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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 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 összegző kutatási zárójelentés keretében bemutatásra kerül a kutatás részletes
módszertana, a projektben részt vevő szervezetek, a kutatási területnek számító
magyarországi, valamint erdélyi társadalmi környezet, maga a kutatási eredmények
ismertetése Nyugat, illetve Kelet-Magyarország, valamint Erdély relációban. Ezt követi
majd az eredmények országonkénti összehasonlítása, valamint összegzése.
3

1.1. A kutatási módszerek és eszközök:
Az elvégzett kutatói munka több fázisra osztható. Az első fázis úgynevezett deskresearch 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 jelen 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.

2. A projektben részt vevő szervezetek bemutatása
2.1. Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány
Az alapítványt a később Mediawave néven ismert Nemzetközi Film és Zenei Fesztivál
szervezésére, az utánpótlás és ifjúságnevelésre, valamint a határon túli magyarsággal
való kapcsolattartás céljából hozták létre 1991-ben a Győri Vizuális Műhely, Adyton,
Egyesület az Improvizatív Zenéért, Közgáz Vizuális Brigád civil szervezetek. A
szervezetet vezető kuratóriumot a különböző műfajok kulturális szakemberei alkotják,
és a győri iroda mellett egy ravazdi telephellyel is rendelkezik. Ez utóbbiban
rendelkezésre áll a programok megvalósítására alkalmas közösségi tér is a szükséges
infrastruktúrával. Az alapítvány különböző tevékenységeit nemzetközileg is elismerik,
és fontos elemük, hogy ezeken a programokon lehetőséget kínálnak a határon túli
előadók számára is a bemutatkozásra és a szakmai tapasztalatok, jógyakorlatok
megosztására.
A jelen transznacionális projekt kapcsán számos közösségformáló projektet valósítottak
meg, melyek közül kiemelkedik legnagyobb rendezvényük a Tartóshullám/Mediawave
Együttlét – kiváló minősítésű magyar fesztivál, minősített európai fesztivál. E közösségi
rendezvényen számos szervezet osztotta meg e projekt műhelymunkái kapcsán a
közösségfejlesztés
terén
összegyűjtött
tapasztalatait.
Ilyenek
e
projekt
partnerszervezetei mellett a kolozsvári Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Ifjúsági Szervezete, a szintén kolozsvári Minimum Party Társaság, a székelyudvarhelyi
GrUnd kortárs képzőművészeti csoport, a győri Köcsögök és Dudák néptáncegyüttes, a
koppánymonostori Mag-Ház közösség, a vásárosbérci Virágóra Alapítvány, a
dunaszerdahelyi NFG klub, valamint számos fesztiválszervező, képzőművész, zenész és
zenekarvezető.
Szintén számos közösségi tapasztalat megosztására ad lehetőséget az alapítvány
megszervezésében évente sorra kerülő Nyári berek somogyfajszi rendezvény. Szintén e
projekt kapcsán került sor itt is számos alkotóműhelyre, zeneműhelyre, gasztronómiai
műhelyre stb., és mindemellett a jógyakorlatok megosztása is megvalósult a szegedi,
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sepsiszentgyörgyi, békéscsabai, győri, kőszegi, zebegényi stb. közösségformáló
szakemberek részvételével.
Emellett évente megszervezik a Ravazdi Pünkösd nevű rendezvényt is, melyen
hangsúlyosan megjelennek az alapítvány sajátos közösségfejlesztő módszerei. (Forrás:
Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány)1

2.2. Csaba Kulturális Egyesület a Táncművészetért (CsabaKET)
Az egyesület 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy szakmailag, erkölcsileg és anyagilag
támogassa az amatőr táncművészeti mozgalmat, megőrizze és népszerűsítse a
hagyományokat, megismertesse a fiatalokkal a népművészeti értékeket, és nem utolsó
sorban kapcsolatokat alakítson ki hasonló szervezetekkel országhatáron innen és túl. Az
egyesület önkéntes alapon, nonprofit szervezetként működik, székhelye Békéscsabán a
Csabagyöngye Kulturális Központban (Agóra) van. 2003 óta szerveznek közösségalakító
éves programokat, melyek minden korosztály számára nyitottak. A programok célja a
népi kultúra, a népművészet népszerűsítése, az értékek megóvására való nevelés,
valamint a hagyományokra épülő tudás átörökítése. A Csaba Nemzetiségi
Néptáncegyüttes 1986-ban alakult meg, és azóta is működik. Repertoárját a békéscsabai
nemzetiségek kultúrájából építi fel, mely magába foglalja a szlovák, magyar, román
koreográfiákat, sőt, néha más nemzetiségekét is.
A CsabaKET 2015 óta évente megszervezi a békéscsabai Mezőmegyeren a Kárpátmedencei Magyar Népzenei Találkozót. Ezen a találkozón számos magyarországi és
külhoni népzenekar, néptánccsoport kap lehetőséget a bemutatkozásra. A
résztvevőknek lehetőségük van néptánc tanulásra, valamint kapcsolatok kialakítására a
közösségi együttlétek, étkezések során. Szintén e rendezvény ad teret számos
hagyományőrző kézműves mesternek, fazekasnak, hogy egyrészt megismertesse a
résztvevőkkel a mesterséget, másrészt bemutathassa termékei által a népi
hagyományokat, értékeket. E transznacionális projekt keretében is számos
közösségépítő esemény megvalósult a találkozók során, melyek által a résztvevők
megismerhették a Kárpát-medencei néptánc és népzene mellett a fazekasságot, illetve ki
is próbálhatták a helyben készített edényeket egy közösségi főzőversenyen.
Bemutatkozott a Népi filmes-fotós közösség, a Családi dalárda, a Guzsalyas Egyesület, a
Hagyományőrző Nők Egyesülete, valamint bemutatkozhattak a mezőmegyeri
kézművesek és a Márvány Fotóműhely is. Emellett számos helyi és határon túli
jógyakorlat bemutatására is sor került, mint amilyen a Kőrösök völgyének közösségi
értékei, az újkígyósi egyházi közösségépítő tevékenysége, vagy az erdélyi
közösségfejlesztés tapasztalatai. (Forrás: Csaba KET)2

2.3. Civitas Alapítvány
A Civitas Alapítványt egy hat tagból álló igazgatótanács vezeti, élén az elnökkel. 1992-től
kezdve két irodával működik Székelyudvarhelyen és Kolozsváron. Azonos a kuratórium,
1
2

A Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány: http://www.mediawave.hu/
Csaba KET honlapja: http://csabatanc.hu/
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a statútum és az alapító okirat, de a két irodának nagyfokú autonómiája van. Két
különbözőnek mondható területen, régióban működnek, melyek másfajta demográfiai
jellemzőkkel bírnak. Az udvarhelyi iroda Székelyföld fele orientálódik, egy
tömbmagyarságú lakosságú régióban működik. A kolozsvári iroda a szórványban
működik, ahol bár vannak színmagyar közösségek, vannak színtiszta román és vegyes
lakosságú közösségek is. A szervezet elsősorban főállású alkalmazottakkal végzi
tevékenységét, a kolozsvári irodának jelenleg 22, az udvarhelyinek pedig 11
alkalmazottja van. Időnként bekapcsolódnak közreműködő szakemberek is, illetve
diákok az internship programuk által.
Mindkét iroda projektalapú szervezet, de míg a székelyföldi elsősorban az anyaországi
forrásokra koncentrál, addig a kolozsvári főként az EU-s forrásokat célozza meg, tehát
Bukarest fele tekint. Az EU-s források mellett projektjeiket támogatja a Román-Amerikai
Alapítvány, van privát forrás is, és kis mértékben a romániai költségvetési források is
jelen vannak.
Az alapítvány tevékenysége négy területre terjed ki:
1.
2.
3.
4.

együttműködés a közigazgatási intézményekkel és közösségfejlesztés
vidéki gazdaságfejlesztés
szociális vállalkozások
nonprofit szerveztek fejlesztése.

Az 1992 őszén alapított szervezet kezdetben multikulturális programok lebonyolítását
végezte (1995), majd közigazgatás-fejlesztést (1999). 2002-ben egy Phare projekt
keretében megalakult a Lakossági Tanácsadó Iroda, mely azóta is működik
Székelyudvarhelyen. Később elmaradtak a multikulturális tevékenységek és a
közösségfejlesztésre álltak rá. Ennek kapcsán tudatosították, hogy ahhoz, hogy egy
közösség egészséges legyen, szükség van gazdasági életre is, főképpen a hátrányos
helyzetű kis vidéki közösségek esetében. Ilyen program Székelyföldön a
Székelygyümölcs program. Ezt vitte tovább a kolozsvári iroda és hozta létre a
szövetkezet-modellt, mely belekerült a román nemzeti fejlesztési tervbe is. Ennek
kapcsán jelenleg tág körű facilitátor-hálózatot is működtetnek. A hátrányos helyzetű
vidéki közösségek terén nonprofit szervezeteket létesítettek, teleházakat, informális
csoportokat, kapacitás-fejlesztési tréningeket tartottak, és együttműködtek az
önkormányzatokkal.
2006-tól nagy szerepük volt a kolozsvári iroda révén a LEADER meghonosításában
Romániában, ezzel is magyarázható, hogy a legtöbb akciócsoport Erdélyben jött étre.
Jelenleg is szakmai partnerek a LEADER-ben. A LEADER kapcsán kisebb városokban is
elindították a közösségfejlesztést. Emellett részt vesznek sok helyi fejlesztési stratégia
megalkotásában, amelyet szintén közösségi alapon valósítanak meg a helyiek
bevonásával. 2008-tól a kolozsvári irodában elindul a POSDRU típusú stratégiai projekt
lebonyolítása.
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2009-ben alakult meg a Székelygyümölcs Egyesület, és ettől az évtől kezdve évente
szervezik meg a Székelygyümölcs fesztivált Székelyudvarhelyen. 2010-től kezdték el a
szociális vállalkozások létrehozását, fejlesztését.
2012-ben elindult az első fiataloknak szóló képzési program, amely által online
népszerűsíthették és fejleszthették a kisvállalkozásaikat (célcsoport: 16 és 24 év közötti
fiatalok, NEETs csoport - „Not in Education, Employment or Training”).
2015-ben megszervezik Kolozsváron az első szociális vállalkozóknak szóló fesztivált, a
„Solidart Changemakers Festival”-t, amely egy tematikus workshop és a 27 szociális
vállalkozónak a termékeit és szolgáltatásait népszerűsítő vásár. A nonprofit szervezetek
fejlesztése kapcsán 2016-ban megszervezték az ONG Fest-et, ami a nonprofit
szervezetek találkozója volt.
2015–2017 között valósították meg az udvarhelyi iroda révén az Erdélyi
Gyógynövénykert projektet a Svájci–Román Partnerségi Alap támogatásával. Ennek
kapcsán segítették a vidéken élő hátrányos helyzetű személyek szociális integrálását a
gyógy- és fűszernövények gyűjtése és feldolgozása területén történő tudásátadás által. A
projekt mintegy folytatásaként létrehozták az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesületet.
2018-ban valósult meg a „Transformator – Együttműködés és fenntarthatóság a civil
szervezetek szektorában és a független kulturális szektorban Kolozsváron” elnevezésű
kolozsvári projekt, mely a kolozsvári nonprofit szervezetek együttműködését erősítette.
2017–2020 között zajlik a kolozsvári iroda projektje az „Integrált intézkedések a
mezőség hátrányos helyzetű közösségei számára” címmel. E projekt célja két erdélyi
hátrányos helyzetű közösség fejlesztése, jobb hozzáférés biztosítása az oktatáshoz,
munkaerőpiachoz, orvosi és szociális ellátásokhoz. A cél a közösség bevonásával egy
intervenciós modell kidolgozása.
2017–2020 között valósul meg a Helyénvaló Helyi elnevezésű projekt a RománAmerikai Alapítvány támogatásával. E projekt célja helyi termékek boltjának a
létrehozása, rövid ellátású láncok létesítése Udvarhelyszéken, az egészségtudatosság
növelése, képzések, hagyományőrzés és a helyi közösségi szellem erősítése. Ez a projekt
nemcsak országos szinten, hanem a határon átnyúlóan is lehetőséget jelent az
együttműködésre, a jó gyakorlat megosztására.
2018–2021 között valósul meg a Román-Amerikai Alapítvány által támogatott
közösségfejlesztési projekt, amely kapcsán a mezőgazdasági szakközépiskolák a jövő
gazdáit készítik fel. Ez egy korábbi projekt folytatása, és célja a középiskolák
képességeinek növelése.
A jelen projektben felvetett növelés vagy nevelés dilemmája létezik a közösségfejlesztés
területén Erdélyben is. Ez a teljesen gazdasági alapú fejlesztés vs. közösségi kapcsolatok,
tapasztalatok ellentétében jelentkezik elsősorban. Vagyis van, aki úgy akarja fejleszteni a
közösséget, hogy pl. egy gyárat telepít a közösség központjába, ami gazdasági
9

szempontból jó, viszont árt a közösségnek. A másik véglet, hogy csak az együttlét a
lényeg, de nincs az eseményeknek, rendezvényeknek gazdasági vonzata. Ez megjelenik
Székelyföld – Erdély viszonylatban is. Míg Székelyföldön valamelyest kevesebb hazai
forráshoz van hozzáférésük a helyi közösségeknek (ilyen vagy olyan okból) addig a helyi
értékekhez erősebben ragaszkodnak, érzékenyebbek a lokális társadalmi értékekre, és
sokkal inkább közösség-orientáltak. A kolozsvári iroda közösségépítő tevékenységében
a két véglet között próbál maradni. Jobban hozzáférnek a forrásokhoz, de azt csak a helyi
közösségek bevonásával, mozgósításával és érdekében használják fel. Például nagy
befektető helyett kisfarm-rendszer kiépítésével. Azt tapasztalták, hogy nem elég az
önkormányzattal együttműködni, nem elég csak a kis közösségi csoportokkal
együttműködni, fontos, hogy legyen az embereknek gazdasági víziója.
Több civil hálózat működött az erdélyi régióban, de egyelőre egyik sem működik, csak
papíron (RuralNet, MCSZESZ (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége)). Ami
működik az a személyes kapcsolatok és a partnerség. (Forrás: Civitas Alapítvány3)

2.4. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
Az egyesület Kolozsvár székhellyel működik, de számos tagszervezete van. Jelen projekt
partnere a Szilágysomlyón és környékén működő tagszervezet, mely 2002-ben alakult
újra. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 1885-ben alakult azzal a céllal, hogy a
szórványmagyarság körében ápolják a magyar nyelvet, erősítsék a nemzeti öntudatot és
kulturális intézményeket létesítsenek. Ennek jogutódja a mai EMKE, amely a romániai
magyarság körében a településeken vagy nagyobb régióban alakult jogi és nem jogi
személyiséggel rendelkező egyesületek és alapítványok szövetsége. 1990-ben alakult
újjá és 2004-től vált ernyőszervezetté, mely összefogja a romániai magyar művelődési
civil szervezeteket.
Az EMKE célja, hogy ápolja, terjessze, szervezze és ernyőszervezetként koordinálja a
közművelődés minden területén a romániai magyar lakosság anyanyelvű műveltségének
terjesztését. Mintegy keretet ad ahhoz, hogy a közösségi és az egyéni művelődési értékek
az egyetemes kultúra kereteiben érvényesülhessenek. A szervezet jó kapcsolatokat ápol
a hazai és határon túli közművelődési, anyanyelvápoló szervezetekkel, többek között az
e projektben részt vevő szervezetekkel is.
Az EMKE célkitűzéseit és feladatait, saját- és társszervezetei révén valósítja meg, számos
tevékenység által: rendezvények, tudományos előadások, alkotó-, anyanyelvi, kulturális
táborok, képzések, továbbképzések, alkotó, anyanyelvi kulturális tanfolyamok,
találkozók, megbeszélések, hagyományőrző, néprajzi, népművészeti tevékenységek.
3

A Civitas Alapítvány honlapja (www.civitas.ro, letöltés: 2019. október 28. )

A Civitas Alapítvány éves jelentése 2018 (https://civitas.ro/hu/eroforrasok/tevekenysegi-beszamolok-2/,
letöltés: 2019. október 28.)
Balogh Márton regionális igazgatóval folytatott interjú (2019. június 7.)
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A szilágysomlyói EMKE főbb tevékenységei, amelyek közül a jelen projektben is
megvalósultak:
-

Báthory Napok programsorozat – tudományos-kulturális rendezvény orvostovábbképzővel, történelemtudományi üléssel, kiállítással, bemutatókkal,
művészeti előadással;

-

Gyermektáborok a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvánnyal karöltve;

-

Játékakadémia Felnőtteknek – amatőr felnőtt színjátszó csoport;

-

Jeles Kuckó – népi hagyományokra épülő gyermekprogramok;

-

Szederinda – gyermek citera együttes;

-

egyéb kulturális, hagyományőrző, zenés programok. (Forrás: Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület4

2.5. Háromszéki Közösségi Alapítvány
A Háromszéki Közösségi Alapítványt helyi kezdeményezésre egy országos program
kapcsán hozták létre 2010-ben. Az alapítvány célja az erőforrások mozgósítása,
fejlesztése által az életszínvonal növelése és az emberek életminőségének jobbítása.
Mindezt helyi és regionális kezdeményezések megvalósításával próbálják előmozdítani.
Ez a szervezet elsősorban Kovászna megye területén tevékenykedik, és az elmúlt
években számos közösségfejlesztő projektet valósított meg a térségben.
Az alapítvány a rendelkezésére álló forrásokat kétféle módon használja fel:
-

közösségi programokat támogat pályázati úton;
fejlesztési alapot hozott létre, amely a hosszú távú működést és stabilitást
biztosítja.

2018-ban az alapítvány, első ízben a működésének nyolc éve alatt, teljes egészében helyi
erőforrásokból gazdálkodott és valósította meg programjait, ezáltal is megvalósítva a
közösségiséget.
Megvalósult és folyamatos közösségi programok:
-

-

FIKA – Fiatalok a fiatalokért (2012): olyan ifjúsági kezdeményezéseket
támogattak,
amely
erősíti
az
ifjúsági
közösségeket,
a
fiatalok
személyiségfejlődését és a kapcsolataik erősödését.
Közösségi Kártya program – a program kezdeményezője a Háromszéki Közösségi
Alapítvány, szakmai partnere a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány. Ez egy
olyan törzsvásárlói kártya, amely által a helyieknek lehetőségük van támogatni a
közösséget. Aki használja ezt a kártyát, 1 százalék kedvezményt kap, amelyhez a
partner üzlet még hozzátesz ugyanennyit és ezzel támogatja a Háromszéki
Közösségi Alapítvány közösségi programjait. Az alapba gyűlt pénzösszegekből

4

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület honlapja (www.emke.ro, letöltés: 2019. október 30.)
A Báthory István Alapítvány és az EMKE Szilágysomlyó és környéke Facebook oldala
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-

-

5

arányosan fordítanak összeget a befizető közösségeknek. 2018-as adatok szerint
38000 közösségi kártya van a közösségben, melyből 26000 darabot aktívan
használnak.
Civil Licit programok – The Funding Network angliai szervezet által kidolgozott
módszerrel gyűjtenek közösségi programokra.
Mi vagyunk! Közösségi kampány (2016-tól) – e program célja a helyi értékek
megerősítése. Eddig kb. 1000 helyi lakos kapcsolódott be és számos támogató.
Óriásplakátokon, rádiós műsorokban, újságcikkekben, hirdetésekben adták át a
kampány üzeneteit, a közösséget is bekapcsolva az üzenetek megfogalmazásába.
A kampány eredményeképpen megszülettek a hivatalosan a levédett Helyi
Vállalkozás, Helyi Termék védjegyek, amelyek láthatóvá teszik, kiemelik a helyi
jelleget, és ezáltal ráirányítják az emberek figyelmét a helyben termelt árura,
helyi cégekre. Már több, mint 50 cég kapta meg a védjegy használati jogát.
Imre Kristóf gyógyulásáért (2018) – egy beteg gyermek műtétére gyűjtöttek
adományokat közösségi biciklizés keretében, közösségi összefogással.
Közösségi asztal és Csere-bere a sepsiszentgyörgyi Tekerj akción (2018) – közös
rendezvény jelen projekt gazdájával a jó gyakorlatok megosztása címén. (Forrás:
Háromszéki Közösségi Alapítvány5)

A Háromszéki Közösségi Alapítvány honlapja (www.hka.ro, letöltés 2019. október 29.)

A Háromszéki Közösségi Alapítvány 2018-ik évi jelentése (www.hka.ro, letöltés 2019. október 29.)
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3. A kutatási terület helyzetelemzése
3.1. A kutatási terület általános társadalmi-gazdasági helyzetképe
Ha a közösségfejlesztési szokásokat és trendeket kívánjuk vizsgálni Magyarország
hátrányos helyzetű térségeiben és Erdélyben, elengedhetetlen az említett területek
társadalmának vizsgálata. Erre a legmegfelelőbb eszköz az elérhető magyarországi,
illetve a romániai statisztikák mentén elvégezni az elemzést. Ugyanakkor jelen
tanulmánynak nem célja, s nem is kívánunk részletesebb, minden területre kiterjedő
társadalmi, gazdasági helyzetelemzést készíteni, azonban ahhoz, hogy megértsük a
közösségfejlesztési attitűdökben rejlő különbségeket, fontos néhány kiragadott mutató
alapján bemutatni a kutatási mintaterület jelenlegi viszonyait.
A vizsgálat alapját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Romániai Statisztikai Hivatal
(Institutul Naţional de Statistică), valamint az Eurostat nyilvánosan elérhető adatbázisai
szolgáltatták.
A helyi közösségek szempontjából rendkívül fontos a népesedési szempontokat is
vizsgálni. Köztudott tény, hogy a térség országainak, köztük Magyarországnak és
Romániának is jelentős mértékben csökken a népessége. Ezt bizonyítja az 1. ábra is,
mely a két ország népességének változását mutatja ezer főre vetítve, 2017-ben, megyei
szinten.
Magyarországon Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, illetve Vas megyéket leszámítva
minden megye népessége csökkent. Az erdélyi megyéket tekintve az erősebb gazdasági
potenciállal rendelkező Kolozs, Brassó, Szeben és Temes megyék népessége növekedett
a vizsgált évben. Az ábra adatai tartalmazzák a természetes fogyást és a migrációt is.
Utóbbi jelenség a két ország európai uniós csatlakozása óta, a munkaerőpiacok
megnyílásával rendkívüli mértékben felerősödött.
Ha tisztán csak a migrációt vizsgáljuk, valamennyivel eltérőbb képet kapunk. A 2. ábra a
nettó migrációs arányszámot vizsgálja szintén a két ország megyéire számítva, 2017ben. Az ábrán láthatjuk, hogy Magyarországon leginkább a jobban iparosodott KözépMagyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiók megyéi rendelkeznek pozitív
vándorlási mérleggel, míg a legnagyobb arányú elvándorlás a leginkább hátrányos
helyzetű megyéinket, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, valamint
a dél-dunántúli megyéinket érinti. Erdély esetében nagyjából azonos képet kapunk az 1.
ábrán ismertekkel; pozitív egyenleggel a szintén jelentősebb mértékben iparosodott
Kolozs, Brassó, Szeben és Temes megyék rendelkeznek csupán.
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1. ábra: A teljes népesség változása 1000 főre vetítve Magyarország és Erdély megyéiben, 2017-ben (Adatok forrása: Eurostat)
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2. ábra: Az ezer főre eső nettó migrációs arányszám alakulása Magyarország és Erdély megyéiben, 2017-ben (Adatok forrása: Eurostat)
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A kutatás során megvizsgáltuk a térség hosszú idősoros munkanélküli rátájának
alakulását is. A két ország régiói nagyjából azonos pályát írnak le 2000 óta. A 2008-tól
begyűrűződő gazdasági recesszió komoly kilengést okozott a régiók munkanélküliségi
rátájának alakulásában. Az 3. ábra tanulsága szerint a válság Magyarországot sokkal
erősebben érintette, mint Romániát. Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl
rendkívül magas értékeivel magasan kiemelkedett a térség régiói közül, míg a romániai
Vest (Nyugat) és Nord-Vest (Észak-Nyugat) régiók látszólag képesek voltak kedvezőbb
helyzetben maradni.
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3. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarország és Erdély NUTS2-es régióiban 2000 és 2018
között (Adatok forrása: Eurostat)

2012-2013-tól kezdve a javuló gazdasági környezet hatására erőteljesen csökkeni
kezdett a munkanélküliségi ráta értéke. Napjainkra elmondható, hogy a legmagasabb
értékekkel Magyarország leginkább hátrányos helyzetű térségei, Észak-Alföld, DélDunántúl, valamint Észak-Magyarország rendelkeznek, míg a legkedvezőbb számokkal
Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, valamint Közép-Magyarország. Erdély három régiója
egyaránt a romániai átlagnál kedvezőbb értékkel rendelkezik, mellyel a vizsgált régiók
között a középmezőnyben helyezkednek el.

3.2. A humán fejlettségi mutató (Human Development Index – HDI)
A helyi közösségek állapotának vizsgálata során azt feltételezhetjük, hogy az olyan
társadalmakban alakulnak ki vitális, együttműködő közösségek, ahol a társadalmi jólét
szintje is magasabb. Egy térség fejlettségét nem lehet csupán a nyers gazdasági
mutatókkal mérni, elkerülhetetlen a társadalom állapotának, fejlettségének vizsgálata is.
A XX. század folyamán egyre gyakrabban merült fel, hogy a bruttó hazai termék (GDP)
nem minden esetben tükrözi egy térség fejlettségi szintjét. Az ENSZ már az 1960-as
évektől kezdve foglalkozott a kérdéssel, s több módszert is kidolgozott, míg nem
megalkották a humán fejlettségi mutatót (angolul: Human Development Index – HDI). A
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mutatót az ENSZ Fejlesztési Programja alkotta és használja, melynek célja az emberi
jólét mértékének – a hagyományos statisztikai mutatóknál – komplexebb, pontosabb
számszerűsítése. Ezt több alapmutató átlagolásával állítják elő. A mutatót 1990 óta
használják, s gyakran a GDP alternatívájaként is emlegetik. Három dimenzióból tevődik
össze; a „hosszú és egészséges élet”, az „iskolázottság”, valamint az „életszínvonal”
mérésére használatos alapmutatókat használják fel (KSH 2008). Az index értéke 0 és 1
közötti értéket vehet fel, a legfejlettebb térségek az 1-es érték felé konvergálnak. A
legmagasabb értékekkel leginkább a skandináv országok (Norvégia, Svédország, Izland),
valamint Ausztrália, illetve Svájc rendelkeznek6.
Magyarország a legfrissebb, 2018-as, ENSZ által közölt, a világ országait rangsoroló HDIrangsorban a 45. helyen szerepel 0,838-as értékkel, mely a szűken vett térség (Kárpátmedence) országai között a negyedik helyezést jelenti (lásd 4. ábra). A kutatás
szempontjából szintén fontos Románia a világranglista 52. helyén szerepel, 0,811-es
értékkel.

Humán fejlettségi mutató (HDI)
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

4. ábra: A HDI alakulása a Kárpát-medence országaiban. (Adatok forrása: Human Development Reports
2018)

Az ábrát vizsgálva láthatjuk, hogy a Kárpát-medence országai közül Ausztria és
Szlovénia relatíve kiemelkedik, míg ezzel szemben Szerbia és Ukrajna lemaradása
viszonylag jelentős.

6

Az aktuális teljes lista elérhető a http://www.hdr.undp.org weboldalon.
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A kutatás szempontjából fontos vizsgálni külön kiemelve Magyarország és Románia
regionális HDI értékeit is. Mint az előző ábrán láthatjuk, a két ország közül Magyarország
teljesít jobban, azonban mind értékben, mind pedig rangsorbeli elhelyezkedésüket
tekintve jelentős különbség nem figyelhető meg a két ország között. A regionális
értékeket vizsgálva (lásd 5. ábra) kiolvasható, hogy mind Magyarország, mind pedig
Románia esetében a két központi régió (Közép-Magyarország, illetve Bukarest) értékei
jelentősen felhúzzák az országos átlagot. Érdekességképp megemlíthető, hogy Bukarest,
mint régió 2008-ban megelőzte a Közép-Magyarország régiót; igaz, szükséges
hozzátenni, hogy Bukarest önmagában képez egy önálló régiót, míg a KözépMagyarországi régió Budapestből és Pest megyéből áll. Magyarország esetében a KözépMagyarországi, illetve a Nyugat-Dunántúli régió – utóbbi nem túl jelentős mértékben –
az országos átlag felett teljesít, a többi régió azonban elmarad ettől, sőt Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld és Észak-Magyarország a romániai átlag alatt teljesít.
Románia esetében látható, hogy a Bukarest, illetve Vest (Nyugat) régiók emelkednek az
országos átlag fölé, míg az ország többi régiója az országos átlag körül, vagy az alatt
teljesít.
Jelen kutatás szempontjából – Nyugat, illetve Kelet-Magyarországra, valamint Erdélyre
fókuszáló – sokkal érdekesebb vizsgálni azokat a régiókat, melyekre a kutatás kiterjed.
Magyarország hét régiója mellet Erdély területén található három régiót (Centru
(Központi), Nord-Vest (Északnyugat), Vest (Nyugat)) vizsgálva érdekes képet kapunk.
Az említett tíz darab régiót HDI szempontból sorba rendezve láthatjuk, hogy a
kiemelkedő Közép-Magyarország régió után Nyugat-Dunántúl, majd holtversenyben
Közép-Dunántúl és a romániai Nyugat régió következik. A rangsor végén három
magyarországi régió (Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország) szerepel (lásd 1.
táblázat). Ez ellentétes az általános nyugat-kelet fejlettségi lejtő elméletével, ugyanis az
említett három régió értéke elmarad mindhárom erdélyi régió értékétől.
#

Régió

HDI értéke

1.

Közép-Magyarország

0,895

2.

Nyugat-Dunántúl

0,839

3.

Közép-Dunántúl

0,818

Vest

0,818

5.

Dél-Alföld

0,813

6.

Centru

0,808

7.

Nord-Vest

0,808

8.

Dél-Dunántúl

0,803

9.

Észak-Alföld

0,799

10. Észak-Magyarország
0,790
1. táblázat: A vizsgálat alá eső régiók HDI értéke 2017-ben (Adatok forrása: Global Data Lab)
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Sud-Vest Oltenia
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0

5. ábra: A HDI értékeinek alakulása Magyarország és Románia régióiban 1993 és 2017 között (Adatok forrása: https://globaldatalab.org/
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A HDI mérése leginkább országos és regionális szinten történik. Érdekességképp
érdemes azonban megemlíteni, hogy Románia esetében végeztek ennél alacsonyabb
területi szintekre fókuszáló méréseket is. Az úgynevezett helyi humán fejlettségi mutató
(Local Human Development Index – LHDI) számítása a megyei szinttől egészen a városi,
községi szintig történik; módszertanában hasonlít a hagyományos HDI mutatóhoz,
azonban több dimenziót vesz figyelembe, valamint az index is magasabb értékeket (0 és
100 körüli) vesz fel. Mivel Magyarországra sajnos nem érhetők el ilyen szintű adatok, a
két ország összevetése nem lehetséges. A vizsgálat két időpontra, 2002-re és 2011-re
érhető el. Ez alapján megállapítható, hogy az erdélyi megyék legnagyobb részt a
közepesen fejlett szintnél jobban teljesítenek; melyekből Kolozs, Brassó, Szeben és
Temes megyék szintje Bukaresttel egy szinten mérhetőek, de Székelyföld megyéi is
(Maros, Hargita, Kovászna) a közepesen fejlettnél magasabb, illetve fejlett kategóriákba
esnek (lásd 6. ábra).

6. ábra: Az LHDI mutató alakulása Románia megyéiben, 2011-ben (Forrás: Oraşe Competitive –
Remodelarea geografiei economice a Românei)
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3.3. A civil társadalmi helyzetkép
A közösségfejlesztési szokások vizsgálata során fontosnak tartottuk bemutatni a két
ország civil szektorának helyzetét, különbségeit, ugyanis a közösségfejlesztést, mint
humán szolgáltatást legnagyobb részt ez a szektor lát el, nagyrészt egyesületi keretek
között.
Kelet-Közép-Európa országainak a nyolcvanas évek végén lezajlott politikai
átrendeződésében rendkívül fontos szerepet kaptak az egyes országok civil társadalmai.
Egyrészt a demokratikus ellenzék tagjai és a rendszerkritikus civil szervezetek
hozzájárultak a totalitárius rendszer összeomlásához, másrészt aktívan részt vettek az
1989 utáni változásokban, és befolyásolták azok irányát (Frič 2004).
Az 1989-es rendszerváltás után, a kilencvenes években a mai Visegrádi országokban,
köztük Magyarországon is jelentősen változott a civilszféra működését befolyásoló
környezet. Ez leginkább a jogi környezetet érintette, ugyanis megszületett a civil
szervezeti formákat definiáló jogszabály. A korábban betiltott civil kezdeményezések
hivatalosan is bejegyeztették magukat, s nagy számban jöttek létre helyi szinten
kisméretű szervezetek. Ezek hatására létrejöhetett egy korábbinál jóval nagyobb,
legitimebb civil szektor (Meyer et al. 2017).
Románia civil társadalmára jelentős hatást gyakorolt az ország 2007-es Európai Uniós
csatlakozása. A csatlakozási folyamat során jelentős pénzügyi, intézményfejlesztési és
kapacitásépítési támogatás irányult a civil szektorba, melynek eredményeképp
növekedett a civil társadalom kormányzati politikára gyakorolt befolyása. A csatlakozást
megelőző időszakban, a 2000-es évek elején kialakult a civil szektor működésének teljes
jogi háttere, melynek köszönhetően számottevően emelkedett a civil szervezetek száma
(Meyer et al. 2017).
Mindezek tükrében megállapítható, hogy a két ország közül Magyarország rendelkezik a
fejlettebb, nagyobb múltra visszatekintő civil szektorral. Ezt bizonyítják a nyers
statisztikai mutatók is, melyet a 2. számú táblázat szemléltet.

Ország

Civil
szektorban
előállított
hozzáadott
érték a GDP
%-ában

(ezer db)

Működő civil
szervezetek
1000 lakosra
jutó száma

Önkéntesek
felnőtt
népességen
belüli aránya
(%)

Civil szektorban
foglalkoztatottak
száma

Működő civil
szervezetek
száma

(ezer fő)

Magyarország

1,55

3,70

64,0

6,47

34,3

Románia

0,60

1,20

26,0

1,30

12,8

2. táblázat: Magyarország és Románia civil szektorának gazdasági mutatói (Meyer et al. 2017 alapján)

A táblázat számadataiból látható, hogy Magyarország esetében lényegesen nagyobb a
civil szektor nemzetgazdasági jelentősége; a civil szektorban előállított hozzáadott érték
a GDP bő másfél százaléka, ami több mint kétszerese a romániai értéknek. A jelentős
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számbeli különbségek a táblázat többi mutatójára is jellemzőek, azonban a legfeltűnőbb
mégis a civil szervezetek száma; a magyarországi körülbelül 64 ezer civilszervezet majd
két és félszerese az amúgy lélekszámában durván kétszer akkora Románia civil
szervezeteinek számának.

3.4. Hátrányos helyzetű térségek Magyarországon
Az EFOP-5.2.2-17-es számú felhívás, s egyben a projekt célja is Magyarország jelentős
társadalmi kihívásaival küzdő hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatásának
elősegítése. Ilyen társadalmi kihívások a szegénység, illetve a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem, a leszakadó járások hátrányainak csökkentése. A
közösségfejlesztés tekinthető ennek eszközének is, ugyanis ezen térségek
népességmegtartó ereje, vitalitása nagyban függ a helyi közösségek erejétől,
aktivitásától.
A fent említett kihívásokkal küzdenek Magyarország hátrányos helyzetű járásai. A
korábbi, 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési ciklusban külön programot alkottak a
33 leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség fejlesztése érdekében. Az LHH kistérség
kifejezést azóta kivezették a hazai terminológiából, azonban a 105/2015. (IV. 23.) Korm.
rendelet bevezette a kedvezményezett települési kategóriát, mely különbséget tesz
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, valamint
jelentős munkanélküliséggel sújtott, illetve mindkét szempontból kedvezményezett
település között (lásd 7. ábra)
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7. ábra: A kedvezményezett települések Magyarországon a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet
alapján(Forrás: http://www.terport.hu/)

Az ábrán látható, hogy ezen települések leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Hajdú-Bihar megye, valamint a dél-alföldi megyék,
illetve Dél-Dunántúl határ menti, sok esetben aprófalvas térségeiben találhatók. A
kutatásunk egyik célja ezen hátrányos térségek közösségfejlesztésben tapasztalható
esetleges különbségeinek feltárása, összehasonlítása a fejlettebb nyugat-magyarországi
térségekkel.

4. 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 8. ábra); Magyarországon
felülreprezentált Dunántúl (azon belül is Közép- és Nyugat-Dunántúl), valamint Békésmegye, 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
kutatási jelentés I. számú mellékletében. A most következő fejezetekben bemutatásra
23

kerülnek a kérdőív eredményei. Először a magyarországi mintát mutatjuk be a kérdőív
kérdései mentén, majd az erdélyi eredmények következnek. A kérdőív összeállítását a
projektet megvalósító szervezetekkel szorosan együttműködve végeztük el.

8. ábra: A kérdőívet kitöltők földrajzi elhelyezkedése (Saját szerkesztés, alaptérkép:
Google Maps)

4.1. A magyarországi minta bemutatása
4.1.1. 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 9. ábra). Legnagyobb arányban (30,6
százalék) a fiatal-középkorúak (36-45 év) válaszoltak.
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55 évnél idősebb

28,6

30,6

9. ábra: A válaszadók korcsoportonkénti megoszlása százalékban (N=100) (saját
szerkesztés)
A válaszadók nemek szerinti megoszlását vizsgálva (lásd 10. 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.

39,0
Férfi
Nő
61,0

10. ábra: A válaszadók nemek szerinti megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)
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Visszautalva a kitöltők földrajzi elhelyezkedését mutató 8. 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 3. 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

3. 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), NyugatDunántúl (20,2 százalék) és Dél-Dunántúl (13,1 százalék) régiókból származik (lásd 11.
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 12. ábra). Ezzel együtt összességében
megállapítható, hogy területiségét tekintve is reprezentatívnak tekinthető a minta.
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5,1

6,1

Dél-Alföld

22,2

Közép-Magyarország

11,1

Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
13,1

Közép-Dunántúl
22,2

Észak-Alföld
Észak-Magyarország

20,2

11. ábra: A válaszadók regionális megoszlása százalékban (N=100) (saját szerkesztés)
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Bács-Kiskun
Hajdú-Bihar
Tolna
Borsod-Abaúj-Zemplén
Nógrád
Fejér
Vas
Veszprém
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Budapest
Jász-Nagykun-Szolnok
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Csongrád
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Békés
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1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0
10,0
15,0
17,0
3,0

12. 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
13. számú ábrán jól látható a város-vidék kiegyenlítettsége is.

5,0
16,0

31,0

Város
Község
Megyei jogú város
Főváros

21,0

Tanya
27,0

13. 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
14. ábra), valamint szintén 65 százalékuknak van gyerekük, s a válaszadók több mint
negyede nagycsaládos családban él (lásd 15. ábra).

6,1

3,0

Nős/férjezett

14,1

Egyedülálló
51,5

Élettársi kapcsolatban él
Elvált
Özvegy

25,3

14. ábra: A válaszadók családi állapot szerinti megoszlása (%, N=100) (saját szerkesztés)
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26
39
1, vagy 2 gyermek
Nincs gyermek
Nagycsaládos
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15. 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 16. 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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2,0
1,1

Magiszteri, phd, egyéb posztgraduális
Egyetem

19,2

14,3
14,1

Főiskola, kollégium, tanítóképző főiskola
Technikum, posztlíceum

7,7
3,0

Gimnázium, elméleti líceum, középfokú tanítóképző

18,7

10,1

8,8
16,2
15,4

Szakközépiskola (érettségivel)
Szakiskola

19,2

15,4
9,1

Általános iskola

14,3

3,0
2,2

Elemi iskola vagy alacsonyabb
0,0
Édesapa/nevelőapa

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Édesanya/nevelőanya

16. 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 17. 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.
2,0 1,0

Egyetem

5,1

Főiskola, kollégium,
tanítóképző főiskola

8,1

44,4

10,1

Gimnázium, elméleti líceum,
középfokú tanítóképző
Szakközépiskola (érettségivel)
Technikum, posztlíceum
Magiszteri, phd, egyéb
posztgraduális

29,3

Szakiskola

17. 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 18. 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.
1,2
3,7
14,6
Társadalmi szolgáltatások
Gazdasági szolgáltatások
Szekunder szektor
Primer szektor
80,5

18. 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 19. ábra).
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1,2
3,6
13,1

Állami szféra
Magánvállalkozás
Magánszféra

13,1
51,2

Civil szférában
Egyházi szféra
Egyéb

17,9

19. 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 20. ábra).

12,5
Nyugdíjas
Munkanélküli, álláskereső

18,8
50,0

Egyéb
Felsőfokú oktatási
intézmény hallgatója

18,8

20. ábra: A jelenleg nem foglalkoztatottak típusonkénti megoszlása (%, N=16) (saját szerkesztés)
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4.1.2. 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.
0

10

20

30

Néptánc

20

Zene

20

Népzene

50

60

16

Képzőművészet
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Film
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40
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8

Népi kézművesség
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Színház

12

Egyéb

52

21. 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 21. 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 a témával.
A szociodemográfiai kérdéscsoportban rákérdeztünk a kitöltő legmagasabb iskolai
végzettségére (lásd korábban 17. 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 22. ábra).
0,0

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Művészeti egyetem

8,4

Szakiskola/szakgimnázium/művészeti középiskola

13,7

Tanfolyam

22,1

Szüleim tanították

9,5

Magamtól tanultam meg

34,7

Magántanártól

10,5

Más településen élő mestertől

7,4

Nem rendelkezem sem művészeti, sem kézműves
foglalkozással

32,6

Egyéb

6,3

22. 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 23. ábra).
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23. 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 24. ábra). Ennél a kérdésnél azt is kértük, hogy adják meg,
mely civil szervezetnek, civil szervezeteknek tagjaik. Összesen 71 darab szervezetet
adtak meg, melyeket a 4. számú táblázat tartalmaz.
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9,2
Igen

10,2

Nem, és nem is szeretnék
15,3

Nem, de szeretnék
65,3

Nem, de szeretnék,
viszont nem ismerek

24. 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.

2,47

6.

Szőnyi István Baráti Kör
Virágóra- a gyermekek környezeti neveléséértKözhasznú Alapítvány
Völgy Hangja Egyesület

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

5.
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2,47

28.

Kajárpéci Lovas Klub

1,23

29.

Kisközösségi Program

1,23

30.

Falufejlesztési Társaság

1,23

31.

72 Tanítvány Mozgalom

1,23

32.

1,23

34.

Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület
Összefogás a Gyermek- és Családbarát
Magyarországért
Családtudományi Platform

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.

1,23

41.

Falugondnoki hálózat
Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos
Szövetsége
Becsvölgyei Nők Társasága

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

33.

40.
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1,23
1,23

1,23
1,23

72.

Koppány Vezér Népe íjászegyesület,

1,23

73.

Zöldutak Módszertani Egyesület

1,23

4. 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 25. ábra).
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25. 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 26. ábra).
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Sport/szabadidő
27,91
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1,16
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16,28

6,98

Egyházi
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8,14

26. 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 27. ábra).
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33,3

27. 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 28.
ábra).
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28. ábra: A különböző korcsoportok fogékonysága 1-től 5-ig terjedő skálán (N=100) (saját szerkesztés)

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 29. ábra).
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29. 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 30. ábra).
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30. ábra: Támogatja-e a helyi önkormányzat a közösségfejlesztő tevékenységeket? (%, N=100) (saját
szerkesztés)
0,0

20,0

40,0

60,0

Anyagi támogatás

100,0

63,6

Helyiség

80,3

Eszköz

47,0

Szakember

Egyéb

80,0

28,8

2,0

31. 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 31. 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 32. ábra).
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32. 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 33. ábra).
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33. 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 34. ábra). Összességében azért elmondható, hogy a
mintában szereplő közösségfejlesztési szakértők körében 62 százalékos a pályázati
aktivitás, ami nem tekinthető rossz eredménynek.
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34. 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.
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35. 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 35.
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.
4.1.3 Kelet, illetve Nyugat Magyarország eredményeinek összevetése

A kutatás egyik célja az, 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 0,05tel, 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)7. 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
7

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.
4.1.4

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
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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.
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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4.2 A romániai célcsoport elemzése
A magyarországi minta bemutatását követően ebben a fejezetben a romániai (erdélyi)
minta kerül ismertetve, a magyarországi minta során alkalmazott módszer alapján, a
kérdőív kérdéseinek mentén. A kérdőíves kutatásunk során összesen 100 olyan
szakember válaszolt a kérdőívünkre, akinek állandó lakhelye Románia. A továbbiakban
az általuk adott válaszok elemzését mutatjuk be.
4.2.1. A szociodemográfiai kérdések eredményeinek bemutatása

E jellemzők közé tartozik a nem, életkor, származási és állandó lakóhely, valamint az
iskolai végzettség, foglalkozási csoportok és családi állapot. A következőkben e
szempontok szerint mutatjuk be a romániai közösségfejlesztő szakembereket.
A megkérdezettek átlagéletkora 44,85 év, az életkorok középértéke pedig 44 év.

20,2

35 év és fiatalabb

31,3

36-45 év
46-55 év
27,3

55 évnél idősebb
21,2

36. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása korcsoportok szerint (N=100) (saját
szerkesztés)

A megkérdezettek életkorát 4 csoportba soroltuk, és ahogy a fenti ábrán láthatjuk,
viszonylag kiegyenlített a különböző életkori csoportok aránya. A legtöbben a 35 éves és
fiatalabb (31,3%) korosztályhoz tartoznak, ezt követi a 46–55 évesek csoportja (27,3%),
majd a 36–45 éveseké (21,2%), és végül az 55 és ennél idősebbek csoportja (20,2%).
Láthatjuk, hogy a megkérdezettek több, mint fele (52,5%) 45 évnél fiatalabb.
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Férfi
Nő

53

37. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása nemek szerint (N=100)( saját szerkesztés)

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a nemek aránya nagyon kiegyenlített, csak 6
százalékponttal foglalkozik több nő közösségfejlesztéssel (53%), mint férfi (47%). A
következőkben rátérünk a földrajzi jellemzők bemutatására.
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Sorsz.

Település

Százalékos
arány

1.

Székelyudvarhely

16

2.

Szilágysomlyó

14

3.

Kolozsvár

11

4.

Csíkszereda

9

5.

Nagyvárad

4

6.

Gyergyószentmiklós

3

7.

Kányád

3

8.

Sepsiszentgyörgy

3

9.

Korond

2

10.

Sarmaság

2

11.

Szászrégen

2

12.

Szentegyháza

2

13.

Szilágycseh

2

14.

Temesvár

2

15.

Apa

1

16.

Arad

1

17.

Bethlen

1

18.

Csíkbánkfalva

1

19.

Erzsébetváros

1

20.

Gyergyóalfalu

1

21.

Gyergyócsomafalva

1

22.

Gyergyóremete

1

23.

Gyergyószárhegy

1

24.

Gyergyóújfalu

1

25.

Györtelek

1

26.

Kászonaltíz

1

27.

Kézdivásárhely

1

28.

Maroshévíz

1

29.

Marosvásárhely

1
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30.

Medgyes

1

31.

Nagybánya

1

32.

Segesvár

1

33.

Szamosújvár

1

34.

Szatmárnémeti

1

35.

Székelykeresztúr

1

36.

Torda

1

37.

Torockó

1

38.

Zetelaka

1

39.

Zilah

1

5. táblázat. A romániai szakemberek százalékos megoszlása születési helység szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

A megkérdezettek összesen 39 romániai települést neveztek meg születési helyül. A
legtöbben Székelyudvarhelyen (16%), Szilágysomlyón (14%), Kolozsváron (11%) és
Csíkszeredában (9%) születtek.
Állandó lakhely szempontjából az ország mellett rákérdeztünk a megyére és a
településre is.
Sorsz.

Megye

Százalékos
arány

1.

Hargita

37

2.

Szilágy

22

3.

Kolozs

17

4.

Kovászna

6

5.

Bihar

4

6.

Szeben

4

7.

Maros

3

8.

Máramaros

2

9.

Szatmár

2

10.

Temes

2

11.

Fehér

1

6. táblázat:. A romániai szakemberek százalékos megoszlása megyék szerint (N=100)( saját szerkesztés)
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Mint látjuk, összesen 11 romániai megyében laknak a megkérdezett szakemberek.
A legtöbben Hargita megyében (37%), Szilágy megyében (22%) és Kolozs megyében
(17%) végzik tevékenységüket.
Sorsz.

Település

Százalékos
arány

1.

Székelyudvarhely

17

2.

Kolozsvár

16

3.

Szilágysomlyó

16

4.

Csíkszereda

6

5.

Sepsiszentgyörgy

5

6.

Nagyvárad

4

7.

Szilágycseh

4

8.

Nagyszeben

3

9.

Gyergyószentmiklós

2

10.

Marosvásárhely

2

11.

Nagybánya

2

12.

Szatmárnémeti

2

13.

Temesvár

2

14.

Abásfalva

1

15.

Csíkbánkfalva

1

16.

Gyergyóalfalu

1

17.

Gyergyószárhegy

1

18.

Gyimesfelsőlok

1

19.

Homoródszentpéter

1

20.

Kányád

1

21.

Kovászna

1

22.

Kraszna

1

23.

Lövéte

1

24.

Madaras

1

25.

Medgyes

1

26.

Segesvár

1
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27.

Szamosújvár

1

28.

Székelyderzs

1

29.

Szentegyháza

1

30.

Torockó

1

31.

Varsolc

1

32.

Zetelaka

1

7. táblázat: A romániai szakemberek százalékos megoszlása állandó lakhely szerint (N=100)( saját
szerkesztés)

Állandó lakhelyüknek 32 települést neveztek meg, vagyis a legtöbben
Székelyudvarhelyen (17%), Kolozsváron és Szilágysomlyón (16–16%) laknak.
1
12
Tanya
24

Község
Város
Megyei jogú város

63

38. ábra: A romániai szakemberek százalékos megoszlása településtípus szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

Mivel Romániában nagyon sok városnak municípiumi rangja van, vagyis megyei jogú
város, ezért nem meglepő, hogy a megkérdezettek közel kétharmada ilyen típusú
településen lakik (63%). Közel egynegyedük (24%) lakik városban, 12 százalékuk
községben, de van, aki tanyán él (1%).
A továbbiakban lássuk a családi hátterük szerinti jellemzőket.
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1
7

3
23
Egyedülálló
Nős/férjezett
Élettársi kapcsolatban él
Elvált
Egyéb

66

39. ábra: A romániai szakemberek százalékos megoszlása családi állapot szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

A megkérdezett közösségfejlesztő romániai szakemberek kétharmada nős/férjezett,
vagyis házasságban él. Az elváltak aránya mindössze 3 százalék. Élettársi kapcsolatban
is csak 7 százalékuk él, viszont közel egynegyedük (23%) egyedülálló.
A megkérdezettek 67 százalékának van gyereke, a gyerekek számának átlaga 2,12,
középértéke 2. Legalább 1 gyereket nevelnek, de van, akinek 5 gyereke van.

3 4,5
22,4
14,9

1 gyerek
2 gyerek
3 gyerek
4 gyerek
5 gyerek

55,2

40. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása gyerekeik száma szerint (N=67)
(saját szerkesztés)

A megkérdezettek több mint fele (55,2%) 2 gyereket nevel, 1 gyereke kicsivel több, mint
egyötödüknek van (22,4%), 3 gyereke 14,9 százaléknak, 4 gyereke 3 százaléknak és 5
gyereke pedig 4,5 százaléknak van.
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A következőkben rátérünk a társadalmi származás jellemzőinek a bemutatására.
Elsőként vessünk egy pillantást a szülők iskolai végzettségére.
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41. ábra. A romániai szakemberek szüleinek iskolai végzettség szerinti százalékos megoszlása
(N=100)(saját szerkesztés)

Meglepően nagy az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya úgy az anyák, mint az
apák tekintetében (anyák 23,6 százalék, apák 25,3 százalék). Viszont ezt az apák
részéről a szakiskola (22,3%) követi, az anyák részéről pedig az általános iskola
(19,1%). Magiszteri, phd, és egyéb posztgraduális végzettséggel csak az apák egy kis
aránya rendelkezik (2%). Főiskolára, kollégiumba, tanítóképző főiskolára is viszonylag
kevesen jártak (anyák 9 százaléka, apák 4 százaléka). Technikumot és posztlíceumot
viszonylag hasonló arányban végeztek (apák 12,1 százaléka, anyák 11,2 százaléka). Nem
sokkal kevesebb ennél azok aránya, akik gimnáziumot, elméleti líceumot vagy középfokú
tanítóképzőt végeztek (apák 9,1 százaléka, anyák 11,2 százaléka). Szakközépiskolai
végzettsége az anyák 13,5, az apák 12,1 százalékának van. Az anyák csupán 9 százaléka
végzett szakiskolát, míg az apák csupán 11,1 százalékának van csak általános iskolai
végzettsége. Néhány szülőnek viszont mindössze elemi iskolája vagy néhány osztálya
van (anyák 3,4 százaléka, apák 2 százaléka). Összességében elmondhatjuk, hogy a
megkérdezettek szüleinek kevesebb, mint egyharmada rendelkezik felsőfokú
végzettséggel (anyák 32,6 százaléka, apák 31,3 százaléka). Az apák 64,6 százalékának
van minimum érettségije, az anyáknál ez a szám 68,5 százalék. Vagyis a szülők közel
kétharmada érettségi diplomával rendelkezik.
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Nézzük most a szülők foglalkozását, amelyet a klasszikus primer, szekunder, tercier
besorolás alapján osztályoztuk, illetve ez utóbbit két csoportra bontottuk: gazdasági és
társadalmi szolgáltatások néven.

11,1

Primer szektor

31,3

Szekunder szektor
24,3
Gazdasági
szolgáltatások
Társadalmi
szolgáltatások

33,3

42. ábra. Az édesapák/nevelőapák százalékos megoszlása foglalkozási szektorok szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

Az apák foglalkozása a legnagyobb arányban a tercier szektorba sorolható (64,6%). A
legtöbben (33,3%) a gazdasági szolgáltatások területén dolgozik/dolgozott (cégvezető,
könyvelő, informatikus, kereskedő, könyvvizsgáló, autóvezető, vállalkozó, raktáros,
villanyszerelő stb.), ezt követi a társadalmi szolgáltatások területe 31,3 százalékkal
(vagyis alpolgármester, szobrászművész, adminisztrátor, főorvos, jegyző, lelkész,
tisztviselő, tanár, tüdőgyógyász stb.), majd a szekunder szektor 24,3 százalékkal (ide
tartoznak a technikus, bádogos, üvegműves, mérnök, mester, öntödei munkás, hegesztő
stb.), végül pedig a primer szektor 11,1 százalékkal (gazdálkodó, erdész, kőműves,
földműves, gazdasági gépész stb.).
Az anyák tekintetében kicsit más eloszlását találjuk a foglalkozásoknak.
2,1
Primer szektor

5,2

Szekunder szektor
49,4
43,3

Gazdasági
szolgáltatások
Társadalmi
szolgáltatások

46. ábra. Az édesanyák/nevelőanyák százalékos megoszlása foglalkozási szektorok szerint (N=100)
(saját szerkesztés)
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Az anyák esetében is elsődleges súlya van a tercier szektornak, de jóval nagyobb
arányban (92,7%). A legtöbben (49,4%) a társadalmi szolgáltatások területén
dolgoznak/dolgoztak (ide soroltuk a háztartásbelieket, a dadákat, a közalkalmazottakat,
tanárokat, de van köztük asszisztensnő, harangozó, postamester, titkárnő stb. is). Ezt
követi a gazdasági szolgáltatások területe 43,3 százalékkal (könyvelők, eladók,
szakácsok, takarítónők, üzletvezetők stb.), a szekunder szektor 5,2 százalékkal
(mérnökök, szakmunkások), illetve a primer szektor 2,1 százalékkal (gazdálkodók).
Rátérünk most a szakemberek iskolai végzettségének és foglalkozási csoportjainak a
bemutatására.
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47. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása iskolai végzettség szerint (N=100) (saját
szerkesztés)

Iskolai végzettség szempontjából szembetűnően magas a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya (83%). Ebből 50 százaléknak van egyetemi, 23 százaléknak ennél
magasabb és 10 százaléknak főiskolai, kollégiumi és tanítóképzői végzettsége.
Érettségivel csupán 1 százalékuk nem rendelkezik, gimnáziumot, elméleti líceumot vagy
középfokú tanítóképzőt 8 százalékuk végzett, szakközépiskolája 5 százaléknak van,
technikumot, posztlíceumot pedig csupán 3 százalékuk végzett. Összevetve a szülők
iskolai végzettségével láthatjuk, hogy kb. két és félszer annyinak van felsőfokú
végzettsége a szüleikhez viszonyítva.
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48. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása foglalkozási szektorok szerint (N=73) (saját
szerkesztés)

Megfigyelhetjük, hogy majdnem kétharmaduk (61,6%) a társadalmi szolgáltatások
területén dolgozik (alpolgármester, múzeumvezető, közösségfejlesztési igazgató,
művészeti igazgató, könyvtáros, állatorvos, titkár, képviselő, szociális munkás,
pszichológus, politikus, civil szervezet vezető, közalkalmazott, művelődésszervező stb.).
Kicsivel több, mint egyharmaduk (37%) dolgozik a gazdasági szolgáltatásokban
(menedzser, elemző, cégvezető, vállalkozó, pénzügyes stb.), és egészen kevesen vannak,
akik a szekundér szektorba sorolhatók (1,4 százalékuk, mérnök).

Állami szféra

27,6

35,6

Magánszféra
Magánvállalkozás

2,6

Egyházi szféra
6,6

Civil szférában
27,6

49. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása foglalkozási szférák szerint (N=76) (saját
szerkesztés)

A legtöbb szakember az állami szférában tevékenykedik (35,6%), ezt követi a
magánszféra és civil szféra egyenlő arányban (27,6–27,6%), 6,6 százalék dolgozik
magánvállalkozásban, és csupán 2,6 százaléka az egyházi szférában.
A következő ábrán láthatjuk a kutatás idején éppen nem aktívan tevékenykedők
megoszlását.

59
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29,6

Gyermekgondozási ellátást
(gyes, gyed, gyet) kap
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48,2

Egyéb
3,7

50. ábra: A nem dolgozók százalékos megoszlása (N=27) (saját szerkesztés)

A nem dolgozók közel fele nyugdíjas (48,2%), de vannak még egyetemisták (29,6%),
álláskeresők (11,1%), gyermeküket nevelők (3,7%) is a mintában.
4.2.2. A közösségfejlesztésre irányuló kérdések eredményei

E fejezetben a közösségfejlesztés szakmai szempontjai alapján nyújtunk egy részletes
képet a kutatásunk során megkérdezett romániai szakemberekről.
Többválaszos, zárt kérdéssel kérdeztünk rá arra, hogy a közösségfejlesztés mely
területein tevékenykednek, de lehetőségük volt más tevékenységeket is beírni.
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51. ábra: A romániai szakemberek százalékos megoszlása tevékenység szerint (N=100) (saját szerkesztés)

A megkérdezettek egynegyede (25,8%) jelölte meg a néptánc és a népi kézművesség
területét. Szintén egyenlő arányban (18,6%) jelölték meg a zene és színház kategóriákat.
60

Ennél kicsit kevesebben jelölték meg a népzenét (17,5%). Majdnem egyenlő arányban
foglalkoznak még képzőművészettel (14,4%) és fotózással (13,4%), viszont viszonylag
kevesen készítenek filmeket (4,1%).
A megkérdezettek közel kétharmada írt még be egyéb tevékenységet (64,9%), ezek a
következők: közösségi gazdaságfejlesztés, vidékfejlesztés, népi mesterségek táborának
szervezése, színjátszás, alkotótábor szervezés, átfogó közösségi programok több
területen, családsegítés, cserkészet, magyar napok szervezése, csoportvezetés,
élménypedagógiai foglalkozások, vallásoktatás, szavalóverseny szervezés, fiatalok
életpálya-támogatása, gyermekfoglalkozások, idősek klubja, ifjúság nevelés, sport
programok, keresztény közösségek fejlesztése, kommunikáció, kórus, közművelési
tevékenységek, közösségszervezés, közösségek felzárkóztatása, közösségi gazdálkodás,
fejlesztési projektek, előadások, könyvvásár, nemzeti ünnepek szervezése, kulturális
társaság vezetése, kutatás, különféle témájú rendezvények szervezése, hagyaték őrzése,
ápolása, közkinccsé tétele, lelkigyakorlatok szervezése, olvasókör, közös természetjárás,
túraszervezés, turizmus önkéntes tűzoltóság, gazdakör, vidéki közösségek fejlesztése,
vállalkozásfejlesztés, időbank.
Mivel előfeltevésünk szerint többen foglalkoznak népi kézművességgel, illetve
valamilyen művészeti tevékenységgel (és ezt a fenti kérdésre adott válaszok be is
igazolták), szintén több válaszadási lehetőséggel kérdeztük meg azt is, hogy kitől,
hogyan tanulták meg a különböző tevékenységeket.
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52. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása aszerint, hogy hogyan tett szert a
kézműves/művészeti tudására (N=100) (saját szerkesztés)
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Erre a válaszra közel fele a megkérdezetteknek (46,4%) azt válaszolta, hogy nem
rendelkezik sem művészeti, sem kézműves tudással, ami igazolja az előző kérdésnél az
egyéb kategóriában adott válaszok nagy arányát. Akik viszont rendelkeznek ilyen
tudással elsősorban tanfolyamon és egyedül tanulták meg (18,6–18,6%), valamint
többüket a szüleik is tanították (17,5%). Kevesebben vannak, akik falubeli mestertől
tanulták (9,3%), vagy más településen élő mestertől (8,2%). Van, aki szakiskolát,
szakgimnáziumot, művészeti középiskolát végzett (8,2%), egyesek magántanárhoz is
jártak (6,2%), és csak egész kevesen jártak művészeti egyetemre (4,2%). Az egyéb
kategóriába (5,2%) a másfajta képzéseket írtak.
Közösségfejlesztő tevékenységet átlagban 16 (15,94) éve folytatnak. Legkevesebb ideje
kevesebb, mint egy éve, de van, aki már ötven éve e területen tevékenykedik.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a különböző közösségfejlesztő tevékenységeiket milyen
formában végzik. A következő ábrán látható, hogy a legtöbben (62,2%) önkéntesen
folytatják ezt a tevékenységét, főállásban ennek csak kb. egyötöde (21,4%) tud
tevékenykedni, megbízások formájában még ennél is kevesebben (8,2%). Mellékállásban
egész kevesen tudnak közösségépítő tevékenységet folytatni (3,1%). Az egyéb
kategóriát (5,1%) többnyire azok jelölték meg, akik főállásban és önkéntesen is
tevékenykednek.
Főállásban
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Önkéntesként
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53: ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása aszerint, hogy milyen formában végzik a
tevékenységeiket (N=100) (saját szerkesztés)

A következőkben rátérünk a civil szervezeti tagság elemzésére, illetve megnézzük, hogy
melyik szervezetek a legnépszerűbbek a romániai szakemberek körében.
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54. ábra. A romániai szakemberek százalékos megoszlása aszerint, hogy tartoznak-e valamilyen civil
szervezethez (N=100) (saját szerkesztés)

A közösségfejlesztő szakemberektől várható volt, hogy többségük tagja valamilyen
szervezetnek (88,6%). Csupán 7,2 százalékuk mondta azt, hogy nem tagja és nem is
szeretne tagja lenni szervezetnek. 2,1 százalék válaszolta azt, hogy nem tagja, de a
Köketánc, Népiskola, Székelyudvarhely Közösségi Alapítvány szervezetekhez szeretne
tartozni. Szintén ennyien mondták azt, hogy szeretnének tartozni, de nem ismernek
szervezetet.
Sorsz.

Szervezet

Százalékos
arány

1.

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)

20

2.

Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ)

3.

Báthory István Alapítvány (BIA)

4.

Erdélyi Múzeum Egyesület (EME)

5.

Tövishát Kulturális Társaság

6.

Civitas Alapítvány

3,75

7.

Székelygyümölcs Egyesület

3,75

8.

Magyar Egészségügyi Társaság (MET)

3,75

9.

Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE)

3,75

10.

Erdélyi Gyógynövénykert Egyesület

2,5

11.

Amatőr színjátszó csoport

2,5

12.

Civilek Háromszékért Szövetség

2,5

13.

cserkészet

2,5

14.

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági
Szervezete (EMKISZ)

2,5

11,25
7,5
6,25
5
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15.

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)

2,5

16.

HÍD - Szebeni Magyar Egyesület

2,5

17.

Házas hétvége

2,5

18.

020. Lovag Takó János Cserkész Csapat

1,25

19.

16 Patak Egyesület

1,25

20.

alapítvány

1,25

21.

Alternatíva S Plus Alapítvány

1,25

22.

Amőba Alapítvány

1,25

23.

András Alapítvány

1,25

24.

Anyanyelvápolók Szövetsége

1,25

25.

Arbor Vállalkozók Szövetsége

1,25

26.

Barabás Miklós Céh

1,25

27.

Csibész Alapítvány

1,25

28.

DIF

1,25

29.

Életfa Családsegítő Egyesület

1,25

30.

Élő Szövet Alapítvány

1,25

31.

Erdélyi Közműhely

1,25

32.

Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége

1,25

33.

Esély Alapítvány

1,25

34.

Főtér Fesztivál Egyesület

1,25

35.

Gaál Mózes Közművelődési Egyesület

1,25

36.

Geml József Társaskör Temesvár

1,25

37.

Georgius Aranka Társaság

1,25

38.

Grund alkotócsoport

1,25

39.

Gyergyóalfalvi Kiáltó Kövek Egyesülete

1,25

40.

Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont

1,25

41.

Gyimesi Ifjú Zenészek Egyesülete

1,25

42.

Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület

1,25

43.

Gyulafehérvári Caritas

1,25

44.

Hagyományőrzők

1,25
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45.

Háló (Keresztény közösségek hálózata)

1,25

46.

Háromszéki Közösségi Alapítvány

1,25

47.

Homo Ludens Alapítvány

1,25

48.

Homoródszentpéterért Egyesület

1,25

49.

Kelemen Lajos Műemlékvédő társaság

1,25

50.

Kiss Áron Játéktársaság

1,25

51.

KMB (Katolikus Magyar Bibliatársulat)

1,25

52.

Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum

1,25

53.

Kolozsvári Magyar Történelemhallgatók Egyesülete

1,25

54.

Lélekpendítők Társasága

1,25

55.

Lendvay Marton színjátszókör és alapítvány

1,25

56.

Magyar Táncművészetek Szövetsége

1,25

57.

Medgyesi MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági
Szervezet)

1,25

58.

Minimum Party Társaság

1,25

59.

nőszervezet

1,25

60.

Ökotrend Egyesület

1,25

61.

Pál Utcai Fiúk Egyesület

1,25

62.

Palló Imre kulturális egyesület

1,25

63.

Pannonforrás Kárpát-medencei felnőttképzési hálózat

1,25

64.

Pannonforrás TudásKlaszter

1,25

65.

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság

1,25

66.

Polgárőrség

1,25

67.

Pro Lövéte

1,25

68.

Pro Schola Mediensis Alapítvány

1,25

69.

Pro Sepsi Egyesület

1,25

70.

RIF

1,25

71.

Romániai Magyar Dalosszövetség

1,25

72.

Romániai Magyar Népművészeti Szövetség (RMNSZ)

1,25

73.

Romániai Magyar Néptáncszövetség

1,25

74.

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács

1,25
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75.

Szentegyházai Önkéntes Tűzoltók

1,25

76.

Szentegyházi Gazdakör

1,25

77.

Téka Alapítvány

1,25

78.

Torockó-Torockószentgyörgy közösségfejlesztő Egyesület

1,25

79.

UME- Udvarhelyszéki Mezőgazdászok Egyesülete

1,25

80.

Varsolci Varsa Egyesület

1,25

81.

Viharsarok Egyesület

1,25

8. táblázat: A romániai szakemberek százalékos megoszlása civil szervezetek szerint (N=100)
(saját szerkesztés)

A fenti táblázatból láthatjuk, hogy a megkérdezett szakemberek 81 szervezethez
tartoznak, közülük többen több szervezetet is felsoroltak. A legnépesebb civil szervezet
a Erdélyi a Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) (20%), amely több helyi
tagszervezettel is rendelkezik. Ezt követi a Romániai Magyar Cserkészszövetség
(RMCSSZ), amelynek a megkérdezettek 11,25 százaléka tagja. Többen (7,5%) tagjai még
a Báthory István Alapítványnak (BIA), az Erdélyi Múzeum Egyesületnek (EME) (6,25%),
és a Tövishát Kulturális Társaságnak (5%). Kisebb arányban (3,75–3,75%), de
tevékenykednek a Civitas Alapítványnál, a Székelygyümölcs Egyesületnél, a Magyar
Egészségügyi Társaságnál (MET) és az Erdélyi Kárpát Egyesületnél (EKE). Kevesebben
(2,5–2,5%) tagjai az Erdélyi Gyógynövénykert Egyesületnek, az Amatőr színjátszó
csoportnak, a Civilek Háromszékért Szövetségnek, valamely cserkészcsapatnak, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének (EMKISZ), az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsnak (EMNT), a HÍD – Szebeni Magyar Egyesületnek és a Házas
hétvége nevű mozgalomnak.
A szervezetek mellett a közösségfejlesztés eszközeire is kíváncsiak voltunk, főként
azokra a médiafelületekre, amelyek által a szakemberek a szervezői, kommunikációs,
népszerűsítő tevékenységeket végzik. Itt is több választ jelölhettek meg.

66

0

10

20

30

40

50

Facebook személyes oldal

60

70

69,7

Facebook csoport

74,7

Twitter

4

Instagram

14,1

Youtube
Pinterest
Blog

21,2
1
4

E-mail

66,7

Saját honlap

27,3

Online hírportál

13,1

Újság (helyi lap, megyei lap stb.)

44,4

Helyi TV

25,3

Helyi Rádió
Viber

80

32,3
2

WhatsApp

10,1

Messenger

41,4

Semmilyen internetes felület

3

Egyéb

3

55. ábra: A közösségfejlesztő tevékenységhez használt médiafelületek százalékos megoszlása (N=100)
(saját szerkesztés)

A legnépszerűbb médiafelület a Facebook (Facebook csoportot 74,7 százalékuk,
Facebook személyes oldalt 69,7 százalékuk használ), valamint az e-mail (66,7%).
Valamivel kevesebb, mint a szakemberek fele (44,4%) használja a helyi újságot erre a
célra, valamint a Messengert (41,4%). Közel egyharmaduk (32,3%) használja a helyi
rádiót, ennél kevesebben saját honlapot is használnak (27,3%), és egynegyedük
használja a helyi TV-t (25,3). Ezt követi a Youtube csatorna (21,2%), az Instagram
(14,1%), az online hírportál (13,1%), és a WhatsApp (10,1%). Egész kevesen (4%)
használnak blogot és üzennek a Twitteren. Szinte senki nem használja a Vibert (2%) és a
Pinterestet (1%) erre a célra. Kevesen (3%) mondták azt, hogy semmilyen internetes
felületet nem használnak erre a célra. Az egyéb kategóriába (3%) a plakátot, szórólapot
és a Skype-ot írták.
Nyitott kérdéssel kérdeztünk rá arra, hogy településén milyen közösségfejlesztő
tevékenységeket folytat. A beérkezett válaszokat kategóriák alapján csoportosítottuk,
aszerint, hogy milyen jellegű a tevékenység. Ezek alapján a következő 9 kategóriát
különböztettük meg: kulturális, gasztronómiai, gyermek/családi, gazdasági,
tudományos, egyházi, sport/szabadidő, ifjúsági, egyéb.
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56. ábra: A közösségfejlesztő tevékenységék kategóriák szerinti megoszlása (N=100)
(saját szerkesztés)

A legtöbben (47,5%) szerveznek valamilyen kulturális jellegű rendezvényt, mint például
a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, a Tövisháti Napok, a Magyar Nyelv Napja,
karácsonyi könyvvásár, képzőművészeti kiállítások, amatőr színjátszó találkozó,
interetnikus néptánctalálkozó, erdélyi táncháztalálkozó, összművészeti alkotótábor, a
Játékkuckó és a Szederinda Hagyományőrző csoport heti és havi programjai, citeratábor,
kézműves tevékenységek, népdal-, versmondó-, meseíró-, rajzversenyek, a Báthory
Napok, falunapok, az Ezer székely leány napja, a Székely népviselet napja, a Hagyaték
mezőségi szórványtalálkozó, táncház, EKE-napok, EKE-bál, néptánc fesztivál, megyei és
helyi magyar napok. Felsorolták még a legszebb erdélyi magyar dal pályázatot, a
kulturális ifjúsági filmnapokat, az olvasást népszerűsítő programot, a Kultivál – Krápátmedencei ifjúsági fesztivált, a népviseleti bemutatókat, az olvasókört, színházi
előadásokat, a kamarazenei eseményeket, képzőművészeti kiállításokat, bábszínházat, a
kóruselőadásokat, a Tövisháti Napokat, kurzusokat. Láthatjuk, hogy nagyon színes és
sokrétű kulturális programot szerveznek.
Sok helyen szerveznek sport és szabadidős programot (11,6%). Ezek közül érdemes
megemlíteni a Jókai-Vasvári Kós Emlék- és Teljesítménytúra-sorozatot, a honismereti
túrákat, a környezetismereti túrákat, a kirándulásokat, a biciklitúrákat, a floorball csapat
működtetését, a Pedagógus Labdarúgókupát, a Pedagógus Kosárlabdakupát, a Barangoló
városismereti vetélkedőt, a nyári táborokat és a sport adománygyűjtő akciókat.
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Több (8,6%) gyermek, ifjúsági és családi programot is szerveznek (nőnap, Csűrdöngölő
gyermek és ifjúsági néptánctalálkozó, gyerektáborok, kézműves táborok,
cserkészfoglalkozások, a Báthori István Alapítvány Ifjúsági és hagyományőrző csoportja,
cserkésztáborok, Ifi Café, ifjúsági napok, Ifjúsági Pavilon a Kolozsvári Magyar Napok
ideje alatt).
Valamivel kevesebb (5,6%) szervez tudományos programokat, mint amilyen a Gyergyói
Diákkonferencia, Pedagógus Fórum, felnőttképzések, néprajzi, történelmi,
képzőművészeti
pedagógiai
tevékenységek,
tudományos
ismeretterjesztő
előadássorozat, konferenciák vagy tanfolyamok.
Viszonylag kevés a gasztronómiával kapcsolatos közösségépítő rendezvény (3,6%), mint
például a székelyudvarhelyi Gyümölcsfesztivál vagy vásárok, borkóstolók.
Szintén kevés a gazdasági jellegű program (2,9%), ide a következőket sorolták: az EKEVár közmunka, gazdatanfolyam, tanulmányi utak, vállalkozói konferenciák, pályázatíró
tevékenységek. Ugyancsak kevés az egyházi program (2,9%), ilyenek az egyházi
ünnepek, filmklubok, egyházközségi napok és a lelkigyakorlatok. Az egyéb (7,9%)
kategóriába soroltuk a szemétszedő akciókat, a forrásteremtést, menedzsmentet, a
nőegyleti foglalkozásokat, a polgárőrség megszervezését, a közösségi kártyát, a
tudatosító kampányokat, az adománygyűjtő akciókat, a beszélgető esteket, a
vetélkedőket, szimpóziumokat.
Arra a kérdésre, hogy havonta hány személyt tudnak megszólítani a rendezvényeikkel
nagyon sokféle választ adtak. Többen nem havi, hanem éves adatot adtak meg. Emiatt
nem tudunk erről megfelelő információt adni.
Egy 1-től 10-ig terjedő skálán kértük meg a kitöltőket arra, hogy értékeljék, mennyire
nyitott a célközönség a különböző közösségépítő programokra. A kapott válaszok
átlagértéke 6,95 volt, ami azt jelenti, hogy többnyire nyitottak a szakemberek
programjaira. 3-asnál kevesebbet senki nem adott erre a kérdésre.
Megkérdeztük azt is a szakemberektől, hogy az ő véleményük szerint az elmúlt 1 évben
hogyan változott a településen a kulturális élet, közösségépítő tevékenység.
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57. ábra: A szakemberek véleményének százalékos megoszlása aszerint, hogyan értékelik a településükön
a kulturális élet, közösségépítő tevékenység változását (N=100) (saját szerkesztés)

A szakemberek közel háromnegyede (72,5%) szerint javulónak látják településükön a
közösségépítő tevékenységük alakulását. Majdnem egyötödük (17,3%) látja úgy, hogy
nem változott semmit, sőt 6,1 százalékuk szerint inkább romlott az ilyen tevékenységek
színvonala. 4,1 százalék nem lát bele ebbe a kérdésbe.
A következőkben a közösségi tevékenységben résztvevők korosztályi szórását
elemezzük. Ezt a kérdést egy 1-től 5-ig terjedő skálával vizsgáltuk, ahol az 1-es jelenti az
egyáltalán nem fogékonyt, az 5-ös pedig azt, hogy nagyon fogékony az adott korosztály a
közösségi tevékenységre.
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58. ábra: A szakemberek véleményének százalékos megoszlása aszerint, hogy melyik korosztály a
legfogékonyabb a közösségi tevékenységekre (N=100) (saját szerkesztés)

Már első ránézésre láthatjuk, hogy nincs olyan korosztály, amelyik ne lenne fogékony a
közösségépítő programokra, de a szakemberek véleménye alapján nem mindegyik
korosztályt lehet könnyen megszólítani. A fenti ábrán jól látszik, hogy a nagyon fogékony
kategóriában a gyermekek vezetnek (39,2%), ezt követik az idősek (17,5%), majd a
fiatalok (7,4%), felnőttek (6,2%), és végül a serdülők (5,3%). Szintén a gyerekekről
gondolják a legtöbben, hogy fogékonyabbak (34%), de ezt már a felnőttek követik
(29,2%), majd szinte azonos arányban az idősek (24,7%), a serdülők (24,5%) és a
fiatalok (24,2%). Az egyáltalán nem fogékony választ a legtöbben majdnem azonos
arányban a fiatalokra (5,3%), felnőttekre (5,2%) és az idősekre (5,2%) mondták. A
serdülőket csak 3,2 százalék mondta egyáltalán nem fogékonynak, és a gyerekeket
csupán 1 százalék. A kicsit fogékony választ a legtöbben a felnőttekre mondták (30,2%),
a fiatalokra (28,4%), az idősekre (24,7%), és egész kevesen (7,2%) a gyerekekre.
Ahhoz, hogy tényleges sorrendet tudjunk megállapítani, ki kell számolnunk a válaszok
átlagát. Ezt a következő ábra szemlélteti. Mivel a skálánk 1-től 5-ig terjedt, ezért az átlag,
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vagyis a közepesen fogékony érték a 3. Láthatjuk, hogy ezt az értéket csak a fiatalok
korosztálya kapta meg, vagyis ők a legnehezebben megszólíthatók a szakemberek
szerint. Ennél csak 1, illetve 3 századdal kapott többet a felnőttek és serdülők
korosztálya, vagyis mindhárom célcsoport csak közepesen megszólítható. Az idősek
átlaga 3,25, ők már valamivel jobban bevonhatók a közösségi tevékenységekbe. Egyedül
a gyermekek átlaga éri el a 4-est (4,03), vagyis ők a leginkább megszólítható korosztály a
megkérdezettek szerint.
Idősek (65 év fölött)

3,25

Felnőttek (35-től 65-ig)

3,01

Fiatalok (18-tól 35-ig)

3,00

Serdülők (13-tól 18-ig)

3,03

Gyermekek (12 éves korig)

4,03

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

59. ábra: A korosztályok megszólíthatóságának megoszlása az átlagérték alapján (N=100) (saját
szerkesztés)

A kérdések közvetkező nagy csoportja a közösségfejlesztő tevékenységekhez szükséges
anyagi és egyéb támogatási forrásokat, lehetőségeket mutatja be.
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60. ábra: A közösségi tevékenységek finanszírozási forrásának százalékos megoszlása (N=100) (saját
szerkesztés)

E kérdésnél 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. Természetesen
több forrást is megjelölhettek. Az első helyen az adományok (67,7%), a támogató cégek,
szervezetek (63,9%), valamint a magántőke (57,4%) áll. Csak ez után következik az
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önkormányzati támogatás (53,8%) és az adó 2 százaléka (50%). A lista végén a saját
bevétel (36,5%), az EU-s pályázatok (29,7%) és az egyházi támogatás áll (29,3%). Az
egyéb kategóriába (33,3%) az anyaországi forrásokat, az egyéb forrásokat, közmunkát,
jótékonysági bált, a tagsági díjat és a nem EU-s pályázati forrásokat jelölték meg.
A támogatás kapcsán részletesen is rákérdeztünk az önkormányzati és egyházi
támogatások fajtáira, előre definiált kategóriák mentén.
A megkérdezett szakemberek 84,1 százaléka mondta azt, hogy kap valamilyen
támogatást az önkormányzattól az általa végzett közösségfejlesztő tevékenységre.
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61. ábra: Az önkormányzati támogatás típusának százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

Láthatjuk, hogy a legtöbb szakember anyagi támogatást kap az önkormányzattól
(71,1%), valamint az önkormányzat helyiséget biztosít a tevékenység számára (65,8%).
Csupán kicsivel több, mint egyharmaduk mondta azt, hogy eszközt is kap (36,8%), közel
egyötödük, hogy szakembert (18,4%). Az egyéb (3%) kategóriába elsősorban a
rendezvények szervezéséhez kapott segítséget írták.
Egyházi támogatást tevékenységéhez már csak 63 százalékuk kapott.
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62. ábra. Az egyházi támogatás típusának százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

Itt már a tevékenység megvalósítására felajánlott helyiség áll az első helyen (93,3%), ezt
követi az eszköz (45,8%), majd egyenlő arányban az anyagi támogatás és a szakember
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(26,7–26,7%). Az egyéb (3,4%) kategóriába az erkölcsi nyilatkozatot, népszerűsítést és
mozgósítást írták.
E kérdéscsoport utolsó kérdéseként arra kerestük a választ, hogy az elmúlt 10 évben
milyen pályázati lehetőségeket vettek igénybe a tevékenységeik végzéséhez.
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63. ábra: Az elmúlt 10 évben pályázott források százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

A megkérdezett szakemberek közül a legtöbben (60,7%) anyaországi forrásokra
pályáztak az elmúlt 10 évben. Itt is több lehetőséget jelöltek meg, tehát nem
kizárólagosan ez az egyetlen forrás. Második helyen a hazai, romániai források állnak
(45,4%), majd szorosan mögötte az önkormányzati források (41,2%). EU-s forrásra
csupán 19,8 százalékuk pályázott, a Norvég alapra 7,2 százalékuk, míg a lista végén az
egyházi források állnak (6,2%). Az egyéb kategóriába (5%) a svájci alapot, a külföldi
testvérgyülekezeteket és a megyei önkormányzati forrásokat írták.
Nyitott kérdéssel kérdeztünk rá azokra a tevékenységekre, amelyek a szakemberek
véleménye, tapasztalata alapján segítik avagy gátolják a közösségi rendezvények,
programok alatt a közösség, közösségi kapcsolatok kialakulását. A válaszokat
gyakoriságuk alapján utólag kategorizáltuk.
A segítő tényezők közül a legtöbben (52,2%) az előadásokat és a közös foglalkozásokat,
csoportos feladatokat említették. Ezt követik (27,8%) a csoportos beszélgetések, és az
alkotóműhelyek, workshopok (24,4%). A közösségé alakulást elősegítik még a
személyes beszélgetések (22,2%), a társasjátékok (14,4%), a találkozók (8,9%), a
kirándulások, a táncházak, táncestek, koncertek, gyerektevékenységek (4,4–4,4%), a
színházi előadások (3,3%), valamint a képzések, közösségi ünnepek, tapasztalatcserék,
jó gyakorlatok bemutatása, táborok, a gasztronómia és a bulik (2,2–2,2%). Ezeken kívül
még említették többek között a cserkészfoglalkozásokat, az örömzenét, az irányított
beszélgetéseket, a kalákát, a könyvbemutatókat, a közös éneklést, a helytörténeti
témákat, a jó hangulat megteremtését, a mozgósító hatással bíró eseményeket, a
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kampányokat, tudatosító akciókat, a néptáncegyüttesek bemutatóit, az együttlétet és az
irodalmi rendezvényeket.
A gátló tényezők között a legtöbben a motiváció hiányát említették (23,9%), a képzetlen
előadókat (12,5%), az animátorok hiányát (10,2%), az ingatlanok, eszközök, hely
hiányát (10,2%), az anyagi források hiányát (9%), valamint az időhiányt (7,9%).
Kevesebben, de említették még az érdektelenséget, közömbösséget (6,8%), a jó
szakemberek és a szervezők hiányát (3,4–3,4%), a képzetlen előadókat, az
elszigeteltséget, a túlzsúfolt programokat és a túl nagy kínálatot (2,3–2,3%). A gátló
tényezők közt írták még a bátortalanságot, a megfelelő moderátor hiányát, a
bürokratikus tevékenységet és kötelezettségeket, a célcsoporthoz illő témát, az
informáltság hiányát, a rendezvények interaktív jellegének a hiányát, a túlzottan
egyoldalú szakmaiságot, a résztvevők alacsony számát. Probléma egyes helyeken, hogy a
táncosoknak nincs elég népviseletük, az épület korszerűtlensége, a nem közösségi
igényre szervezett programok, a bizalomhiány, a túlhajszoltság, a szakmaiatlanság, a
formális jelleg, a kommunikációs problémák, a nem megfelelő logisztika, a hit hiánya, a
hozzáállás hiánya, a fásultság, a pontatlanság, a megfelelő cél hiánya, az előadók hiánya,
a közösségformáló rendezvények népszerűtlensége, célközösség megszólítása, a
közösségi portálok elvonó tevékenysége, a korosztályi programok hiánya, a személyek
közti ellentét, megbélyegzés, az ifjúság külföldi tartózkodása, az aktív hitélet hiánya, a
községi támogatás megvonása, a tapasztalat hiánya és a kevés hiteles vezető.
Többkategóriás zárt kérdéssel kérdeztünk rá azokra a rendezvénytípusokra, amelyeket
a szakemberek településén általában megrendeznek közösségfejlesztési célzattal.
Természetesen volt lehetőség saját választ is írni és több lehetőséget is megjelölhettek.
0

20

Gasztronómiai

40

60

80

33

Hagyományőrző

87

Táncház

46

Filmvetítés
Mezőgazdasági

29
15

Kézműves tábor

51

Beszélgető estek

34

Színházi előadások

70

Koncertek
Lovasbemutató

100

56
16

Sportrendezvények

49

Egészségbörze

14

Egyéb

13

74

64. ábra: A lakhelyen tartott rendezvények százalékos megoszlása (N=100) (saját szerkesztés)

A fenti ábrán láthatjuk, hogy a legtöbb településen hagyományőrző tevékenységeket
rendeznek (87%), ezt követi a színházi előadás (70%), a koncert (56%), a kézműves
tábor (51%), a sportrendezvény (49%), és a táncház (46%). Kevesebb helyen rendeznek
beszélgető esteket (34%) és gasztronómiai jellegű rendezvényeket (33%), valamint
filmvetítést (29%). A legkevésbé gyakori rendezvény a lovasbemutató (16%), a
mezőgazdasági jellegű program (15%), valamint az egészségbörze (14%). Az egyéb
(13%) kategóriában a kiállításokat, könyvbemutatókat, gyermekprogramokat, az
irodalmi esteket, kézműves vásárokat, az anyanyelvi játékokat, farsangi bált és a
szavalóversenyt említették.
A kérdőív utolsó szintén nyitott kérdése arra vonatkozott, hogy a szakemberek szerint
mi mozdítaná elő a helyi közösség erősödését, fejlődését, illetve ő személy szerint mit
tenne ezért.
A szakemberek több területet jelöltek meg arra vonatkozóan, hogy mi fejleszthetné a
közösséget. Az egyik ilyen terület, maga a rendezvények. Többen említették, hogy
színvonalasabb, a közösség igényeihez és a különböző korosztályokhoz igazított
programokra lenne szükség. Minél több hiánypótló, érdeklődést felkeltő rendezvény
kellene, emelni a színvonalat, a minőséget. Többen kiemelték, hogy szükség lenne
főállású közösségfejlesztőre, művelődésszervezőre. Ezzel kapcsolatban fontos az ilyen
jellegű képzések megvalósítása is. A motiváció kérdése is előkerült, fontosnak gondolják
bevonni a fiatalokat, az önkormányzatot, az egyházat, fontos a nyilvánosság, a
népszerűsítés, és nem utolsó sorban az igények felmérése, az egymásra figyelés,
kommunikáció, szemléletváltás. Nem elhanyagolható szempont az anyagiak kérdése
sem. Többen kiemelték, hogy szükség van forrásokra, pályázatokra, helyre, a civil
szervezetek erősítésére, támogatására. Néhányan említették a szervezést, ezzel
kapcsolatban pedig a stratégiák kidolgozását, a szervezők képzését, a hálózatépítés, a jó
példák megtanulását, a tervezést, a világos jövőképet, valamint az érdekeltek és a helyi
közösségek kiemelkedő egyéniségeinek bevonását a szervezésbe.
Arra a kérdésre, hogy ők személyesen mit tennének szintén nagyon sokféle választ
adtak. Többen egyszerűen folytatnák azt, amit eddig tettek. Mások megpróbálnák
előmozdítani a források előteremtését, és akár főállásban is szívesen tevékenykednének.
Van, aki a motivációt mozdítaná elő a fiatalok, az önkormányzat és az egyház részéről.
Többen említették, hogy előadásokat, képzéseket, táborokat szerveznének, vagy
kulturális, karitatív eseményeket. Páran említették, hogy erősítenék a rendezvények
értékadó, közösségteremtő oldalát szemben az anyagiakkal. Szintén sokan fontosnak
tartják a helyi igények, lehetőségek, vélemények felmérését, a rendezvények
célközönség szerinti alakítást, és a stratégiaalkotást. Van, aki vállalná, hogy
visszaköltözik a közösségébe. Más fontosnak tartja az anyaországi források bevonását.
Többen saját magukkal kezdenék, jobb közösségi emberré szeretnének válni és jó példát
mutatni. Többen erősítenék az önkéntességet, a csoportos foglalkozásokat, sőt
tanácsadást tartanának a fiataloknak, gyerekeknek, akár online is.
75

4.2.3. Összegzés
A kutatásban részt vevő romániai közösségfejlesztő szakemberek átlagéletkora 45 év, és
a megkérdezettek kicsivel több, mint fele 45 évnél fiatalabb. A nemek aránya
kiegyenlített, majdnem fele-fele arányban vannak nők és férfiak a szakemberek között.
Jelenleg 11 megyében laknak, de legtöbben Hargita, Szilágy és Kolozs megyékben. 32
települést neveztek meg állandó lakhelyül, és a megyéknek megfelelően, a legtöbben
Székelyudvarhelyen, Szilágysomlyón és Kolozsváron laknak. Családi állapotukat tekintve
kétharmada házasságban él, és szintén kétharmaduknak van gyereke. A szülői hátteret
nézve a megkérdezettek szüleinek kevesebb, mint egyharmada rendelkezik felsőfokú
végzettséggel, de ha az érettségi diplomát nézzük, akkor ez az arány kétharmad. A
szakemberek között viszont már két és félszer nagyobb a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya, mint szüleik esetében. A foglalkozásukat tekintve a szakemberek
majdnem kétharmada a társadalmi szolgáltatások területén dolgozik, és kicsivel több,
mint egyharmaduk dolgozik az állami szférában, melyet valamivel kisebb arányban
követ a magánszféra és a civil szféra.
A közösségfejlesztés több területén tevékenykednek, melyek közül kiemelkedik a
néptánc, a népi kézművesség, a zene, a színház, a népzene, a képzőművészet, a fotózás, a
közösségi gazdaságfejlesztés, vidékfejlesztés és a különböző rendezvények, programok
szervezése. Kicsivel több, mint fele a megkérdezetteknek rendelkezik kézműves és
művészeti tudással, közülük ezt a legtöbben tanfolyamon, maguktól és szüleiktől
tanulták azt. Tevékenységüket átlagban 16 éve folytatják, de van, aki még csak most
kezdte és olyan is, aki már ötven éve építi a helyi közösséget. Többségük, közel
kétharmaduk, önkéntesen tudja végezni a közösségfejlesztést, főállásban mindössze
csak egyötödük. Majdnem mindenki tagja legalább egy civil szervezetnek, de többen
vannak, akik 2-5 szervezethez is tartoznak. A legnépszerűbb szervezet a megkérdezettek
között az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Romániai Magyar
Cserkészszövetség, a Báthory István Alapítvány és az Erdélyi Múzeum Egyesület.
Összesen 81 szervezetnek a tagjai.
A közösségfejlesztésre használt legnépszerűbb média-eszköz a Facebook, az e-mail, a
helyi újság, a Messenger, a helyi rádió, a saját honlap és a helyi TV. Nagyon sokféle és
sokszínű közösségfejlesztő tevékenységet folytatnak, melyek közül a legtöbben
kulturális jellegű rendezvényeket szerveznek, ezt követik a sport és szabadidős
programok, valamint a gyermek, ifjúsági és családi táborok, rendezvények. Kevés viszont
a tudományos, gasztronómiai, gazdasági jellegű és egyházi program. A szakemberek úgy
látják, hogy a programjaik felé többnyire nyitott a lakosság, de a különböző
korosztályokat nézve leginkább a gyerekek és az idősek megszólíthatóak.
A megkérdezett szakemberek lakhelyén a leginkább hagyományőrző rendezvényeket
szerveznek, ezt követik a színházi előadások, a koncertek, a kézműves táborok, a
sportrendezvények, a táncház és a beszélgető estek. Közel háromnegyede a
szakembereknek úgy látja, hogy javulóban van a településükön a kulturális élet és a
közösségépítő tevékenységek színvonala.
76

A finanszírozás területét nézve elmondható, hogy a romániai szakemberek az általuk
szervezetett közösségfejlesztő tevékenységeket elsősorban adományokból, cégek és
szervezetek támogatásából, magántőkéből, valamint önkormányzati támogatásból és az
adó 2 százalékából finanszírozzák. Többségüket támogatja valamilyen formában az
önkormányzat és az egyház is. Az önkormányzattól elsősorban anyagi támogatást és
helyiséget kapnak, az egyháztól helyiséget és eszközt. Az elmúlt 10 évben pályázott
források között első helyen az anyaországi források szerepelnek, ezt követi a hazai
forrás, az önkormányzati forrás, az EU-s forrás és a Norvég alap.
A szakemberek véleménye szerint a közösségfejlesztő tevékenységeket a leginkább az
előadások, közös foglalkozások, csoportos feladatok, csoportos beszélgetések,
alkotóműhelyek és workshopok, valamint a személyes beszélgetések és társasjátékok
segítik. Nehezíti viszont a motiváció hiánya, a képzetlen előadók, az animátorok hiánya,
a szükséges eszközök, helyiség, ingatlan hiánya, az anyagi források hiánya és az
időhiány. A közösségfejlesztés terén fontosnak tartják, hogy a programok legyenek
színvonalasak, igazodjanak a közösség igényeihez, a különböző korosztályokhoz. Többen
kiemelték, hogy szükség lenne főállású közösségfejlesztőre, művelődésszervezőre, és
szükség lenne e téren képzésekre. Fontosnak látják bevonni a programokba a fiatalokat,
az önkormányzatot, az egyházat, és a rendezvényeket népszerűsítését is jobban elő kell
mozdítani. Nem elhanyagolható az igények felmérése, a kommunikáció és az egymásra
figyelés. Szükség van forrásokra is, képzésekre, hálózatépítésre és jó példák
megtanulására. A szakemberek szívesen folytatják közösségfejlesztő tevékenységüket, e
téren a jövőben hangsúlyt fektetnének a példamutatásra, a fiatalok motiválásra, az
források előteremtésére, és erősítenék a rendezvények értékadó, közösségteremtő
oldalát.
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5. A két országra vonatkozó eredmények összevetése
Ebben a fejezetben a két ország célcsoportjának eredményeit hasonlítjuk össze a
legfontosabb tématerületek mentén. Első lépésként bemutatjuk a szignifikancia tesztek
által kapott eredményeket. A vizsgálat módszertana a 4.1.3-as fejezetben már
ismertetésre került, azonban most is megtesszük.
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 0,05dal, akkor a két változó közt szignifikáns összefüggés van (tehát egy összefüggés 0,05-os
szignifikanciája annyit jelent, hogy legfeljebb 5 százalék a valószínűsége, hogy
mintavételi hiba okozza az összefüggést).
A demográfiai kérdések vizsgálata kapcsán elmondhatjuk, hogy a főbb mutatók mentén,
mint amilyen a nem, korcsoport nem jött ki szignifikáns különbség a két célcsoport
között. Szintén nincs jellemző eltérés abban a kérdésben sem, hogy a szakembereknek
van-e gyerekük, avagy sem. A többi családi jellemző esetében nem volt meg a szükséges
elemszám a szignifikancia vizsgálatához, ahogy a szülők iskolai végzettsége, foglalkozási
besorolása esetén sem. Ezen okból a szülők iskolai végzettségét hármas csoportokba
kódoltuk át (elemi, érettségi, felsőfok), de így sem jött ki a két célcsoport esetében
szignifikáns különbség. A szakemberek iskolai végzettségét is csoportosítottuk aszerint,
hogy rendelkeznek-e felsőfokú végzettséggel, de az ő esetükben sem jött ki szignifikáns
összefüggés. Viszont a demográfiai kérdéscsoport egyik lényeges mutatója, a
foglalkozási szektorok esetében, miután a kis elemszámra való tekintettel kivettük a
primer és szekunder szektort (összesen 5 fő), szignifikáns összefüggést kaptunk (khínégyzet-próba elfogadási valószínűsége: p=0,002)8
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65. ábra: Az állandó lakhely összefüggése a foglalkozási szektorral (N=195) (saját szerkesztés)
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λ 9,517; df=1; p=0,002; Cramer’s V=0,252
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A fenti ábrán láthatjuk, hogy a társadalmi szolgáltatások terén jellemzően nagyobb az aránya a
magyarországi szakembereknek, míg a gazdasági szolgáltatások terén jellemzően nagyobb az
aránya a romániai szakembereknek.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos kérdések közül két szignifikáns összefüggés emelkedik ki. Az
első a civil szervezethez való tagságra vonatkozik. Ennél a kérdésnél is szükség volt a kategóriák
csoportosítására, és így mindössze két kategória mentén vizsgáltuk a két ország célcsoportja
közti szignifikanciát: tagja-e avagy sem valamely civil szervezetnek (khí-négyzet-próba
elfogadási valószínűsége: p=0,000)9. A következő ábrán láthatjuk, hogy a romániai
szakemberekre inkább jellemző az, hogy tagjai valamely civil szervezetnek.
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66. ábra: Az állandó lakhely összefüggése a civil szervezeti tagsággal (N=200) (saját szerkesztés)

A második jelentős összefüggést a szakemberek azon véleménye kapcsán találtuk, hogy
szerintük az elmúlt 1 évben hogyan változott a településen a kulturális élet,
közösségépítő tevékenység (khí-négyzet-próba elfogadási valószínűsége: p=0,000)10.
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67. ábra: Az állandó lakhely összefüggése a szakemberek véleményével a kulturális és közösségépítő
tevékenység változásáról (N=200)(saját szerkesztés)

A romániai szakemberek jellemzően javulni látják a helyzetet, míg a magyarországi szakemberek
jellemzően úgy látják, hogy nem változott, de magasabb azok aránya is akik inkább úgy látják,
hogy romlott a településükön a kulturális élet színvonala.
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λ 12,747; df=1; p=0,000; Cramer’s V=0,271
2=
λ 17,253; df=2; p=0,000; Cramer’s V=0,304
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Végül találtunk néhány szignifikáns összefüggést a közösségfejlesztő tevékenységek
finanszírozása kapcsán is. Vagyis elsőként szignifikáns összefüggés van az ország és a között,
hogy a szakember közösségfejlesztő tevékenységéhez kap-e adományt, avagy sem (khí-négyzetpróba elfogadási valószínűsége: p=0,000)11. Romániában szignifikánsan nagyobb arányban

támogatják a közösségfejlesztő tevékenységeket adománnyal (a szakemberek 67,7
százaléka mondta ezt, a magyarországiak 36,8 százalékához képest). Szintén
szignifikáns különbség van a két ország közt abban, hogy támogatják-e a
közösségfejlesztési tevékenységet az adó 1 illetve 2 százalékával (khí-négyzet-próba
elfogadási valószínűsége: p=0,000)12. Vagyis ez a fajta támogatás nyújtása is a Romániában
élőkre jellemzőbb (50 százalék a 20 százalékhoz viszonyítva). Szintén szignifikáns
összefüggést találtunk az egyházi támogatás kapcsán (khí-négyzet-próba elfogadási
valószínűsége: p=0,000)13. Ez is a romániai egyházakra jellemző inkább. 29,3 százaléka
mondta a romániai szakembereknek, hogy az egyház támogatja a közösségfejlesztési
tevékenységét, míg a magyarországiaknak csak 5,3 százaléka felelt igennel.
Az egyházak támogatása nemcsak a finanszírozásra terjed ki. Szignifikáns összefüggést
kaptunk az ország és a közösségi programok, tevékenységek egyházi támogatottsága
között is (khí-négyzet-próba elfogadási valószínűsége: p=0,000)14. Ez is a romániai
programokra jellemzőbb (a százalékos arány 73,3 százalék a 35,7 százalékhoz
viszonyítva). Az is kiderül, hogy jellemzően a helyiséget biztosítják a közösségfejlesztő
tevékenységhez (khí-négyzet-próba elfogadási valószínűsége: p=0,001)15. A romániai
válaszolók 93,3 százaléka válaszolt e kérdésnél igennel, a magyarországiak 65,6
százalékához viszonyítva (megjegyzendő, hogy mindössze 15-en válaszoltak erre a
kérdésre). Az egyházak fajsúlyosabb szerepe ebben a kérdésben azért is jellemző,
ugyanis az egyházak közösségszervező, megtartó szerepe az egyik kulcsa a külhoni
magyarság megmaradásában, identitásuk megőrzésében.
A két ország eredményeit úgy is érdemes összevetni, hogy a kérdőívek kérdései,
témakörei mentén összevetjük a beérkezett válaszokat. Első körben a főbb
szociodemográfiai mutatók mentén vetnénk össze a két ország beérkezett válaszait. A
kitöltők átlagéletkora közel azonos a két országban, míg Magyarországon 46,14 év, addig
Erdélyben 44,85 év. Ezzel párhuzamosan a válaszadók korcsoportos megoszlásában sem
figyelhető meg különbség.
A településcsoportonkénti megoszlást vizsgálva elmondható, hogy Magyarország
esetében reprezentativitást mutat a minta, minden településtípusról közel azonos
arányban érkeztek vissza kérdőívek. Ezzel szemben az erdélyi mintavétel során a
legnagyobb részt a városi lakosságot értük el nagyobb arányban.

11

2=

λ 17,981; df=1; p=0,000; Cramer’s V=0,309
2=
λ 18,549; df=1; p=0,000; Cramer’s V=0,315
13 2=
λ 19,114; df=1; p=0,000; Cramer’s V=0,320
14 2=
λ 24,170; df=1; p=0,000; Cramer’s V=0,377
15 2=
λ 11,742; df=1; p=0,001; Cramer’s V=0,357
12
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A családi állapotra irányuló kérdésnél szembetűnő különbségre lehetünk figyelmesek;
lényegesen nagyobb házasságban élők aránya, s számottevően alacsonyabb az elváltak
száma is. Ebből arra lehet következtetni, hogy a családi kötelékek, mint a közösségek
legelemibb formái Erdélyben erősebbek, mint Magyarországon. Ehhez kapcsolódva, a
gyermekszámokat tekintve sem figyelhetünk meg számottevő különbséget.
A közösségfejlesztő szakemberek legmagasabb iskolai végzettségét tekintve
megállapítható, hogy mindkét országban kiemelkedően magas a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya és rendkívül alacsony az alapfokú végzettséggel rendelkezőké.
Foglalkozásukat tekintve pedig elmondható, hogy mind a magyarországi, mind pedig az
erdélyi közösségfejlesztők túlnyomó részt a tercier szektorban, azon belül is leginkább a
társadalmi szolgáltatások területén dolgoznak.
Összességében tehát megállapítható, hogy a szociodemográfiai mutatókat tekintve nem
állapíthatók meg számottevő különbségek a Magyarországon és Romániában
tevékenykedő közösségfejlesztő szakemberek között.
A kutatás szempontjából sokkal érdekesebb azonban a közösségfejlesztési szokásokat
érintő kérdések mentén vizsgálódni. A két országból érkezett válaszokat összevetve
megállapítható, hogy jórészt ugyanazok a közösségi rendezvények, programok a
legnépszerűbbek a két országban (néptánc, zene), azonban a népi kézművesség a
beérkezett válaszok alapján sokkal népszerűbb, mint Magyarországon. A kérdőív ezen
kérdésénél lehetőséget adtunk a válaszadóknak, hogy saját maguk is szabadon
megadhassanak más tevékenységeket. Itt érdekességképp érdemes megemlíteni, hogy
az erdélyi közösségfejlesztés során nagyobb arányban tapasztalhatók helyi
gazdaságfejlesztésre, vidékfejlesztésre irányuló tevékenységek is, például közösségi
gazdaságfejlesztés. Ezzel szemben a magyarországi válaszokból inkább a
fesztiválszervezési, közművelődési, közéleti programok kerültek elő nagyobb
hányadban.
Az iskolai végzettséghez kapcsolódóan kíváncsiak voltunk, hogy a kitöltő rendelkezik-e
művészeti, kézműves végzettséggel. A magyarországi minta esetében kiemelkedő
értékkel bírt azok aránya, akik maguktól, autodidakta módon tettek szert a tudásukra.
Erdély esetében tisztán kijött, hogy a válaszok jobban eloszlanak az általunk megadott
válaszlehetőségek között; itt is jellemző az autodidakta módon való tanulás, azonban
nagyobb arányban válaszolták azt, hogy a szüleiktől tettek szert a tudásra. Ezen kívül
Erdély esetében nagyobb volt azok aránya, aki nem rendelkezik semmilyen művészeti
képesítéssel.
A foglalkoztatás kérdéséhez visszakanyarodva szintén egyértelműen megállapítható,
hogy Erdélyben sokkal magasabb azok aránya (62%), akik önkéntes formában végzik
közösségfejlesztő tevékenységüket. Ezzel szemben Magyarországon az önkéntesség
mellett sokkal hangsúlyosabb azok aránya is, akik főállású közösségfejlesztők.
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Érdekes eleme volt kutatásunknak a médiahasználati szokásokra irányuló kérdésünk. A
kapott kép a két országra lényegében megegyezik; az elmúlt évek trendje a
közösségfejlesztésben is megfigyelhető; az online felületek, azon belül is a közösségi
média felületei térnyerése óriási a hagyományosnak tekinthető médiafelületekkel
szemben. Mindkét minta esetében a Facebook és az e-mail használata kiemelkedik. Míg
Magyarországon a harmadik helyen szerepel a Messenger, addig Erdélyben megőrizte
ezt a pozíciót a nyomtatott sajtó, a helyi újság.
A szervezett programok témakörét tekintve sem tapasztalhatunk különbséget; mindkét
országban a kulturális, a sport, illetve az ifjúsági, illetve családi és gyermekprogramok a
legnépszerűbbek.
1-től 10-ig terjedő skálán kértük, hogy jelöljék meg, mennyire nyitott a megszólított
célközönség a közösségfejlesztő programokra. A válaszok alapján megállapítható, hogy
Erdélyben fogékonyabbak az emberek (6,95-ös átlag) a közösségi programokra.
Magyarországról érkezett válaszok alapján ez a szám 6,44. A korosztályok szerint
vizsgálva mindkét minta alapján az állapítható meg, hogy gyermekek és az idősek a
legfogékonyabbak a különböző programokra, míg a serdülő korosztály mutat a legkisebb
érdeklődést.
Ehhez kapcsolódóan a válaszokból megállapítható, hogy az erdélyi válaszadók sokkal
nagyobb hányada (72,5%) véli úgy, hogy saját településükön inkább javult a közösségi
élet, szemben Magyarországgal, ahol ugyanez az arány 43,4 százalék. Magyarország
esetében lényegesen többen (válaszadók 17,2 százaléka) válaszolták azt, hogy inkább
romlott a közösségi élet. Erdély esetében ez az arány 6,1 százalék. Ezt a különbséget a
fentebb bemutatott szignifikancia vizsgálatunk is bizonyította.
A finanszírozásbeli különbségekre a szignifikancia vizsgálatunk már kitért. A
közösségfejlesztési programok finanszírozásában Erdélyben sokkal nagyobb jelentősége
van a különböző adományoknak, valamint az adófelajánlásoknak, de cégek, szervezetek
is sokkal nagyobb arányban támogatják ezeket a tevékenységeket, mint
Magyarországon. Az egyházak támogatása is számottevőbb, mint Magyarországon. Noha
a támogatások jelentős hányada nem anyagi támogatás, az egyházak kiemelt szerepet
játszanak az erdélyi magyar közösségek megmaradásában. Erre már fentebb is
kitértünk.
Érdekes képet kaptunk a pályázati aktivitást vizsgálva. Meglepő módon Erdély esetében
a válaszok alapján jelentősen magasabb pályázati aktivitást mértünk. A kapott 74,2
százalékos válasz 12 százalékponttal magasabb a Magyarországon mért értéknél. Ha
jobban belegondolunk, mégsem olyan meglepő ez. A kapott eredmény azt bizonyítja,
hogy az Erdélyben működő civil szervezetek működésüket tekintve sokkal nagyobb
mértékben vannak rászorulva a pályázati pénzekre; működésük, a közösségfejlesztő
tevékenységük sikeressége jelentős mértékben függ ezektől a forrásoktól. Ezt támasztja
még inkább alá, hogy a válaszadók több mint 60 százaléka pályázott az elmúlt egy évben
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valamilyen anyaországi forrásra. A kérdés során kapott eredmények azt is sejtetik, hogy
a hazai civil szervezetek tőkeerősebbnek bizonyulnak erdélyi társaiknál.
A közösségfejlesztést segítő tevékenységek, programok között a két országban azonos
dolgokat említettek. Ilyenek például a közös foglalkozások tartása, az egyéni- és
csoportos beszélgetések, alkotóműhelyek.
A közösségi kapcsolatok kialakulását gátló tényezők között is azonos válaszokat
kaptunk. A leggyakoribb gátló tényezők a motiváció hiánya, a szakképzett előadók,
animátorok hiánya, valamint az idő hiánya.
Arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket kellene tenni a helyi közösségek fejlesztése
érdekében szintén azonos válaszokat kaptunk a vizsgált két területen. A leggyakrabban a
nagyobb számú, szakképzett, jól megfizetett közösségfejlesztő szakemberek
alkalmazását említették, de fontosnak tartják a helyi közösségek közösségfejlesztésben
való szélesebb körű bevonását, valamint a fiatalabb korosztályok hatékonyabb
megszólítását, valamint a kommunikáció, információcsere javítását az önkormányzatok,
a civil szervezetek, az egyházak, valamint a lakosság között.
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Összefoglalás
A magyarországi és romániai (erdélyi) közösségfejlesztési szokásokra irányuló kvalitatív
kérdőíves kutatásunk célja az volt, hogy bemutassa a két térség közösségfejlesztési
attitűdjeit, módszereit, kihívásait. Jelen kutatási zárójelentés célja ennek eredményeinek
bemutatása volt. A tanulmány során részletesen kitértünk a kutatás módszertanára,
hátterére, körülményeire, valamint röviden felvázoltuk a térség, leginkább a két vizsgált
ország társadalmi helyzetét külön kitérve a magyarországi hátrányos helyzetű
térségekre, ahol különösen fontos szerep hárul a közösségfejlesztés sikerességére,
ugyanis ezen áll, vagy bukik egy térség, vagy akár települések fennmaradása. A
hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásában fontos szerepe van a vitális,
gazdaságilag prosperáló közösségeknek, melyek megléte nélkül egy térség halálra van
ítélve. A tanulmányban a beérkezett kérdőív eredményeit ismertetve próbáltuk
bemutatni a magyarországi és erdélyi közösségfejlesztés helyzetét. A kutatás arra a
kérdésre is kereste a választ, hogy milyen különbségek tapasztalhatók a két ország
közösségfejlesztési szokásaiban, lehetőségeiben, módszereiben. De nem csak ezekre a
kérdésekre kerestük a választ; megvizsgáltuk azt is, hogy Magyarországon belül
tapasztalható-e bármiféle eltérés az ország nyugati, illetve keleti régiói között
közösségfejlesztés terén. Erre a kérdésre a minta nagysága miatt nem kaptunk teljes
mértékig kielégítő választ, azonban megállapítható, hogy számottevő különbségek nem
tapasztalhatóak a két országrész között.
Összességében megállapítható, hogy mind a magyarországi, mind pedig az erdélyi
közösségfejlesztés sok esetben azonos tulajdonságokkal bír. A szociodemográfiai
szempontokat tekintve nem tapasztaltunk számottevő különbségeket, s magára a
közösségfejlesztésre irányuló vizsgálataink is számos esetben mutattak egyezőséget.
Legnagyobb részt azonosak a szakmabeli módszerek, kihívások, a szervezett programok,
tevékenységek köre is, azonban számos tekintetben eltér a két terület gyakorlata.
Ilyenek például a finanszírozásbeli különbségek, vagy akár Erdély esetében az egyházak
nagyobb szerepvállalása a közösségfejlesztésben, de említhetnénk a pályázati aktivitás
nagyobb arányát is; maguknak a pályázati lehetőségek szerepét, fontosságát egy kevésbé
tőkeerős erdélyi civil szervezet életében.
De talán a legmarkánsabb különbség a magyarságtudatra vezethető vissza. Míg
Magyarországon elsősorban azért jár az ember közösségi rendezvényekre, hogy
kikapcsoljon, szórakozzon, kizökkenjen a hétköznapokból; s a rendezvényeket szervező
személyeket, szervezeteket, cégeket is jelentős mértékben a minél magasabb profit
vezérel, addig az erdélyi magyarság szempontjából egy-egy táncház, vagy más
hagyományőrző rendezvény, kézműves foglalkozás a magyarként való megmaradást
jelenti. Sok esetben ezek a rendezvények, programok jelentik az egyetlen lehetőséget
számukra, hogy ápolják magyar nyelvüket, kultúrájukat. És ez nem csak Erdélyre igaz,
hanem az összes külhoni magyar közösségre nem csak a Kárpát-medencében, hanem a
teljes diaszpórában.
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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:
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

X

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)

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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X

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.

0.

Nem tudom

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
1.

Néptánc

2.

Zene

3.

Népzene

4.

Képzőművészet

5.

Film

6.

Fotó

7.

Népi kézművesség

8.

Színház

X
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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?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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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?
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

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Korcsoport

4. Felnőttek
(35-től 65-ig)
5. Idősek
(65 év fölött)
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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
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:…

%-os arány

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

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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