlő arányban, közel 40-40 százalékos arányban jelölték azt, hogy főállásban, illetve 

önkéntesként végzik. Látható tehát, hogy jelentős hányad a közösségfejlesztéssel 

biztosítja mindennapi megélhetését (lásd 16. ábra).  

 

16. ábra: A közösségfejlesztő tevékenységet folytatók munkaformák szerinti megoszlása (%, N=100) (saját 

szerkesztés) 

Mint ahogy a két ország civil szektorának vizsgálatára irányuló helyzetelemző fejezetben 

utaltunk rá; a közösségfejlesztési szokások vizsgálatakor nélkülözhetetlen a civil 

szerveződések figyelembevétele, ugyanis a közösségfejlesztést, mint humán szolgáltatást 

legnagyobb részt ez a szektor lát el, nagyrészt egyesületi formában. Kérdőívünk során 

rákérdeztünk arra, hogy a kitöltők tagjai-e bármilyen civilszervezetnek. A válaszok 

alapján kiderült, hogy 65 százaléka a kitöltőknek tagja,s összesen 35 százalékuk nem. Az 

összes válaszadó 15 százaléka nem, 10 százaléka pedig szeretne tag lenni. Valamint 

közel 10 százalék azok aránya, aki ugyan szeretne civil szervezeti tag lenni, azonban 

nem ismer egyet sem (lásd 17. ábra). Ennél a kérdésnél azt is kértük, hogy adják meg, 

mely civil szervezetnek, civil szervezeteknek tagjaik. Összesen 71 darab szervezetet 

adtak meg, melyeket a 2. számú táblázat tartalmaz.  
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17. ábra: A válaszadók civilszervezeti tagsági megoszlása (%, N=100) (saját szerkesztés) 

Sorsz. Civil szervezet Arány (%) 

1. Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért 3,70 

2. Látótér Alapítvány 3,70 

3. SZemlélet Egyesület 2,47 

4. Szőnyi István Baráti Kör 2,47 

5. 
Virágóra- a gyermekek környezeti neveléséért- 
Közhasznú Alapítvány 2,47 

6. Völgy Hangja Egyesület 2,47 

7. ADYTON Művészeti Alapítvány 1,23 

8. Brigetio Mentőcsapat, Komárom 1,23 

9. Cifra Csűr Egyesület 1,23 

10. Civitas 1,23 

11. CKNME 1,23 

12. Komárom Környéki Civil Társulás 1,23 

13. Élettér Egyesület 1,23 

14. Diagonál Magyarország 1,23 

15. Kerecsen Ifjúsági Egyesület 1,23 

16. Komáromi Talpasíjászok 1,23 

17.  Szűcs Sándor Informatikai Alapítvány 1,23 

18. Jamina HE 1,23 

19. Csángó Fesztivál Alapítvány 1,23 

20. Donátusi Baráti Kör Egyesület 1,23 

21. Dunaszél Egyesület 1,23 

22. Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület 1,23 

23. Fel-nő csoport 1,23 

24. File 1,23 

25. GRAFFO Alkotóműhely 1,23 

26. HUBA Művészeti Egyesület 1,23 

27. Kajárpéci Polgárőr Egyesület 1,23 
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28. Kajárpéci Lovas Klub 1,23 

29. Kisközösségi Program 1,23 

30. Falufejlesztési Társaság 1,23 

31. 72 Tanítvány Mozgalom 1,23 

32. Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 1,23 

33. 
Összefogás a Gyermek- és Családbarát 
Magyarországért 1,23 

34. Családtudományi Platform 1,23 

35. Kiss Művészeti és Kulturális Egyesület 1,23 

36. Közösségfejlesztők Egyesülete 1,23 

37. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1,23 

38. Zalai Falvakért Egyesület 1,23 

39. Falugondnoki hálózat 1,23 

40. 
Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos 
Szövetsége 1,23 

41. Becsvölgyei Nők Társasága 1,23 

42. Bucsutáért Egyesület 1,23 

43. Kulturális Labor Szociális Szövetkezet 1,23 

44. Felhő Csoport 1,23 

45. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 1,23 

46. Máltai Szeretetszolgálat 1,23 

47. Márvány fotóműhely 1,23 

48. Maszk Egyesület 1,23 

49. Méhkasaula Kulturális Közhasznú Egyesület 1,23 

50. Mindenegyüttmegy Egyesület 1,23 

51. Mosolygó Kórház Alapítvány 1,23 

52. Nágocs Baráti Kör 1,23 

53. Napfogyatkozás Egyesület 1,23 

54. Néprajzi Társaság 1,23 

55. Magyar Fesztivál Szövetség 1,23 

56. Őri Alapítvány 1,23 

57. Palóc Virtus KSE 1,23 

58. Pannon Kulturális Örökség Egyesület 1,23 

59. Sérsekszőlősért Egyesület 1,23 

60. Szegedi Koreia Kulturális Közösség 1,23 

61.  East Link Szeged 1,23 

62. Szegedi Anime Függők Társasága 1,23 

63. Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesület 1,23 

64. Alkotó Ifjúságért Alapítvány 1,23 

65. Szelence Egyesület, Tényő 1,23 

66. Aznap Kollégium Egyesület 1,23 

67. Városi Civil Kerekasztal Kecskemét 1,23 

68. Csemadok 1,23 

69. Sacher PT 1,23 

70. Via Nova 1,23 

71. Törökkoppányi Menyecskekórus 1,23 
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72. Koppány Vezér Népe íjászegyesület, 1,23 

73. Zöldutak Módszertani Egyesület 1,23 

2 táblázat: A válaszadók által megadott civilszervezetek (saját szerkesztés) 

Ha közösségfejlesztésről beszélünk, elengedhetetlen a megfelelő marketing, ugyanis ez 

az alapja, hogy minél szélesebb kör megszólításra kerüljön. A kérdőíves felmérés során 

arra is kerestük a választ, hogy a közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek milyen 

médiafelületeket használnak tevékenységük, programjaik népszerűsítésére. Mint az élet 

számtalan területén, itt is tapasztalható, hogy előtérbe kerültek a különböző közösségi 

média felületek, valamint az egyéb online-elektronikus felületek, háttérbe szorítva a 

hagyományos, papíralapú, nyomtatott médiát. A kérdésre több választ is megjelölhettek. 

A válaszadók 78%-a jelölte be, hogy rendelkezik erre a célra külön Facebook csoporttal, 

de nagyrészük saját személyes Facebook oldalát is felhasználja, hogy népszerűsítse, 

reklámozza tevékenységét. Jelentős a részesedése az e-mailnek, illetve a Messengernek 

is; előbbit a válaszadók 63, míg utóbbit 41 százaléka választotta. Leginkább a Facebook 

előretörésével – azzal, hogy ingyenesen lehet működtetni saját csoportot, saját oldalt – 

viszonylag visszább szorult a saját honlap aránya; a válaszadók 28 százaléka jelölte 

csupán. Mint említettük az online, legfőképp a közösségi médiafelületek előretörésével 

háttérbe szorultak a hagyományosabbnak tekinthető médiafelületek. Viszonylag 

alacsony a helyi TV (11 százalék), helyi rádió (8 százalék) részesedése, viszont a 

nyomtatott újság (20 százalék) részesedése ezekhez képest meglepően magas, azonban 

a közösségi média felületeinek részesedésétől messze elmarad. A válaszadók 8 százaléka 

jelölte az „egyéb” kategóriát, mely során legtöbben a plakátot és szórólapot adta meg, de 

a személyes kommunikáció is a válaszok között volt. A kérdőívet kitöltők 4 százaléka 

jelölte azt, hogy semmilyen online felületet nem használ programjainak 

népszerűsítésére (lásd 18. ábra). 
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18. ábra: A közösségfejlesztő tevékenységek, programok népszerűsítését szolgáló médiafelületek 

megoszlása (%, N=100) (saját szerkesztés) 

Nyitott kérdés formájában megkérdeztük, hogy a kérdőívet kitöltők a saját 

településükön mely közösségfejlesztő tevékenységeket, programokat szervezik. A 

kérdésre rengeteg féle, rendkívül széleskörű válaszok érkeztek, melyeket utólagosan 

kategorizáltunk aszerint, hogy milyen témájú a szervezett program. A szervezett 

programok több mint harmada kulturális program, durván 16 százaléka sport és 

szabadidő program. A válaszok negyede a gyermek és család, a tudományos, a 

gasztronómiai, az ifjúsági, valamint gazdasági programok között oszlik meg. Jelentős 

arányban soroltuk a programokat az egyéb kategóriába, melyeknek jelentős részét 

képezték különböző közéleti programok, valamint egészségügyi, illetve életmód 

rendezvények. (lásd 19. ábra). 
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19. ábra: A szervezett programok megoszlása témakörök szerint (%, N=86) (saját szerkesztés) 

Arra is kerestük a választ, hogy havonta nagyjából hány embert ér el, szólít meg a 

kérdőívet kitöltő közösségfejlesztő tevékenysége, programjai által. Sajnos a kérdésre a 

legtöbb esetben nem kaptunk egyértelmű, elemezhető válaszokat, ugyanis többen nem 

havi, hanem éves adatot adtak meg. Ezen kívül a válaszok nagyságrendüket tekintve 

rendkívül eltérőek voltak; volt, aki több tízezer főt megmozgató, nagyobb volumenű 

rendezvényeket, fesztiválokat szervez, illetve olyan is, aki csak néhány főt ér el. Ezáltal 

átlagot nem volt érdemes számítani a válaszokból, ugyanis a magas számok nagyon 

torzították volna azt. Annyit azonban érdemes megemlíteni, hogy a válaszok legnagyobb 

része tízes, illetve százas nagyságrendet képvisel, így elmondható, hogy a kitöltők döntő 

többsége a kisebb volumenű, családiasabb programokat részesíti előnyben. 

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire nyitott a célközönség a különböző közösségépítő 

programokra, 1-től 10-ig skálán az átlag érték 6, 44 volt. A kérdés medián értéke 7 volt, a 

maximális érték nem meglepő módon a 10, míg a minimum érték a 3 volt a leadott 

válaszok alapján. 

Ehhez kapcsolódóan megkérdeztük, hogy a kérdőívet kitöltő szerint az elmúlt egy évben 

hogyan változott településén a kulturális élet, közösségépítő tevékenység. A válaszadók 

43,4 százaléka szerint inkább javult, 33 százaléka szerint nem változott, 17 százaléka 

szerint inkább romlott, míg 6 százalék nem tudta megítélni (lásd 20. ábra). 
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20. ábra: A kulturális és közösségi élet változása a válaszadó településén az elmúlt egy évben (%, N=100) 

(saját szerkesztés) 

A célközönség  nyitottságát megkérdeztük korcsoportok szerinti megoszlásban is, annyi 

különbséggel, hogy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelniük a válaszadóknak a 

településükön élők nyitottságát, aktivitását. A válaszok szerint a legfogékonyabb 

korcsoport a gyermekek (12 éves korig), valamint az idősek (65 év felett). A gyermekek 

esetében elmondható, hogy 5-ös skálán 4,02-es értéket kaptunk, míg az idősek 

ugyanezen értéke 3,53. Ezzel szemben a serdülők (13-18 éves korig) megszólítása 

okozza a legnagyobb gondot, amit a 2,89-es érték bizonyít, továbbá a fiatal korosztály 

(18-35 éves korig) érdeklődése is elmarad (3,05-ös érték). Ez előbbiek esetében a 

kamaszkori lázadásnak, utóbbiak esetében az érdektelenségnek tudható be (lásd 21. 

ábra). 

 

21. ábra: A különböző korcsoportok fogékonysága 1-től 5-ig terjedő skálán (N=100) (saját szerkesztés) 
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A kérdőív következő kérdésében arra kerestük a választ, hogy milyen forrásokból 

finanszírozza a tevékenységét, programjait. Szerettük volna megtudni azt is, hogy 

százalékosan milyen arányban oszlanak el a finanszírozási források, de erre a kérdésre 

nagyon sokan nem tudtak válaszolni ilyen formában. Ezért csak a források eloszlását 

mutatjuk be aszerint, hogy milyen arányban jelölték azokat. Természetesen több forrást 

is megjelölhettek a válaszadók. Az eredményeket vizsgálva láthatjuk, hogy a válaszok 

nagyon megoszlanak. A kitöltők 50,5 százaléka jelölte, hogy magántőkét, saját forrást is 

bevon tevékenysége finanszírozásához. 47,4 százalék az, aki részesül önkormányzati 

támogatásban, 46,9 százalék pedig Európai Uniós forrásokat is igénybe vesz. Jelentős 

azok aránya is, aki saját bevételeit forgatják vissza a tevékenységük finanszírozására, de 

a cégek, szervezetek általi finanszírozás, valamint az adományok is jelentősek. Az Adó 

1%-ból származó jövedelmet a válaszadók ötöde jelölte, míg az egyházi támogatási 

részarány rendkívül csekély. Az „egyéb” választ adók között a legjellemzőbbek a 

különböző hazai források, pályázati lehetőségek voltak. Ezt a válaszadók 21 százaléka 

jelölte (lásd 22. ábra). 

 

22. ábra: A közösségfejlesztési tevékenységek finanszírozását biztosító források aránya említések szerint 

(%, N=100) (saját szerkesztés) 

A következő két kérdéssel arra kerestük a választ, hogy a helyi önkormányzatok vajon 

támogatják-e a helyben történő közösségfejlesztési tevékenységeket, s ha igen, milyen 

eszközökkel teszik azt. A válaszadók 66,7 százaléka válaszolta azt, hogy támogatja 

tevékenységüket a helyi önkormányzat, 25,3 százalékuk pedig azt, hogy nem. 8,1 

százalékuk a kitöltőknek nem válaszolt (lásd 23. ábra). 
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23. ábra: Támogatja-e a helyi önkormányzat a közösségfejlesztő tevékenységeket? (%, N=100) (saját 

szerkesztés) 

 

24. ábra: Az önkormányzatok közösségfejlesztést támogató eszközei a kérdőív válaszainak alapján (%, 

N=66) (saját szerkesztés) 

Hogy milyen eszközökkel támogatja az önkormányzat a tevékenységeket, több 

lehetséges választ is megadhattak a kérdőívet kitöltők. Az igen választ adók 80,3 

százaléka jelölte, hogy helyiség biztosításával, 63,6 százalékuk azt, hogy anyagi 

támogatással, 47 százalékuk azt, hogy eszköz, eszközök biztosításával, valamint majd 29 

százalékuk pedig, hogy szakember biztosításával járul hozzá a helyi önkormányzat a 

közösségfejlesztő tevékenységek, programok megvalósulásához (lásd 24. ábra). 

A kérdést feltettük a helyi egyházakra vonatkozóan is. A válaszadók 55,7 százaléka 

szerint nem támogatja a helyi egyház a tevékenységüket. Csupán közel 31 százalék 

válaszolt igennel, s 14,4 százalék nem válaszolt (lásd 25. ábra). 
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25. ábra: Támogatja-e a helyi egyház a közösségfejlesztő tevékenységeket? (%, N=100) 

Az igen választ adók közül legtöbben (65,6 százalék) jelölték, hogy helyiség, 28 százalék, 

hogy eszköz biztosításával, 25 százalék, hogy szakember biztosításával, valamint közel 

19 százalék pedig, hogy anyagi támogatással járul hozzá a helyi egyház a 

közösségfejlesztéshez. A válaszadók 15,6 százaléka az „egyéb” válaszlehetőséget jelölte, 

mely során leginkább az erkölcsi támogatást, valamint a plakátok kihelyezését írták a 

válaszadók (lásd 26. ábra).  

 

26. ábra: A helyi egyházak közösségfejlesztést támogató eszközei a kérdőív válaszainak alapján (%, N=32) 

(saját szerkesztés) 

A finanszírozási kérdéskörnél maradva, arra a kérdésre is kerestük a választ, hogy az 

elmúlt egy évben pályázott-e bármilyen forrásra a kitöltő, ezzel is finanszírozva a 

közösségépítő tevékenységét. A kérdésre több választ is megadhattak. A válaszadók 44,2 

százaléka jelölte, hogy pályáztak hazai forrásra, közel 36 százaléka pedig azt, hogy EU-s 
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forrásra is. Jelentős továbbá az önkormányzati forrásokat igénybevevők köre is (26,3 

százalék) a Norvég Alap és egyházi források részesedése viszont csekélynek mondható. 

Viszonylag magas azok aránya is (közel 38 százalék), akik még soha nem pályáztak 

semmilyen forrásra sem (lásd 27. ábra). Összességében azért elmondható, hogy a 

mintában szereplő közösségfejlesztési szakértők körében 62 százalékos a pályázati 

aktivitás, ami nem tekinthető rossz eredménynek. 

 

27. ábra: A közösségfejlesztés finanszírozására irányuló pályázati aktivitás (%, N=100) 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy hogyan látják a közösségfejlesztéssel foglalkozó 

szakemberek, hogy melyek azok a tevékenységek, programok, rendezvények melyek 

leginkább hozzájárulnak a közösségi kapcsolatok kialakulásához, erősödéséhez. A 

kérdést nyitott kérdés formájában tettük fel, így mindenki szabadon leírhatta a 

véleményét a témával kapcsolatban. A válaszadók 33 százaléka szerint a közös 

foglalkozások, alkotások a leghatásosabb programok, de a válaszadók negyede kiemelte, 

hogy a csoportos és személyes beszélgetések, valamint alkotóműhelyek is 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy erős közösségek alakulhassanak ki. 

A kérdést megközelítettük a másik oldalról is; arra is kerestük a választ, hogy melyek 

azok a tényezők, melyek gátolják a közösségépítő, közösségformáló rendezvények alatt a 

közösségi kapcsolatok kialakulását, megerősödését. A kérdést szintén nyitott kérdés 

formájában tettük fel. A válaszadók leginkább a fiatal korosztály megszólítását, 

bevonását tartják a legnagyobb kihívásnak. Szerintük a körükben tapasztalni leginkább a 

motiváció hiányát, az érdektelenséget és közönyt. Többen a közösségi média 

aránytalanul magas használatában látják a legnagyobb veszélyt, mely beszűkíti a 

fiatalokat az online világba és csökkenti a személyes interakciókat. 

Gyakran került elő a válaszokból az időhiány is, mely szintén a fiatalabb korosztályt 

érinti leginkább, valamint többen említették az animátorok hiányának problémáját is, 

ami megnehezíti a vitális közösségek kialakulását, működését. Érdekes módon a 
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pénzhiány kevés esetben került elő, ami azt bizonyítja, hogy nincs feltétlen szükség 

pénzre ahhoz, hogy működő közösségek alakulhassanak ki. 

 

28. ábra: A válaszadók lakhelyén leggyakoribb rendezvények (%, N=100) 

A kérdőív vége felé feltettük azt a kérdést, hogy a válaszadó lakhelyén melyek a 

leggyakoribb programok. A kérdésre több választ is megjelölhettek; a leggyakrabban (a 

válaszadók 60 százaléka a gasztronómiai és hagyományőrző programokat emelték ki, de 

gyakoriak a színházi előadások és koncertek is, illetve a sportrendezvények (lásd 28. 

ábra). 

Nyitott kérdés formájában megkérdeztük a közösségfejlesztéssel foglalkozó 

szakembereket, hogy szerintük milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösségek 

fejlesztése érdekében. A válaszok rendkívül szerteágazók, a leggyakrabban a megfelelő 

számú és szakértelmű, direkt közösségfejlesztéssel foglalkozó szakemberek 

alkalmazásában látják a legnagyobb lehetőséget. Gyakran előfordul az olyan eset, hogy 

egy pályázat keretében foglalkoztatva van egy közösségfejlesztő szakember, azonban a 

projekt zárása után megszűnik ez a pozíció, s a hosszú évek alatt felépített közösség 

pillanatok alatt újra szétesik. Többen említették a megfelelő kommunikáció hiányát a 

civil szervezetek, az oktatási intézmények és az önkormányzat között. Több válaszadó 

említette, hogy csökkenteni kellene az iskoláskorú gyermekek iskolai elfoglaltságának 

idejét, ezzel is több szabadidejük lenne, ami nagymértékben megkönnyítené a 

programokba való bevonhatóságukat. A válaszadók fontosnak tartják az igényfelmérést 

is, ugyanis az olyan programoknak van értelme, amire valós igény jelentkezik. Ehhez 

kapcsolódóan többen közösségfejlesztési stratégiákat alkotnának, ennek megalkotásába 

mindenképp bevonnák a helyieket is, valamint növelnék a közösségfejlesztésre 

fordítható támogatások mértékét is. Összességében szükségesnek tartják a minél 

szélesebb palettán többféle, magas színvonalú program, rendezvény tartását, szigorúan 

figyelve arra, hogy ne váljanak tömegrendezvényekké.  
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A kérdőív utolsó kérdésében rákérdeztünk, hogy a kitöltő személy szerint mit tenne a 

helyi közösségek fejlesztése érdekében. Túlnyomó többségben azt válaszolták, hogy 

minél több, minőségi programot szerveznének, a közösségi összetartozás erősítése 

érdekében szemléletformálást kezdeményeznének, valamint többen önkéntes keretek 

között, a saját szabadidejükből áldozva szerveznék a programokat, továbbá kikérnék a 

helyiek véleményét, bevonva őket a közösségszervezői munkába. 

2.1.3 Kelet, illetve Nyugat Magyarország eredményeinek összevetése  

A kutatás egyik célja az volt, hogy feltárja a közösségfejlesztés terén tapasztalható 

esetleges különbségeket Nyugat, illetve Kelet-Magyarország, illetve Erdély között. Ebben 

a fejezetben most a nyugat, illetve kelet-magyarországi eredményeket kívánjuk 

szemléltetni. A vizsgálat során kikerültek a mintából a Közép-Magyarország régióból 

érkezett válaszok. Az így megmaradt elemszám mérete azonban rendkívül csekély, 

mindössze 77 fős, melyből nyugat-magyarországi 44 fő, míg Kelet-Magyarországé 33 fő. 

A minta méretéből adódóan a vizsgálat természetesen nem tekinthető reprezentatívnak. 

Az összehasonlítás elvégzéséhez elsősorban statisztikai módszereket alkalmaztunk. A 

statisztikai vizsgálatok során lehetőségünk nyílt megvizsgálni a változók, ismérvek (a 

kérdőívben adott válaszok) közti összefüggéseket. Ennek egyik fajtája a kereszttábla 

elemzés, amely által azt vizsgáltuk, hogy mennyire valószínű, hogy a kapott eredmény 

mögött valódi összefüggés van (szignifikáns), avagy pusztán a mintavételi hibának 

tudható be. Két nominális változó közt korrelációs összefüggést számítunk, melynek 

neve a khi négyzet-próba. Ennek asszociációs mérőszáma a Cramer’s V (az összefüggés 

erősségét jelzi), a p pedig a szignifikancia szintet jelzi. Ha a p kisebb vagy egyenlő 0,05-

tel, akkor a két változó közt szignifikáns összefüggés van (tehát egy összefüggés 0,05-ös 

szignifikanciája annyit jelent, hogy legfeljebb 5 százalék a valószínűsége, hogy 

mintavételi hiba okozza az összefüggést). 

Mint az fentebb említésre került, az alacsony elemszám megnehezíti a vizsgálatot, így 

csak abban az esetben, azokra a kérdésekre láttuk értelmét elvégezni a szignifikancia 

tesztet, ahol rendelkezésre állt az említett 77 fős minta. Ez néhány szociodemográfiai 

kérdésnél (életkorra, nemre, gyermekszámra irányuló kérdések), valamint a használt 

médiafelületekre, támogatási, finanszírozási formákra, pályázati aktivitásra, illetve 

rendezett programokra irányuló kérdéseknél állt rendelkezésre. Ezen kérdések 

esetében nem állapítottunk meg semmilyen szignifikáns kapcsolatot. Szignifikáns 

összefüggést találtunk Kelet- és Nyugat Magyarország között az egészségbörzék 

rendezése kapcsán. Elmondható, hogy a keleti régiókban jellemzően több 

egészségbörzét rendeznek, mint nyugaton (p=0,009)1. Ez vélhetően Kelet-Magyarország 

kedvezőtlenebb egészségügyi helyzetének tulajdonítható. A részletesebb feltárására 

azonban további kutatásokra lenne szükség, ami jelen kutatás szempontjából irreleváns. 

Hogy teljes körűen megvizsgáljuk Kelet, illetve Nyugat-Magyarországi különbségeket, 

szükségesnek találtuk a kérdőív kérdéseit is ebben a dimenzióban végigelemezni. A 

                                                           
1
 λ2

= 6,731; df=1; p=0,009; Cramer’s V=0,296 
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kérdések döntő többségében a szignifikancia vizsgálathoz hasonlóan nem találtunk 

olyan különbségeket, melyek egyértelműen a földrajzi fekvésnek, fejlettségi szintnek 

tudható be. Csupán minimális különbségeket véltünk felfedezni; például a 

közösségfejlesztő tevékenység során elért emberek számát tekintve elmondható, hogy 

nyugaton átlagban nagyobb létszámot érnek el, mint keleten. Ha figyelmen kívül vesszük 

a több tízezer fős fesztiválokat, elmondható, hogy Nyugat-Magyarországon átlagosan 

190 főt érnek el havonta, míg ezzel szemben Kelet-Magyarországon ez a szám 85. 

Szintén alig észlelhető különbség figyelhető meg a célközönség 1-től 10-ig terjedő skálán 

értékelt nyitottságát tekintve. Míg Nyugat-Magyarországon az átlagérték 6,5, addig 

keleten 6,33. 

Hasonlóan csekély különbség figyelhető meg a pályázati aktivitásban. Míg a nyugati 

régiókban tevékenykedő válaszadók 64,3 százaléka pályázott az elmúlt egy évben 

valamilyen forrásra, addig a keleti régiókban ugyanez az arány 58,1 százalék. Ez 

valamelyest sejteti, hogy a nyugati szervezetek, magánszemélyek tőkeerősebbek keleti 

társaiknál. 

Összességében megállapítható tehát, hogy jelentős különbségek a közösségfejlesztési 

szokásokat, lehetőségeket tekintve nem figyelhetők meg az ország nyugati és keleti 

régiói között. Bár érdemes hozzátenni, hogy jelen minta méretéből adódóan nem is a 

legalkalmasabb, hogy a különbségeket, ha ugyan vannak, egyértelműen, bizonyíthatóan 

szemléltetni tudja. A téma részletesebb feltárása jelen mintának a sokszorosára lenne 

szükség. 

  



 

33 
 

Összegzés 
A magyarországi közösségfejlesztő szakemberek körében elvégzett kérdőíves 

kutatásunk célja az volt, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a hazai közösségfejlesztési 

folyamatokról, szokásokról, attitűdökről. A mintavétel során törekedtünk a 

reprezentativitásra; azonban jelen minta mérete alapján– ismerve a hazai 

közösségfejlesztéssel foglalkozó személyek, szervezetek sokaságát – nem tekinthető 

annak, bár néhány kérdést tekintve tapasztaltunk némi reprezentativitást. Ilyen volt 

például a területi reprezentativitás. A beérkezett kérdőívek két megyét leszámítva az 

ország egészéből érkeztek, bepillantást nyerve az ország különböző részein 

tapasztalható gyakorlatokba. A reprezentativitás a válaszadók településtípusonkénti 

megoszlásában is megfigyelhető; a fővárosból, vidéki megyeszékhelyekből, vidéki 

kisvárosokból, falvakból, tanyás területekről egyaránt érkeztek be kérdőívek.  

A válaszokból megállapíthattuk, hogy maga a közösségfejlesztési szakma a pedagógusi 

pályához hasonlóan egyre jobban nőiesedik el. Az is egyértelműen megállapítható, hogy 

a közösségfejlesztéssel foglalkozók a magánéletükben is fontosnak tartják a 

közösségben élést, gondoskodást; a válaszadók jelentős része él három, vagy több 

gyermekes családban. 

A kutatásból az is kiderült, hogy a Magyarországon tevékenykedő közösségfejlesztéssel 

foglalkozó szakemberek rendkívül magas képzettséggel rendelkeznek, a válaszadók 

háromnegyede ugyanis felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A foglalkozásukat tekintve 

elmondható, hogy közel 40 százalékuk főállásban végzi közösségfejlesztő tevékenységét, 

s az is kiderült, hogy tevékenységük révén aktív tagjai a hazai civilszférának. 

Kutatásunk során arról is képet kaptunk, hogy a közösségfejlesztési programok, 

tevékenységek hirdetése, szervezése milyen médiafelületeken történik. A közösségi 

média előretörésével párhuzamosan a közösségfejlesztésben is jelentős részesedéssel 

bírnak ezek a felületek, háttérbe szorítva a hagyományosabb, sok esetben papír alapú 

médiát. 

A szervezett programok tekintetében a legnépszerűbbeknek a különböző kulturális, 

sport, gyermek, családi, illetve közéleti programok tekinthetők; a legtöbb embert az 

ilyen témájú rendezvények, programok mozgatnak meg. 

Az eredmények vizsgálata során megállapíthattuk, hogy a közösségfejlesztés terén 

komoly problémát jelent a fiatalkorúak bevonása, melynek a legfőbb oka az 

érdektelenség, a közöny, valamint a motiváció hiánya. A teljes célközönség nyitottságán 

is lehetne javítani, 1-től 10-ig terjedő skálán 6,44-es átlagértéket számoltunk. 

Kutatásunk nagy hangsúlyt helyezett a hazai közösségfejlesztés financiális 

feltérképezésére. Kiderült, hogy jelentős mértékben részesül a terület önkormányzati 

támogatásban, melynek jelentős része anyagi támogatás, ezzel szemben a helyi egyházak 

támogatása kisebb arányú, inkább erkölcsi, mint anyagi. 



 

34 
 

A pályázati aktivitásra irányuló kérdésünkre érkezett válaszok alapján megállapítottuk, 

hogy jelentős arányban élnek különböző pályázati lehetőségekkel a hazai 

közösségfejlesztő szakemberek, szerveztek, ezzel is finanszírozva tevékenységeiket.  

A fejleszteni szükséges területek között válaszadóink kiemelték, hogy szükség lenne 

több, jobban megfizetett, szakmailag képzett közösségfejlesztő szakember 

alkalmazására, aki hozzájárul ahhoz, hogy vitális, működő közösségek jöhessenek létre 

és maradhassanak fent. Ehhez szükség lenne továbbá a helyiek minél szélesebb körű 

bevonására a közösségfejlesztő tevékenységekbe, a több, színvonalasabb program 

tartására, valamint a közösségfejlesztésre fordítható támogatások mértékének 

növelésére. 

A fejezet végén kísérletet tettünk annak feltérképezésére, hogy milyen különbségek 

figyelhetők meg az ország keleti és nyugati részei között. Jelen minta alapján 

megállapítható, hogy apróbb eltéréseket leszámítva nem tapasztalható gyakorlatbeli, 

finanszírozásbeli, módszerbeli különbség a két országrész között. 
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1. Kérdőív 

NEMZETKÖZI VIZUÁLIS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY  

CSABA KULTURÁLIS EGYESÜLET A TÁNCMŰVÉSZETEKÉRT 

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET 

 

 

 

KÉRDŐÍV 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Az alábbi kérdőív a 
NÖVELÉS vagy NEVELÉS? 

Közösségalakító tevékenységek Magyarország hátrányos helyzetű térségeiben 
(EFOP-5.2.2-17-2017-00074) 

c. projekt keretén belül készült.  

Válaszaival hozzájárul a közösségfejlesztés területén tevékenykedő 
szakemberek munkájának segítéséhez az egész Kárpát-medencében.  

Válaszát név nélkül, bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. 
számú Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeljük. 

Válaszait jelölje X-el, igen-nem válasz esetén bekarikázva vagy aláhúzva. 
 

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kitölti kérdőívünket! 

 

 

 

2018.  
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1. SZOCIODEMOGRÁFIAI ADATOK (SD) 

SD1. Melyik évben született?___________ (Írja be a születési évét!) 

SD2. Neme: (Tegyen egy x-et!) 

1. Férfi  

2. Nő  

SD3. Születési helye:  

Ország neve:  _______________________________  

Település neve:  _____________________________  

SD4. Állandó lakhelye, ahol életvitelszerűen él: 

Ország neve:  _______________________________  

Megye neve:  _______________________________  

Település neve: _____________________________  

 

 Régió: X 

1. Észak-Magyarország  

2. Észak-Alföld  

3. Dél-Alföld  

4. Nyugat-Dunántúl  

5. Közép-Dunántúl  

6. Dél-Dunántúl  

7. Közép-Magyarország  

8. Erdély  

9. Felvidék  

10. Kárpátalja  

11. Délvidék  

12. Muravidék  
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13. Drávaszög  

14. Burgenland  

15. Egyéb:…  

SD5. Állandó lakhelye, ahol életvitelszerűen él milyen településtípusba sorolható: 

 Település típusa: X 

1. Tanya  

2. Község  

3. Város  

4. Megyei jogú város  

5.  Főváros  

SD6. Családi állapota: 

1. Egyedülálló  

2. Nős/férjezett  

3. Élettársi kapcsolatban él  

4. Elvált  

5.  Özvegy  

SD7. Van gyereke? 

1. Igen, gyerekeim száma: … 

2. Nincs gyerekem.  

SD8. Mi a szülei/nevelőszülei legmagasabb iskolai végzettsége? 

 A. Édesapa (nevelőapa) X  B. Édesanya (nevelőanya) X 

1. Elemi iskola vagy alacsonyabb  1. Elemi iskola vagy alacsonyabb  

2. Általános iskola  2. Általános iskola  

3. Szakiskola  3. Szakiskola  

4. Szakközépiskola (érettségivel)  4. Szakközépiskola (érettségivel)  
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5. Gimnázium, elméleti líceum, középfokú 

tanítóképző 

 5. Gimnázium, elméleti líceum, középfokú 

tanítóképző 

 

6. Technikum, posztlíceum  6. Technikum, posztlíceum  

7. Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola  7. Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola  

8. Egyetem  8. Egyetem  

9. Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális  9. Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális  

10. Egyéb:…  10. Egyéb:…  

0. Nem tudom  0. Nem tudom  

SD9. Mi (volt) édesapja/nevelőapja utolsó foglalkozása?  _________________________________  

0-Nem tudom 

SD10. Mi (volt) édesanyja/nevelőanyja utolsó foglalkozása? ______________________________  

0-Nem tudom 

SD11. Önnek mi a legmagasabb iskolai végzettsége? 

1. Elemi iskola vagy alacsonyabb  

2. Általános iskola  

3. Szakiskola  

4. Szakközépiskola (érettségivel)  

5. Gimnázium, elméleti líceum, középfokú tanítóképző  

6. Technikum, posztlíceum  

7. Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola  

8. Egyetem  

9. Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális  

10. Egyéb:…  

SD12. Jelenleg mi a foglalkozása, amivel a megélhetését biztosítja?  __________________________ 

Ha jelenleg nem dolgozik, akkor: 

1. Munkanélküli, álláskereső  
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2. Nyugdíjas  

3. Gyermekgondozási ellátást (gyes, gyed, gyet) kap  

4. Ápolási díjban részesül  

5. Felsőfokú oktatási intézmény hallgatója  

6. Vagyonából, ingatlan-bérbeadásból élő  

7. Háztartásbeli  

8. Egyéb:…  

SD12a. Ha dolgozik, melyik szférában? 

1. Állami szféra  

2. Magánszféra  

3. Magánvállalkozás  

4. Egyházi szféra  

5. Civil szférában  

6. Egyéb:…  

2. KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉG (K) 

K1. A közösségfejlesztés területén mely szakmai területeken tevékenykedik, és mennyi ideje? 

(Több lehetőséget is bejelölhet!) 

 Tevékenység X 

1.  Néptánc  

2.  Zene  

3.  Népzene  

4.  Képzőművészet  

5.  Film  

6.  Fotó  

7.  Népi kézművesség  

8.  Színház  
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9.  Egyéb:…  

K2. Hány éve foglalkozik közösségfejlesztéssel, közösségformálással? 

….éve 

K3. Rendelkezik-e művészeti/ kézműves végzettséggel, és hogyan tett szert erre a tudásra? 

(Több lehetőséget is bejelölhet!) 

1.  Művészeti egyetem  

2.  Szakiskola / Szakgimnázium / Művészeti középiskola  

3.  Tanfolyam  

4.  Szüleim tanították  

5.  Magamtól tanultam meg  

6.  Magántanártól  

7.  Falubeli mestertől  

8.  Más településen élő mestertől  

9.  Nem rendelkezem sem művészeti, sem kézműves tudással  

10.  Egyéb:…  

K4. A közösségformáló tevékenységet milyen formában végzi?  

1. Főállásban  

2. Mellékállásban  

3. Megbízásokban/alkalmanként  

4. Önkéntesként  

5.  Egyéb:...  

 

K5. Tagja-e valamilyen civil szervezetnek, hálózatnak, csoportnak? 

1. Igen, éspedig:   

2. Nem, de szeretnék, éspedig:   

3. Nem, de szeretnék, viszont nem ismerek ilyet.  
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4. Nem, és nem is szeretnék.  

K6. A közösségfejlesztő tevékenységéhez (szervezés, kommunikáció, népszerűsítés stb.) az alábbi 

médiafelületek közül melyeket használja? 

(Több lehetőséget is bejelölhet!) 

1.  Facebook személyes oldal  

2.  Facebook csoport  

3.  Twitter  

4.  Instagram  

5.  Youtube  

6.  Pinterest  

7.  Blog  

8.  E-mail  

9.  Saját honlap  

10.  Online hírportál  

11.  Újság (helyi lap, megyei lap stb.)  

12.  Helyi TV  

13.  Helyi Rádió  

14.  Viber  

15.  WhatsApp  

16.  Messenger  

17.  Semmilyen internetes felületet nem használok.  

18.  Egyéb:…  

K7. Saját településén és/vagy egyéb rendezvényeken a közösségformáló tevékenységek közül 

melyeket szervezi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

43 
 

K8. Havonta átlagban hány személyt tud megszólítani ezekkel a tevékenységekkel/programokkal? 

………… fő 

K9. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán értékelje, hogy az ön tapasztalata szerint mennyire nyitott a 

célközönség a különböző közösségépítő programokra: 

1 – egyáltalán nem nyitott; 10 – teljes mértékben nyitott 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

K10. Ön szerint az elmúlt 1 évben hogyan változott a településen a kulturális élet, közösségépítő 

tevékenység? 

1. Inkább javult  

2. Nem változott  

3. Inkább romlott  

4.  Nem tudom  

 

K11. Ön szerint melyik az a korcsoport, amely a legfogékonyabb egy közösségi tevékenységre, és 

melyik az, amelyiket a legnehezebb megszólítani? 

 Korcsoport Egyáltalán 

nem fogékony 

Kicsit 

fogékony 

Közepesen 

fogékony 

Fogékonyabb Nagyon fogékony 

1. Gyermekek  

(12 éves korig) 
1 2 3 4 5 

2. Serdülők  

(13-tól 18-ig) 
1 2 3 4 5 

3. Fiatalok  

(18-tól 35-ig) 
1 2 3 4 5 

4. Felnőttek  

(35-től 65-ig) 
1 2 3 4 5 

5. Idősek  

(65 év fölött) 
1 2 3 4 5 
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K12. A közösségfejlesztő tevékenységeket milyen forrásokból finanszírozza, és százalékosan 

hogyan oszlik ez el? 

(Több lehetőséget is bejelölhet! Ossza el a 100%-ot az alábbiak között!) 

 Forrás %-os arány 

1.  Önkormányzati támogatás  

2.  EU-s pályázatok  

3.  Adományok  

4.  Adó 1% (v. 2%)  

5.  Magántőke (saját forrás)  

6.  Támogató cégek, szervezetek  

7.  Egyházi támogatás  

8.  Saját bevétel  

9.  Egyéb:…  

K13. A helyi Önkormányzat támogatja-e a tevékenységeket/programokat? 

1. Igen  

2. Nem  

 

K13a. Ha igen, milyen eszközökkel? 

(Több lehetőséget is bejelölhet!) 

1. Anyagi támogatás  

2. Helyiség  

3. Eszköz  

4. Szakember  

5. Egyéb:…  

K14. A helyi egyház(ak) támogatja(ák)-e a tevékenységeket/programokat? 
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1. Igen  

2. Nem  

K14a. Ha igen, milyen eszközökkel? 

1. Anyagi támogatás  

2. Helyiség  

3. Eszköz  

4. Szakember  

5. Egyéb:…  

K15. Az elmúlt tíz évben pályázott-e valamilyen forrásra? 

(Több lehetőséget is bejelölhet!) 

1.  EU-s forrás  

2.  Norvég alap  

3.  Hazai forrás  

4.  Önkormányzati forrás  

5.  Egyházi forrás  

6.  Nem pályáztam  

7.  Egyéb:….  

8.  Anyaországi forrás  

K16. Az ön tapasztalata szerint mely tevékenységek járulnak hozzá a közösségépítő, 

közösségformáló rendezvények, programok, fesztiválok alatt a közösség, a közösségi kapcsolatok 

kialakulásához, erősödéséhez? (pl. előadások, csoportos beszélgetések, személyes beszélgetések, 

közös foglalkozások, alkotóműhelyek, társasjátékok stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K17. Az ön tapasztalata szerint mely tényezők gátolják a közösségépítő, közösségformáló 

rendezvények, programok, fesztiválok alatt a közösség, a közösségi kapcsolatok kialakulását, 
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megerősödését? (pl. nincs megfelelő hely a beszélgetésekhez, animátorok hiánya, képzetlen előadók, 

motiváció hiánya stb.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

K18. Az Ön lakhelyén milyen típusú rendezvények a gyakoriak?  

(Több lehetőséget is bejelölhet!) 

1. Gasztronómiai  

2. Hagyományőrző  

3. Táncház  

4. Filmvetítés  

5. Mezőgazdasági  

6. Kézműves tábor  

7. Beszélgető estek  

8. Színházi előadások  

9. Koncertek  

10. Lovasbemutató  

11. Sportrendezvények  

12. Egészségbörze  

13. Egyéb:…  

14. …  

15. …  

K19. Ön szerint milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösség fejlesztése érdekében?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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K20. Ön mit tenne a helyi közösség fejlesztése érdekében? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette munkánkat! 

 

Amennyiben szeretné megismerni a kutatás eredményeit, kérjük, adja meg e-mail-címét,  

és értesíteni fogjuk az eredményekről. 

E-mail címem megadásával hozzájárulok, hogy a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megküldje 

számomra a kutatás eredményeit: 

Hozzájárulok    

Nem járulok hozzá    

E-mail címem:…………………………………………………… 

 

Az adatfelvétel időpontja: 2018……………. 
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2. Kérdőív online felülete 
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