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JUHÁSZ ERIKA – PETŐ LILLA: 

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 
 

 
A hálózatkutatás jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő 

tudományterület, amely a matematika berkeiből már az 1970-es években 

kilépett, és a társadalomtudománnyal és természettudománnyal foglalkozó 

kutatók érdeklődését is felkeltette. Mostanra nem maradt szinte olyan 

tudományterület, ahol nem indultak volna meg hálózatkutatások (az emberi 

agy feltérképezése, az élőlények vizsgálata, az internet feltérképezése stb.). 

A vizsgálódás alapja, kiindulópontja a hálózat megléte, amely egy olyan 

komplex rendszert takar, ahol az egységek a köztük lévő kölcsönhatás 

következtében egységes viselkedési rendszert alakítanak ki. Ezt a komplex 

rendszert a csúcsok és élek alkotják, amelyekből létrejön a hálózat, amit a 

matematika nyelvére lefordítva gráfnak nevezünk. A huszonegyedik 

században elengedhetetlen a komplex rendszerek vizsgálata, így a 

közművelődésé és a neveléstudományé is, hiszen számos olyan kapcsolatot, 

mintázatot lehet felderíteni, amelyekkel az együttműködéseket, az 

egymáshoz való viszonyokat, az információ áramlását lehet felkutatni. 

 

Korunk kulcskihívása a hálózatban való gondolkodás. Nem véletlen hát, 

hogy jelen kötetünk is a „Hálózatok a művelődésben és felnőttképzésben” 

címmel ezzel a „kihívással” foglalkozik. A könyvünk három részben mutatja 

be a hálózatok egy-egy elemét a felnőttképzés és művelődés területén. 

 

A kötet első részében néhány közművelődési kutatást mutatunk be, amelyek 

közül kiemeljük Fekete Rita tanulmányát, aki egy település példáján 

keresztül vizsgálja a közművelődés rendszerét a közösségek tükrében. 

Túristvándit, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülést vizsgált 

kvalitatív és kvantitatív módszerekkel, amelyből elkészült a településről egy 

SWOT-analízis is. Úgy gondoljuk, hogy a közösségi felmérés módszere és a 

közösségépítés hatása, gyakorlati alkalmazásának eredményei nem csak 

Túristvándira relevánsak, hanem minden hasonló szerkezetű település 

számára is. Ezért nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a kistelepülésekre és 
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azok fejlesztési folyamataira, illetve szükséges az is, hogy irányt mutassunk 

a kistelepülések számára olyan szempontból, hogy hogyan is érhetnek el 

változásokat helyi szinten a saját lokális területükön. 

A kötet második részegysége a felnőtteket vizsgálja a tanulás és képzés 

világában. Ebből az egyik tanulmány kimutatja, hogy a felnőtt tanulás 

eredményességének feltétele, hogy ismerjük a hallgatók motivációját, 

érdeklődési területeit. Ehhez szükséges a képzési tartalmakat, a tanulási 

formákat fejleszteni. Nem előzmények nélküli a felnőtt tanulók 

sajátosságainak kutatása. Több hazai és nemzetközi vizsgálat foglalkozik a 

felnőtt tanulók aktivitásával, motivációjuknak, a tanulásuk akadályainak 

vizsgálatával. Márkus Edina jelen kutatásában ezen folyamatokat vizsgálja 

magyarországi vonatkozásokban. 

A harmadik részben az online és offline közösségi hálózatok vizsgálataiba 

tekinthetünk be. Korunk egyik legnagyobb kihívása – nem csak a pandémia 

hatására –, hogy az online térben is meg tudjuk szólítani a közösségeinket és 

legfőképpen az ifjúságot. Csaba Alexa a Hangadók az ifjúság szociális 

életében cikkében azt kutatja, hogy vajon a fiatalok szocializációja mennyit 

változott, kik is a meghatározó szereplők a fiatalok szemében. Végső soron 

azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy napjaink ifjúsága egyszerre képviseli a 

múlt és a jelen értékeit, felnéznek családjukra, tisztelik és becsülik őket, 

fontosnak tartják azt a szociális környezetet, amelyben élnek, mindemellett 

pedig maximálisan élnek a digitális világ nyújtotta lehetőségekkel, amely 

nélkül az életet már el sem tudja képzelni ez a generáció. 

 

A kötet a hálózatkutatás különböző részterületeit mutatja be, és egyben 

hálózatot képez a kutatók, a szakemberek között, akiket foglalkoztat a 

közművelődés és felnőttkori tanulás kutatása és fejlesztése. Hasznos 

olvasmányélményeket, hasznos hálózatépítést kívánunk minden kedves 

olvasónknak! 
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Fekete Rita 

KISTELEPÜLÉSEK KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI – TÚRISTVÁNDI 

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉSE MENTÉN 

 

 

Abstract: In my study i try to explore Túristvándi's community life and 

development suggestions. At first I am going to demonstrate the settlement's 

characterization by the factors of urban development known in social 

geography's practice (Hartl 2009). I am studying the geographical 

environment, society, economy, the factors, the structure and the control of 

technical architecture. For the preparation of the study I have used 

quantitative methods (Babbie 2017): I present the charasteristics of the 

settlement with already existing statistical data and with source from 

different literatue and interenet which iare generally typical to the 

settlements in Hungary. After that i was trying my best with qualitative 

methods, interviews to get a bigger picture of the settlement and it's life. 

In the essay I think it is important to highlight the education, training and 

culture, community culture fields and related to those presenting the 

problems and objectives of the settlement with a SWOT analysis (Kotler 

2006) and in connection with those, I am formulating perspectives and 

making proposals regarding to the improvements. 

In my opinion placing stronger emphasize on communities and non-

governmental organizations is necessary to achieve the developments by 

organizing and empowering those and holding the resources in place. I think 

the government of the settlement should include the people in the 

preparation of decisions and in the formulation of needs. Túristvandi can 

become the cultural and economic centre of the region with proper 

improvements and assistance as well as with active social participation and 

with the will and activities of the community. 
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Bevezetés 

A közösségekre nagy veszélyt jelent a globalizáció és a fogyasztói 

társadalom is. Saját megfigyeléseim alapján a mai társadalmi magatartást 

leginkább a termékek és áruk vásárlása határozza meg, ebben látják az 

“értéket” az emberek. Háttérbe szorulnak ezek mellett a valódi értékek, a 

közösség, a család, a hagyományok és szokások, valamint azok a normák, 

amelyek értéket képviselnek a kultúránkban. Ez a globális probléma nem 

csak a fiatal generációkat érinti, hanem ugyanúgy az idősebb korosztályok 

esetében is megjelenik, a technikai fejlődés hatására pedig egyre távolabb 

kerülnek egymástól az emberek, a telekommunikáció válik hangsúlyossá a 

személyes kapcsolatokkal szemben. Ezért érzem úgy, hogy van 

létjogosultsága a közösségfejlesztésnek a mai társadalomban, emiatt is 

szeretnék foglalkozni ezzel a témával komolyabban. A kistelepülések 

esetében is úgy gondolom, hogy jelen van ez a probléma, hatványozottan is 

akár, hiszen a közösségek és azok aktivitása is negatív irányban eltér a városi 

közösségekétől.  

Jelenlegi lakóhelyemet, Túristvándit választottam példának és vizsgálandó 

településnek annak érdekében, hogy bemutassam, milyen lehetőségei vannak 

egy kistelepülésnek a közművelődési tevékenységekre, a közösségek 

alakulásának és alakításának folyamataira. 

Az alkalmazott kutatás során kvalitatív és kvantitatív módszereket is 

alkalmaztam, már meglévő statisztikai adatokból és különböző egyéb 

forrásokból igyekeztem feltárni dokumentumelemzéssel a Túristvándival és 

a kistelepülésekkel, a közösségekkel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

minden releváns információt és adatot, illetve félig strukturált interjúkat is 

készítettem helyi lakosokkal a településről. A tanulmány szerkezetét tekintve 

fontosnak tartottam, hogy a kezdeti részekben az elméleti bemutatás során 

fogalomtisztázással kezdjek, így elsőként a közösségfejlesztést mutattam be, 

majd a közösségi felmérés módszerét, annak lényegi elemeit.  

Ezután konkrétan Túristvándira, mint vizsgált településre koncentráltam, 

nagyobb hangsúlyt fektetve az oktatás, képzés és a kultúra, közművelődés 

területekre, majd mindezek kapcsán egy SWOT analízissel igyekeztem 

feltárni a településen lévő problémákat és célokat, és ehhez kapcsolódóan 

perspektívákat, közösségfejlesztési javaslatokat megfogalmazni a 

fejlesztéseket illetően. Mindezeket egészítettem ki az interjúk 

eredményeivel. 
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A félig strukturált interjúk nem véletlenszerű mintavételi eljárás alkalmával, 

célirányosan meghatározott személyekkel készültek el egyéni formában. 

Az elméleti háttéranyag bemutatása a szakma neves képviselői által írt 

tanulmányok, könyvek és kötetek, cikkek és egyéb források révén valósult 

meg. A választott település, Túristvándi bemutatása elsősorban Hadházy Pál, 

református lelkész néprajzi dolgozatai, illetve Makay Béla tanár úr kézirata 

által volt lehetséges. Emellett interjúk, internetes anyagok segítették a 

tanulmány elkészítését.  

 

Közösségfejlesztés, mint a településfejlesztés eszköze 

Varga A. Tamás és Vercseg Ilona álláspontja szerint a közösségfejlesztés 

„elsősorban települések, térségek, szomszédságok közösségi kezdeményező- 

és cselekvőképességének fejlesztését jelenti, amelyben kulcsszerepe van a 

polgároknak, közösségeiknek és azok hálózatainak, valamint a helyi 

szükségletek mértékében a közösségfejlesztőknek is, akiknek bátorító-

ösztönző, informáló, kapcsolatszervező munkája életre segítheti vagy 

kiegészítheti, megerősítheti a meglévő közösségi erőforrásokat”. (Varga A. – 

Vercseg 1998:22) 

„A közösségfejlesztés elsődlegesen a kialakulás folyamatára koncentrál, a 

közösségi kezdeményező- és cselekvőkészség kibontakozására.” (Kleisz – 

Dóri 2018:7) 

“A közösségfejlesztési folyamat egy településen a lakosság megszólításával 

és bevonásával – aktivizálásával – kezdődik, majd a problémák 

felismerésével és azok nyilvánossá tételével folytatódik, melynek során mind 

többen kapcsolódnak a folyamathoz, és jutnak el a közösségben 

megfogalmazódó feladatok felismeréséhez és közösségi megoldásához, 

mégpedig ismereteik és képességeik fejlesztése útján, a lehetséges 

partnerekkel együttműködve.” (Varga A. – Vercseg1998:86) 

 

Közösségi felmérés 

A közösségi felmérés “a település humán-, természeti- és gazdasági 

erőforrásait felmérő és aktivizáló” gyűjtőmódszer, amely “több módszert 

magába ötvöző folyamat, s e tekintetben tulajdonképpen nem is csak egy 



Fekete Rita 

18 

módszer, hanem egy bonyolult, többfejezetes közösségi fejlődési folyamat, 

néha maga a helyi cselekvés.” (Varga A. – Vercseg1998:108;111) 

A közösségi felmérés legfőbb célja a helyi cselekvés megindítása és a 

lakosság aktivizálása. Emellett célja továbbá a “közös, lakossági cselekvési 

terv készítése, amely nemcsak tartalmazza a településen élők szükségleteit, 

saját jövőjükre, településükre vonatkozó elképzeléseit, de amelyben a 

lakosok aktív szerepet is vállalnak a tervek megvalósításában.” (Varga A. – 

Vercseg1998:111) Ennek elérése érdekében célja a közösségi felmérésnek 

az, hogy a lakosok együttműködjenek nem csak egymással, hanem a civil 

szervezetekkel, az önkormányzattal és a gazdasági élet szereplőivel is 

egyaránt. Célja továbbá a helyi közösségek tartós fennmaradásának 

elősegítése, a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, és új 

közösségek létrejöttének ösztönzése, támogatása és elősegítése.(Varga A. – 

Vercseg1998:111) 

Mint már említettem, a közösségi felmérés egy gyűjtőmódszer, amely a 

következő módszereket foglalja magába: interjúkészítés, nyilvános 

beszélgetések, jövőműhely, közösségi kérdőívezés és SWOT-analízis. 

(Varga A. – Vercseg1998:108) 

Visszautalva a meghallgatás szükségletére, fontos megjegyezni, hogy az 

emberek beszéltetése és meghallgatása nagyon fontos mozzanat a 

közösségfejlesztési folyamatokban. Ezáltal kerülnek felszínre a problémák, 

észrevételek és javaslatok, illetve igények a helyiek részéről. Nem 

elhanyagolható szempont az sem, hogy a problémák és konfliktusok egy 

része félreértésből származik, így a beszélgetés során ezeknek a 

félreértéseknek a tisztázása is nagy előrehaladást jelenthet ebben az esetben. 

Emellett fontos tényező a beszélgetés és meghallgatás folyamatában a 

bizalom kiépítése és megerősítése egymásban, amely a későbbi cselekvési 

szakaszban, az együttműködés során lesz kulcsfontosságú. 

 

Egy kistelepülés vizsgálata 

A következő fejezetben az általam kutatott és vizsgált települést, 

Túristvándit szeretném bemutatni. Fontosnak tartom bemutatni a település 

jellemzőit, a történetét, hiszen egy több évszázadra visszanyúló múltat tudhat 

maga mögött a község. Sajnos kevés olyan szakirodalom áll rendelkezésre, 

amely a települést és annak múltját, jellemzőit mutatja be, ennek ellenére 
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azok a dokumentumok, amelyek erről írnak, részletesek és majdnem teljes 

mértékben lefedik Túristvándi történetét a kezdetektől egészen napjainkig.  

Elengedhetetlen szempont jelen esetben Túristvándi vizsgálata a 

településfejlődési tényezők mentén, így ebben a fejezetben erről is 

részletesebben kívánok írni. Igyekszem összegyűjteni a településről 

fellelhető összes releváns információt, amelyek segítségül szolgálhatnak a 

települési SWOT-analízis elkészítésében, amely által átláthatóbb képet 

kaphatunk a községben lévő problémákról, illetve célokról, lehetőségekről. 

A SWOT-analízis különböző pontjait az interjúkban kapott válaszokkal 

egészítettem ki. 

 

Túristvándi bemutatása, múltja, jellemzői 

Túristvándi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Észak-keleti csücskében, a 

szatmári tájegységben, a Szatmári Tiszahát területén, Túr folyó által alkotott 

félszigeten helyezkedik el. A folyó a községet 99 kanyarral öleli körül. 

(Bethlen Gábor Népfőiskola2013) A település népessége 2019.01.01-jén a 

KSH adatai szerint 775 fő. 

 „"Tur
1
" praediumról az első feljegyzés 1181-ből származik, bár az még nem 

bizonyított, hogy a mai Túristvándi helyén feküdt-e vagy sem.” 

(Hadházy1986:44)  

A Tur nevű település felbomlott, s a XIII. században helyette jött létre 

Istvándi. Istvándit már a Szente-Mágócs nemzettség telepítette be. 

(Makay1974) A nemzettség István nevű fiáról kapta a nevét a település. 

Isthfandi alakban írták. A –d kicsinyítőképző, míg az –i az akkori birtokos 

eset egyik alakja volt, így a mai magyar jelentése: Istvánkáé. 

(Hadházy1986:44-45) A település majd csak 1908-ban vette fel a 

Túristvándi nevet, melyet ma is visel. (Makay1974) 

1315-ben már biztosan vízimalom működött Túristvándiban, mindazonáltal 

feltehetőleg nem a mostani vízimalomra utalhatnak a leírások és oklevelek, 

hanem egy, a maihoz talán hasonló, és a helyén álló épületre. (Makay1974) 

„Túristvándi temploma az 1470-80-as évek második felében épült. A falu fő 

birtokosai, így valószínű templomának építői és kegyurai Kölcsey és a 

Kende családok voltak, de a 16. századtól kisebb nagyobb részbirtokait 

                                                 
1A Tur elnevezés szláv eredetű, jelentése: tulok. Forrás: Makay Béla (1974): Túristvándi 

története 1181 és 1975 között. (kézirat) 
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találjuk itt két főúri családnak: a Perényieknek és a Báthoryaknak.” 

(Középkori Templomok Útja2020) 

1547-ben Perényi János is részt szerzett az itt lévő birtokokból. „Istvándiba a 

reformáció Bereg megyéből szivárgott át, onnan is a vásáros helyekről. A 

reformáció legelső pártfogója Perényi János volt. Később azonban a 

protestáns Kende család volt itt a ref. egyház támasza. 1595-ben már 

anyaegyház volt.” (Makay1974) Később azonban a Kende leszármazottak 

áttértek a római katolikus hitre. Ez által a Kende család birtokain elsősorban 

római és görögkatolikus vallású cselédeket alkalmaztak. 1900-ban már 112 

fő katolikus vallású volt. (Hadházy1986:46) 

1752-ben épült fel a mai, jelenleg is álló és működő háromkerekes malom, 

amelyről a későbbiek folyamán lesz még szó. 

1770-ben pusztító tűzvész tombolt a településen, amely a helyi református 

templomot is megrongálta, amelyet nyolc év alatt sikerült újjáépíteni. 

(Középkori Templomok Útja2020) 

Az első világháború következményei, a trianoni határok meghúzása nagy 

hatást gyakorolt Túristvándira, hiszen a kapcsolatai „megszakadtak a korábbi 

biztos mezőgazdasági piacot jelentő Kárpátaljával, Erdéllyel, és a 

mezőgazdasági ágazat népességeltartó ereje tovább csökkent.” 

(Horváth2013) 

1970. évi árvíz és az ezzel járó belvizek Túristvándit is érintették. Maga az 

árvíz nem érte el a községet, de a belvizek pusztító hatást gyakoroltak a 

településre. Ezeket a károkat árvízi segéllyel hozták helyre.  

„Túristvándi Község 1990 óta önálló közigazgatású település. (…) 1995. évi 

közigazgatási besorolás szerint rangja: község.” (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007) 

 

Túristvándi településfejlődési tényezői 

A következőkben Túristvándit a településfejlődési tényezők mentén kívánom 

bemutatni, amelyben nem csak a természeti, hanem az épített, műszaki 

környezetéről, a társadalmi-gazdasági jellemzőiről is találhatunk 

információkat. Ezek alapján szükséges elindulni a településfejlesztés útján, 

amely hozzájárulhat a közösségfejlesztéshez is. 
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Természeti tényezők 

A Túr folyó meghatározza a település életét, amely kilométereken keresztül 

folyik át a községen.  A Túr „a Tisza bal parti mellékfolyója, az országba 

való belépés pontjától (Garbolc) ásott mederben folyik, de a Sonkád mellett 

(…) a régi mederben is folyik a víz, ezt nevezzük Öreg-Túrnak.” 

(Hortobágyi Nemzeti Park2005) 

Túristvándi kifejezetten gazdag természeti kincsekben, tekintve a növény- és 

állatvilágot. Megtalálhatók itt „olyan ritka növények, mint a tündérrózsa, a 

réti füzény, a sárga nőszirom, és olyan ritka állatok, mint a keresztes vipera.” 

(Túristvándi Község Önkormányzata2007) Túr folyó partját értékes védett 

fasorok övezik. A településen található „erdőterületek nagy részét tölgyesek, 

kisebb részét akácosok, valamint keménylombú fák borítják.” (Túristvándi 

Község Önkormányzata2007) 

„A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzethez tartozik a település külterületének 

90%-a” (Túristvándi Község Önkormányzata2007). Ezeknek a területeknek 

nagy része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet 

alapján Natura 2000 területnek minősülnek. (142/2007. KvVM rendelet) 

Ilyen terület többek között az ún. Rókás legelő, „melyet ősgyep borít, 

növény és állat ritkaságok találhatóak itt meg” (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007), mint például a védett agárkosbor, amely 

megismerésére 2018-ban szakvezetéses orchidea túrát is szervezett a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága. (Hortobágyi Nemzeti Park2018) 

 

Társadalmi tényezők 

A település lakossága 2020. január 1-jén 775 fő volt. (Központi Statisztikai 

Hivatal2020) 

1. ábra: Népesség kor szerinti eloszlása 2007. január 1-jén 

 
(Forrás: Túristvándi Község Önkormányzata2007) 



Fekete Rita 

22 

Ahogy az 1. ábrában is látható, viszonylag magas az időskorúak aránya, 

amely az elöregedő társadalmak jellemzője. A népesség nagy része az aktív 

korúak csoportjába tartozik.  

„A község lakosainak 25%-a cigány etnikai kisebbséghez tartozik” 

(Túristvándi Község Önkormányzata2007). 

A Központi Statisztikai Hivatal 2011-es adatai alapján a település 

társadalmának zöme református vallású (60,6%), kisebb arányban pedig 

katolikus vallású volt (18,6). (Központi Statisztikai Hivatal2019) 

 

Gazdasági tényezők 

„Túristvándi gazdasági helyzetét, jelentős mértékben befolyásolják 

adottságai, mérete és földrajzi elhelyezkedése.” Sajnos a település 

történelmének bemutatásában is feltárt periférikus helyzete miatt magas és 

tartós a munkanélküliség a községben, a legnagyobb foglalkoztató maga az 

Önkormányzat. (Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

 

2. ábra: Foglalkoztatás és munkanélküliség aránya 

 
(Forrás: Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

 

A település lakossága elsősorban mezőgazdaságból él, hiszen a települési 

adottságok és a szerkezet, a berendezkedés mind erre alkalmasak a 

leginkább. A legközelebbi város, Fehérgyarmat csak néhány embernek jelent 

állandó munkát. Ennek egyik oka a munkavállaló részéről a közlekedés 

nehézsége idő, energia és pénz vonatkozásában.  A munkáltatók 

szempontjából a közlekedési költségek csökkentése a cél, így inkább a 

közelebb fekvő települések munkavállalóit preferálják. (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007) 
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A településen magas a nevelő szülőknek a száma. Ezeknek a családoknak a 

legfőbb jövedelemforrásuk az államilag gondozott gyermekek után járó 

támogatások, illetve a gondozásuk után járó fizetés. Mivel ez 

munkaviszonynak nem tekinthető, csupán szolgálati idő, így a legtöbben a 

nevelő szülői tevékenységek mellett főállásban dolgozik.  

„A településen összesen 10-12 szálláshely működik, összesen 220 

férőhellyel”, a településen élő családok közül kb. 10 él idegenforgalmi 

tevékenységekből. (Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

Túristvándiban kevés a vállalkozások száma, nagy beruházások szinte meg 

sem valósulnak a településen.  

 

Műszaki tényezők 

Túristvándi Fehérgyarmattól 15 km-re található. „A község a 491-es útról 

Penyigénél leágazó alsórendű úton érhető el. A Kölcse, Szatmárcseke, 

Tiszakóród, és Kömörő által közrefogott Szatmári Tiszahát területén 

helyezkedik el” Területe 1522 ha. (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007). 

A villany, víz és gáz ellátottsága kielégítő a településen. „Az ivóvízhálózatra 

rákötött lakások aránya elfogadhatónak mondható”, mindazonáltal a 

szennyvízhálózat jelenleg nem kiépített a településen. (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007) „A szervezett szilárd kommunális hulladékgyűjtés 

megoldott, de szakszerű elhelyezése nem biztosított.” (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007) A településen biztosított a postai szolgáltatás. 

Önálló háziorvosa nincs a településnek, a szomszédos Szatmárcsekével egy 

háziorvos látja el a betegeket. „A házi orvosi, és védőnői szolgálat a 

település tulajdonában lévő orvosi és védőnői rendelőben működik.” 

(Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

„A Gondozási Központ biztosítja az idősek nappali ellátását, a házi 

segítségnyújtást. A komplex ellátás része a családsegítő- és gyermekjóléti 

szolgálat, melyet társulásban a többcélú kistérségi társulás útján mikro 

körzet központként, még másik 9 településen is Túristvándi lát el.” 

(Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

Szabadidős és kulturális tevékenységeket tekintve a sportpálya biztosítja a 

szabadtéri sportolás lehetőségét, kemping várja a nyaralókat, a szabadtéri 
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színpadon nagyobb kulturális rendezvények tartása is lehetséges. 

(Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

Túristvándi nem csak természeti értékekben, hanem épített értékekben is 

gazdag. Legfontosabb épített az ipartörténeti szempontból egyedülálló 

vízimalom, „amely egész Európa egyetlen ilyen felépítésű és méretű, mai 

napig működőképes vízimalma (…) Építését XVIII. század végére teszik.” 

(Bethlen Gábor Népfőiskola2013) A vízimalmot 1952-ig használták, ámbár 

mai napig működőképes. A műemlékké nyilvánítás óta a malom történetét 

bemutató múzeumként működik, mely évről évre egyre több látogatót, 

turistát vonz a településre, melynek köszönhetően a vízimalom már a megyei 

értéktárban szerepel épített környezet szakterületi kategóriában.  (PK 

interjú2019) 

Másik fontos épített értéke a településnek a református templom, amely az 

1470-80-as évek második felében épült gótikus stílusban. (Középkori 

Templomok Útja2020) 

 

Szerkezeti tényezők 

Túristvándi településszerkezete az alaprajzát tekintve többutcás szalagtelkes 

útifalu.  

A település két részre, beltéri területre és kültéri területre osztható. 

„Belterülete 100 ha-t, külterülete 1422 ha-t ölel fel. A külterületnek jelentős 

részét képezik a mocsarak és ecsetpázsitos rétek.” (Túristvándi Község 

Önkormányzata2007) 

A település központja magában foglalja a polgármesteri hivatalt, a postát, az 

óvodát, az iskolát, a konyhát és ebédlőt, az élelmiszerboltot, illetve az 

IKSZT-t. A fontos infrastrukturális intézmények és szolgáltatások a falu 

középpontjában találhatók.  

 

Irányítási tényezők 

A település jelenlegi polgármestere 2013 áprilisa óta Lakatos Tibor, aki a 

Fidesz-KDNP színeiben indult a választásokon. A képviselő testület tagjai: 

Alexa Arnold, Pásztor Csaba, Tukacs László és Vígh Gyula. (Bethlen Gábor 

Népfőiskola2020) 
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A település kisebbségi önkormányzattal rendelkezik, melynek tagjai: Alexa 

László Arnold, Alexáné Mursa Etelka, Lakatos Zsolt, Bégány Ferencné, 

Balogh Alexandra Irén, Lakatos Oszkár, Mursa Gyula. (Nemzeti Választási 

Iroda2020) 

Ugyan a trianoni határok meghúzása hátrányosan érintette a települést a 

kapcsolati tőke szempontjából, ennek ellenére ma három testvértelepülése is 

van Túristvándinak: a szlovákiai Iske, a romániai Túrterebes és a Somogy 

megyei Somogytúr. (Túristvándi Község Önkormányzata2007) 

Civil szervezeteket tekintve nem túl erős a település, összesen három civil 

szervezet működik Túristvándiban. Ezek a következők: 

 Túristvándi Gazdakör kevésbé aktív, érdekképviseleti szervezet, 

amelynek szükségességét az aktív mezőgazdasági tevékenységek 

hívták életre, 

 Túristvándi Polgárőrség, amely korábban megfelelően és aktívan 

működő szervezet volt, azonban mára már inaktívak 

 Túristvándi Községi Sport Egyesület a legaktívabb civil szervezet 

Túristvándiban, hiszen a megfelelő sporttevékenységek 

népszerűsítése és a sportalkalmak lehetőségének biztosításán túl a 

közösségi élet fellendítése is célja, illetve igyekszik hatékonyan részt 

venni az oktatás területén is, harmonizálni a sportot, az oktatást és a 

közösségeket. (Civil szervezetek helyi keresője2020) 

 

Oktatás és kultúra 

A tanulmányban részletesebben ki szeretnék térni az oktatás és kultúra 

jellemzőire a településen, így egy külön alfejezetben kívánok írni ezekről a 

területekről. Az oktatás és kultúra nagyban hozzájárul a település 

lakosságának életszínvonalának megfelelő szinten tartásához, hiszen a 

kielégítő oktatás tudatos állampolgárokat, míg a kultúra és közművelődés 

pedig művelt állampolgárokat nevel. Elengedhetetlen tehát, hogy egy 

település bemutatása és vizsgálata során az oktatás és kultúra bemutatása 

megtörténjen, így a következő fejezetben az oktatás, képzés, illetve a kultúra 

és közművelődés jellemzőiről kívánok írni. 
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Oktatás és képzés 

A településen 250 éve működik iskola. A mai iskola épületét 1960-ban 

kezdték el építeni. (Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola2017) Az 

intézmény jelenlegi fenntartója és működtetője 2017. január elseje óta a 

Mátészalkai Tankerületi Központ. A túristvándi iskolában 8 tanterem, egy 

fejlesztő kisterem és egy tornaszoba található, amelyek két épületben 

helyezkednek el. Az egyik épületben öt tanterem, a fejlesztő terem és a 

tornaszoba található, a másik épületrészben, az ún. főépületben három 

tanterem, a nevelői és igazgatói szoba kapott helyet. (Túristvándi Molnár 

Mátyás Általános Iskola2017)  

Túristvándiban 12 fő pedagógus, 1 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül 

segítő és 2 fő technikai munkatárs dolgozik. Az iskolában diákönkormányzat 

és alsós, illetve felsős munkaközösség is működik. Ennek ellenére a tanulók 

létszáma az utóbbi években drasztikusan csökkent, mindazonáltal a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma folyamatosan 

növekszik. (Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola2017) 

 A Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola „a térség egyetlen olyan 

cigány kisebbségi programot biztosító intézménye, melyben a cigány 

nyelvoktatása beépül a tantervbe is” (Túristvándi Község 

Önkormányzata:2007). Emellett sajátossága az intézménynek a sakk 

oktatása a felső tagozatos osztályokban, amely az iskola régi hagyományai 

közé tartozik. (Túristvándi Molnár Mátyás Általános Iskola2017) 

Az oktatás és képzés témakörében meg kell említeni a Bethlen Gábor 

Népfőiskolát, amelyet Túristvándiban 2007-ben hoztak létre, azonban 

hivatalos bejegyzésre még nem került sor, mindazonáltal a program már 

2005-ben elindításra került.  „A népfőiskola olyan nyitott tanulási, képzési 

közművelődési intézmény (művelődési ház, művelődési központ vagy 

kulturális központ), amelynek elsődleges tevékenysége az egész életre 

kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, különösen a felnőtt korosztály 

számára szakmai képzések szervezése” (1997. évi CXL. törvény). 

Jogilag a túristvándi Népfőiskola az Ung-Tisza-Túr Európai Területi 

Együttműködési Csoportosulás által alapított felnőttképzési intézmény. 

Működése nemzetközi szinten zajlik, hiszen Magyarországon kívül 

Ukrajnában, Romániában és Szlovákiában is működik (ha nem is 

ugyanolyan formában). A Bethlen Gábor Népfőiskola „olyan szakmai 
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önállósággal rendelkező felnőttképző intézményként működik, amely segíti 

az állampolgári minőség fejlesztését, szervezi az iskolán kívüli művelődés 

különböző formáit, korszerű ismereteket nyújt, szakmai képzéseket vezet, 

átvállalja az egyes önkormányzati feladatokat.” (Bethlen Gábor 

Népfőiskola2007)  

A Népfőiskola küldetésnyilatkozata szerint az őseink vallási hagyományait 

tiszteletben tartva működik, azonban nem zárkózik el a szabadgondolkodású 

emberektől, bármilyen nemű világnézettől sem, igyekszik tolerálni a 

különböző egyházak nézeteit és hitét és a más-más filozófiákat is a 

közösségek érdekében. Az alapvető értékekről így írnak a 

küldetésnyilatkozatban: „alapvető értékeinknek tekintjük az Evangéliumok 

szellemiségét, az európai humanizmus kútfőit, és magyar népi, nemzeti múlt 

megszentelt hagyományait. A szeretetet, a szolidaritást, a közösségi 

elkötelezettséget, az emberi méltóságot és a szabadságot. De a hozzájuk 

vezető utat és közösségi erőfeszítéseket is.” (Bethlen Gábor 

Népfőiskola2007) 

A Népfőiskola célja „az emberhez méltó létfenntartás, az anyagi megélhetés 

jobb feltételeinek” biztosítása is. Igyekszik ezt a felnőttek közösségi 

művelődésével, szakmai képzésével megteremteni úgy, hogy érvényesüljön 

az élethosszig tartó tanulás paradigmája. Ehhez azonban azt a célt is kitűzte 

maga elé a Bethlen Gábor Népfőiskola, hogy megváltoztassa és 

folyamatosan fejlessze a tanulási képességeket és a tanulási kultúrát. 

(Bethlen Gábor Népfősikola2007) 

Kultúra és közművelődés 

1999. december 10-én nyílt meg Túristvándiban az ún. Teleház. (Túristvándi 

Község Önkormányzata2007). Karaova Magdolna, akkori polgármester 

hozta létre a teleházat, amelynek alapvető funkciója az interneten található, a 

helyi lakosok számára a gazdálkodáshoz szükséges információk elérhetővé 

tétele, továbbá az elektronikus ügyintézés támogatása. Néhány éven belül a 

teleház fejlesztések, képzések központja lett. (Horváth2013) 

A teleház később elvesztette alapvető funkcióját az internet globális 

terjedésével. 2013-ban a teleház épülete a községi polgármesteri hivatal lett, 

a korábbi polgármesteri hivatal épülete pedig az IKSZT-nek adott helyet. Az 

IKSZT épületét átalakítva, felújítva, berendezve 2013-ban adta át V. Németh 

Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár ünnepélyes keretek között a 

településnek. (Bethlen Gábor Népfőiskola2013) 
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Az IKSZT, tehát az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér nem csak egy 

épület, hanem egy szolgáltatás, valamint egy közösségi tér is egyben, 

melynek „eredményeként hozzáférhetővé váltak a vidéki települések 

életminőségétjavító közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, 

egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb 

szolgáltatások is” (Kary2018) 

A Túristvándi IKSZT pályázat által született intézmény. A pályázat maga 

kétfordulós volt, ahol először a Címbirtokos státuszra lehetett pályázni. 

Túristvándi elsőként nyújtotta be ezt a pályázatot, és amikor elnyerték, a 

második fordulóban pályázhattak a konkrét kivitelezésre és szakmai 

tartalmakhoz kötött infrastruktúrára, ami szintén sikeres pályázat lett. Így az 

intézmény több mint 47 millió forintos uniós támogatást kapott. (PCS 

interjú2018) 

Az IKSZT nem önálló költségvetési szerv, hanem a helyi önkormányzat alá 

tartozó intézmény, tehát önkormányzati fenntartású. Az intézmény vezetője 

Pásztor Csaba, aki felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkezik. Az IKSZT-

hez tartozik a Könyvtár is, amely azonban megyei fenntartású. Ők adnak 

minden infrastruktúrát, és finanszíroznak évente tíz programot a 

könyvtárban, amik között bábszínház, író-olvasó találkozó, koncert, 

kézműves foglalkozások vannak. A könyvtárban egy fő dolgozik, jelenleg 

képesítés nélkül. Az IKSZT hétfőtől szombatig heti 60 órában tart nyitva az 

érdeklődők számára. (PCS interjú2018) 

A településen 1998-tól kezdve működött ifjúsági önkormányzat, amely 

aktívan és megfelelően működött néhány évvel ezelőttig. Sajnos ma már 

nincs ifjúsági önkormányzat Túristvándiban. 

A kultúra és közművelődés fontosságát azonban az jelzi a településen, hogy 

a korábbi polgármester asszonnyal készített interjú során elmondta, hogy 

önkormányzati vélemény-ellentét alakult ki arról, hogy infrastrukturális 

fejlesztések (járda építése) valósuljanak meg Túristvándiban, vagy 

közművelődési szakembert foglalkoztassanak. Erre Karaova Magdolna 

válasza az volt, hogy „mire a járda, ha nem lesz, aki járjon rajta?”. A 

település vezetősége már akkoriban felismerte a problémát és igényt a 

közművelődésre vonatkozóan, hogy ez lehet a megoldás az elvándorlásra a 

településről, a helyben tartásra és az identitás megerősítésére is. 
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Interjúelemzés 

A következő fejezetben az elkészített interjúkat, annak eredményeit kívánom 

ismertetni. Interjú 6 túristvándi lakossal, félig strukturált interjú formájában, 

egyénileg készült el. Igyekeztem kitérni a települést érintő fontosabb 

területekre, például az oktatás, művelődés területeire is. A mintavétel nem 

véletlenszerű, célirányos módon történt. Az interjúalanyokat tekintve a 

kiválasztásnál törekedtem arra, hogy olyan személyeket kérdezzek meg, 

akikben potenciál lehet az aktivitásra, cselekvésre, akik aktivizáló 

folyamatokat indíthatnak be a településen. Emellett azonban fontosnak 

tartottam a helyi közművelődési szakemberrel is elkészíteni az interjút, aki 

pontos információkkal szolgált a település jelenlegi helyzetéről. Sajnos eddig 

a település polgármesterével nem sikerült interjút készítenem. 

Az interjú első részében az interjúalanyokra vonatkozó általános kérdéseket 

tettem fel, amely az alany születési évét, a foglalkozását, a végzettségét 

érinti, továbbá megkérdeztem, hogy mióta élnek a településen, és hogy 

szeretnek-e itt élni és miért. 

Életkorukat tekintve az alanyok 22-56 év közöttiek. Igyekeztem több 

korosztály véleményét megkérdezni, megtudni azt, hogy különböző életkorú 

lakosok hogyan vélekednek a saját településükről. 

Végzettségük szempontjából vizsgálva az alanyokat kiderül, hogy a legtöbb 

interjúalany (5 fő) főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezik, egy 

főnek pedig a legmagasabb iskolai végzettsége középiskolai érettségi. 

Foglalkozásuk nagyon különböző: helyi közművelődési szakember, 

postavezető, hivatásos gondnok, helyi gyerekház vezetője, 

termelő/mezőgazdasági vállalkozó, hivatalvezető. 

3 fő születése óta, 2 fő 10 évnél régebben él a településen, egy fő pedig 10 

évnél korábban költözött Túristvándiba (azonban már 40 éve kötődik a 

településhez). Minden interjúalany, - egy kivételével - igennel felelt arra a 

kérdésre, hogy szeret-e itt élni. Az okok is hasonlóak voltak: kis közösség, 

mindenki ismer mindenkit, ide köti őket a család, csendes és nyugodt a 

település. „Én már itt vagyok itthon réges régóta”, mondta P.Cs. Egy főt 

leginkább a munkája köti csak a településhez.  

Az interjú második részében a település erősségeire, értékeire; 

gyengeségeire, fejlesztendő területeire; lehetőségeire és a veszélyekre tértem 

ki az interjúalanyokkal az interjú során. Ezalapján, illetve a 
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dokumentumelemzés során feltárt információk alapján készítettem el egy 

SWOT-elemzést a településről. 

A SWOT-analízis során négy elemet vizsgálunk a települést tekintve. Az 

első a település erősségei, előnyei, azok az adottságok, amelyek erősségként 

jelentkeznek a település életében. A második a hátrányok, gyengeségek, 

amelyek a településen a fő problémák forrásait jelentik. A harmadik a 

lehetőségeik, amelyek leginkább az erősségekből fakadnak, a negyedik 

pedig azok a lehetséges veszélyek, amelyek főként a gyengeségekből 

eredeztethetők, és az egész település életét tekintve nagy fennakadásokat 

jelezhet. (Kotler2006) 

 

Erősségek Gyengeségek 

 ukrán és román határ közelsége, 

velük kiépített partnerségi 

kapcsolat és együttműködések 

 nemzetközi kapcsolatok szlovákiai 

és romániai testvérvárosok által 

 jól termő, mezőgazdasági 

művelésre alkalmas földek 

 olcsóbb megélhetés, mint egy 

nagyvárosban 

 háztáji gazdálkodás lehetősége 

 jelentős turizmus, amely 

legfőképpen a természeti 

környezetre és a Vízimalomra épül 

 magas számú vendégfogadók 

 Túr folyó közelsége 

 gyógynövények magas száma 

 természetvédelmi és Natura 2000-

es területek 

 gazdag növény- és állatvilág: ritka 

és/vagy védett fajok sokasága 

 gasztronómiai különlegességek, pl. 

málékásás töltött káposzta, kötött 

tészta leves, káposztás paszuly stb. 

 meglévő tradíciók és 

hagyományok, pl. legeltetés, 

pálinka- és lekvárfőzés, 

 magas munkanélküliség, alacsony 

foglalkoztatottság 

 kevés munkalehetőség helyben 

 lakosok elszegényedése 

 hátrányos helyzetű települések 

közé sorolható 

 magas az elvándorlás aránya, főleg 

fiatalok körében 

 magas az időskorúak aránya, 

elöregedő társadalom 

 alacsony iskolai végzettség, kevés 

a nyelvismerettel rendelkező 

személy 

 kevés beruházás és vállalkozás a 

településen 

 ipar jelenlétének hiánya 

 a nemzetközi kapcsolatok 

gyengesége 

 kevés program 

 turisztikai fejlesztések hiánya 

 rossz marketing 

 közösségek hiánya 

 érdektelenné váló lakosság a 

település iránt 

 öntevékeny, cselekvőképes 

lakosság hiánya 
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állattenyésztés stb. 

 jól működő és állandó 

közintézmények megléte, pl. 

iskola, posta, hivatal, orvosi 

rendelő, Szociális Központ, 

IKSZT, könyvtár, sportpálya, 

gondozási központ, gyermekjóléti 

szolgálat, támogató szolgálat stb. 

 szabadtéri színpad, amely alkalmas 

sokféle rendezvény lebonyolítására 

 népfőiskola működésének 

megszervezése 

 8 osztályos iskola működése, 

amelyben a cigány nyelv és 

népismeret tantárgy be van építve a 

kötelező tantervbe, emellett pedig 

sakk oktatással is foglalkoznak 

 nagy múltra tekint vissza 

 megfelelő infrastruktúra a víz, gáz, 

villany meglétét illetően 

 lakosság zöme aktív korú 

 stagnáló lakosságszám 

 békés együttélés az etnikumokkal: 

Kisebbségi Roma Önkormányzat 

jelenléte 

 kis közösség, az emberek ismerik 

egymást, összetartás 

 

 fiatalság széthúzása „A 

fiatalságnak nincs gazdája.” 

(P.Cs. interjú) 

 hagyományok, tradíciók 

gyengülése, eltűnése 

 civil szervezetek hiánya 

 szórakozási, művelődési 

lehetőségek hiánya 

 magas és folyamatosan növekvő 

roma népesség 

 periférikus elhelyezkedés 

 nehéz megközelíthetőség, ritkán 

közlekedő tömegközlekedési 

eszközök (buszok), 

összehangolatlan menetrendek 

 nincs kerékpárút 

 nincs kiépített szennyvízhálózat 

 önálló háziorvos hiánya, 

mindennapi orvosi ellátás nem 

biztosított 

 gyógyszertár hiánya 

 élelmiszerboltok és egyéb üzletek 

hiánya 

 gyenge internet- és 

televízióhozzáférés és -lefedettség 

 folyamatosan csökkenő tanulói 

létszám a helyi iskolában 

 folyamatosan növekvő hátrányos 

helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulói létszám 

 Túr folyó és a természeti 

környezet folyamatos szennyezése 

Lehetőségek Veszélyek 

 nemzetközi kapcsolatok ápolása, 

szorosabb együttműködések 

kialakítása 

 további testvérvárosi kapcsolatok 

kialakítása nemzetközi és hazai 

szinten egyaránt 

 elöregedő társadalom 

 a fiatalok elvándorlása tovább 

segíti az elöregedő társadalom 

kialakulását 

 elszegényedő társadalom 

 roma népesség további növekedése 
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 turizmus fejlesztése 

kísérőprogramok, ajándékbolt, 

faluséta, rendezvények, 

vendéglátóipari egységek 

(cukrászda, kávézó) által 

 rendezvények szervezése a 

természeti környezetre, 

Vízimalomra, molnár kultúrára, 

roma kultúrára, gasztronómiára stb. 

építve 

 vízitúrák szervezése és 

népszerűsítése 

 felnőttképzés lehetősége a Bethlen 

Gábor Népfőiskola által 

 igény a képzésekre 

 nevelő szülők képzése, a témával 

kapcsolatos térségi, regionális 

szintű találkozók, konferenciák 

szervezése 

 civil szervezetek létrehozása, 

általuk fejlesztés(ek) indítása a 

településen 

 közösségek létrehozásának 

lehetősége, azokra lakossági igény 

 lakosság bevonása a helyi 

fejlesztésekbe, ezzel érdekeltté 

tétele a település iránt 

 a települési és kisebbségi roma 

önkormányzat kapcsolatának és 

együttműködésének mélyítése 

 infrastruktúra fejlesztése 

 mindezek alapján Túristvándi a 

térség kulturális és gazdasági 

központjává válhat 

 a település periférikus helyzete 

miatt további hanyatlás mind 

társadalmi, mind gazdasági 

szempontból 

 teljes elszigetelődés 

- a hátrányos helyzet miatt a sikeres 

nemzetközi együttműködések és 

partnerkapcsolatok lehetősége is 

korlátozott lehet 

- a közlekedési infrastruktúra 

gyengesége és romlása gyengítheti 

a turizmust a településen 

- a közlekedés nehézsége miatt a 

felsőoktatási tanulmányok 

elvégzése is nehéz, ezzel is 

hátráltatva az iskolai végzettségek 

növekedését a településen 

- a tanulói létszám csökkenése miatt 

a helyi iskola bezárása 

- a magas munkanélküliség és az 

alacsony foglalkoztatottság 

csökkenti a település népesség-

megtartó képességét 

- képzett munkaerő elvándorol a 

településről (nagy)városi és 

külföldi munkavállalás céljából 

- szennyezés miatt elveszítheti a 

fontos természeti értékeit 

- beruházások és vállalkozások 

hiánya miatt korszerűtlen település 

- közösségek hiánya nem erősíti a 

helyi identitás kialakulását, amely 

további elvándorláshoz vezethet 

- „turizmus fejlesztésével a település 

elveszíti a szépségét, érdekességét, 

mert fejleszteni kell a falut: 

parkolókat kell létrehozni, amely 

károsítja a természetet, a 

környezetet.” (K.V. interjú) 
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„Az itteni emberek – akár úgy érzik, akár nem – ez egy összetartó közösség. 

Ha nincs is benne így a köztudatban, mert mindenkit a napi kis konfliktusai 

határoznak meg (…), de én emlékszem az önkéntes virágültetésektől kezdve 

sok olyan programra, amikor egy szóra rengeteg ember megmozdult. Vagy 

ami nagyon nagyon ritka már, és nekem ez egy nagyon nagy pozitívum (…), 

hogy ha Túristvándira bárhol, bármilyen módon dehonesztáló kifejezést 

használnak (…), akkor rögtön jön a ’48-as mentalitás’.” (P.Cs. interjú) 

Az interjú további részében kíváncsi voltam arra, hogy az interjúalanyok min 

változtatnának a településen, ha tehetnék, illetve, hogy a változások elérése 

érdekében milyen feladatokat vállalnának. A válaszok három csoportra 

oszthatók: közösségi élet, turizmus és a munkalehetőségek. Minden válasz 

kategorizálható valamelyik csoportba, hiszen a válaszok a következők 

voltak: közösségi élet javítása, több személyes kapcsolat; munkalehetőség, 

szórakozási lehetőségek javítása; épületek, területek jobb kihasználása 

(IKSZT, Vízimalom területe); kézműves feldolgozóipar, turisztikai 

programok. Minden megkérdezett a saját tudásával, tapasztalatával járulna 

hozzá ezekhez a változásokhoz, illetve a rendezvények, programok 

szervezésében és lebonyolításában vállalna feladatot, továbbá egy fő a 

faluszépítést is említette.  Azonban H.M. azt válaszolta arra a kérdésre, hogy 

vállalna-e valamilyen feladatot a változások elérése érdekében, hogy 

„persze, csak lenne egy olyan erős mag, ami azt mondaná, hogy akár egy 

rendezvényt szervezni, vagy egy-egy összeülést, akár mozit.” H.M. Lenne 

ennek a magnak a tagja, ha 5-10 ember ötletekkel együtt gyűlne össze. 

„Hogyha úgy látná az ember, hogy pozitív hatása van, akkor szívesen 

csinálná, viszont, én, ha azt látnám, hogy ez nem működik, az emberek 

idegenkednek tőle, akkor én ezt hamar feladnám.” (H.M. interjú) 

Az interjú harmadik része a települési szolgáltatásokkal, tevékenységekkel 

kapcsolatos kérdéseket tartalmazza, mint például programok, rendezvények; 

közösségek, közművelődés, civilek; oktatás, továbbá ebben a részben 

kérdeztem rá arra, hogy milyennek látják a település fiataljait.  

A megkérdezettek mindegyike ismeri az évente megrendezésre kerülő 

Nemzetközi Halászléfőző Versenyt, mint nagy rendezvényt, azonban egyéb 

programot nem igazán tudtak mondani. Említésre kerültek a könyvtári 

programok, amelyek leginkább óvodások és iskolások számára szólnak, 

illetve az időseknek szóló kézműves programok, amelyek nem rendszeres 

programok, csak néhány alkalommal szervezték meg őket. 2 fő kiemelte az 
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interjú során azt is, hogy nincsenek megelégedve a jelenlegi programokkal, a 

fiatalság számára „nincs itt semmi” (K.V. interjú) További 

programjavaslataik közül említenék néhányat: moziest, társasjáték estek, 

bálok, túrák (kaland, irodalmi, templom), idősek számára beszélgetős 

délutánok, akár több településről összegyűlve, sportrendezvények, házi 

versenyek. K.É. szerint ezeknek a programoknak a célja az kell, legyen, 

hogy ezt a kis közösséget még inkább összekovácsolják.  

A következő kérdés a közösségekre vonatkozott. Arra voltam kíváncsi, hogy 

milyen közösségek vannak a településen, ismernek-e közösségeket, 

valamint, hogy tagja-e az interjúalany bármilyen közösségnek helyben. 

Sajnos egy fő kivételével egyhangúan válaszoltak erre a kérdésre, miszerint 

nem ismernek közösségeket Túristvándiban. P.Cs. említette az 

egyházközösségeket, amelyek rendszeresen tartanak egyházi gyűléseket és 

összejöveteleket, mindazonáltal ezek viszonylag zárt közösségek, és a 

település csak egy kis szegmensét érintik. A megkérdezettek véleménye 

szerint a településen nyugdíjas klubra, ifjúsági önkormányzatra, 

hagyományőrző közösségekre, sportközösségekre, filmklubra lenne igény. 

A 6 interjúalany közül két fő ismer civil szervezetet Túristvándiban, 4 fő 

szerint pedig nem működik helyi civil szervezet. A két fő a Túristvándi KSE 

tevékenységét ismeri. Véleményem szerint ez az egy civil szervezet jelenléte 

kevés ahhoz, hogy változásokat generáljon a településen, azonban ahhoz 

teljesen megfelelő, hogy az első lépéseket segítsen megtenni a fejlesztések 

felé. Mindazonáltal problémának látom azt a tényt, hogy a megkérdezettek 

jelentős többsége nem ismeri a Túristvándi KSE tevékenységét.  

A következőkben a fiatalság témakörét érintettem az interjúalanyokkal. A 

megkérdezettek nagy része (4 fő) szerint a helyi fiatalok inaktíyak, gyakori 

az elvándorlás a köreikben. Ennek oka szerintük a munkalehetőségek és a 

szórakozási lehetőségek hiánya helyben. „Ha lenne egy olyan összetartó erő, 

ami itt tartaná őket, hogy jobban buzdítaná őket tevékenységekre, de így 

egyáltalán nem aktívak”, nem érdekli őket a falu, nem vigyáznak a rendre, a 

tisztaságra, gyakran rongálnak. (K.É. interjú) Megoldási javaslataik többek 

között több rendszeres, kisebb program, szervezett alkalom a részükre, 

munkahelyek teremtése, a település életébe való bevonás.  

Az oktatás színvonalát gyengének, közepesnek ítélte meg a legtöbb 

interjúalany (4 fő). Leginkább a következetesség, a motiváltság, a 

gyakorlatiasság hiányát, a gyenge követelményt és a laza szabályokat tartják 
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problémának. Mindazonáltal L.K.V. szerint az oktatás színvonala „kiváló, 

jól képzett, emberséges, lelkiismeretes oktatókkal.” 

Az interjúk alapján összességében elmondható, hogy a megkérdezettek 

szerint nagy igény lenne a közösségekre, a közösségi aktivitásokra, több 

programra és szervezett alkalomra, mindezek megvalósítása érdekében pedig 

cselekedni is hajlandóak, feladatot és szerepet vállalnának ezekben a 

folyamatokban. Sok esetben a közösségek összekovácsolásával, az 

összetartás és összefogás megerősítésével kiküszöbölhetők olyan problémák, 

amelyek nagyrészt érintik a fiatalságot is. Szükség lenne az információk 

áramlásának megerősítésére, hiszen a megkérdezettek közül hiába élnek 

születésük óta a településen, mégsem ismerik például az egyetlen működő 

civil szervezetet, a népfőiskolát, illetve nincsenek teljesen tisztában a helyi 

adottságokkal sem. Mindannyiuk szerint építeni lehetne, és kellene is a 

fiatalokra, amelyet programokkal és munkahelyekkel lehetne megoldani 

véleményük szerint. 

 

A település fejlesztendő területei 

A legtöbb probléma véleményem szerint a periférikus helyzetéből 

eredeztethető, továbbá a lakosság érdektelenségéből fakadó inaktivitásból.  

A periférikus helyzetéből adódóan a munkanélküliség az egyik legnagyobb 

probléma Túristvándiban, továbbá az alacsony foglalkoztatottság a 

munkahelyek hiánya miatt. Ezáltal a háztartások és családok alacsony 

jövedelemből élik mindennapjaikat, amelyet tovább erősít az alacsony 

iskolai végzettség megléte a lakosság körében, illetve a hiányzó 

nyelvismeret. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy Túristvándi a hátrányos 

helyzetű kategóriába sorolható, maga a térség is hátrányos helyzetű. Az 

alábbi térképen (3. ábra) jól látható, hogy a zölddel jelölt hátrányos helyzetű 

területek egyikében fekszik a község.  
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3. ábra: Leghátrányosabb helyzetű kistérségek térképe 

 
(Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium2008) 

 

A trianoni határok meghúzásával az országhatárok közel, néhány 

kilométeres távolságra kerültek a településtől, ezzel a közlekedés és az 

infrastruktúra is gyengévé vált. Túristvándi ezáltal nehezen megközelíthető 

településsé vált, kizárólag közúton érhető el. A tömegközlekedési eszközök 

közül csupán buszok járnak a községbe, ezek azonban ritkán közlekednek, a 

menetrendek pedig összehangolatlanok. Ezáltal a legközelebbi város, 

Fehérgyarmat is nehezen megközelíthető saját személygépkocsi nélkül, 

amely a városi munkavállalást is hátráltatja.  

A megfelelő oktatás és a munkahelyek hiánya miatt sok fiatal költözik 

városba, külföldre, és csak kevesen térnek vissza később Túristvándiba, akár 

a felsőfokú tanulmányaik befejezése után. Ezáltal a községben egyre több 

időskorú lakos marad, amely elöregedő társadalomhoz vezet. A település 

elhagyása és az elvándorlás a magasabb iskolai végzettségűeket és a szakmai 

végzettséggel rendelkezőket is érinti, amely az alacsony iskolai végzettséget 

erősíti a településen, hiszen tudásokat nem Túristvándiban kamatoztatják, 

hanem (nagy)városokban, esetleg külföldön. Sokan a családalapítást is távol 

a falutól képzelik el és valósítják meg, amely által nem újul és frissül a 

gyermek és fiatal lakosság a településen. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a helyi 

általános iskolában egyre inkább csökken a tanulók létszáma, mindazonáltal 

nő a hátrányos helyzetű tanulók száma az iskolában. Ez sajnos az iskola 

bezárásához is vezethet, amely tovább rontaná a település helyzetét mind 

társadalmi, mind gazdasági szempontból.  
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A másik jelentős problémaforrás az érdektelenné válás a lakosság részéről a 

település iránt. Véleményem szerint ennek egyik oka és/vagy 

következménye a közösségek hiánya. A településen nem működik aktív 

közösség, például nyugdíjas klub, ifjúsági klub stb. Ezáltal nem alakul ki a 

helyi identitás, esetleg nem erősödik, így a népesség nem kötődik teljes 

mértékben Túristvándihoz, csupán a lakóhelyét látja benne, amely 

semmilyen pluszt, pozitív impulzust nem ad a lakosok számára, így erősödik 

az elvándorlás. Hozzájárulhat ehhez továbbá a helyi tradíciók és 

hagyományok gyengülése, esetleges teljes eltűnése is, hiszen ezeknek 

értékteremtő erejük van, amely szintén a helyi identitás kialakulásához és 

erősödéséhez vezet. A helyi normák megléte segít a települések 

népességmegtartó képességének erősítésében is. Ennek kialakítása hosszú 

folyamat eredménye lehet, akár évekig tartó munkát is igényelhet, azonban 

az eredmény és annak hatása minden bizonnyal pozitívan érintené a 

települést és annak lakosságát egyaránt.  

Úgy vélem, a helyi programok sem megfelelőek, nem elégítik ki teljes 

mértékben a helyi lakosság igényeit. Kevés a hagyományokra, érdeklődési 

körre épülő rendezvény és program a településen, amely az igényfelmérés 

hiányából fakadhat. Kevés a lehetősége a lakosoknak a szórakozásra, 

kikapcsolódásra a településen, azonban a környék sem nyújt túl sok ilyen 

jellegű szolgáltatást. Ez leginkább szintén a fiatalokat érinti, amely tovább 

növeli az elvándorlás esélyét. 
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4. ábra: Problémafa 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Ezek alapján szeretnék célokat megfogalmazni a településen, amelyek 

hozzájárulhatnak a fejlesztéshez és fejlődéshez Túristvándiban. 

Célként kell kezelnie a településnek a periférikus helyzet és elhelyezkedés 

előnyeinek kihasználását. Gondolok itt arra, hogy a település két ország 

határának közelében fekszik, amely pozitív hatású is lehet 

partnerkapcsolatok és együttműködések kialakításával, amely akár növelheti 

a beruházási és vállalkozási kedvet is, ezáltal nőhet a munkahelyek száma, 

csökkenhet a munkanélküliség, nőhet az életszínvonal a jövedelmek 

növekedésével párhuzamosan. Ezt segíthetné elő a további testvérvárosi 

kapcsolatok kialakítása nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Ehhez 

azonban szükséges a település fejlődése, amely által könnyebben, 

szívesebben működnek együtt a települések és országok Túristvándival.  

Az elvándorlás megelőzése, a település népességmegtartó képességének 

megerősítése érdekében közösségek kialakítása az elsődleges cél, 

párhuzamosan pedig az elgyengült, eltűnt tradíciók és hagyományok újra 

előtérbe helyezése, felkutatása, megőrzése és éltetése, ezáltal normák és 

értékek teremtése a lakosság körében. Ezzel a helyi identitás kialakítása és 
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megerősítése érhető el, így a lakosok több szállal is kötődhetnek a 

településhez, amellyel csökkenthető az elvándorlás a faluból. Célként lehet 

megfogalmazni olyan programok és események szervezését a településen, 

amelyek kielégítik a lakosság igényeit. Ehhez igényfélmérés szükséges, 

amellyel kirajzolódnak azok a területek és témakörök, amelyek 

foglalkoztatják a lakosokat, szívesen vesznek részt az ezekkel kapcsolatos 

rendezvényeken és programokon, ezzel kielégítve a szabadidős és 

kikapcsolódási szükségletét a lakosságnak.  

Az oktatásban is szükség van olyan célok kitűzésére, amelyekkel növelhető a 

tanulói létszám. Építeni szükséges a településnek arra, hogy a környező 

kistelepülések közül csak néhány rendelkezik 8 osztályos általános iskolával. 

Jó irány a hagyományos sakk oktatás, amely vonzó lehet a leendő tanulók 

számára, előnyt jelenthet az iskolaválasztás során. Ennek fejlesztése és 

megerősítése is hozzájárulhat a település fejlődéséhez.   

A társadalom megerősítése szempontjából fontos a civil szervezetek 

jelenléte. Sajnos Túristvándi nem bővelkedhet civil szervezetekben. Ha 

Túristvándi célként tűzné ki a civil szervezetek létrehozását a településen, 

akkor a társadalmi hiányokat és az állami tevékenységek hiányzó részeit is ki 

tudná egészíteni, pótolni. 

Fontos cél a szaktudás, a magasan képzett személyek, a megfelelő munkaerő 

helyben tartása nem csak azért, hogy a település népességének elvándorlása 

csökkenjen, és nem is csak azért, hogy a helyi munkahelyeken szakképzett 

és megfelelő munkaerő legyen, hanem azért is, hogy növelje beruházási és 

vállalkozási kedvet, hiszen könnyebben valósulnak meg a beruházások, 

hamarabb választja a települést a vállalkozó a vállalkozás székhelyének, ha 

ott helyben megfelelő és szakképzett munkaerőt talál.  

Mindehhez szükség lenne egy megfelelő marketingre Túristvándi 

szempontjából, amely kiterjed a település népszerűsítésére, aktuális 

információk és hírek megosztására a település honlapján és közösségi 

médiás felületein, a turizmussal foglalkozó honlapokkal, cégekkel, 

vállalkozásokkal együttműködve a helyi turisztikai látnivalók és lehetőségek 

megismertetése és népszerűsítése, továbbá több felületen való megjelenés is 

elengedhetetlen a megfelelő marketing kialakításához, hiszen a turizmus 

fejlesztése is megerősítése is lehetőséget biztosíthat újabb munkahelyek 

kialakítására, illetve a meglévő, turisztikai ágazathoz tartozó munkahelyek 
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megerősítésére, amely magasabb jövedelmet eredményezhet, amely pedig 

hozzájárulhat az életszínvonal növeléséhez a községben. 

 

5. ábra: Célfa 

 
(Forrás: saját szerekesztés) 

 

Közösségfejlesztési javaslatok 

Az előző fejezetben leírt problémákhoz és célokhoz kapcsolódóan szeretnék 

néhány közösségfejlesztési javaslatot megfogalmazni, amelyek 

megvalósulása esetén pozitív hatást eredményezhetnek a településen. Ezek a 

javaslatok teljes mértékben szubjektívek, saját perspektíva szerint azonban 

megvalósíthatók Túristvándiban. Minden közösségfejlesztési módszerre 

kívánok példát hozni, amely releváns lehet a település szempontjából, és 

elősegíthető a fejlesztést a községben. Fontos azonban megjegyezni, hogy 

ezek a módszerek nem határolhatók el teljes mértékben egymástól, az egyes 

fejlesztési eszközök több módszer kategóriájába is tartozhatnak.  
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Helyi nyilvánosságot szervező módszerek közül egyik lehetséges megoldás a 

helyi képeslapok kiadása, amely nem csak erősítheti a helyi identitást (főleg, 

ha a közösség által szerkesztett), hanem gazdasági szempontból is előnyös 

lehet, hiszen azok eladásával a településre látogató turisták és kirándulók 

számára bevételt jelenthet. A jelentős turizmus miatt idegenforgalmi 

kiadvány összeállítása és kiadása is releváns, amely szintén bevételi forrás 

lehet. Ha ez a kiadvány közösségi munka eredménye, akkor ezáltal a kötődés 

a településhez is erősödhet a lakosság részéről. Véleményem szerint a 

település rendelkezik olyan szellemi értékekkel is a természeti és épített 

környezeti értékek mellett, amelyek összegyűjtése és megőrzése fontos akár 

a jövőt tekintve is. Gondolok itt például régi szokásokra, hagyományokra, 

régi receptekre, mezőgazdasági folyamatokra és eszközökre, 

alkalmazásokra, továbbá régi fotók összegyűjtésére, ezek naplószerű 

összeszerkesztésére, majd kiadására. Ezeket a helyi „régi öregek” tudják a 

leginkább felidézni, a fiatalabb generáció segíthet az interjúk elkészítésében 

és az információk összegyűjtésében, illetve a megszerkesztésben. Mindez 

hozzájárul a településen élő emberek együttműködéséhez is. A megjelent 

falukönyv büszkeséggel tölti el a helyi lakosokat, hiszen tudják, hogy általuk 

készült el, az ő életük egy kis darabja (akár egy recept, egy fotó, egy vers, 

egy történet formájában) is benne van a könyvben. A büszkeség mellett a 

helyi identitás erősítése is cél és eszköz a fejlesztésre a falukönyv által.  

Túristvándi rendelkezik több hirdetőtáblával is, amelyek megfelelő, 

forgalmas helyre vannak kihelyezve, azonban azok kihasználtsága nem 

mondható teljesnek. Sokszor üresek, hiányosak. Ezek kihasználása 

közérdekű információkkal, plakátokkal, szórólapokkal, állandó 

információkkal (például boltok, posta nyitva tartása, ügyfélfogadási idő stb.) 

könnyen elérhető. 

A fejlesztések szempontjából fontos tényező a megfelelő együttműködés és 

kapcsolat kialakítása az önkormányzat és a civil szervezetek, a civil 

szervezetek és a lakosság, a lakosság és önkormányzat, az önkormányzat és 

a roma önkormányzat stb. között. Ahogy már korábban említettem, a 

túristvándi civil szervezetek száma igen alacsony. További civil szervezetek 

létrehozásával – ami akár az önkormányzat segítségével és 

együttműködésével is történhet – nagyban hozzájárulhat a település 

fejlesztéséhez és fejlődéséhez a társadalmi hiányosságok ellensúlyozásával. 

Fontos lenne az együttműködés a települési önkormányzat és a roma 
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önkormányzat között, akár közös rendezvényekkel, közös lakossági 

támogatásokkal, közös fejlesztésekkel stb. Túristvándi elhelyezkedésének 

egyik előnye, hogy az ukrán és román határhoz is közel fekszik, így 

nemzetközi kapcsolatokat is könnyebben ki tudna alakítani Ukrajnával és 

Romániával is egyaránt, amelyek gazdasági szempontból is előnyösek 

lehetnek. Gyenge az együttműködése a településnek a testvérvárosival, 

ennek megerősítése, illetve újabb testvérvárosi kapcsolatok kialakítása is 

pozitív hatást gyakorolhat Túristvándi életére.  

A gazdaság erősítése és fejlesztése is fontos tényező a települést tekintve. A 

legjobb megoldásnak a helyi piac visszaállítását és megreformálását tartom. 

Néhány évvel ezelőtt még működött a helyi piac, amely segítséget nyújtott a 

helyi termelőknek és gazdáknak jószágaik eladásában, továbbá a helyben 

megtermelt javak a településen belül maradtak, az erőforrások nem 

áramlottak ki a településen kívülre. Az önkormányzat segített a termelőknek: 

felvásárolta az általuk megtermelt javakat (például zöldségek, húsáru, 

kézműves termékek stb.), majd ezeket a helyi piacon értékesítették a helyi 

lakosok számára. Ezzel a mezőgazdasági megélhetés is biztosított volt a 

helyiek számára, illetve mindenki tudta, hogy kitől mit, milyen minőségben 

vásárolnak. Ennek a gyakorlatnak az újraszervezése gazdaságélénkítő 

hatással lehetne Túristvándira, illetve a közösségek kialakulását, az emberek 

közti együttműködést is elősegítené. A gazdaság fontos tényezője a humán 

erőforrás. A megfelelő szakemberek, a magasabban képzett emberek 

helyben tartása is cél kell, hogy legyen Túristvándi számára. Amint az 

erőforrások nem jutnak ki a településről, hanem helyben hasznosulnak, máris 

érezhető lesz a gazdasági pozitívum. 

A közösségek kialakítása, azok megerősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy 

növekedjen a település népességmegtartó képessége. Erre nagyon jó eszköz 

lehet valamilyen közös munka készítése, végzése, például egy közösségi 

kiállítás megszervezése. A kiállítás témája lehetne akár a helyi értékek, a 

helytörténet, amely a helyi értékfeltárást is elősegíti, amely pedig az identitás 

megerősítésében játszhat nagy szerepet. A közösségi kiállítás lényege – 

ahogy a nevében is benne van – egy olyan kiállítás megszervezése, 

amelynek anyagai a közösség, a lakosság által összegyűjtött információk, 

történetek, fotók és egyéb dokumentumok, anyagok. A települési értékek 

feltárása és megismerése mellett a közösségi kohézió megerősítése is pozitív 

következményként számolható el a közösségi kiállítás által.  
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A fejlesztések azonban mit sem érnek aktív állampolgárok nélkül, 

mindazonáltal vannak olyan helyzetek, amikor egy település lakossága még 

nem teljesen aktív, vagy csak kevesen mozgósíthatók a különböző 

fejlesztések érdekében. Túristvándi is ebbe a kategóriába tartozik, így 

szükségesek olyan aktivizáló módszerek, amelyekkel be tudjuk vonni a helyi 

lakosságot a település életébe. Közösségfejlesztési szempontból aktivizáló 

módszernek tekinthető a tankatalógus, melynek célja a helyben fellelhető 

tudás és igények feltérképezése. Ez a módszer arra tökéletes lehetőség, hogy 

ráébresszük a helyieket arra, hogy nem feltétlenül szükséges külső 

szakemberek bevonása például egy szakkör elindításához és vezetéséhez, 

hanem a helyiek közül is kereshetünk és találhatunk is olyan személyeket, 

akik értenek bizonyos tevékenységekhez, és szívesen meg is mutatnák ezt a 

többi lakosnak. Igényfelmérésnek is tökéletes, hiszen a mit tanítana? kérdés 

mellett a mit tanulna? kérdés is szerepel a tankatalógusban, így felmérhetjük, 

hogy milyen jellegű képzések, események, programok érdeklik a helyieket. 

A tankatalógus elkészítése után világossá válik, hogy milyen önképző, 

önnevelő körök alakíthatók ki a településen. Ezek lényege, hogy 

önszerveződőek legyenek, azonban az azonos érdeklődésű személyek 

egymáshoz közelebb hozásával elősegíthetjük ezeknek a köröknek a 

megszerveződését, és működésük elindítását. Különböző klubok, például 

nyugdíjas, ifjúsági stb. szerveződése is elősegíthető, amennyiben a lakosok 

igényt tartanak rá. Véleményem szerint a településen élő idős, nyugdíjas 

személy zöme igényt tartana arra, hogy bizonyos időközönként összegyűlve 

megosszák egymással a véleményüket, gondolataikat, közösen programokat 

szervezzenek akár csak maguknak, akár a település többi lakója számára. 

Ugyanez vonatkozik a fiatalságra is.  

Egy lehetséges módszer továbbá a faluséta, amely nem csak 

településfejlődési, hanem közösségfejlesztési hatással is bír, hiszen a 

település lakossága is részt vehet az előkészületekben is az útvonal, 

programok és kísérő tevékenységek kialakításában, továbbá akár a 

megvalósítást is segítheti, ezáltal a lakosok saját maguk számára derítik fel a 

település értékeit, látnivalóit, közösen dolgoznak, mely által erősödik az 

együttműködés, a településhez való kötődés érzése és a helyi identitás is.  

Aktivizáló módszer továbbá a nyilvános beszélgetések és fórumok 

szervezése, amely során bármely túristvándi lakos elmondhatja a 

véleményét, javaslatait, aggályait és félelmeit, problémáit a település 
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vezetőinek, akik ezeket figyelembe véve alakíthatják a leendő 

tevékenységeket, fejlesztéseket. A nyilvános beszélgetések és fórumok 

kielégítik a lakosság meghallgatás iránti szükségletét, amely elengedhetetlen 

abból az okból kifolyólag, hogy fontosnak érezzék magukat a lakosok, 

ezáltal aktívak legyenek a települést érintő fejlesztések és tevékenységek 

során. 

 

Összegzés, perspektívák  

A tanulmányban igyekeztem kitérni minden olyan területre, amely releváns a 

közösségfejlesztés, a közösségi felmérés szempontjából. A tanulmány 

második fejezete mind ezek fogalmát, folyamatait, eszközeit és tényezőit 

tárgyalja. Véleményen szerint az elméleti rész tartalmaz minden olyan 

információt és adatot, leírást, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tovább 

lépve a kö, teljes mértékben megértsük az összefüggéseket és folyamatokat, 

lehetőségeket. Ezek a területek azonban olyan sokoldalúak és sokszínűek, 

tágak és sokrétűek, hogy jelen tanulmányban nem lehetett, illetve nem is 

kívántam minden egyes részletét bemutatni, kizárólag azokat, amelyek 

világossá teszik a Túristvándi bemutatását, történetét, problémáit és céljait, 

illetve az ezekhez szorosan kapcsolódó, általam megfogalmazott 

közösségfejlesztési javaslatokat leíró fejezetet. 

Véleményem szerint Túristvándiban nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a 

közösségekre és civil szervezetekre, hiszen ezek megszervezésével és 

megerősítésével helyben, az erőforrások helyben tartásával lehet 

fejlesztéseket megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a település vezetőségének 

jobban be kellene vonnia a lakosságot a döntések előkészítésébe. Erre 

megfelelő módszer lehet a nyilvános beszélgetések és fórumok szervezése, 

amelyen a lakosok elmondhatják a véleményüket, gondolataikat, segíthetnek 

az ötletelésben és megvalósításban is. Ha a település lakossága érzi, hogy a 

vezetők figyelembe veszik a javaslataikat és véleményüket – nyilván olyan 

mértékben, amennyire ez gazdaságilag, szociálisan, jogilag és társadalmilag 

lehetséges –, kialakul a bizalom és az együttműködési készség is javulásnak 

indulhat.  

Összességében elmondható, hogy a település elsődleges célja lehet a 

közművelődés, ezáltal a közösségek, az események és rendezvények 

megreformálása, amely pozitívan hathat a település lakosaira olyan 
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szempontból, hogy kialakítja, illetve megerősíti bennük a helyi identitást, 

amely a tradíciók és hagyományok őrzésével és éltetésével, normák és 

értékek meghatározásával a településhez köti őket, ezzel erősítve a település 

népességmegtartó erejét, és csökkentve az elvándorlást a településről.  

Úgy gondolom, hogy megfelelő fejlesztésekkel, közösségi akarattal és 

tevékenységekkel, támogatásokkal és aktív társadalmi részvétellel 

Túristvándi a térség kulturális és gazdasági központjává válhat.  
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„ILYENEK VAGYUNK MI!” – HOGYAN 

ÉRJÜK EL A FIATALOKAT A KÖZMŰVELŐDÉS 

TERÜLETÉN? 

 

 

Abstract: Youth is the fastest changing, most unpredictable age grade since 

the innovative developments of our century make the biggest impact on them. 

These processes evoke the alteration of their use of leisure time and 

entertainment habits which can lead to separating and diverging the youth 

from community culture. The basis of our research are two theses that were 

made for Bachelor’s degree. The first one engaged in researching how to 

involve the youth into the community culture with digital tools and the ways 

of reaching the juveniles. The topic of the second is the youth’s habits, needs 

and use of leisure time and cultural consumption. According to the 

research’s results the conventional approach is not effective in terms of 

reaching the youth. The results show that online enquiry comes before 

offline meetings, the impact of the social media is determining, cultural 

institutions and the youth’s perspective of getting information differ. The 

juvenile is characterised by content consuming, lonely leisure time, 

occasional culture consumption, passive and recreative activities and major 

disinterest in folk art and tradition preservation. However, innovation, 

modernisation and digitalisation attract them and raise their interest.  

 

Bevezetés 

Fiatal közösségszervezés szakos hallgatókként számunkra érzékeny téma 

volt az ifjúság közösségi és társadalmi aktivitásának kérdése. Az egyetemi 

órák és szakmai gyakorlataink során számtalan esetben felmerült ez a 

probléma, mint a közművelődés egyik legnagyobb szakmai kihívása.  A 

szakdolgozati témaválasztásnál nem volt kérdéses, hogy ezzel a területtel 

szeretnénk foglalkozni, kutatómunkánk során szeretnénk megérteni a 

probléma gyökerét és megpróbálunk megoldást találni rá.  
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Mindketten más szemszögből közelítettük meg a problémát, hiszen míg 

egyikünk főként az ifjúság számos területet érintő mélyebb szintű 

megismerésében, addig a másikunk kifejezetten a digitalizáció hatásainak 

megértésében látta a téma feltárásának esélyét. A mintát tekintve mindketten 

a 15 és 29 év közöttieket vizsgáltuk online kérdőíves módszerrel, mellyel 

130 és 294 kiöltőt sikerült külön-külön elérnünk. A kutatások és a 

dolgozatok elkészülte után lehetőséget láttunk az eredmények közös 

értelmezésére, így született meg első körben a Durkó Mátyás 

Emlékkonferenciára készített poszter, majd ez a tanulmány is.  

Úgy gondoljuk ez egy olyan téma, melyről érdemes sokat és gyakran 

beszélni, ezzel kapcsolatban vizsgálódni, hiszen az ifjúság a 

legrohamosabban fejlődő és változó korosztály, ezért szükséges az ismeretek 

frissítése vagy más szemszögből való elemzése. Kutatásunkhoz mindketten 

felhasználtuk a korábbi évek nagymintás ifjúságkutatásait annak érdekében, 

hogy minél átfogóbb képet alkothassunk a célcsoportról és jobban megértsük 

a szocializációs, szabadidős szokásaik átalakulását. Tanulmányunkban nem 

csak a korosztály jellemzőinek leírására, hanem a rájuk ható tendenciák, a 

velük kapcsolatos változási mechanizmusok működésének érzékeltetésére is 

törekszünk. Ezek megértése és figyelembevétele lehet a kulcs a korosztály 

tartós eléréséhez. A fiatalok jellemzőinek ismertetése után az igényeikre és 

kommunikációs csatornáikra helyezzük a hangsúlyt, majd végül az 

intézmények oldalát is vizsgáljuk. Igyekszünk bemutatni a feltárt 

kapcsolódási pontokat és az ellentéteket is, melyek esetleg a 

figyelemfelkeltés és a bevonás sikertelenségét eredményezhetik.  

Jelen tanulmányban az általunk megkérdezettek véleménye és érdeklődési 

köre alapján mutatjuk be a fiatalok igényeit, szabadidős és kulturális 

programválasztásukat, ez azonban nem reprezentatív a korosztály egészére 

nézve. Nem célunk az általánosítás, ugyanakkor nem tartjuk kizártnak, hogy 

az eredmények szélesebb körben is érvényesek lennének a fiatalok 

tekintetében. A tanulmány a célcsoport mélyebb szintű megismerésének a 

fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, ami megtörténhet mikro és makro 

környezeti szinten is egyaránt.  
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Elméleti keret 

Az ifjúság a legnehezebben behatárolható korosztály, hiszen a 

tudományterületek és kultúrák eltérő értelmezései miatt nincs egységes 

definíció a fogalom meghatározására. A kategorizálás tekintetében a 

biológiai, pszichológiai és szociológiai jegyekben, különböző életkorokban 

megmutatkozó érettségi szint is számít, ezeken kívül pedig az egyéni 

fejlődés és életút is meghatározó. (Nagy et al, 2014)  

A korosztály definiálására általunk legpontosabbnak ítélt fogalmat Stumpf 

alkotta meg. Értelmezése szerint az ifjúkor az interkulturális és szociális 

képességek kifejlődésének szakasza, ekkor az egyén még nem önálló, 

önrendelkezésre alkalmatlan, felelősségtudata, érték- és normarendszere nem 

stabil. (Stumpf, 1992) Az ifjúság tehát nem egy egységesen behatárolható 

életszakasz, hiszen az egyéni jellemzők figyelembevétele megkerülhetetlen. 

Andorka (2003) értelmezése szerint az ifjúkor a tanulmányok befejezéséig és 

a munkavállalás, családalapítás megkezdéséig tart. A tanulási idő 

megnövekedésével azonban a modern társadalomban kialakult az 

úgynevezett posztadoleszcencia, vagyis az utóserdülőkor. (Andorka, 2003) 

A korábbi lineárisan egymás után következő életszakaszok felcserélődése, 

párhuzamossá válása, kitolódása vagy esetleg kimaradása eredményezte a 

posztadoleszcencia kialakulását, melynek fogalmát Zinnecker határozta meg. 

Szerinte a szakasz legfontosabb jellemzője, hogy ekkor nincs teljes mértékű 

függetlenség, hiszen az egyén legalább anyagi értelemben a szülők 

támogatására szorul, továbbá szociális értelemben sem képes az önállóságra. 

(Zinnecker, 1982; Vaskovics, 2000) Erik Erikson pszichoszociális 

fejlődéselméletének értelmében ez az időszak a kategórialépés lehetőségének 

megteremtését szolgálja.  (Erikson, 1950) Kutatásaink során számos eltérő 

változatot láttunk már a határok megszabására, akár területenkénti vagy 

tudományágankénti eltérések tekintetében. Az általunk vizsgált érvényben 

lévő európai és hazai stratégiák, valamint a korábbi évek nagymintás 

ifjúságkutatásai egyaránt a 15-29 éves korosztályt tekinti az ifjúság 

csoportjának, ezért a tanulmány alapjául szolgáló kutatások során is ezt a 

meghatározást alkalmaztuk.   

A vizsgált csoport tekintetében fontos terület a szocializáció kérdése, 

melynek legfontosabb tényezője a környezet kölcsönhatása és az onnan 

érkező különböző interakciók. Négy különböző szocializációs közeget 
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tudunk megkülönböztetni (család, iskola/munka, kortárs csoportok, 

médiatér), melyek dominanciája az egyén életkorának előrehaladtával 

folyamatosan változik. Az első, vagyis a család az alapvető normarendszerek 

rögzítését, a második a jövőkép formálását a harmadik pedig az 

önmegvalósítást szolgálja. A negyedik, más néven a médiatér, abban 

különbözik a többitől, hogy mindegyik funkcióra képes, azonban a folyamat 

az online világban megy végbe. A korosztály speciális adottságaiból 

kifolyólag számukra a harmadlagos és negyedleges szociális közegek 

befolyása számottevő. (Nagy et al, 2014) 

A tanulmány alapjait a szocializáció mellett a szabadidős elméletek is 

meghatározzák. A fiatalok szabadidős szokásainak megismerése érdekében a 

különféle szabadidős kategóriák közül a Vitányi Iván (1995) féle 

csoportosítást alkalmaztuk. Az ő elmélete alapján a szabadidős tipológiák 

négyfélék lehetnek. Az első csoport a passzív tevékenységeket tartalmazza, 

melyek kevés energiát igényelnek a résztvevőtől. A második a rekreatív 

szabadidő, ami a populáris műfajok általi könnyed felüdülést jelenti. Az 

utolsó két kategória már nagyobb idő és energia befektetést igényel az egyén 

részéről, ugyanis míg az akkumulatív szabadidő jellemzője a széles 

érdeklődési kör és a kipróbálási szint, addig az inspiratív kategória már a 

rendszeres önfejlesztő cselekvéseket és a magaskultúra fogyasztást 

tartalmazza. (Vitányi, 1995) A globalizáció azonban kifejtette hatását a 

fiatalok szabadidő-eltöltésén is, ugyanis hatására megjelent egy újfajta 

szcenárió és a fogyasztói státusz. (Gábor, 2004) 

Ahogy majd a kutatási eredmények tükrében is látható a fiatalok esetében 

megkerülhetetlen téma a virtuális világ és az eszközhasználat. A 

digitalizáció vonatkozásában a szabadidőfelhasználás a kommunikáció, 

valamint az információáramlás rohamos felgyorsulásának irányába mutat. 

Az online töltött idő elmossa a rögzült határokat a munka, pihenés és 

szórakozás között, ezért egy rugalmas tevékenységmassza jön létre. Ebben a 

tartalomfogyasztó közegben jelentős a digitális tartalmak előállítása, 

fogyasztása, információk megszerzése, feldolgozása és megosztása.  A 

jelenséget mutatja az is, hogy a szabadidős tevékenységek közé beékelődött 

két új cselekvés is, a chatelés és a Facebook-ozás. (Fekete & Tibori, 2018) 
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A kutatások eredményei 

Minta és módszertan 

Korábban már említettük, hogy a 15-29 éves korosztályt vizsgáltuk, azonban 

mindketten változatos, színes módszertannal dolgoztunk.  

Az Ifjúság szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási szokásai kutatás 

esetében az online kérdőívet a 2012-es és 2016-os nagymintás 

ifjúságkutatások másodelemzése előzte meg. A kutatás kifejezetten az 

ifjúság oldalát vizsgálta, ezért a kérdőíves kvantitatív módszer csak őket 

célozta meg. A 294 fős minta főként Budapesten, nagyvárosokban élő, de 

vidéki származású, túlnyomó részt nőkből áll, akiknek több mint 80%-a 

tanuló.  

Az Ifjúság bevonása a közművelődésbe digitális eszközökkel című kutatás 

esetében a vizsgálat három módszerrel valósult meg: a digitális 

tartalomelemzéssel, melyben három Agóra került elemzésre, az online 

kérdőívvel, amelyet 130 15-29 év közötti fiatal töltött ki, illetve az 

interjúval, amely három intézményvezetővel készült. A kérdőív kitöltői 

olyan megyékből származnak, ahol működik Agóra. Ezekkel a módszerekkel 

sikerült átfogóan felmérni a fiatalok érdeklődési körét, ismeretét a megyében 

zajló kulturális programokkal kapcsolatban, a másik oldalról pedig az 

Agórák válaszát, véleményét a fiatalok bevonásáról és interneten lévő 

tartalmait, összhatását.  

 

A fiatalok jellemzői 

Kutatásaink során mindketten nagyobb hangsúlyt fektettünk a fiatalok 

mélyebb szintű megismerésére, általánosítható jellemzőik feltárására. 

Célunk azt volt, hogy igazoljuk a felhasznált szakirodalmak állításait, 

továbbá feltérképezzük a szocializációs, szabadidős és kultúrafogyasztási 

szokásaikat, melyek elengedhetetlen információk a bevonás szempontjából. 

Az eredményeink igazolták a szakirodalmak állítását, tehát a harmadlagos és 

negyedleges szocializációs közegek dominánsak a mai fiatalok számára, az 

élethelyzetükből és generációs jellemzőikből adódóan. Az előbbi a 

kortárscsoportokat, az utóbbi a médiateret, vagyis a virtuális világot jelöli. A 

médiatér jelentősebb, mint a másik három csoport (család, iskola/munkahely, 

kortársak), hiszen a közösségi platformokon mindhárom közeg jelen van.  
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Továbbá több területen képes megjelenni, ugyanis a kultúraközvetítés 

mellett információs, szórakoztató és rábeszélő funkciója is mérvadó. (Nagy 

et al, 2014; Horkai, 2004) A kutatási eredményeink függvényében 

kijelenthetjük, hogy a fiatalokat a tartalomfogyasztó, magányos szabadidő-

eltöltés jellemzi. Azonban felmerül a kérdés, hogy az online világ által 

garantált folyamatos kapcsolattartás lehetősége miatt valóban egyedül 

vannak vagy igazából egy végeláthatatlan virtuális közösség tagjai. Ez a 

kettősség ellentétes ugyan, de a kapcsolatok minősége tekintetében talán 

helytállóbb a magányos jelző, hiszen jobban elszigetelődnek fizikális 

értelemben az emberi kapcsolatoktól és társaságoktól, mint korábban 

bármikor. A tartalomfogyasztás sok esetben a céltalan böngészést jelenti 

kikapcsolódás céljából, ami többnyire a minőségi szabadidő-eltöltéstől veszi 

el az időt.  

Vitányi négypólusú szabadidős tipológiája alapján a fiatalokat a passzív, 

rekreatív szabadidő jellemzi. (Vitányi, 1995) A leggyakrabban végzett 

tevékenységek a barátokkal való találkozás, a különböző online lehetőségek, 

illetve kis arányszámban a sportolás és az olvasás. A napi szintű 

médiafogyasztás kiemelkedő, ebből láthatjuk, hogy a minimális energia 

befektetést igénylő, eszközhasználat köré szerveződő cselekvéseket 

részesítik előnyben.  A kutatás alapján a preferált szabadidős helyek a 

vendéglátóegységek és szórakozóhelyek, valamint a multiplex mozik. 

Ezeken a helyeken jellemzően a beszélgetésen, fogyasztáson, szórakozáson 

van a hangsúly, tehát az újdonságok kipróbálása, közös élmény szerzése nem 

jellemző. A minőségi szabadidőt számukra a barátaikkal való időtöltés 

jelenti, azonban az eredmények tekintetében ezek a tevékenységek 

rendszerint a passzív kategóriába sorolhatók. Preferenciáik alapján az 

alkalmi kultúrafogyasztás a tendencia, valamint alapvetően modernnek 

tartják magukat a hagyománykövetéssel szemben. Ugyan egy bizonyos réteg 

szívesen jár színházba vagy múzeumokba, azonban ők a minták elenyésző 

részét képzik. A korosztály számára sokkal vonzóbbak a modern, innovatív, 

valamint a passzívan befogadható lehetőségek. A válaszok alapján 

feltételezzük továbbá azt is, hogy a fiatalok kultúrafogyasztása sok esetben 

nem önálló elhatározás, sokkal inkább az iskolák befolyása, a különböző 

programokon és kedvezményekben való csoportos részvétel révén valósul 

meg. 
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A fiatalok igényei 

Az említett magányos, tartalomfogyasztó attitűdből is kifolyólag a kulturális 

intézmények látogatottsága alacsony. Közülük a legnépszerűbb a mozi és a 

színház, ezeket félévente, vagy akár gyakrabban is látogatják a korosztály 

tagjai, míg a legkevésbé felkeresett hely a múzeum és a közművelődési 

intézmények, művelődési házak. Ahogy korábban is említettük, 

kulcsfontosságú szereppel bír a modernizáltság a fiatalok körében, amelyet 

kulturális területen a mozi és a színház tud megadni számukra. Azok a 

tevékenységek számítanak vonzónak, amelyek nem igényelnek túl sok 

energiaráfordítást az ifjúság részéről, tehát szívesebben vesznek részt egy 

olyan eseményen, amelyen passzív fogyasztók és megfigyelők lehetnek.   

A két kutatás eredményeinek összefésülésével készítettük el az alábbi ábrán 

látható sorrendet a fiatalok legkedveltebb kulturális és szórakozási 

lehetőségeiről. (1. ábra) Mint láthatjuk, a legkiemelkedőbb tevékenység 

számukra a bulik és koncertek, majd ezt követik a különböző kulturális, 

művészeti kategóriák. A feltüntetett öt kategória tehát a legérdekesebb 

közművelődésben is biztosítható szolgáltatás, program a korosztály számára, 

azonban esetükben nem mindegy milyen témáról, előadóról van szó. 

Láthatjuk, hogy a kategóriák többsége passzivitást, befogadást igényel az 

aktív cselekvéssel ellentétben.  

 

1. ábra: A fiatalok igényei 

 
(Forrás: Horváth Fanni: Az ifjúság bevonása a közművelődésbe digitális 

eszközökkel; Mohos Edina: Az ifjúság szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási 

szokásai c. kutatások) 
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Kiemelnénk a slam poetryt, mint újfajta verselési műfajt, amely az egyik 

legkiemelkedőbb példája az irodalmi értékek átörökítésének. A fiatalok 

körében rendkívüli népszerűségnek örvend. Egyaránt szívesen alkotnak, 

előadnak és hallgatnak könnyed, kifejező verseket. A felsoroltak közül ez a 

leginkább aktivizáló program, amelynek kialakulása egy alulról jövő 

kezdeményezésből indult. Valószínűleg éppen ebből az alulról fakadó 

igényből és a műfaj kötöttségmentességéből adódik a varázsa, mely rengeteg 

fiatalt vonz.  

A kiemelt programok alapján láthatjuk, hogy a fiatalok esetében a passzív, 

rekreációs lehetőségek dominálnak, azonban bizonyos esetekben nyitottak az 

akkumulatív, inspiratív kategóriák felé is. 

 

A fiatalok kommunikációja 

A Z és Alfa generáció sajátossága a csendesség, elvonulás, akár meghúzódó 

generációnak is nevezhetnénk őket, azonban ez a fajta passzivitás nem a 

szociális részvételük intenzitásának csökkenését jelenti, hanem a más 

platformokra való áthelyeződését. (Tóth, 2018) A fiatalok számára fontos a 

kapcsolattartás és a kommunikáció, hiszen többségük egész nap online van 

és képernyőidejük jellemzően 5 óránál több. A legtöbb esetben az otthon, 

magányosan eltöltött szabadidő is a barátokkal való kapcsolattartásban, 

chatelésben, képek küldözgetésében merül ki. A digitális eszközhasználat 

során jellemzően a közösségi média böngészése, a már említett folyamatos 

kapcsolattartás, hírek és szórakoztató tartalmak nagymértékű fogyasztása 

történik. (Székely-Aczél, 2018) Az ifjúságnak hatalmas mennyiségű 

információval kell megbirkóznia naponta, amelyet sem értékelni, sem 

feldolgozni nincs ideje, ezért a kritikus attitűd hiányát és a kérdés nélküli 

ikonkövetést fedezhetjük fel viselkedésükben. (Tari, 2011) A szöveges 

tartalmak rendszerint érdektelenséget váltanak ki, ehelyett a képek kerülnek 

fókuszba (mémek). Az ikonkövetés ékes példája az Instagramon, Youtubeon 

és TikTokon megjelenő influenszerek világa. Az online térben megvalósuló 

kikapcsolódást sok esetben a trendek határozzák meg, amelyek folyamatosan 

váltogatják egymást és globális szinten hatnak a korosztályra. A legtöbbet 

használt platformok közé a Messenger, Facebook és Instagram hármasa 

emelkedik ki kutatásunk szerint.  

Míg a Messenger felhasználói arányszáma a megkérdezettek körében 100%, 

addig a Facebook esetében már 1%-al kevesebb, Instagramon pedig csak a 

88% regisztrált. Az alábbi ábra a három legnépszerűbb alkalmazás napi 

szintű használatát szemlélteti. (2. ábra) 
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2. ábra: Legnépszerűbb közösségi oldalak napi szintű használata (%) 
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(Forrás: Mohos Edina: Az ifjúság szabadidő-felhasználási és kultúrafogyasztási 

szokásai c. kutatás alapján, N=294) 

 

Funkciójukat tekintve mindhárom applikáció más célt szolgál: a Messenger 

szociális igényeket elégít ki, a Facebook kifejezetten informálódásra, 

hírszerzésre és a kapcsolatfelvételre alkalmas, az Instagram pedig 

informálisabb tartalommegosztásra használható. Összefoglalva a Facebook 

formálisabb közösségi felület, míg az Instagram jóval személyesebb, 

infomálisabb, közvetlenebb oldal, ahol a felhasználók szívesen osztják meg 

életük különböző aspektusait.  

Az ifjúság preferált szociális közegei mutatják azt, hogy igényük van olyan 

platformra, ahol kedvüknek megfelelően viselkedhetnek és hozzájuk 

hasonlóakkal találkozhatnak. Mivel a Facebook jelentős teret hódított az 

idősebb korosztály körében, a fiatalok többsége az Instagramot és TikTokot 

részesíti előnyben személyes tartalmak megosztására, kutatásaink szerint 

azonban ez nem jár a Facebooktól való elfordulással. Tájékozódás 

szempontjából a korosztály körében még mindig ez az elsődleges 

kommunikációs felület. 

 

Az intézmények kommunikációja  

A közművelődési intézmények bevett marketing felületeihez jellemzően a 

nyomtatott sajtó, poszter, plakát, Facebook és weboldal tartozik, azonban 

már egyre többen felismerik, hogy az offline felületek elavultnak 
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bizonyulnak, sőt ezen felül a rádió és a tévé sem hatásos. Míg régebben 

relatív előnynek számított az online jelenlét, ma már relatív hátrányt jelent 

annak a hiánya. (Székely, 2012) Egy intézmény megjelenéséhez és 

brandjének felépítéséhez ma már alapvető elem az igényes és minőségi 

online felületek működtetése, kiemelendő a virtuális arculat esztétikájának 

fontossága és tartalmainak frissessége. A tartalomgyártás során 

kulcsfontosságú szempont, hogy a megosztott kontent az adott közösségi 

média felület stílusához illeszkedjen. A megfelelő virtuális kommunikáció 

megválasztása a korosztály megszólítását és nagyobb mértékű bevonását is 

eredményezi. A korábban említett trendek követése a fiatalok számára 

elengedhetetlen, így az elérésük a haladás útján lehetséges. Az egyre 

népszerűbbé váló Tiktok, Instagram, Youtube lehet a jövő marketingfelülete, 

amelyek a koronavírus hatására a jelenben már kiemelt fontosságúvá váltak, 

ezt pedig az intézmények is felismerik. Kutatásunk résztvevői a karantén 

időszak során az említett felületek felé fordultak az érdeklődés 

töretlenségének megtartása érdekében. A kutatás egyik lényeges 

megállapítása, hogy a marketing legerősebb eleme a „szájhagyomány” útján 

terjedő jó hírnév. A korosztályi specifikumok tekintetében ez nem csak a 

hagyományos módon valósul meg, hanem az online térben is az Instagram 

sztorik, Facebook események megosztása és ismerősök meghívása által. Az 

események digitális térben való megteremtése is fontos szerepet kap a 

kommunikációban, hiszen az alkalmazás automatikusan értesíti az 

érdeklődőket az események közeledtéről, egyéb információkról, illetve maga 

a tény, hogy van róla létrehozott Facebook esemény, növeli a célcsoport 

elköteleződését. Székely Levente gondolatával élve az offline találkozás 

előszobája az online ismeretszerzés. Kutatásunkban ez alátámasztást is nyert, 

ugyanis az érdeklődők sokkal nagyobb eséllyel szereznek tudomást és 

mennek el a közösségi oldalakon meghirdetett eseményekre. A 130 fős 

minta majdnem háromnegyede nem vett még részt az Agóra szervezésében 

létrejövő programokon, az online jelenlét vonatkozásában pedig a passzívak 

legnagyobb csoportja azokra esett, akik nem is találkoztak még az 

intézménnyel online.  

Azonban akik részt vettek, azokból többen voltak olyanok, akik ugyan már 

találkoztak online az Agórával, de nem követik. Ha a követés nem is akkora 

rizikófaktor a részvételi arányban, a virtuális térben való jelenlét 
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egyértelműen annak számít, vagyis az online térben való találkozás valóban 

az offline találkozás előszobájaként funkcionál.  

Az alábbi ábra (3. ábra) a fiatalok kulturális programokról való tájékozódási 

formáit szemlélteti. Kirajzolódik, hogy az internetes felületek és a barátok 

nyomnak legtöbbet a latban, ha programokról való tájékozódásról van szó. A 

tévé kiszorult a legfontosabb információt közvetítő csatornák közül. Sokan a 

plakátokat, szórólapot jelölték meg, ami felhívta a figyelmüket a programra. 

Azonban a válaszokat tekintve még mindig a Facebook mutatkozik 

leghatékonyabb felületnek. 

 

3. ábra: A megkérdezettek által használt tájékozódási felületek a 

vonzáskörzetükben lévő Agórák programjainak vonatkozásában (%) 
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(Forrás: Horváth Fanni: Az ifjúság bevonása a közművelődésbe digitális 

eszközökkel c. kutatás alapján, N=130) 

 

A fiatalok más applikációkra való átpártolása a Facebook funkcionális 

átalakulását eredményezte. Ez azt jelenti, hogy a Facebook számukra olyan 

portál, amelyen tájékozódni, híreket olvasni, informálódni tudnak. Praktikus 

hírközlő funkciója megmaradt, azonban a személyes dolgok megosztása, 

szórakozás más felületeken vált hangsúlyosabbá.  
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Az amerikai fiatalok körében végzett felmérések során ez meg is mutatkozik, 

ugyanis az idősebb korosztály Facebook-ra való településével a fiatalok 

egyre kevésbé használják azt. (Economist, 2019)  

A megkérdezett intézményvezetők úgy látták, a Facebook már nem alkalmas 

a fiatalok elérésére, azzal indokolva, hogy az ifjúságot már nem érdeklik az 

ott lévő tartalmak, nem onnan tájékozódnak, azonban a kutatásban résztvevő 

15-29 éves korosztály tagjai információszerzés tekintetében kiemelték a 

legnagyobb közösségi portál fontosságát. Következésképp a Facebook-ot 

érdemes fenntartani, mint fiatalok elérésére szolgáló eszközt, viszont egyre 

fontosabbá válik az új felületeken való hiteles és az adott platformhoz illő 

megjelenés. 

 

Konklúzió 

A leírtak alapján látható, hogy a fiatalok rendkívül összetett, változásokra 

érzékeny korcsoport, ezért megismerésük a megszólítás és bevonás 

tekintetében elengedhetetlen a közművelődés területén. Úgy gondoljuk, a 

korosztállyal való munka alapja a megismerés, tehát első lépésként a 

településen élő ifjúság megfigyelése, igényeik feltérképezésére van szükség. 

Ez vezethet a bevonás, aktivizálás eredményességéhez. 

A következtetések levonása előtt fontosnak tartjuk kiemelni, hogy egyik 

kutatás sem reprezentatív, tehát a megállapítások nem érvényesek a 15-29 

évesek egészét tekintve. A kutatások eredményei igazolják az általunk 

megkérdezett fiatalok magányos szabadidő eltöltését, valamint a túlnyomó 

online jelenlétüket és a tartalomfogyasztás gyakoriságát. Tulajdonságaik 

közül kiemelendő a szociális közegek hatása, különösen a kortárs csoportok, 

barátok és a média világának dominanciája.  A digitalizáció által biztosított 

számtalan lehetőség közül válogatnak szívesen a szabadidejükben, tehát a 

passzív és rekreációs tevékenységek preferálása általánosnak mondható a 

korosztály körében. Az ifjúság alapvetően a modernizáltságban hisz, mivel a 

technológia már gyermekkorukban jelen volt, ebből kifolyólag számukra a 

hagyományőrzés, népművészet és egyéb múltbéli értékek kevésbé kerülnek 

előtérbe. Csupán alkalmi szinten válnak a kultúra fogyasztóivá, ellenben a 

digitalizáció és az innovativitás a mindennapi cselekedeteikben jelen van. 

Ebből kifolyólag az értékek, szokások és hagyományok átörökítésére 

esetükben valószínűleg a virtualizált, innovatív lehetőségek igénybevétele és 
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ezek ötvözete által lehet eredményes. A közösségi média jelentős hatással 

van az ifjúságra, így a hagyományos marketing megléte mellett az online 

jelenlétre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Az események sikerességéhez 

szükséges az esztétikus, fiatalokra szabott kontent gyártása, amely felkelti a 

figyelmet és vonzóvá teszi az intézmény programját. A fiatalokat 

megszólító, figyelemfelkető reklámok fontos, hogy az általuk leginkább 

használt felületeken jelenjenek meg, méghozzá odaillő formában. 

Kutatásunkból kiderült, hogy a fiatalok más-más funkció miatt használják a 

Facebookot és az Instagramot. Ennek nyomán az elérésüket célzó marketing 

stratégiának is célszerű lenne követni a funkcionális átalakulásokat, tehát az 

informáló és a könnyedebb, személyesebb tartalmak platformonkénti 

elkülönülését.  A közművelődés és a kulturális, hagyományőrző programok 

vonzóbbá tétele tekintetében pedig kulcsfontosságú szerepet játszhat a 

brandépítés is. A tudatos arculattervezés nemcsak a cégek sikeréhez járulhat 

hozzá, hanem ugyanúgy javíthat egy közművelődési vagy kulturális 

intézmény megítélésén is. 

Összességében úgy gondoljuk, a fiatalokkal való munka és sikeres 

bevonásuk a közművelődésbe csak a korosztály mélyebb, akár kifejezetten 

helyi szintű megismerése által valósulhat meg. A két kutatás eltérő 

kiindulása ellenére rengeteg hasonló megállapításra jutottunk, mind a 

fiatalok szokásai és igényei, mind a kommunikációs csatornák, bevonási 

eszközök tekintetében. A szekcióra készített plakátunkon, illetve ebben a 

tanulmányban ezekre szerettük volna felhívni a figyelmet.  
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Kocsis Mihály – Koltai Zsuzsa – Reisz Terézia 

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYZETE A BARANYA 

MEGYEI KÖZSÉGEKBEN  
 

 

Abstract: Between September 2019 and August 2020, the research group of 

the University of Pécs Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute 

for Human Development and Cultural Studies examined the role of cultural 

institutions and community venues in community organization of Baranya 

County villages with the financial support of the Academic Grant Program 

for Public Culture of the National Institute for Culture. The aim of the 

research was to comprehensively analyse the community organization 

practices of cultural institutions and community venues operating in 

Baranya County villages. Based on a stratified sampling procedure, the 

research examined the cultural life and community organization practice of 

29 Baranya villages in the framework of structured interviews. The 

stratification of the sample was based on the population of the settlements. 

Through the analysis of the research results, present study reveals the 

peculiarities of the cultural life and community organization in Baranya 

County villages. 

 

Az elemzés regionális kontextusa  

Magyarország népessége az elmúlt négy évtizedben folyamatosan csökkent 

(KSH: 2021).  

Az elmúlt évtizedekben Dél-Dunántúl népessége esetében is 

megfigyelhetőek voltak a negatív demográfiai tendenciák, amelyeket a régió 

kedvezőtlen településszerkezete jelentős mértékben befolyásolt. Az adott 

területen található településeknek több mint fele aprófalu,
2
 amelyekben 

másfél évtizede még a népesség 10%-a élt (Térport: 2020). A legnagyobb 

lakosságvesztés éppen ezekben az aprófalvakban, illetve a még 

kiszolgáltatottabb helyzetben lévő törpefalvakban következett be, a politikai 

rendszerváltoztatást követően – különösen az állami gazdaságok és a

                                                 
2 Aprófalu: népességszám: 100 – 500 fő. (Törpefalu: 100 fő alatt; kisfalu: 500 – 1000 fő.)  
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termelőszövetkezetek felszámolásának egyik következményeként –, lakóik 

lélekszáma sokszor a negyedével, a harmadával, a felével, néhány esetben 

még nagyobb hányadával is csökkenhetett. (vö. Máté: 2017) Az aprófalvas 

szerkezet különösen Baranya megyére jellemző, ahol ebbe a kategóriába 

tartozik a települések 70%-a. (Térport: 2020) A kedvezőtlen 

településszerkezet – és a demográfiai tendenciák – hatására bekövetkező 

népességcsökkenés az elmúlt évtizedben erősen érzékelhető volt a Dél-

Dunántúlon, különösen erős hatásai voltak Baranya megyében, és várhatóan 

lesznek a következő években is. 

Az elmúlt évek területi kutatásaiban egyre gyakrabban tapasztalható, hogy 

az adatfelvételek kiterjednek – vagy kitüntetetten fókuszálnak – a lakosság 

általános elégedettségének feltárására, szubjektív jóllétének elemzésére. Az 

adatfelvételi technika viszonylag egyszerű: a megkérdezettek 0-tól 10-ig 

terjedő skálán értékelik, hogy mennyire elégedettek az életükkel. Az eddigi – 

több éven keresztül folyó – vizsgálatok eredményei a dél-dunántúliak 

korlátozott elégedettségéről szólnak (lásd 1. táblázat). 

 

1. táblázat: A régiók sorrendje az élettel való elégedettség átlagértékei 

szerint 

Régió Átlagérték és sorrend 

2013 2015 2016 

Dél-Alföld 6,32 2. 6,32 3. 6,42 1. 

Közép-Dunántúl 6,32 2. 6,49 1. 6,35 2. 

Nyugat-Dunántúl 6,38 1. 6,38 2. 6,21 3. 

Észak-Alföld 6,13 4. 6,12 4. 6,19 4. 

Közép-

Magyarország 

6,10 5. 6,02 5. 6,05 5. 

Észak-

Magyarország 

5,90 7. 5,79 6. 5,77 6. 

Dél-Dunántúl 6,03 6. 5,75 7. 5,67 7. 

(Forrás: Kiss 2018: 281) 

 

Egy-egy régió gazdasági és kulturális teljesítményei, életmódja, környezeti 

és munkakultúrája jelentős mértékben függ az adott területen élők 

képzettségétől, végzettségétől, tudásától, kompetenciáitól, 

tanulóképességétől, egészségi állapotától, társadalmi beilleszkedésének 
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jellemzőitől, érzelmi intelligenciájától, azaz a humán tőkétől (Klausz: 2006; 

T. Kiss: 2012; Katona– Kőrösi: 2017). Miközben a felsorolt tényezők 

alapvetően befolyásolják a humán tőke lehetséges minőségét, az aktuálisan 

igénybe vehető humán tőke ugyanígy determinálja az adott terület 

társadalmi, gazdasági és kulturális életét. Egyes kutatói megközelítések az 

úgynevezett motivációs tőkét is a humán tőke körébe sorolják (lásd például: 

Klausz: 2006), vizsgálatunkban a motivációs tőkét magunk is a humán tőke 

részeként kezeljük. 

Az egyes térségek humán tőke ellátottsága szempontjából Magyarországon 

belül viszonylag nagy különbségek vannak. A Dél-Dunántúl esetében öt, 

Baranya megyében négy járásban a humán jellemzők a legrosszabb 

helyzetbe hozzák az ott élőket. (Hobot: 2017) 

Áttekintve a régiós és a megyei feltételeket, az elemzők számára 

nyilvánvaló, hogy társadalmi, gazdasági és kulturális szempontból is 

többszörösen hátrányos helyzetű területen, azon belül is a kistelepüléseken 

vizsgálják a közösségi művelődés esélyeit.  

 

A kutatás módszertana 

A minta rétegzett mintavételi eljárás alapján került kialakításra annak 

érdekében, hogy reprezentálja és figyelembe vegye Baranya megye 

falvainak eltérő lakosságszámát. A minta rétegzése a települések 

lakosságszáma alapján történt meg. (A mintát lásd a 2. sz. mellékletben) 

2019 novembere és 2020 februárja között került sor a mintában szereplő 29 

település közművelődési és közösségszervezési állapotának strukturált 

interjúk keretében való felmérésére. Mivel az adatfelvétel 2020 februárjában 

lezárult, a kutatás a közművelődési és közösségi aktivitások COVID-19 

okozta kényszerű leállását megelőző állapotokat tárja fel. Az interjús 

adatfelvételre a reprezentatív mintavétel szabályai szerint kiválasztott 

településeken azokat a beszélgető partnereinket kerestük, akik az adott 

területek közösségi művelődése szempontjából irányító, meghatározó, 

kinevezett, megbízott, vagy legalább is „résztvevő megfigyelő” 

szerepkörben voltak. 
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A 29 interjú elemzésére az alábbi szempontok mentén került sor: 

a.) a helyi közművelődési intézmény vagy közművelődési tevékenység 

infrastrukturális feltételei és szervezeti keretei 

b.) az ellátott közművelődési tevékenység pénzügyi gazdálkodási háttere és 

fenntartója 

c.) a közművelődési szakemberek egyéni kommunikációs gyakorlata, illetve 

intézménye és a személyes szakmai kapcsolati hálója 

d.) a helyi közművelődési tevékenység humán erőforrása 

e.) a helyi közművelődési intézményének működésével kapcsolatos 

fejlesztési tervek 

f.) a helyi közművelődési intézmények, szervezetek, illetve a településen 

működő művelődési folyamatok/aktivitások 

g.) az intézményhasználók köre 

h.) a helyi közművelődési intézmények/szervezetek eredményei 

i.) a helyi közművelődési intézmények működési problémái 

j.) a kistelepülések közművelődésével, közösségszervezésének fejlesztésével 

kapcsolatos rendszerszintű javaslatok feltárása és megfogalmazása
3
 

 

A vizsgált kistelepülések demográfiai jellemzőinek hatása a 

közművelődésre 

A baranyai falvakban a közösségi terek meglétét, illetve azok hiányát igen 

összetett tényezők befolyásolják. A makro folyamatokon túl számos olyan 

jelenség terjed a térségben, amelynek okait a tartós gazdasági depresszió 

generálja. A több évtizede tartó negatív demográfiai folyamatok, az 

innovációk, a vállalkozások és munkahelyek hiánya, a rossz közlekedés, 

valamint ezek negatív hatásai begyűrűztek más területekre is, ezek 

együttesen a helyi oktatási, kulturális, egészségügyi szolgáltatások leépülését 

eredményezték. A migrációra kényszerülő népességcsoportok főként a 

munkaerőpiacon versenyképes szakképesítéssel nem rendelkezők, az 

ingatlanjaik hitelét fizetni nem tudó szerény jövedelmű családok.  

                                                 
3 A Baranya megyei falvak közművelődésének infrastrukturális és finanszírozási hátterével, 

valamint eszközellátottságával kapcsolatos elemzésünket lásd Kocsis-Koltai-Nemes-Reisz 

(2021): Infrastruktúra, eszközellátottság és finanszírozás a Baranya megyei falvak 

közművelődésében. In Kulturális Szemle, 2021 tavaszi szám, megjelenés alatt 



A közművelődés helyzete a Baranya megyei községekben 

67 

A falvak lakossága részben kicserélődött. Csak a Pécs környéki falvakra 

jellemző, hogy a szakképesített, egyetemi végzettségű fiatalok az 

otthonteremtés viszonylag könnyebb megoldását a város 50 km- es 

környezetében keresik. A szerényebb anyagi lehetőségekkel rendelkezők az 

urbanizáltabb térségektől távolabb fekvő, meghatározóan aprófalvakban 

vásárolják meg az üresen maradt olcsóbb, többnyire komfort nélküli házakat. 

Az új otthonuk településén többségük nem vonódik be a falu életébe. 

Megélhetésük változatlanul a városokhoz, vagy a nagyobb településekhez 

kötődik, így az ingázás mellett többnyire csak a hétvégén tartózkodnak 

tartósan, egész nap a faluban, gyerekeik is más falvakba járnak iskolába, 

óvodába. A megtanult vagy új életformaként induló önszegregáció, illetve 

egyre gyakoribb jelenségként a falvak törzslakosainak kirekesztő 

beállítódása miatt ez az egyre bővülő népességcsoport távol marad a 

közösségi terekből, eseményektől. A változatos okok és 

viselkedésmintázatok mögött tanult, kulturálisan örökölt, továbbá 

iskolázottsági és kulturális különbségek húzódnak meg. 

„Ami fejtörést okoz, az az, hogy részben kicserélődött a falu lakossága és 

hogy az ideköltözött fiatalokat, aki igazából gyökértelenek itt, hiszen azért 

jöttek ide, mert itt tudták megvenni a házat és nem a városban, hogy őket 

mivel lehetne megszólítani. Ők ingáznak. Ezek általában fiatal, kisgyerekes 

felnőttek. Milyen programba lehetne őket bevonni? Van itt egy olyan réteg, 

akiket az tart össze, hogy egykorúak a gyerekeik, de egyébként nincs semmi 

más. Nincs kötődés. Nincs kapcsolatuk a többiekkel, maximum az óvodában 

találkoznak a többi szülővel és utána mennek dolgozni. Vannak olyan 

emberek a faluban, akikről a régiek nem tudják, hogy kik. Ezeket a betelepült 

fiatalokat nem érdekli a helytörténet, hogy mi volt itt 100, 200 vagy 500 éve 

és nem érdekli őket a helyi identitás. Nem kötődnek a hagyományokhoz. A 

falu klasszikus közművelődési rendezvényeire nem jönnek.” (Nagynyárád: 

2020) 

„Vonzó ez a falu, mert itt van a Dráva, túralehetőség, szép a természet, 

bicikliút, iskola, óvoda, posta, orvos van itt. Közel van Harkány is, 8km-re 

van ide, ami központi hely, sokan járnak a kórházba és a vendéglátóiparba 

dolgozni. Nagyon olcsók voltak itt a házak, de most lassan drága lett.  Főleg 

fiatalok jöttek ide lakni, 2-3 gyerekkel. Más településeken dolgoznak, csak 

aludni járnak ide és nem szokták meg, hogy közösségekbe járjanak.” 

(Drávaszabolcs: 2020) 
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„Az a gond, hogy a lakosok alvó lakók, csak itt laknak, de nem élnek itt és 

nem érintjük meg őket ezzel a lehetőséggel. Távolság van a helyiek és 

beköltözők között, ezt a rést kellene csökkenteni. Ezért nem érzik magukénak 

az itt régóta lakók és a betelepülők a falut. De az is lehet, hogy ahonnan 

jöttek ott sem voltak közösségek, ezért nem igénylik itt sem a közösségi életet, 

közös tevékenységet. Ennek jele, hogy a gyerekeik nem járnak ki a 

játszótérre sem.” (Boda: 2020) 

 

Az általános tendenciaként megfigyelhető létszámcsökkenésben nem csak a 

demográfiai folyamatok, illetve természetes népmozgások játszanak 

szerepet, időnként durván avatkoznak be ezekbe a spontán folyamatokba 

átgondolatlan intézkedések is. A városi CSOK megjelenése sok fiatalt, 

kisgyermekes családot inspirált arra, hogy városba költözzön. Ezért – 

jelentős késéssel – a kormányzat elindította a falusi CSOK-ot is, azonban a 

jogosult települések köréből több, viszonylag jól prosperáló önkormányzatot 

kihagyott. Ezek a környező, szerencsésebb településekhez viszonyítva újabb 

hátrányokat szenvedtek.  

A közösségek leépülése elsősorban ott figyelhető meg, ahol nincsenek 

oktatási intézmények, ahol már nem működik könyvtár sem, illetve helyben 

nem él olyan szakember, pedagógus, aki a közösségi élet megszervezésére 

vállalkozna. A helyi háló csomópontjainak eltűnése, az ott élő lakosságot 

kulturális értelemben is elszegényíti, csökken biztonságérzetük és belső 

kohéziójuk. A városokba naponta ingazók pedig új kulturális szokásokat 

hoztak a falvakba. 

Humánerőforrás a Baranya megyei falvak közművelődésének és 

közösségszervezésének szolgálatában 

A humánerőforrás gazdálkodás terén több modell honosodott meg a Baranya 

megyei falvak közművelődésében, illetve közösségszervezésében. Többnyire 

önkéntesek („szívességi kultúrmunkások”, „anonim közművelődési 

szakemberek” - e megnevezéseket interjúalanyaink nevesítették) vállalnak 

rendszeres vagy rendezvényekhez, művelődési projektekhez köthető 

feladatokat. Elterjedt az a gyakorlat is, hogy az önkormányzat nem alakít ki 

közművelődési feladatot végző munkakört, erre nem nevez ki szakembert 

sem. Honoráriumot munkájukért többnyire nem kapnak a falvakban így 

tevékenykedők. Ritka kivételnek tekinthető ugyan, de akad olyan 
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önkormányzat is, ami a község művelődési és sport életét szervező 

egyesületi vezetőknek rendszeres tiszteletdíjat folyósít (Véménd). 

A munkakör kialakításának más módja is van, így több helyen a 

közművelődési előadó egyben az önkormányzat vagy a körjegyzőség 

munkatársa, aki adózással, anyakönyvezéssel, pénzügyi feladatokkal 

kapcsolatos munkájának ellátása mellett művelődésszervező is (például 

Véménden). 

 

1. ábra: A baranyai falvakban közművelődési szakemberként 

foglalkoztatottak, valamint a szakképesítés nélküliek az egyes 

településtípusokban (n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI kutatócsoport, 2020) 

 

Elterjedt az foglalkoztatási forma, hogy 8 órában közmunkással, közmunkás 

bérért vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársra bízzák a 

művelődés szervezésének feladatát (Például Drávacsehiben, Kővágótöttösön, 

Ózdfaluban.)  A mintánkban szereplő települések munkatársai körében a 6 

faluból háromban a foglalkoztatott munkatársnak rokoni, baráti kapcsolata 

van a polgármesterrel. 

Az elmúlt évtizedben rendszeressé vált, hogy a művelődési házak pályázati 

projektekből finanszírozták munkatársaik bérét. Jellemzően két módon 

juthatott a település humánerőforráshoz és annak pénzügyi fedezetéhez. Az 

egyik út a közfoglalkoztatotti nemzeti alapú hazai forrás lehívásának 
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lehetősége. Kutatásunk idején a 29 faluból 6 településen szakképesítés 

nélkül közmunkás végzett ilyen pályázati fedezettel közművelődési 

tevékenységet.  A másik megoldásban azzal a lehetőséggel élhettek, hogy 

uniós fedezetű projektbe építették be a közösségszervező bérét. A pályázati 

forráshoz kötött művelődésszervezők, közösségszervezők csak addig 

kaphatják bérüket, végezhetik a falvakban munkájukat, ameddig a pályázat 

futamideje tart. A legtöbb projekt egy meghatározott időszakban működik, 

folytatásukra ritkán adódik újabb pályázati pénz, pedig a falubeliek és a 

polgármesterek igényt tartanának a közösségi programokra. 

 „Most még abban is szerencsénk van, hogy az említett EFOP-os 

pályázatban volt ilyen is, hogy másfél főt tudunk alkalmazni 10 hónapon 

keresztül. Ami utána majd nagyon fog hiányozni, hogyha már nem lesznek, 

de addig is nagyon jó.” (Hosszúhetény: 2020) 

 

A települések alapellátási kötelezettségét átírta a kistérségi, majd járási 

együttműködést szorgalmazó törvények sora és nyomukban az a 

forráselosztási gyakorlat, amely az állami támogatást oda rendelte, ahol az 

alapellátást szolgáltató szervezet központja működött. Az iskolabezárások 

algoritmusára a kistelepülések szolgáltatási, együttműködési 

megállapodások megkötésével szabadulni próbáltak az intézményeik 

működtetésétől. A vagyon és feladat nélkül maradt önkormányzatokat a 

művelődési intézmények rehabilitációja kapcsán megnyílt pályázati 

lehetőségek már úgy találták, hogy a falvak többségében már nem működött 

szakember, mert erre forrást nem deponáltak.   

„Nálunk igen jó infrastrukturális feltételek vannak, kiszámoltam, hogy 1200 

négyzetméteren, több helységben van lehetőség közösségi művelődésre és 

ezek jó állapotban lévő, újszerű bútorzattal rendelkeznek, többet bérbe is 

adunk, illetve a civilek működtetik igen jó megoldásokkal. De pl. nincs 

takarítónő, aki ezeket a tereket gondozza, mindent magam csinálok, de addig 

nem tudok programot szervezni. Az új dolgokat főként pályázatokból és 

szponzorok adományaiból lehet kialakítani, de a fenntarthatóságra nincs 

garancia.” (Mecseknádasd: 2020) 
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A térség falvaiban a különféle források hiányának együttes jelenléte 

összeadódik és egyfajta tehetetlenségi nyomatékkal sorvasztja az aprófalvak 

közösségeit. A hiányok sokféleségét egyik interjúalanyunk pontokba és 

prioritásuk szerint sorrendbe rendezte: 

„De úgy gondolom, hogy ez az a nehézkesség, ami minden kistelepülésen 

megfigyelhető. Szóval az 1. probléma, hogy a közművelődés nem a 

legfontosabb szempont a kistelepüléseken, de a nagyobbakban sem, 2. a falu 

vezetősége nem érti a szakmát és a legnagyobb baj, hogy nem helyezik 

stratégiai kontextusba a művelődés, a helyi értékek és a turizmus fejlesztését, 

3. nincs helyben szakember, 4. a rendezvények szervezése, kommunikálása 

kezdetleges módszerekkel történik, 5. lassan elfogy az a lakosság és az az 

érzékeny réteg, aki értékeket teremt és részt vesz azok gondozásában, 

fenntartásában.” (Mecseknádasd: 2020) 

 

Művelődési folyamatok és közösségi aktivitás a Baranya megyei 

falvakban 

A Baranya megyei falvak közösségi programjai között a falunap, a 

karácsonyi és húsvéti rendezvények, valamint a gyerekek számára szervezett 

Mikulás-ünnepségek a leggyakrabban előforduló programok. A mintába 

került falvak 69%-ban szerveznek falunapot, a 66%-ban karácsonyhoz és 

húsvéthoz kapcsolódó ünnepségeket, 62%-ban a gyerekek számára Mikulás-

ünnepségeket. Mindezek mellett bár jóval kisebb arányban, de a Farsang 

(41%), továbbá kifejezetten a nyugdíjas korosztály bevonó Idősek 

Világnapja/ Nyugdíjas Nap (38%) a leggyakrabban megszervezett helyi 

közösségi rendezvény. Emellett az alábbi programok jelennek meg 

gyakrabban a vizsgált településeken: tematikus /nemzetiségi/ jótékonysági 

bál; gyereknap; szüreti bál, szüreti mulatság; fesztiválok; Márton-nap; 

majális; nyári tábor; sportversenyek, kupák, sportnap; nemzetiségi nap /est; 

nőnap; állami ünnepek; nyugdíjas klub rendezvényei; kórustalálkozó, 

koncert; pincejárás/borverseny/ bormustra. 

Falunapot elsősorban a kisfalvakban, aprófalvakban és törpefalvakban 

rendeznek. A mintába került 8 törpefalu mindegyikében megszervezésre 

kerül a falunap. Falunapot szerveznek a mintába került 5 kisfalu közül 

három településen, a minta aprófalvainak pedig 67%-ban. (8 település).  
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2. ábra: A Baranya megyei falvakban leggyakrabban megszervezett 

közösségi programok (n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI kutatócsoport, 2020) 

 

A vizsgált két nagyközség közül Hosszúhetényben különösen gazdag a 

közművelődési és közösségi programkínálat. Ebben szerepe van annak, hogy 

ezen a településen művelődési központ működik szakirányú végzettséggel és 

nagy tapasztalattal rendelkező munkatársakkal, továbbá, hogy az iskola, a 

könyvtár és a közművelődés szerves szövődményként működik, valamint, 

hogy a művelődési központ nagy hangsúlyt fektet a közösségek segítésére, 

támogatására és a közös programok megvalósítására. A minta többi 

településével összevetve Hosszúhetény programkínálata többek között a 

felkínált túrák sokféleségével tűnik ki, amiket a településen működő 

különböző intézmények és szervezetek kínálnak. Így például a helyi iskola 

szervezésében kerül lebonyolításra az ún. Téli túra, a Nemes János 

Művelődési Központ szervezésében évente 6 alkalommal Tájház túrát 

kínálnak az érdeklődők számára, a Civilek a Zengőért Mozgalom (CZM) 

pedig minden évben szilveszter napján szervezi meg hagyományos 

Óévbúcsúztató Zengő túráját.  

A mintába került két község közül Mecseknádasdon kiemelkedően sok civil 

szervezet működik (pl. Nyugdíjas Klub; Mecseknádasdi Tűzoltók 

Egyesülete; Borászati Egyesület; Borrend Egyesület; Skóciai Szent Margit 
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Egyesület, stb.), melyek nagy szerepet vállalnak a kulturális és 

hagyományőrző feladatok ellátásában. A településen a zenei kultúra komoly 

hagyományokkal és eredményekkel rendelkezik, számos zenekar működik a 

faluban. (pl. családi zenekarok; tűzoltók önálló zenekara). A Német 

Nemzetiségi Önkormányzat közművelődési aktivitása szintén nagy 

mértékben hozzájárul a helyi kulturális örökség megőrzéséhez és a közösségi 

élet sokszínűségének biztosításához.  

A kisfalvak közművelődési, közösségszervezői aktvitásában komoly 

különbségek fedezhetőek fel. Nagynyárád és Szajk kiemelkedik a sporttal 

kapcsolatos rendezvények szervezése kapcsán, hiszen Nagynyárádon a 

környékbeli településeket is bevonó Nemzetiségi Focikupa mellett 

megszervezésre kerül a falut 21 órán keresztül mozgásban tartó Kihívás 

Napja is, Szajkon pedig a helyi sportkör szervezésében kispályás 

labdarúgótornát szerveznek több csapat bevonásával. Nagynyárádon számos 

fesztivál, valamint közösségi/kulturális program kerül megszervezésre, ahol 

a gazdag programkínálat a helyi civil szervezetek és az önkormányzatok 

szoros kooperációjának, partneri kapcsolatának és közös 

szervezőmunkájának köszönhető. 

Az aprófalvak közművelődési aktivitásában különösen nagy különbségek 

figyelhetők meg. A kutatás feltárt például egy olyan aprófalut, ahol egyetlen 

állandó kulturális/ közösségi program sem létezik (Sumony). Emellett 

vannak olyan aprófalvak, ahol csak egy-két, elsősorban a nagy ünnepekhez 

(Mikulásünnepély, Karácsonyváró) kötődő program kerül megszervezésre 

(pl.: Szulimán). Ugyanakkor más aprófalvakban kiterjedt, változatos 

kulturális és közösségi programok állnak a helyiek rendelkezésére. (pl. 

Patapoklosi, Nagypall). Patapoklosiban a kiemelkedő aktivitás a településen 

működő helyi egyesületnek köszönhető (Lendület Kicsikért és Nagyokért 

Egyesület), Nagypallban pedig a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület 

tölt be meghatározó szerepet a település közösségi és kulturális életében 

többek között azzal, hogy fő célkitűzésének megfelelően megismerteti a 

felnőttekkel és a gyerekekkel a népi kézműves technikákat. Patapoklosi és 

Nagypall közösségszervezésében kiemelkedően fontos szerepet töltenek be a 

fesztiválok is. (Nagypall: Pogácsafesztivál; Patapoklosi: Mesefesztivál).  

A minta valamennyi törpefalujában megszervezése kerül a falunap. A minta 

8 törpefalujából három településen szerveznek Nemzetiségi vagy Roma-

napot, illetve farsangot, továbbá két-két településen szervezik meg a 
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gyereknapot, illetve az Idősek Napját. Az interjúalanyok a törpefalvak 

esetében többször panaszkodtak arról, hogy a helyi lakosság csak olyan 

programokra megy el, ahol enni, inni lehet. Ezeken a településeken többször 

előfordult, hogy hiába hívtak például színházi előadót, a program nem 

érdekelte a falu lakosságát. (pl.: Kisbeszterce). A minta 8 törpefalujából 2 

település esetében annyira komoly ellentétek feszülnek a helyi lakosok 

között, hogy a polgármesterrel / közösségi programok szervezőivel vagy 

éppen a lebonyolításban szerepet vállaló helyiekkel szembeni ellenszenv 

olyan nagy mértékű, a falu megosztottsága olyan erőteljes, hogy a helyiek 

jelentős része inkább távol marad a közösségi programoktól.  

A problémák és kihívások mellett ugyanakkor innovatív 

kezdeményezésekkel is találkozhatunk a legkisebb települések esetében is. 

Például Felsőegerszegen innovatív kezdeményezés volt 2019-ben az ún. 

„Utcák főző versenye”, ahol minden csapat mást főzött: pörköltet, halászlét, 

babos csülköt. Mivel hivatalosan csak „Fő” utca található Felsőegerszegen, 

így a helyiek megkülönböztették az utca részeket és ezek az utca részek 

versenyeztek egymással.  

 

Fesztiválok 

A fesztiválok szervezése, illetve az országos jelentőségű fesztiválokhoz való 

kapcsolódás a megye falvainak közösségi életében különösen nagy 

jelentőséget tölt be. A nagyközségektől kezdve egészen az aprófalvakig 

sokféle fesztivál gazdagítja a helyiek közösségi életét. Bár a települések 

leggyakrabban gasztronómiai fesztiválokat szerveznek, a helyi szellemi 

kulturális örökség életben tartását szolgáló, illetve az összművészeti 

koncepció szintén kiemelt szerepet kap egyes fesztiválokban. Beremend 

például 2013 óta vesz részt helyszínként a 2008 óta megrendezett 

Ördögkatlan Fesztiválon, évről-évre egyre több programot látnak vendégül. 

Az aprófalvak közül pedig Drávacsehi a 2016 óta megrendezésre kerülő 

Bőköz Fesztivál egyik helyszíne. Mind az Ördögkatlan Fesztivál, mind a 

Bőköz Fesztivál 4 település bevonásával
4
 valósul meg, célként kitűzve az 

adott térség turisztikai fejlesztését, valamint a résztvevő települések 

                                                 
4 Ördögkatlan Összművészeti Fesztivál helyszínei: Nagyharsány, Kisharsány, Vylyan 

Pincészet, Mokos Pincészet, Szársomlyói Szoborpark, Beremend, Villánykövesd; Bőköz 

Fesztivál helyszínei: Kémes, Szaporca, Tésenfa, Drávacsehi 
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gazdasági és kulturális fejlesztését is. A Bőköz Fesztivál kifejezetten a helyi 

hagyományokat, kulturális örökséget és közösségi aktivitásokat kívánja 

megtölteni élettel. 

A helyi szellemi kulturális örökség megőrzését célozza meg a nagynyárádi 

Kékfestő Fesztivál is. A település kékfestő hagyományainak megismertetése 

mellett a programon hagyományosan teret kapnak egyéb kulturális 

programok is, mint a színpadi produkciók, táncosok és előadások. A híres 

nagynyárádi kékfestő műhelyt Sárdi János alapította 1948-ban. Bár az 

alapító 2017-ben elhunyt, a műhely továbbra is működik fia irányításával.  

A megyében számos faluban szerveznek különböző gasztronómiai 

fesztiválokat is. Hosszúhetény nagyközség mellett (Sütő Főző Fesztivál), a 

kisfalvak különösen aktívak ezen a területen, hiszen a minta 5 kisfalujából 3 

településen szerveznek évente gasztronómiai fesztivált. (Abaliget, 

Nagynyárád, Szajk). Abaligeten Mézes-Kukoricás Fesztivál, Szajkon Bor- és 

pálinkafesztivál, Nagynyárádon pedig Nemzetségi Gasztrofesztivál, illetve 

az ún. Egybesült Fesztivál is várja az érdeklődő közönséget mind az adott 

településről, mind azon túlról. Nagynyárád település különösen aktív a 

fesztiválok szervezése szempontjából, hiszen a településen az országos 

szinten is ismert Kékfestő Fesztivállal együtt három fesztivál is 

megrendezésre kerül évente.  

A megye aprófalvai is rendeznek saját fesztiválokat, a minta 12 

aprófalujából négy településen szerveznek fesztivált. A Bőköz Fesztiválhoz 

kapcsolódó Drávacsehi mellett Fekeden népszerű esemény a Stifolder 

Fesztivál, ahol több száz ember vonultatja fel saját készítésű stifolderét. 

Nagypallon Pogácsafesztivált, Patapoklosiban pedig Mesefesztivált 

szerveznek.  

 

Bálok 

A hosszúhetényi programkínálat kitűnik a településen megrendezésre kerülő 

bálok magas számával is. 2017- 2019 között minden évben 7 bált szerveztek 

a településen. A bálok tematikája 2019-re némiképp megváltozott, hiszen az 

addig áprilisban megrendezett Tűzoltó Bál elmaradt, ugyanakkor új 

programként jelent meg a Nagyszülők Bálja. Évek óta mindig 

megrendezésre kerül januárban a Sváb bál, februárban az Ovis szülők bálja, 

márciusban a Nőnapi bál, áprilisban a Kézilabdás bál, novemberben a 
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Katalin bál, decemberben pedig a Hagyományőrző Egyesület szervezésében 

a Szilveszteri bál.  

Hosszúhetény mellett a megye kisfalvaiban kapnak különösen nagy 

jelentőséget a helyi bálok. A mintába került 5 kisfaluból 3 településen 

szerveznek évente legalább egy bált (Abaliget, Nagynyárád, Szajk), de 

Szajkon például évente három bál is megrendezésre kerül. (Svábbál, Falubál, 

Sportbál). A minta 12 aprófalujából 4 településen szerveznek bálokat. 

 

Nemzetiségi hagyományok a helyi közösségszervezésben 

A nemzetiségi hagyományok és kulturális örökség megőrzése komoly 

szerepet kap több baranyai falu közösségi programkínálatában. Szajkon a 

sváb hagyományos építészetet, ruhákat, használati eszközöket bemutató 

tájházat közösségi színtérként használják, a Nemzetiségi Nap, illetve a 

Falunap során a felvonuló csapatok a tájházból indulnak és oda is érkeznek 

vissza. A tájházban kerül lebonyolításra a gyereknap is.  Szajkon a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat aktív, a minden évben megrendezett svábbál 

mellett februárban ők szervezik meg az ún. fánkkavalkádot is, ahol a helyi 

idősebb asszonyok adják át a hagyományos fánkkészítéssel kapcsolatos 

tudásukat a fiatalabb generációknak. A közös fánksütés kulturális 

programokkal egészül ki. Szajkon a német kisebbség mellett aktív 

közösségszervezői szerepet vállal a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat is. 

(Horvát Est). Ugyanakkor sajnálatos módon a lakosság öregedése, illetve a 

közösségek belső bomlási folyamatai miatt ma már nem működik a 

településen se a korábbiakban aktív horvát, se a német tánccsoport.  

Nagynyárádon különösen aktív a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mely 

Márton-nap alkalmából a német tradícióknak megfelelően búcsúfaállítást 

szervez, illetve nyaranta Német Nemzetiségi Tábort kínál gyerekek számára. 

Emellett a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Focikupát, 

Nemzetiségi Gasztrofesztivált is rendez, az utóbbi programot többször 

beékelték már a Kékfestő Fesztiválba. Nagynyárádon továbbá példaértékű a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködése a Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzattal, évente egyszer közös Nemzetiségi Napot szerveznek a 

település egyéb civil szervezeteinek bevonásával. Nagynyárádon a helyi 

Német-Magyar Baráti Kör szintén rendkívül aktív a közösségi programok 

szervezésében, a falu központjában létrehozott Ki- és betelepítés 
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Emlékkertjében minden év szeptemberében megemlékezést tartanak.  A 

nemzetiségi örökséget ismerteti meg a Nemzetiségi Tájház- Helytörténeti 

Gyűjtemény, mely a helyi lakáskultúra, öltözködéskultúra és az 

egyházközségek emlékeinek bemutatása révén az 1960-as évekig 

reprezentálja a helyi sváb kultúrát és életmódot. A gyűjtemény utolsó 

szobája a Nagynyárádra betelepített felvidéki magyarok tárgyi kultúráját 

mutatja be. 

A német nemzetiségi kultúra szerves részét képezi Mecseknádasd közösségi 

életének is. A leginkább a kismesterségeket, bortermelés eszközeit bemutató 

Német Nemzetiségi Tájház mellett működik a településen az ún. Német Ház 

is, melyben több klubszoba ad helyet a nemzetiségi könyvgyűjteménynek, 

helytörténeti anyagoknak, klubéletnek és előadásoknak. A Schlossberg 

vendéglő tulajdonosai szervezik vízkereszttől farsang végéig szerdánként az 

ún. Stammtisch-t, melynek keretében a falu lakossága a helyi német és 

ismert magyar dalok összegyűjtött kottáiból énekel a vendéglőben. Az 

alkalmanként 70-90 fős társaságot három harmonikás is kíséri. A kör 

kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik más falusi éneklő közösségekkel, 

vendégjárás alakult ki a véméndi, pogányi csoporttal és másokkal is. A 

településen ifjúsági és felnőtt német nemzetiségi tánccsoport is működik. A 

táncegyüttes több országos verseny nyertese, de rendszeresen műsort adnak 

külföldön is. Mecseknádasdon szintén különösen aktív a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat. Például februártól március végéig kéthetente előadásokat 

szerveznek vasárnap délutánonként „Nemzetiségi életünk tegnap és ma” 

címmel, illetve iskolások körében évente szavalóversenyt szerveznek és díjat 

adományoznak. Minden szeptemberben Hősök napi megemlékezést, adventi 

vasárnapok estéin pedig a templom előtti téren gyertyagyújtást szerveznek, 

betlehemet állítanak, műsorokat rendeznek a tanulók és más egyesületek 

részvételével. Adventi vásárban a helyi termékeket és ünnepi finomságokat 

mutatják be a Német Házban. A 2018 augusztusában átadott tanösvényt, -

amely a meglévő 6 német tanösvény közül a harmadikként létesült- 

folyamatosan gondozzák és aktualizálják.  

A térség sváb örökségéből is adódóan, ugyanakkor a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatok és civil szervezetek kimagasló hagyományőrző aktivitása 

okán is a megyében a nemzetiségi örökség életben tartásában leginkább a 

német nemzetiségi önkormányzatok és hagyományőrző/ baráti körök 

vállalnak aktív szerepet. Igaz ez az aprófalvak közösségi életére is, hiszen 
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például Nagypallon a Magyar-Német Barátság Klub szervezésében valósul 

meg a Fánksütő verseny és a Karácsonyváró ünnepség, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat pedig Farsangi Sváb Bált és szilveszteri futóversenyt is 

szervez. A Német Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi támogatása, 

illetve a programok szervezésében betöltött szerepük különösen nagy 

jelentőségű egyes falvakban. Például Fekeden a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat vezető szerepet tölt be a helyi programok szervezésében, 

továbbá a közösségi programok finanszírozásában szintén jelentős részt 

vállal. 

 

Hagyományőrző nyári táborok  

Nagynyárádon a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018 óta Német 

Nemzetiségi Tábort kínál nyaranta az alsó tagozatos gyerekek számára. A 

tábor fontos célkitűzése, hogy megismertesse a gyerekekkel a helyi sváb 

tradíciókat és tárgyi emlékeket. A táborban általában olyan, a településről 

elszármazott gyerekek vesznek részt, akiknek a nagyszülei vagy dédszülei 

Nagynyárádon élnek. 

Az aprófalvak programkínálatában is megjelennek a gyerekek számára 

szervezett hagyományőrző nyári táborok. Fekeden például évek óta 

szerveznek nyári tábort a helyi és elszármazott gyerekek számára. A tábor 

keretében a gyerekek barkácsolnak, horgolnak, tájházakat látogatnak, illetve 

különféle hagyományőrző programokon vesznek részt. Nagypallon a helyi 

civil szervezet, a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület szervez minden 

év júliusában kézműves tábort. Patapoklosiban szintén a helyi civil szervezet 

(Lendület Kicsikért és Nagyokért Egyesület) szervez nyári tábort. A helyben 

lakó gyerekek mellett a környékről is érkeznek érdeklődők az egyhetes 

napközis táborba, ahol a különféle kulturális programok és szórakozási 

lehetőségek megszervezése mellett nagy hangsúlyt helyeznek a kézműves 

foglalkozásokra.  

 

A közművelődési és közösségi programok résztvevői 

A vizsgált települések 34,5%-ban (10 település) a falu teljes lakosságát 

sikerül bevonni a kulturális és közösségi programokba. A falvak jelentős 

részében ugyanakkor elsősorban az iskoláskorú gyerekeket és az időseket 
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sikerül csupán aktivizálni a helyi kulturális, közösségi kezdeményezésekkel. 

A leggyakrabban a középiskolás korosztályt, a fiatal felnőtteket, valamint a 

középkorúakat nem sikerül bevonnia a helyi közösségszervezőnek. A 

fiatalok és a fiatal felnőttek bevonásával kapcsolatos nehézségek a 

nagyközségekben kevésbé jelentkeznek, ugyanakkor községekben, 

kisfalvakban, aprófalvakban és törpefalvakban egyaránt beszámoltak ezzel 

kapcsolatos problémáról az interjúalanyok. 

„A fiatalok bizonyos programokról hiányoznak, de sport és művészeti 

csoportokban aktívan részt vesznek.” (Hosszúhetény: 2020) 

„…a fiatalok mobilizálása igen nagy gondot jelent. 14 éves korig az iskolai 

rendezvényekre eljönnek, de azt követően nehéz őket orientálni.” 

(Mecseknádasd: 2020) 

A fiatal felnőttek és a középkorúak bevonását leginkább az nehezíti, hogy 

munkájukat más településen végzik, a faluba jóformában csak aludni járnak 

haza.  

„Gond a középkorú (40-50 évesek) és a fiatal korosztály elérésével van 

régóta. A kimaradás oka, hogy nem a faluban dolgoznak, csak este élnek itt, 

a hétvége a ház körüli és családi munkával, programokkal zajlik. „(Véménd: 

2019) 

„A legjobban a 40-60-as korosztály hiányzik a faluból. Nincs munka, el kell 

menni a városba, és ez a korosztály az aktív dolgozó.  A gyerekek és az 

idősek a legaktívabb használói a klubnak és a programoknak.” (Feked: 

2020) 

Több faluban is kifejezetten problémaként emelték ki az interjúalanyok, 

hogy az újonnan beköltözött lakosokat nem sikerül megszólítaniuk, 

bevonniuk a kulturális és közösségi programokba. 

„Hiányoznak a gyerekek, fiatal felnőttek, és a középkorosztály. A kimaradás 

oka: más településre járnak dolgozni, iskolába, nem ismerik egymást az 

emberek, a szabadidejüket is nagyrészt abban a helységben töltik el, ahol 

dolgoznak, nem ismerik a települést, a beköltözőknek nem esik útba a 

Közösségi Ház. Nem ismerjük az igényeiket.” (Kővágótöttös: 2020) 

A kutatás során ugyanakkor feltárásra kerültek sikeres példák is a fiatal 

felnőttek, illetve a középkorúak bevonásával kapcsolatosan. Kisdobszán a 

közösségfejlesztő szakember a gyermekprogramok segítségével próbálja 

bevonni a felnőtt lakosságot is a közösségi életbe, amelyre jó példa a néptánc 

foglalkozások és a varró klub elindítása. A kezdeményezésnek az a gondolat 
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volt az alapja, hogy ha a gyerekeknek néptáncoktatást szerveznek, akkor oda 

nagy valószínűséggel elkíséri őket a szülő vagy a nagyszülő, ezáltal 

lehetőség nyílik a felnőtt lakosság közösségi programokba való bevonására. 

Amíg a gyerekek gyakorolnak, addig a szülők beszélgethetnek és 

megismerhetik egymást. A folyamat pedig odáig fejlődött, hogy a néptáncra 

járó gyerekek hozzátartozói varró klubot alapítottak, ugyanis szükség volt 

fellépő ruhákra, szoknyákra a néptáncoláshoz, amelyeket a 

klubfoglalkozásokon el is készítettek. 

A törpefalvakban a lakosság aktivizálásával kapcsolatosan egy további 

súlyos problémával szembesülnek a közösségi programok szervezői. Több 

interjúalany is nehézségként jelölte meg, hogy a lakosságot csak olyan 

programba sikerül bevonni, ahol vagy ingyenes étellel/itallal vagy 

valamilyen materiális „kompenzációval” várják a lakosokat. 

„Nehéz a lakókat kimozdítani otthonról. Csak akkor jönnek el a 

programokra, ha ott valami kézzelfogható dolgot kapnak.” (Kisbeszterce: 

2020) 

„Főleg a gyermek programoknak van nagy sikere, ennek oka, hogy ők még 

nem előítéletesek. Könnyebben bevonhatók a közösségi életbe. A felnőtt 

rendezvények étel, ital nélkül elképzelhetetlenek.” (Velény: 2020) 

A minta négy településén ugyanakkor az általános tendenciákkal szemben az 

idősek bevonása jelent problémát.  

„Sok az idős lakos, akiknek megterhelést jelent, hogy eljöjjenek a 

rendezvényekre. Nyugdíjas klub nincs.” (Kisbeszterce: 2020) 

Az egyik kisfaluban, ahol az interjúalany problematikusnak találta az 

időskorúak programokba való bevonását, célzottan próbálják kimozdítani 

otthonaikból az egyedül maradt, gyermekeiktől távol élő időseket.  

„Akik leginkább kimaradnak a programokból, azok az újonnan 

betelepedettek. Meg az idősek. Az idősek, akik valamilyen ok miatt egyedül 

maradnak, gyerekek messze vannak. Éppen ezért próbáljuk azokat is 

kimozdítani, van egy házi segítségnyújtó szolgálat, ami jelzőrendszeres 

szolgálat, ami működik itt Bóllyal együttesen. Úgyhogy ellátjuk azokat az 

embereket. Bemegyünk, felkaroljuk őket. És ilyenkor, amikor van ilyen 

közösségi rendezvény, megpróbáljuk őket kihozni, kimozdítani. De ez nagyon 

nehéz. Nagyon-nagyon nehéz. Sőt, azt mondom, hogy van olyan, hogy 

teljesen lehetetlen.” (Szajk: 2020) 
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A közösségi programokból kimaradó időseknek nyújtott speciális könyvtári 

szolgáltatással találkozhatunk például az egyik törpefaluban: „A könyvtárba 

az idősek már nem tudnak eljönni, ezért a könyvtáros kitalálta, hogy házhoz 

viszi a könyveket, újságokat.” (Márfa: 2020) 

 

A helyi közművelődés és közösségszervezés eredményei 

A helyi közművelődésben, közösségszervezésben meghatározó szerepet 

betöltő interjúalanyok 38%-a (11 fő) egy-egy konkrét közművelődési vagy 

közösségi program megvalósítását jelölte meg intézménye 

legmeghatározóbb eredményeként. A felsorolt programok különféle 

jellegűek, hiszen a nemzetiségi tanösvény létrehozásától kezdve a sikeres 

falunap és gyerektábor lebonyolításán át a pécsi színházlátogatás 

megszervezéséig bezárólag különféle programokat jelöltek meg 

legfontosabb eredményként az interjúalanyok. 

A második leggyakrabban említett eredményként a lakosság programokba 

való sikeres bevonását jelölték meg az interjúalanyok. (17%; 5 válaszadó) 

Sajnálatos módon 2 aprófaluban és 2 törpefaluban az interjúalany semmilyen 

közművelődési vagy közösségszervezői eredményről sem tudott beszámolni. 

(14%) 

Az alábbi kategóriák mentén kerültek meghatározásra a további 

közművelődési, közösségszervezői eredmények: programok számának 

növekedése (2); helyi civil szervezetek támogatása (2); jól kihasznált 

könyvtár (2); új közösség létrehozása (2); közösségi/ közművelődési 

infrastruktúra fejlesztése (2); sikeres tájház (1); jó kapcsolat az iskolával 

(1).
5
  

Az infrastruktúra fejlesztése mint kizárólagos közösségi/ közművelődési 

eredmény csak törpefalvakban került meghatározásra.  

 

Kommunikáció, kooperáció és hálózatosodás a Baranya megyei 

falvak közművelődésében  

A falvak közösségszervezői – két válaszadó kivételével, akik szintén 

helyben születtek és korábban ott éltek – helyben laknak, fontosnak tartják a 

falusi emberekkel kialakított jó kapcsolatukat és a folyamatos párbeszédet.  

                                                 
5 Zárójelben lásd az említések számát. 
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A kommunikáció naprakészségéről alapvetően pozitívan nyilatkoztak az 

adatközlőink, ennek ellenére a kommunikációjuk hatékonyságát, 

eredményességét közel sem értékelték ennyire pozitívnak. A törpefalvak 

adatközlőinek 20% -a úgy gondolja, hogy a kommunikációja teljesen 

sikertelen. A nagyközségekben működő közösségszervezők közül senki sem 

gondolja azt, hogy kommunikációjának naprakészsége kiváló lenne, ők ezt 

közepesnek és jónak értékelték. Azonban jóval hatékonyabbnak találják a 

falusiakkal folytatott kommunikációjukat, amelyet jónak és kiválónak 

minősítettek. 

 

3. ábra: A közösségszervezők kommunikációjának eredményessége (n:29) 
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A közösségi hálózatok fontos szereplői a települési és a falun kívülről érkező 

önkéntes segítők, akik fontos láncszemei a települések kommunikációs 

hálójában. A kistelepüléseken gyakorlatilag nincs közművelődési 

szakember. Többnyire részmunkaidős, közmunkás, illetve a szakterületén 

nagy szeretettel dolgozó segítők mediálják a helyi közösségi életet. Főként 

baráti, vérségi kapcsolatok alapján alakulnak ki a segítő kapcsolatok, 

amelyek így szorosra fűzik a közösségeken belüli és azok közötti emberi 

kontaktusokat.  

 



A közművelődés helyzete a Baranya megyei községekben 

83 

A közösségi munkát végzők egyötöde (21,4%-a) mindennapi kapcsolataik 

működtetése révén úgy értékelte, hogy a lehető legkiterjedtebb, vagyis igen 

sokszínű a kommunikációs kapcsolati hálója. 42,9% jónak, 32,1 %-uk 

közepesnek, illetve 3,6%-uk elégségesnek értékelte kapcsolati hálója 

sokféleségét. A helyzet a törpefalvakban kedvezőtlenebb, izoláltabb 

környezetben kevesebb szakmai kapcsolatot tudnak csak kiépíteni. A 

nagyobb településeknek e tekintetben jobbak az esélyeik, jó és közepesen 

kiterjedt kapcsolati hálózatokkal rendelkeznek. 

A válaszadók kapcsolataik eredményességét közepesre értékelték, ami 

részletesen azt jelenti, hogy közel egynegyedük (24,1%) kimondottan 

magasra, a megkérdezetteknek közel a fele (48,3%-uk) közepesre, illetve 

több mint az egynegyedük (27,6%-uk) teljesen eredménytelennek éli meg 

kapcsolati hálója eredményességét (lásd a 4. számú ábrán). 

 

4. ábra: A kapcsolati háló eredményességét tükröző index (n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI Kutatócsoport, 2020) 

 

A különféle helyi és településen kívüli szervezeti együttműködésüket a 

nagyobb települések tudják leginkább közepes és jó eredménnyel 

kamatoztatni. A közepes nagyságú községekben és további kisebb 

településeken a hálózati kapcsolatok hatékonyságát átlagosan közepesre 

értékelik, de a tíz törpefaluból négy egyáltalán nem látja kapcsolati 

hálójának eredményét (lásd az 5. számú ábrát). 
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5. ábra: A kapcsolati háló eredményessége az egyes településtípusokban, 

(n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI Kutatócsoport, 2020) 

 

A kapcsolati háló összetétele, kiterjedtsége és a közösségi munkában 

hasznosítható információk eredményességének szintje a kisebb települések 

felé haladva egyre inkább csökken. Amennyiben a szakmai kapcsolati háló 

eredményességét, valamint a települések működési feltételét jelző index 

adatait egybevetjük, akkor igen szomorú kép tárul elénk. A szerény 

működési feltételek, így az infrastruktúra, a berendezések és korszerű 

eszközök, a működtetési források, a szakember hiánya egyben azt is 

akadályozzák, hogy a meglévő szakmai helyi és térségi kapcsolatokat a 

közösségért tevékenykedők hatékonyan kamatoztathassák (lásd az 6. számú 

ábrát). 
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6. ábra: A kapcsolati háló eredményességének alakulása a települések 

működési feltételét jelző index szerint (n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI Kutatócsoport, 2020) 

 

A forrásteremtésen kívül olyan településközi együttműködés is kialakult, 

amikor a közös rendezvény lebonyolítását egy falu művelődésszervezője 

végzi el, ebben az esetben a térségben hasznosul a kulturális humánerőforrás 

szaktudása. Gödrén, Kétújfalun és Tengeriben működött ilyen rövid életű 

térségi együttműködés. 

Szórványosan jelenségként ugyan, de a legszegényebbek segítő 

kapcsolatokra találnak országos karitatív szervezetek szolgálatai révén, 

különösön a nagyobb egyházak szociális támogató hálózatát lehet fellelni a 

kistelepülések egy részében, így a Máltai Szeretetszolgálat Hiricsen alakított 

ki segélyhelyet. Az idősek, betegek ellátása mellett oktatással, szabadidő-

szervezéssel, sport és művelődési programokkal is megkínálják a helyi 

lakosságot, gyermekek számára játszóházat, másutt tanodát működtetnek. Ez 

a modell a hazai depressziós térségekben elterjedt próbálkozásként 

konstatálható, sajnos a szociális segélyekre épülő mikrotérségi programok a 

megélhetés támogatására szorítkoznak. Ritka az a projekt, amely 

munkahelyteremtési lehetőséget ígérő továbbképzéssel, teljes családok 

egészségügyi, szociális, oktatási rehabilitációjával párosul. A kívülről jött 

segítség sok jószándékú ember és szervezet törekvése, újfajta 

forráselosztásként is értelmezhető, sajnos a települések minimális 
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erőforrásaira kell alapozniuk, így nem jutnak el a térségi hálózatosodás 

szintjére. 

A legszegényebb falvakra nem mondható el, hogy közösségi hálózatokba 

szerveződnek, ritka az a törpefalu, ahol közösség működik. Az infrastruktúra 

hiánya vagy szegényessége, a források szűkös volta arra ösztönzi a 

legkisebbeket is, hogy a környező vagy hasonló adottságú településekkel 

összefogva, hálózati kezdeményezéssel térségi rendezvényeket, közös 

projekteket szervezzenek.  

 

A baranyai falvak közösségi tereinek működtetésével kapcsolatos 

gondok, problémák 

A baranyai falvakban készített interjúk szövegeit másodelemzésnek vetettük 

alá, így részletesebb képet kaphattunk a közösségek életét szervezők 

gondjairól, problémáiról. Az információk újrakódolásával hat 

problématerületet határolhattuk le. Ezek: infrastruktúra, forráshiány, 

szegénység, szakemberhiány, együttműködési problémák, szakmai 

megbecsültség. (lásd a 7. ábrát). 

 

7. ábra: A gondok említésének gyakorisága (n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI Kutatócsoport, 2020) 
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A legtöbben a szakmai megbecsültség hiányát, a bizonytalan szakmai 

státuszt említették meg problémaként, ami összefügg jelenlegi bizonytalan 

szakképzettségi és munkaerőpiaci helyzetükkel. Meghatározóan azokban az 

aprófalvakban és törpefalvakban figyelhető meg a szakmai megbecsülés 

hiánya, a jövőjükért aggódók és e gondokkal együtt járó kockázati tényezők, 

ahol szakképzetlenül, közmunkásként, részmunkaidőben foglalkoztatottak 

látják el a falvak közművelődési feladatait.  

„A problémám, hogy folyamatosan álláskereséssel kell foglalkoznom, 

bizonytalan a megélhetésem. „ (Kövágótöttös: 2020) 

Az együttműködési problémák is gyakran merülnek fel a gondok között. A 

kommunikációs nehézségekből fakadó együttműködési akadályoktól 

kezdődően a legsúlyosabb közösségi bomlásig ható kapcsolati deficitekkel 

találkozhatunk. 

„Az általunk vállalt közművelődési tevékenységek működtetése elég 

nehézkes. Ennek oka, hogy bár az Önkormányzat nagy figyelmet fordít a 

gazdaságos működésre, a pályázatok terén inkább a tárgyi eszközökre 

összpontosított. A közművelődésre csak a kötelező minimumot fordította 

eddig. Sikeres pályázatokon vannak túl, de szemléletváltásra, és a humán 

oldal erősítésére lenne szükség. Nincs pénzügyi forrás szakember 

foglalkoztatására. „ 

(Kövágótöttös: 2020) 

„A nagy településeken bizonyos professzionalitás elvárt, ami kis 

településeken azért nincs, mert oda nem megy szakember. Itt a helyi 

társadalom ismerete, a helyi identitással való azonosulás, jó közösségi 

önismeret igen fontos, mert csak hiteles és helyben jól tájékozódó, helyben 

elfogadott nem szakember tud önszerveződésben, önkéntesek 

együttműködésével cselekedni. Gond az is, hogy ezeken a településeken 

működő lelkes önkénteseknek nincs kapcsolatuk hasonló településekkel, nem 

is ismerik a követhető jó gyakorlatokat. Pedig az NMI megyei irodája 

rendszeresen összehív minket, oda én rendszeresen eljárok, de kevesen és 

mindig ugyanazok jelenünk meg. Ott is lehetne tájékozódni.”  

(Mecseknádasd: 2020) 
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A közművelődési tevékenységekkel foglalkozók által megemlített gondok 

jellege és gyakorisága tekintetében sem a települések mérete, de az 

intézménytípus szervezeti jellege sem bizonyul meghatározónak. Inkább a 

szakismeret, a szakmai tájékozottság hiányzik a problémák meglátásához, 

valamint azok eredményes kezeléséhez.  

 

8. ábra: A gondok említése az egyes településtípusokban (n:29) 
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(Forrás: PTE BTK HFMI Kutatócsoport, 2020) 

 

Azok a munkatársak számoltak be a legtöbb problémáról, akik 

szakképzetlenek, alacsony szakmai kapcsolatrendszerrel, szerény helyi 

társadalmi és térségi kötődéssel rendelkeznek. Képzetlenségük, szakmai 

izoláltságuk okán, valamint a tényleges problémák sokasága miatt, azok nem 

oldódnak meg. Úgy tűnik, hogy a szélesebb kapcsolati hálóval rendelkezők 

másként kezelik a gondokat, de a problémaérzékenységük más akadályokat 

láttatnak meg. Sajnálatos, hogy ez a munkatársi réteg a szakmai megértés és 

elismerés hiányát tartja a legnagyobb gondnak (lásd a 9. ábrát). 
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9. ábra: A művelődési intézményekben dolgozók kapcsolati hálójának 

eredményessége, valamint az említett gondok megítélése (n:29) 
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Összegzés 

A baranyai aprófalvas településeken és azok környezetében olyan folyamat 

zajlik, amely az erodálódó faluszerkezet további szétforgácsolódása felé 

mutat. A gazdasági, pénzügyi negatív hatások nem állíthatóak meg csak 

szociális, kulturális forrásbevonással, de a közösségek fennmaradása 

révén olyan helyi társadalmi közösségi kapcsolatrendszert és településközi 

hálózatokat teremthetnek meg, amelyek a negatív folyamatokkal szemben a 

térség településeinek ellenállóképességét növelhetik. Ez a tétje a helyi 

közösségek létezésének. A reziliencia térségi meghatározói közé sorolhatjuk 

a települési népesség méretét, a népességmozgás stabilizálódását, az etnikai, 

vallási és más kulturális másságok iránti toleranciát, a helyi 

alapszolgáltatások, mint az oktatási-, egészségügyi, közlekedési, 

postaszolgálat, hír- és informatikai hálózatok biztonságos működését, a 

külső szakmai és pénzügyi támogatás befogadásának képességét. Az a helyi 

társadalom képes identitását megőrizni és fejleszteni, ahol a méltányos 

megélhetési források előteremtését a térségi munkaerőpiac kínálata 

támogatja, ahol a helyi közösségek művelődési tereinek, intézményeinek 

infrastruktúrája és eszközparkja rendelkezésre áll, ez optimális működtetést 

tesz lehetővé, valamint ahol a helyi társadalmat ismerő, annak igényeire 
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reflektáló művelődési szakember segíti az önszerveződésre képes civil 

szervezeteket és azok tagjait. 

 A helyi társadalmak egyre ritkuló, de változatos közösségi formákkal 

rendelkeznek. A még élő helyi csoportokon belül erős kohézió segíti 

fennmaradásukat és a településen belüli kapcsolatrendszer működtetését. A 

helyi erőforrásokra építő és erős kapcsolatokkal rendelkező közösségek 

képesek arra is, hogy működésüket a falu határain túl is megmutassák, 

térségi és annál szélesebb hálózatokban jelenjenek meg, továbbá 

érdekérvényesítéssel, forrásteremtéssel biztosítsák fennmaradásuk kapcsolati 

és pénzügyi fedezeteit. 
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neme, szakmai előélet, helyben lakik-e?; Hogyan lett intézményvezető – pályázat, 

https://www.foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2017_141_evf_2_pp_164.pdf
https://www.foldrajzitarsasag.hu/downloads/foldrajzi_kozlemenyek_2017_141_evf_2_pp_164.pdf
http://www.terport.hu/regiok/magyarorszag-regioi/del-dunantuli-regio
http://www.terport.hu/regiok/magyarorszag-regioi/del-dunantuli-regio
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2012/2012_01/2012_01_064.pdf
http://www.ksh.hu/statszemle_archive/2012/2012_01/2012_01_064.pdf
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kinevezés, áthelyezés stb. –, mik voltak a munkáltató alkalmazási feltételei, milyen 

munkakörből, élethelyzetből érkezett a vezetői beosztásba, milyen – és hány éves – 

munka-tapasztalatokkal rendelkezett? Ebből mennyi a közművelődésben eltöltött 

idő? Milyen munkaidőben dolgozik, hogyan értékeli munkarendjét, családja/partnere 

hogyan viszonyul ehhez? Hogyan ítéli meg vezetői kompetenciáit, hogyan 

érvényesülnek ezek munkája során, milyen jellegű problémái adódnak, 

megoldásukhoz kitől kaphat segítséget? Mennyi a havi keresete, rendelkezik-e 

jövedelem-kiegészítéssel – milyen forrásból, hogyan értékeli életszínvonalát? 

Karriertervében hogyan szerepel jelenlegi munkakörének és felkészültségének a 

jövője? Karrierje érdekében tervez-e szakirányú tanulmányt, pontosan milyen 

képzésben venne részt?) 

 

9. Kérjük, mutassa be a településén lévő közművelődési intézményeket, 

szervezeteket, illetve a településen működő művelődési 

folyamatokat/aktivitásokat! Milyen művelődési folyamatok/aktivitások voltak a 

településen az elmúlt 5 évben? Kérjük, rendszerezze, illetve jellemezze 

intézménye programjait! 

(A programok típusai, csoportosított felsorolása (az állandó és időszakos programok 

aránya); Az igények feltárásának módszerei, alkalmai, rendszeressége, az igények 

változási tendenciái. A programtervezés folyamata, a tervezés rangsorolt 

szempontjai – a deklarált értékek felsorolásával, a bevont szervezetek, munkatársak 

köre, a jóváhagyás folyamata?  

A programhirdetés módjai, eredményessége? 

A legsikeresebb programok sikerének kulcsa, az elégedettség vizsgálatának 

szempontjai, módjai? 

A programok kitüntetett célcsoportjai, ezek elérésének eredményei, problémái? 

Áttekintő elemzést kérünk a településen meglévő közművelődési szervezetek, 

vezetőik, fenntartási formák, programok működéséről és azok kapcsolódásáról.) 

Amennyiben ilyenek nincsenek, akkor a kérdés így módosul:  

Kik szervezték, kiknek szervezték, milyen tartalommal és céllal, milyen formában, 

milyen eredménnyel, milyen rendszerességgel, hány résztvevővel, milyen 

társadalmi, intézményi, szervezeti és anyagi támogatással?) 

 

10.Kérjük, jellemezze a helyi közművelődési intézmény vagy közművelődési 

tevékenység infrastrukturális feltételeit és szervezeti kereteit!  

(A rendelkezésre álló infrastruktúra felsorolása, jellemzése, állapotának leírása, 

hatása a működési feltételekre, fenntartásának előnyei, hátrányai, anyagi 

kötelezettségei, a kihasználtság jellemzői 

A törvényi feltételek érvényesülésének mértéke:  
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legalább 1 db, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására alkalmas többfunkciós helyiség, 

• a helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztal és szék, 

• polcrendszer, 

 

Tárgyi felszerelés 

(kötelező alap) 

• legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszköz, 

• legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszköz 

• internetkapcsolat) 

 

Hány épület áll rendelkezésére, ezek mikor és milyen céllal épültek, mennyiben 

felelnek meg a mai funkcióknak. Hogyan jellemezhető az intézmények 

eszközellátottsága, mely területeken tapasztalhatóak az optimális ellátottságok, 

illetve a legnagyobb hiányok? Mely eszközök jelentenek nagy vonzerőt, ezek 

beszerzése, vagy pótlása hogyan oldható meg? 

Infrastrukturális szempontból mely területen lenne szükség konkrét fejlesztésekre?  

(alapító okirata, típusa, működési területe – ha más településekre is kiterjed a 

tevékenysége, vállalt funkciói, a feladatellátás szervezeti keretei, a működést 

szabályzó dokumentumok rendszere, kapcsolódó, vagy együttműködő települések, a 

tágabb települési környezetben leginkább elterjedt szervezeti formák, javasolt, vagy 

legalkalmasabbnak tűnő szervezeti formák) 

 

11.Kérjük, ismertesse és jellemezze az ellátott közművelődési tevékenység 

pénzügyi gazdálkodási hátterét, illetve fenntartóját! 

(Ki(k) a fenntartó(k), mik a fenntartó(k) deklarált, vagy látens céljai, elvárásai, 

ennek gyakorisága, értékpreferenciái, a működéssel kapcsolatos előírásai, ad hoc 

jellegű kérései, utasításai, a tervezéssel, szervezéssel, tájékoztatással, beszámolással, 

jelentési kötelezettséggel kapcsolatos ügyrendi elvárásai, együttműködési attitűdjei, 

teljesítmény-követelményei és ennek formái. Hogyan értékeli a fenntartó(k) 

követelményeit? Milyen gazdálkodási forma jellemzi az intézményét, milyen 

forrásokból áll össze éves költségvetése, azt milyen procedurális kontextus jellemzi, 

elfogadásáról milyen körben döntenek, milyen kiegészítő forrásokra – például 

adományok, szponzorációk, pályázat – számíthat? Van-e az intézménynek 

forrásszerzési kötelezettsége, pályázati feladatköre, pályázatokat milyen 

rendszerességgel nyújt be? Ki készíti el a pályázatokat? Mennyi pénzből 

gazdálkodik évente, ez mire elegendő, változási tendenciák a rendelkezésre álló 

források tekintetében? Hogyan becsülhető meg a tervezett programok és a források 
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diszkrepanciája – milyen arányú a forráshiány? Hogyan kellene a támogatási 

rendszert korrigálni a biztonságos és színvonalas működéshez?) 

 

12. Kérjük, jellemezze munkatársi gárdáját! 

(Munkatársainak létszáma, létszám-alakulása az elmúlt öt évben, munkakörei, 

képesítései, felkészültsége, alkalmazási feltételei, az alkalmazások időtartama, a 

munkatársak toborzási köre – képesítettek, közmunkások, önkéntesek –, a 

munkatársak munkarendje, kor-összetétele, a helyben lakók és ingázók aránya. 

Tevékenységében mennyire támaszkodhat munkatársai felkészültségére, milyen 

kompetenciák hiányoznak, hogyan lehetne ezeket pótolni, számíthat-e önkéntesekre, 

ebben melyik társadalmi csoportok a legaktívabbak?) 

 

13. Kérjük, jellemezze az intézményhasználók körét! 

(Az intézményhasználók jellegzetes csoportjai, kulturális, szakmai, végzettségi, 

szociális, életkori és nemi összetételük, az általuk látogatott programok, használt 

szolgáltatások. Az intézményhasználók és az abból kimaradók arányai, a kimaradás 

okai, az arányok változási tendenciái, a kimaradók mobilizálására törekvő 

kezdeményezések, illetve közösségfejlesztési módszerek.) 

 

14. A közművelődési alapszolgáltatások közül melyek teljesülnek a településen?  

Milyen formában? Ön szerint még mire lenne szükség a településen? Miért? 

a.) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása 

b.) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c.) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

d.) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása 

e.) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

f.) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

g.) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

A szolgáltatások formáinak, kereteinek, támogatóinak, helyszíneinek, igénybe 

vevőinek, létszámainak jellemzése. A szolgáltatások iránti lakossági igények 

megismerésének módszerei, az állandó és alkalmi szolgáltatások arányai, a 

költségviselés feltételei? 

A szolgáltatások rendszeres igénybevevőinek és az el nem értek csoportjainak rövid 

jellemzése, az igénybevétel változási irányai. 
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15. Kérjük, jellemezze intézménye és feladatellátási körében végzett egyéni 

kommunikációs gyakorlatát, illetve intézménye és a személyes szakmai 

kapcsolati hálóját! (A használt kommunikációs módok és csatornák rangsora 

(plakát, meghívó, személyes tájékoztatás, stb.) lakossági fogadtatása, kitüntetett 

célcsoportjai, elérhetősége, eredményessége?  

A kommunikáció jellegzetes tartalmai, irányai, nehézségei, kritikus helyzetei? 

Az elektronikus kommunikáció, közösségi média alkalmazásának gyakorisága? pl: 

Ki kezeli és milyen gyakorisággal frissíti a közösségi média felületen az intézmény 

profilját? Kommunikáció a fenntartókkal, szakmai hálózatokkal? 

A kapcsolati háló csomópontjainak felsorolása és jellemzésük (pl: mely helyi 

véleményformálókhoz/ szervezeti vezetőkhöz, személyekhez/közösségi 

képviselőkhöz fordul?) a kezdeményezés, a kölcsönös előnyök, a működés és az 

eredményesség szempontjából. Kapcsolat a fenntartóval, a „rendszeres” 

célcsoportok képviselőivel, az intézményhasználók egyéb köreivel, a szakmai 

fórumokkal. Kapcsolattartási alkalmak, módszerek és azok hatékonysága, 

problémák. Kap-e szakmai támogatást, tanácsokat állami / szakmai szervezektől?)  

 

16. Kérjük, sorolja fel és jellemezze intézménye eredményeit! 

(Az eredmények azonosításának és kiválasztásának a szempontjai, a szempontok 

rangsorolása – saját és külső értékelők szempontjai. Az eredményesség intézmény-

felhasználói és fenntartói megítélése. Eredményességgel kecsegtető új 

kezdeményezések? (Ön milyen szempontok alapján értékelné a kistelepülések 

közművelődési tevékenységét?) 

 

17. Kérjük, sorolja fel és jellemezze intézménye működési problémáit! 

Mindennapi működési problémák száma, súlya és rangsora, a változás tendenciái, a 

megoldás esélyei, feltételei, az eredményes és sikertelen beavatkozások példái. A 

működési problémák helyi, illetve rendszerszintű tényezői.) 

 

18. Kérjük, hogy ismertesse az intézményének működésével kapcsolatos 

fejlesztési terveket! 

(A fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések alapjai, céljai, távlatai, anyagi és személyi 

feltételei, eddig megszületett dokumentumai, a megfogalmazók köre (Ön 

személyesen részt vett fejlesztési folyamatban? Bevonták-e települési/ térségi/ 

megyei szinten?) a megvalósítás – illetve a meg nem valósítás – kockázatai, az 

intézményhasználók körében várható eredményei.  

 

19. Kérjük, hogy jellemezze azokat a programokat és szolgáltatásokat, 

amelyeket saját működési repertoárjából – úgynevezett jó gyakorlatként – 
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mások figyelmébe tudna ajánlani! Ezeket miért nevezné jó gyakorlatnak? 

(Mitől jó gyakorlat a jó gyakorlat?) Ismer-e más intézményi gyakorlatból 

adaptálható jó gyakorlatokat? Mire lenne ez megoldás az Ön intézményében? 

 

20. Kérjük, mondja el, hogy a kistelepülések közművelődésének, 

közösségszervezésének fejlesztésével kapcsolatban milyen rendszerszintű 

javaslatai lennének!  

 

21. Mi az a gond, probléma, amely Önt napjainkban foglalkoztatja? 

 

22. Ön szerint ki az, aki a település közművelődéséről további információkat 

tudna nyújtani a kutatás számára? Név, elérhetőség 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény (ek) működési feltételeit 1-5-

ig terjedő pontokkal! A legrosszabb intézményi feltételek 1, a legjobb érték 5 

pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény (ek) szervezeti kereteit az 

optimális működés szempontjából 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb 

szervezeti feltétel 1, a legjobb érték 5 pontot kapjon!  

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a közművelődési intézmény és a fenntartó közötti 

együttműködést 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb feltétel 1, a legjobb érték 

5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje közművelődési munkáját az optimális működés 

szempontjából 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb vezetői feltételek 1, a 

legjobb érték 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje jövedelmét a megélhetéséhez szükséges elvárása szerint 1-5-ig 

terjedő pontokkal! A legrosszabb jövedelmi lehetősége 1 pont, a legjobb értéke 5 

pont. 

1 2 3 4 5 
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Kérjük, értékelje a helyi közművelődésben szerepet játszó munkatársak 

szakmai együttműködését 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb működés 1, a 

legjobb érték 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

 

Kérjük, jelölje, hogy a közművelődési tevékenységéhez áll-e rendelkezésre 

infrastruktúra? Az infrastruktúra hiánya 1, a teljes ellátás 5 pontot kapjon!  

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény működéséhez szükséges 

infrastruktúra adottságait, állapotát, minőségét 1-5-ig terjedő pontokkal! A 

legrosszabb infrastruktúra esetén 1, a legoptimálisabb esetén 5 pontot adjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény működéséhez szükséges 

infrastruktúra adottságait az Önökéhez hasonló nagyságú Baranya megyei 

településekhez viszonyítva 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb érték esetén 

1, a legjobb infrastruktúra esetén 5 pontot adjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, jelölje, hogy a közművelődési tevékenységéhez állnak-e rendelkezésre 

eszközök? A „Nincsenek eszközök” 1, a „minden eszköz rendelkezésünkre áll” 5 

pontot kapjon!  

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény eszköz-ellátottságának 

minőségét 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb eszköz-ellátottság esetén 1, a 

legoptimálisabb esetén 5 pontot adjon! 

1 2 3 4 5 

 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény eszköz-ellátottságát az 

Önökéhez hasonló nagyságú Baranya településekhez viszonyítva 1-5-ig terjedő 

pontokkal!  A rossznak ítélt eszköz-ellátottság esetén 1, optimális esetben 5 pontot 

adjon! 

1 2 3 4 5 
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Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény anyagi erőforrásait 1-5-ig 

terjedő pontokkal! A legrosszabb forrásgazdálkodási lehetőség 1, a legjobb érték 5 

pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény programjait 1-5-ig terjedő 

pontokkal aszerint, hogy azokkal mennyire elégedett a helyi lakosság! A 

legrosszabb 1, a legjobb érték 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény programjait 1-5-ig terjedő 

pontokkal aszerint, hogy mekkora a helyi lakosság részvétele! A legrosszabb 1, a 

legjobb érték 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény szolgáltatásait a lakosság 

elégedettsége szempontjából 1-5-ig terjedő pontokkal! A legrosszabb 1, a legjobb 

érték 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje helyi közművelődési intézmény kommunikációját a 

naprakészség szempontjából 1-5-ig terjedő pontokkal! A leggyengébbre 

értékelés 1, a legjobb 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény kommunikációját az 

eredményesség szempontjából 1-5-ig terjedő pontokkal! Az eredménytelen 1, a 

mindig sikeres 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a szakmai kapcsolati hálójának összetételét, sokoldalúságát 1-

5-ig terjedő pontokkal! Az egyelőre még ki nem alakult 1, a sokoldalú 5 pontot 

kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje kapcsolati hálójának eredményességét, hatékonyságát 1-5-ig 

terjedő pontokkal! Az eredménytelen 1, a mindig eredményes 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 
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Kérjük, értékelje helyi közművelődési intézmény működési eredményeit a 

működési lehetőségekhez viszonyítva 1-5-ig terjedő pontokkal! A lehetőségeihez 

képest nagyon rossz eredmények 1, a kiváló eredmények 5 pontot kapjanak! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje helyi közművelődési intézmény működési eredményeit a 

lakosság igényeinek kielégítése szempontjából 1-5-ig terjedő pontokkal! A 

lakossági elégedetlenség 1, a teljes megelégedettség 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje a helyi közművelődési intézmény működési eredményeit az 

Önéhez hasonló nagyságú Baranya megyei települések eredményeihez 

viszonyítva 1-5-ig terjedő pontokkal! A hasonló nagyságú településekhez 

viszonyítva nagyon rossz eredmények 1, a kiváló eredmények 5 pontot kapjanak! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük, értékelje 1-5-ig terjedő pontokkal, hogy a helyi közművelődési 

intézmény eredményességét a működési problémák mennyire befolyásolják! A 

„nem befolyásolják” 1, a „nagymértékben befolyásolják” 5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

Kérjük értékelje komfortérzetét jelenlegi munkakörében? 

Az „Egyáltalán nem érzem jól magam benne” 1, a „nagyon jól érzem magam benne” 

5 pontot kapjon! 

1 2 3 4 5 

 

 

2. sz. melléklet: Minta -strukturált interjú, „A közművelődési intézmények és 

közösségi színterek szerepe a Baranya megyei községek közösségfejlesztésében” 

című kutatás, Nemzeti Művelődési Intézet „Közművelődési Ösztöndíj 

Kutatócsoportok számára”, PTE BTK HFMI kutatócsoport 

1. Abaliget 

2. Beremend  

3. Boda 

4. Bosta  

5. Drávacsehi 

6. Drávaszabolcs 

7. Feked  

8. Felsőegerszeg 
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9. Hirics 

10. Hosszúhetény  

11. Kétújfalu 

12. Kisbeszterce  

13. Kisdobsza 

14. Kővágótöttös 

15. Magyartelek 

16. Márfa 

17. Mecseknádasd 

18. Nagynyárád 

19. Nagypall 

20. Ózdfalu 

21. Patapoklosi 

22. Sárok 

23. Sumony 

24. Szajk 

25. Szulimán 

26. Tengeri 

27. Velény  

28. Véménd 

29. Zengővárkony 

 

3. sz. melléklet: A PTE BTK HFMI kutatócsoport tagjai - „A közművelődési 

intézmények és közösségi színterek szerepe a Baranya megyei községek 

közösségfejlesztésében” című kutatás, Nemzeti Művelődési Intézet 

„Közművelődési Ösztöndíj Kutatócsoportok számára”  
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A KREATÍV GAZDASÁGTÓL A KULTURÁLIS 

ALAPÚ GAZDASÁGFEJLESZTÉSIG
6
 

 

 

Abstract: The study seeks to present the key concepts and the theoretical 

work related to the cultural-based economic development. It is related to the 

research entitled Cultural Economic Development Based on Local 

Intellectual, Built and Natural Heritage. In this research, which is based on 

field research and interview research, we examine the role of culture in the 

development of the economy of Hungarian settlements, and the extent to 

which cultural-based economic development is realized. To establish this, we 

present different interpretations of the related concepts of the topic, as well 

as we analyze the international and domestic works related to the topic. We 

also created a coordinate system that made it possible to get to know and 

create groups of the initiatives, the two axes of which are the culture - 

economy - centric orientation of the initiatives and the ideas coming from 

the inside out. In this system, the cultural-based economic development 

initiatives included in our study can be placed later. 

 

A tanulmány célja a kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó 

fontosabb fogalmak és elméleti munkák bemutatása. A munkánk a Helyi 

szellemi, épített és természeti örökségen alapuló kulturális 

gazdaságfejlesztés című kutatáshoz kapcsolódik. Ebben a terepkutatásra és 

interjús vizsgálatra épülő kutatásban azt vizsgáljuk, hogy a kultúra milyen 

szerepet tölt be a hazai települések gazdaságának fejlesztésében, mennyire 

valósul meg kulturális alapú gazdaságfejlesztés, milyen modellek 

figyelhetőek meg, miben változik a település infrastruktúrája és a lakosok 

felfogása, amikor egy-egy ötlet megvalósításra kerül, mennyire erősíti a 

helyiek identitástudatát, ha van, amire igazán büszkék lehetnek a 

                                                 
6 „A kutatási folyamatot és a tanulmány elkészítését a Nemzeti Művelődési Intézet 

Tudományos ösztöndíjprogramjának „Közművelődési Ösztöndíj Tudományos Diákköri 

munkát végzők számára” alprogramja támogatta.” A tanulmány bővített változata Kulturális 

Szemle 12. számában olvasható. Elérhető: http://www.kulturalisszemle.hu/archivum  

http://www.kulturalisszemle.hu/archivum
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településen, mi mentén érdemes elindulni, ha kulturális alapú 

gazdaságfejlesztésbe kezdene egy település. 

Aktuális a témánk, mivel az 1997. évi CXL. A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 76. § (3) 

bekezdésében található hét közművelődési alapszolgáltatás közül az egyik a 

kulturális alapú gazdaságfejlesztés. A 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 

és a közösségi színterek követelményeiről tovább pontosítja, az 

alapszolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai feladatokat a 11. § (1) 

bekezdésében, utalva a Kultv. 76 § (3) bekezdésére a következő szakmai 

feladatokat nevezi meg: a helyi szellemi, épített és természeti örökségre 

építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programok, tevékenységek és 

szolgáltatások szervezése, megvalósításának támogatása; az egyéni és 

közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi 

gazdaságot fejlesztő programok kezdeményezése, megvalósításának 

támogatása; a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- 

és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos 

programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezése, megvalósításának 

támogatása; az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció 

kulturális alapú használatához hozzásegítés. 

Élénk a téma iránti érdeklődés több tudományterületen is. A kulturális 

gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó témákat többek között a regionális, 

földrajzi (Enyedi, 2002), a területfejlesztési, város- és vidékfejlesztési 

(Czene, 2002; Czene és Ricz, 2010; Fodor, 2012; Keresnyei, 2012; Murányi, 

2012) szakirodalmak terén, de a turizmus irodalmában is megtaláljuk 

(Puczkó és Rácz, 2005; Michalkó, 2016). Továbbá a kultúra-gazdaságtan is 

foglalkozik ilyen jellegű kérdésekkel, elsősorban az 1990-es évek végén és a 

2000-es évek elején főként a kultúrpiac és a kulturális iparágak 

szemszögéből (Lash és Urry, 1994; Scott, 1997; Harsányi, 2000). 

Az utóbbi időszakban elsősorban városokra vonatkozó elemzéseket találunk, 

úgy, mint kulturális főváros, kreatív város (Juhász et al., 2001; Czirfusz, 

2013; Miszlivetz, 2014; Márkus, 2016, Morvay, 2018; Pratt, 2008; Pratt, 

2011; tanuló városok projektek. 

Ezen túl az Európai Unió kulturális politikájában is hangsúlyos ez a témakör 

(Florida, 2004; Cappellini és Lennardt, 2010; Szemző és Tönkő, 2015; 

Culture Action Europe, 2016). 
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Egyre inkább teret nyernek az okos városok, melyek a kreatív közösségek 

gyűjtőegységei (Csath, 2018). Továbbá az Európai Unió kiemelt figyelme 

abból is érzékelhető, hogy a 2015–2018-as időszakra szóló kulturális 

munkatervében megfogalmazottaknak megfelelően a prioritást élvező négy 

terület közül egy a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozik (Európai 

Bizottság, 2017:1), 2009-ben az Európai Unió hivatalos éve a kreativitás és 

innováció volt (Keresnyei, 2015:23). 

De a gyakorlat is visszaigazolja, hogy érdemes ezzel a témával foglalkozni, 

hisz kutatásunkhoz számos kezdeményezést találtunk meg feltáró munkánk 

során. 

Ebben a munkánkban a kutatás elméleti megalapozást kívánjuk megtenni. 

 

Kapcsolódó fogalmak 

Ahhoz, hogy képet kapjunk a téma komplexitásáról meg kell vizsgálnunk 

néhány alapfogalmat, melyek segítik a továbbiakban a megértést.  

Gazdaság, ökonómia (oikonomia) szavunkat Arisztotelésznek köszönhetjük, 

aki a fogalom alatt sokkal többet értett, mint mi tesszük azt napjainkban. A 

gazdaságot egy rendszer részeként képzelte el, amelyben a közösség volt a 

vonatkoztatási alap. Az ökonómia a közösséghez tartozott, a családi 

háztartáson alapuló (oikosz - ház), a család, illetve a tágabb közösség, a 

polisz anyagi szükségleteinek kielégítését szolgáló gazdálkodást, a 

létfenntartáshoz szükséges dolgokat jelentette (Arisztotelész, 1998). 

A gazdaság és a lokalitás összefonódásával létrejövő helyi gazdaság 

fogalmának leírására pedig a következő definíciót alkotta meg Czene és Ricz 

(2010): Egy település, mikro-vagy kistérség saját adottságai által motivált, 

ezeket az adottságokat fenntartható módon felhasználó belső erőforrásainak 

mobilizálása által működtetett, összehangolt akciók vagy tevékenységek, 

emberek, intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások összessége. A 

helyi gazdaság fejlesztését egyben egy hosszú távú tanulási folyamatként is 

értelmezik, mely az igényfelméréstől a visszacsatolásig számos etapból áll. 

Valamint hozzáteszik, hogy nem csupán helyi gazdaságfejlesztésről 

beszélünk, hanem a helyben való hasznosulásra hivatkozva helyi érdekű 

gazdaságfejlesztésről. Lengyel (2010) pedig a gazdasági folyamatokba való 

tudatos, helyi közösségi beavatkozásként értelmezi, mely a fenntartható 

fejlődést tűzi ki célul. A nem-formális tanulás eleve pozitívan hat az ilyen 
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fejlesztő folyamatokra (Györgyi et. al, 2015; Márkus, 2010; Márkus et al, 

2016; Márkus – Juhász, 2018). 

Mint tudjuk a gazdaság fejlesztésére számos mód van, azonban az elmúlt 

évekre visszanézve egyre inkább bevett módszernek tűnnek a sokáig 

háttérben maradó, vagy legalábbis nem strategikusan alkalmazott kulturális 

alapú vagy kreatív gazdaságfejlesztést megcélzó programok. Ugyan gyakran 

együtt emlegetjük a két alternatívát, mégis különbséget kell tennünk. 

Míg „kultúra” alatt a művészi és tudományos fejlődés ismereteinek, 

gyakorlatainak és szintjeinek egy meghatározott korszakban és egy 

társadalmi csoporton belüli összességét értjük, addig a „kreativitás” az 

innovatív módon való gondolkodást, vagyis olyan új elgondolások 

kidolgozásának a képességét jelenti, ami nem összetévesztendő az 

"innováció" fogalmával (Cappellini és Lennardt, 2010).  

Kulturális innovációról akkor beszélünk, amikor az innovációs tevékenység 

forrása, tárgya, vagy a kibontakozási területe, eredménye közvetlen, vagy 

közvetett kapcsolatban áll a kultúra-ipar, illetve a kreatív ipar valamely 

ágával (RIS Dél-Dunántúl, 2004). Manapság a kreativitás már nem annyira 

új világi tárgyak előállítását jelenti, hanem csupán egy innovatív 

tevékenységet. Nemcsak a költők, építészek, művészek lehetnek kreatívak, 

hanem szinte bármit kreatívvá tehetünk, akár városokat, gazdaságokat is 

(Smith és Warfield, 2007). 

Szintén fontosnak tartjuk tisztázni a kulturális és a kreatív iparág (KKI) 

fogalmakat, melyeknek egyértelmű és általánosan elfogadott meghatározása 

még nem létezik (Cappellini és Lennardt, 2010), csak az Európa 2020 

stratégia által is elismert jellemzőik kerültek eddig rögzítésre. Mivel 

országonként eltér a fogalomhasználat, egyetemes definíciót nem tudunk 

megjeleníteni. Mint ahogyan több ország különbséget tesz állami, non-profit 

és privát szektor között, így a kreatív ipar kifejezésnél is elmondható, hogy 

nem mindenhol alkalmazzák, helyette a kulturális ipar kifejezés használatos 

például Spanyolországban (Hölzl, 2006:5). Ugyanakkor Kovács (2014) 

például az élményipar kategóriába sorolja be, melynek komplexitását 

példákkal támasztja alá tanulmányában. A két fogalom összefonódását 

illetve azonosságát mutatja, hogy tulajdonképpen a kulturális tevékenységek 

köré szerveződő iparágakat hívjuk kreatív iparágaknak (Musterd et al. 

2007:18). Mindkét ágazatról átfogó gyűjtést végzett Keresnyei (2015), aki a 

kulturális iparágakat az alábbi jellemzőkkel illeti: kulturális termékeket vagy 
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szolgáltatást állítanak elő, céljuk, hogy a társadalom minél nagyobb része 

számára elérhetővé tegyék a kulturális értéket hordozó termékeket vagy 

szolgáltatásokat, kulturális értéket közvetítenek, ugyanakkor 

tömegtermékeket állítanak elő, a szolgáltatásokat nyújtó intézmények főleg 

állami kézben találhatóak (Keresnyei, 2015: 49). 

A kreatív gazdasággal kapcsolatban egyelőre az az értelmezés elfogadott, 

hogy a kreatív gazdaságot kreatív iparágak alkotják (Keresnyei, 2012). Bár a 

kultúra iparként való felfogását Adorno és Horkheimer erősen bírálták 

(Adorno és Horkheimer, 1947), ezért aztán a kreatív ipar, mint fogalom csak 

a 90-es évek második felében jelenik meg. A kreativitás és a gazdaság 

viszonya azonban sokkal régebbre nyúlik vissza. Egy jó üzletembernek 

kreatívnak és innovatívnak kell lennie (Keresnyei, 2015), és azt is 

kijelenthetjük, hogy ezek a személyiségjegyek a fogyasztói társadalom 

hatására egyre inkább meghatározóvá válnak. 

Visszakanyarodva a kreatív ipar fogalmához, a teljesség igénye nélkül 

felsorolom néhány jellemző jegyét: munkahelyeket teremtenek, komparatív 

előnyöket indukálnak, a helyi fejlődés tényezői és az ipari változás hajtóerői, 

központi szerepet játszanak a növekedés, a versenyképesség, valamint az 

európai közösség és polgárai szempontjából, stb. (Cappellini és Lennardt, 

2010:4). Keresnyei (2012) összefoglalásában olvashatjuk, hogy a kreatív 

ipart négy általánosan bevett jellemzővel tudjuk körülírni. Ez alapján igaz rá, 

hogy a kulturális iparnál nagyobb hatókörű, azt is magába foglalja, 

elsődleges inputja a kreativitás és a szellemi tőke, ebből adódóan egyszerre 

bír kreatív tartalommal és gazdasági értékkel, ezen kívül pedig az általános 

gazdaság fogalmára is érvényes állítás is vonatkozik rá, mely kimondja, 

hogy a társadalom által megtermelt és fogyasztott kreatív produktumok és 

szolgáltatások létrehozását és elosztását végzi (Keresnyei, 2012). A kreatív 

iparágak mérésére pedig Higgs és Cunningham (2008) dolgozott ki formát. 

A végtermékkel kapcsolatos mérések mellett a foglalkoztatottság, a cégek 

aktivitása, a GDP arány és az exportrészesedés, amelyek segíthetnek az 

iparág hatásosságát ellenőrizni (Higgs és Cunningham, 2008). 

Kulturális alapú gazdaságfejlesztésre jellemző a helyi kulturális és 

közösségi erőforrásokra támaszkodó gazdaságfejlesztési folyamatok 

generálása; a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a kreatív 

gazdaság és a közösségi gazdaság feltételeinek elősegítése és az információs 

és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása (Arapovics 
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és Vercseg, 2017:118). A kultúra tágabb fogalmán sok mindent érthetünk, de 

a szellemi, épített és öröklött kultúra mindenképp idetartozik, amelyek 

vonatkozásában egyre divatosabb a fent említett kulturális turizmus 

kiépítése, amely közvetlenül járul hozzá a helyi gazdaság bővüléséhez. 

Valamint O’Connor (2007) értelmezése szerint a kulturális iparágak 

elsődleges gazdasági értéke kulturális értékükből származik, vagyis a 

kulturális alapú gazdaságfejlesztés alappillérei. 

A szellemi, épített és természeti örökség, mint külön-külön definiálásra 

érdemes fogalmak. Míg angol nyelvű szakirodalmak megfogható (tangible) 

és megfoghatatlan (intangible) örökség között tesznek különbséget 

(Munjery, 2004), addig magyar vonatkozásban magyar világörökségi 

helyszínekről és szellemi kulturális értékekről beszélünk. Megfogható 

kategóriában eddig négy elismert természeti (Aggteleki-karszt, Hortobágyi 

Nemzeti Park, Fertő kultúrtáj, A tokaji borvidék) és négy épített (Budapest- 

a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út, Hollókő – a 

hagyományőrző palóc falu, Pannonhalmi Bencés Főapátság, Pécsi 

ókeresztény sírkamrák) örökség szerepel (Csorba, 2017). Szellemi kulturális 

örökség tekintetében jelenleg 40 értékről számolhatunk be (Szellemi 

Kulturális Örökség Magyarországon honlap, 2020). Többek között ide 

tartozik a Mohácsi busójárás, a Matyó népművészet és a Táncházmozgalom 

is. Ezeket fogja össze, és egészíti ki további kategóriákkal a Hungarikum, a 

magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, melynek 8 

kategóriájába, több mint 75 értéket tudunk besorolni (Hungarikumok 

Gyűjteménye – Magyar Értéktár honlap, 2020). Nemzeti szinten pedig 

folyamatosan bővülő kategóriába sorolhatóak a különféle értékek, melyből a 

mai napig több mint 6600 került elismerésre (Hungarikumok Gyűjteménye – 

Magyar Értéktár honlap, 2020). Ezek az értékek kapcsolódó szolgáltatásokat 

hordozhatnak magukban egy nemzet számára, melyek hasznosítása nagy 

tudástartalmat jelent. Egyben úgy termelhető bevétel egy település számára, 

hogy helybe jönnek értük a fogyasztók (Csath, 2018). 
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A gazdaságfejlesztés értékorientációi és a kezdeményezések 

kiindulása 

A kreatív gazdaságfejlesztés vonatkozásában a szakirodalom két domináns 

érték-orientációt különböztet meg azzal kapcsolatban, hogy milyen értékek 

és elvek tesznek egy várost kreatívvá. Az egyik a kreatív város kultúra-

centrikus értelmezése, mely a településen lezajló, és a lakosok jó 

közérzetének és életminőségének javulását célzó kreatív tevékenységeket 

helyezi előtérbe. Ez esetben a gazdasági haszon másodlagos, inkább a 

társadalmi felelősségvállalás jelenik meg vezérelvként. 

A másik koncepció gazdaság-centrikus, profitorientált, melyben a helyi 

gazdaság fejlesztése és erősítése a fő motívum (Adorno, 1991:99; Szemző és 

Tönkő, 2015:5). Mindezt a gyakorlatba átültetve, az európai példák két 

csoportba sorolhatóak Szemző és Tönkő (2015) szerint, az egyikben a 

kreatív városvezetési/irányítási modellek a dominánsak, míg a másikban a 

kreatív vállalkozások betelepítése, támogatása és fenntartás a változás 

előrevivője. A két modellt nem lehet teljesen egyértelműen szétválasztani 

egymástól, legfeljebb a hangsúlyok vannak más helyen. Az általunk vizsgált 

települések esetében is megpróbáljuk az értékeket, elveket feltárni és a 

jellemző érték-orientációs csoportba besorolni az egyes kezdeményezéseket. 

A települések fellendítésére több elképzelés is megalkotható. Ha 

megfigyeljük, a legtöbb hazai kistelepülést öregedő társadalmi rendszer 

jellemzi, így a belső, endokultur kezdeményezés (Köstlin, 1997) általánosan 

nem jellemző. Magyarország vonatkozásában legtöbb esetben inkább a 

kívülről jövő alternatív ötletek generálják egy térség fejlődését (Rabb, 2004; 

Czene és Ricz, 2010; Murányi, 2012). Ilyen esetekben kívülről pótolhatók a 

hiányzó erőforrások, mely legtöbbször befektetők letelepítését jelenti (Czene 

és Ricz, 2010). 

Több szakirodalomban is (Günlü et al. 2009; Pap, 2014a; Pap, 2014b) a 

desztinációvá válás, azaz a 21. századi élménytársadalomra (Schulze, 1992; 

Kovács, 2014) alapozott turizmus fellendítése az erre a kérdésre vonatkozó 

megoldás. Ugyanakkor a vállalkozás- és mikrovállalkozás fejlesztés, a 

munkahelyteremtés és -megtartás, a civil szervezetek támogatása, a 

kulturális örökségvédelem az alternatív jövedelemszerzés (pl. helyi piacok, 

kézműves tevékenységek) is járható utak. Ezen területek fejlesztésére 
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kínálnak megoldást többek között a civil szervezetek, közművelődési 

intézmények, országos és Európai Uniós pályázatok. 

Bármely utat is választja egy település, az ideális megoldást a belülről és a 

kívülről jövő kezdeményezések ötvözete adja Czene és Ricz (2010) szerint. 

Ezzel a kétperspektívás elmélettel nagyban növelni lehet a fenntartható 

kultúrát, melyet a hagyományokhoz visszanyúlva, de a jövő szemszögéből 

érdemes értelmezni és eladható termékké, szolgáltatássá kialakítani (Hartog, 

2000). Éppen ezért azt is fontos szem előtt tartani, hogy ne egy távoli 

településről legyen irányítva a folyamat (Csath, 2018), találjuk meg az 

egyensúlyt a kereslet és a helyi érték nyújtotta lehetőség között. 

A kultúracentrikus és gazdaságcentrikus értékorientáción alapuló (Adorno, 

1991; Szemző és Tönkő, 2015) és a belülről jövő és kívülről érkező ötletek 

(Czene és Ricz, 2010) koncepciók kapcsán egy saját eszköz alkottunk, mivel 

ahogyan az egyes említett szerzők és az őket elemzők megjegyzik nincs 

tisztán egyféle eset, egy koordináta rendszert készítettünk, amelynek egyik 

tengelyén az értékorientáció, a másik tengelyén a kezdeményezés kiindulása 

van. 

 

1. ábra A kulturális alapú gazdaságfejlesztési célú kezdeményezések 

értékorientációja és a kezdeményezők helyzete koordináta rendszer 
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Ezeknek a tengelyeknek a mentén próbáljuk majd a vizsgált 

kezdeményezéseket elhelyezni. Ez az ábrázolási mód későbbi kutatások 

során is jól szolgálhatja a kulturális alapú gazdaságfejlesztési programok 

bemutatását, megismerését. 

 

Összegzés 

Tanulmányunkban próbáltunk az általunk későbbiekben vizsgálandó 

probléma (helyi szellemi, épített és természeti örökségen alapuló kulturális 

gazdaságfejlesztési programok a bihari térségben) elméleti kereteit megadni, 

a fontosabb fogalmakat áttekinteni és a szakirodalom alapján egy saját 

eszközt is létrehozni, amely révén könnyebben leírhatók, bemutathatók, 

megismerhetők a kulturális alapú gazdaságfejlesztési kezdeményezések. 
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A MINŐSÉG KÖZMŰVELŐDÉSBEN 

BETÖLTÖTT SZEREPE, KAPCSOLÓDÓ 

ALAPFOGALMAK BEMUTATÁSA ÉS  ELEMZÉSE  

 

 

Abstract: In order to understand the specifics of quality management in the 

world of cultural life, we need to clarify the basic concepts of what the term 

quality means. It is worth exploring what major similarities and differences 

can be discovered between producer-service and public cultural institutions. 

After the establishment of the quality management system, the cultural  

activities will take place within a more regulated framework, thus the 

operation of the system will become more transparent, and the introduction 

of these systems will have many advantages. Greater regulation can also 

mean greater controllability, which can provide security for both the public 

cultural institution and the adult using basic public cultural services. 

 

A minőség fogalma, különös tekintettel a közművelődési 

rendszerekre 

Napjainkra a minőség stratégiai kérdéssé vált, egyre többet vár el a 

társadalom a közművelődési intézményektől és szervezetektől. A megfelelő 

minőség döntően befolyásolja a szolgáltató (vagy gyártó) piaci jelenlétén túl 

annak árszínvonalát, sőt, akár létét vagy nemlétét is.  

A minőségirányítási rendszer kiépítését követően szabályozottabb keretek 

között folyik a közművelődés, így átláthatóbbá válik a rendszer működése. A 

nagyobb szabályozottság nagyobb ellenőrizhetőséget is jelenthet, amely 

biztonságot nyújthat mind a közművelődési intézmény, mind a 

közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevő felnőtt számára. Az 

általános hatás – vagyis a végzett tevékenység rendszeres átgondolása és 

hatékonyságának növelése – terén a minőségbiztosítás megjelenése és 

terjedése jót tett az intézmények fejlődésének (Sz. Tóth 2004, 394).  
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A minőség iránti igény nagyon régi keletű, a minőségmenedzsment, mint 

tudományág kezdetei a XIX-XX. század fordulójának környékére nyúlnak 

vissza. Ezekben az időkben a minőség biztosítása inkább csak formális volt, 

de a nagy gyárakban már minőségügyi szervezeteket is találunk. A XX. 

század első éveiben a vállalatok felépítésében általában még nem találunk 

kizárólag a minőséggel foglalkozó külön szervezeti  

egységet. A minőség megfogalmazása, értelmezése a minőségbiztosítás, 

minőségirányítás fejlődésével folyamatosan változott. Kezdetben valamely 

előírásnak, szabványnak való megfelelést értették ezen fogalom alatt, 

velejárója az utólagos minőségellenőrzés volt.  

Ma a minőségnek számos definíciója ismert, a minőség egyrészt kiválóságot 

jelent, a cél a legjobbnak lenni. Ezen fogalom objektivitását azonban számos 

tényező árnyalja, így kérdéses többek között az, mit is jelent a legjobbnak 

lenni, ki állapítja meg ezt a rangsort. A minőséget másrészt azonosítják a 

nullhibával, főleg a termelésben, ahol könnyen megállapítható az előállított 

termék szabványtól való eltérése. A közművelődés területéről azonban ez 

nem mondható el, ugyanis jóval összetettebb, komplexebb, számos sajátos 

szereplővel, így ez a megközelítés nem igazán alkalmas a minőségfogalom 

kulturális intézményekre vonatkoztatott meghatározására.  

Itt merül fel a kérdés, mit értünk hiba alatt a közművelődésben, amikor 

ugyanis a jogszabály csupán annyit ír elő: „mindenki számára biztosítani kell 

a közművelődési tevékenységekben való részvétel lehetőségét” (1997. évi 

CXL. törvény 1.§ (d.)).  Kevésbé összetett a helyzet az oktatásban, például a 

szakképzésben, ahol azt jelenti, olyan szakmára kell képezni a tanulót, 

amelyre igény van, illetve olyan tudással kell a végzetteket kibocsátani, 

amely megfelel a munkaadó elvárásainak és elegendő a munkába álláshoz is 

(Modláné 1997:14).  

A helyzetet tovább árnyalja, hogy nem egységesíthetjük például a 

közművelődési intézményt látogató személyek elvárásait, képességét, 

hozzáállását. A felnőttek ugyanis más-más érdeklődési körrel, elvárással 

jelentkeznek például egy-egy programra, így elégedettségük sem 

egységesíthető, számszerűsíthető, így nehezen értelmezhető például a 

nullhiba elérése ebben a kontextusban. 

A minőség a minőség célnak való megfelelésként is definiálható, amely a 

közművelődésben alkalmazva azt jelenti, hogy a kulturális intézmények a 

társadalmi fogyasztó igényeinek való megfelelésre törekszenek. 
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Ha azonban tágabb értelemben közelítünk a célnak való megfelelés 

követelményéhez, akkor a társadalmi és gazdasági igények kielégítéséről, 

valamint a kulturális szolgáltatást igénybe vevő személy sikeres 

személyiségformálódásáról, új élményekkel gazdagodásáról kell beszélnünk.  

A minőség követelményeknek
7
 való megfelelést is jelent, amely 

követelményeket megfogalmazhatnak jogszabályok, előírások, szerződések 

és az ezek teljesülésére vonatkozó megállapítások objektívek, nem függnek 

az egyéntől (Bálint 2007:47). 

Jakab szerint egy vállalat minőségelvű működésekor nem elegendő a 

felsorolt elvek közül csupán egyet-egyet figyelembe venni, meglátása szerint 

a következő négy szempont szem előtt tartása elengedhetetlen a mikro szintű 

(szervezeti) megközelítésben: vevői elégedettség, biztonság, megbízhatóság, 

alacsony előállítási költség.  

a., A legfontosabb a vevők elégedettségének elérése, mégpedig azért, mert a 

termék-előállítás végeredménye az igények kielégítése, vagyis a termék 

megfelel a vevő kívánalmainak. 

b., A következő szempont a biztonság, vagyis az, hogy az adott 

termék/szolgáltatás alkalmas legyen a használatra, vagyis feleljen meg a 

kitűzött célnak. 

c., A korábban már említett nullhibával azonosíthatjuk Jakab harmadik 

szempontját, a megbízhatóságot, amely hibátlan működés jelent a használat 

során.  

d., A negyedik tényező, az alacsony előállítási költségek igénye a 

költséghatékonyság kérdését veti fel. A közszféra jellemző problémája, hogy 

az üzleti élet ezen minőségszegmensét nem ragadja meg megfelelően. A 

közszférát ugyanis sokan azért tekintik közösséginek, mert ott nem lehet 

profitot elérni, holott ez nem teljesen igaz. Sőt, azért is lenne fontos 

figyelembe venni az üzleti szempontokat is, mert a közszféra esetében 

adóbevételek felhasználásáról van szó, ahol nem utolsó szempont a 

takarékoskodás és az alacsonyabb előállítási költségek szem előtt tartása 

(Jakab 2003:141). 

Véleményünk szerint a négy tényező közül talán a vevőelégedettség 

követelménye a leginkább meghatározó a közművelődésben. A 

közművelődési intézmény partnereinek elégedettsége a közművelődési 

                                                 
7 Követelmény lehet például a lakosságszámra jutó kulturális programok aránya.  
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alapszolgáltatásokkal szembeni elvárások és az észlelt teljesítmény 

függvényében alakul, így összegezve azt, milyen mértékben elégítette ki az 

igényeiket, elvárásaikat a nyújtott szolgáltatás.  

A biztonság és a megbízhatóság a hibátlan „működés” követelményére utal, 

a nyújtott szolgáltatásnak a közművelődés területén folyamatosan magas 

színvonalúnak kell lennie. Ennek biztosítására szolgál az önértékelés, amely 

hitelesítő folyamatként tanúsítja a közművelődés minőségét. 

 

A minőség fogalmának legújabb megközelítése, különös tekintettel 

a közművelődés rendszerére 

A kulturális szolgáltatások minőségének értelmezésében kezd teret nyerni a 

minőség felhasználói alapú értelmezése, amit Parányi – Lakardy „vevő 

kívánalmainak való megfelelés”-ként definiált (Parányi – Lakardy 1997:9). 

Ezen felfogás szerint a kulturális tevékenység minősége a felhasználói 

követelményeknek való megfelelést jelenti, vagyis a minőség 

meghatározásának egyetlen feltétele az, hogy az eladó képes legyen a vevő 

igényeit, elvárásait kielégíteni.  

Még nem köszöntött be az érték alapú megközelítés korszaka, amikor 

meghatározott tulajdonságú terméket vagy szolgáltatást ajánlanak a vevőnek 

elfogadható áron (Tenner – DeToro 1996:40). Ez talán akkor következik be, 

amikor tökéletes piacon és teljesen individualizált társadalomban élünk 

majd, amelyben a vevők racionális és szuverén döntése egyszerűen 

kiszelektálja azt a termelőt vagy szolgáltatót, amely nem a megfelelő 

minőséget nyújtja. Ezektől ugyanis elfordulnak a vevők, így tönkremennek, 

vagy rákényszerülnek a jobb minőségű termelésre/ szolgáltatásra.  

A legtökéletesebb minőségbiztosítás a jól működő piac lenne, amelyben nem 

lenne szükség semmilyen rásegítő szervezetre. Felmerül azonban a kérdés, 

mennyire szervezhető meg a kulturális élet teljesen piaci elveken. A 

kulturális és képző intézmények ugyanis nem gyárak, amelyek működtetését 

a tulajdonos kizárólag a profit maximalizálása érdekében alakítja. A túlzott 

ésszerűsítés ugyanis esetleg arra inspirálja az intézményeket, kerüljék 

például azokat a kulturális programokat, amelyek magukban hordozzák az 

aziránt tanúsított érdeklődés alacsony fokát, amely ilyen módon rontaná 

eredményességi mutatóikat, esetleg több szervezést igényelne, vagy az 
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eredmények hajszolása közben esetleg figyelmen kívül hagyják a 

közművelődési tevékenység társadalmi hasznosságát.     

A közművelődési intézmény szolgáltatása még a legprofesszionálisabb 

marketingmunka, és a legtökéletesebb szolgáltatási körülmények ellenére is 

csupán olyan minőségű, amilyen minőségűnek azt a fogyasztók, 

igénybevevők érzékelik. Ezt a jelenséget hívjuk észlelt minőségnek. Az 

észlelt minőség eredménye két tényezőből áll össze, melyek erősíthetik, 

vagy kiolthatják egymást. Egyrészről a vevőink előzetes elvárásai 

befolyásolják, amely elvárások főként az intézmény saját 

kommunikációjából, imázsából, reklámjaiból, összességében ígéreteiből 

táplálkoznak (elvárt minőség). Amennyiben az ígéretek túlzóak, akkor ez 

irreális, és teljesíthetetlen előzetes elvárásokhoz vezet, ha pedig túl 

szerények, visszafogottak, akkor könnyen megeshet, hogy maga az 

intézmény riasztja el a potenciális vásárlót. Itt is az arany középút, a csábító, 

de korrekt tájékoztatás a célravezető megoldás (Cserpes 2011:18). 

Az észlelt minőség másik összetevőjét a szolgáltatás igénybevevőjének azon 

tapasztalatai jelentik, amiket a szolgáltatás igénybevétele közben megismer 

(tapasztalt minőség). A fogyasztó megismeri, és megítéli az intézmény 

szakmai munkáját, a kiadványokat, a környezetet. Különösen fontos a fizikai 

megjelenés. Adott szolgáltatás környezetével kapcsolatban a fogyasztóknak 

előzetes elvárásai vannak, s ha a környezet ennek nem felel meg, akkor a 

szolgáltatás minőségének megítélésére ez negatívan hathat. Hiába a legjobb 

szakember, ha a szolgáltatást igénybe vevő ócska bútorokkal, foltos falakkal, 

koszos folyosókkal találkozik, annak a szolgáltatásnak a megítélése nagyon 

nehezen fordítható pozitívba. 

A kétféle tapasztalás aztán összemosódik, lecsapódik a vásárló elméjében, s 

ebből alakul ki a szolgáltatásra vonatkozó végső ítélet, ami akár szöges 

ellentétben is állhat az egyébként objektív módon megtapasztaltakkal 

(Cserpes 2011:18). 

 

Rés-modell (GAP modell) alkalmazása közművelődésben  

Fontos a minőség kapcsán szót ejtenünk a rés-modellről. Amennyiben a 

fogyasztó által észlelt minőség, s aközött, amilyennek az intézmény a 

szolgáltatását tartja, eltérés mutatkozik, avagy rés keletkezik, hibajavítási 

tevékenységeket kell elindítani.  
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Ez a tevékenység mind a szolgáltatás valamilyen irányú megváltoztatására, 

fejlesztésére, egyúttal a fogyasztói panaszok kezelésére irányulnak.  

Az ún. rés-modell szerint hat okból jöhet létre ilyen eltérés, amely pontok 

egyúttal a hibajavítás beavatkozási területei is: 

1. Ismereti rés (a szervezet nem ismeri jól a vevőigényeit)  

2. Teljesítési rés (a vevő minőségi elvárásai különböznek a 

tapasztalásától)  

3. Belső kommunikációs rés (a szervezet kommunikációja mást ígér, 

mint amit teljesíteni tud)  

4. Észlelés rés (a vevő másként érzékeli a kapott szolgáltatást)  

5. Értelmezés rés (a vevő nem úgy értelmezi a szolgáltató 

kommunikációját, mint az gondolta)  

6. Szolgáltatás rés (a vevő elvárásai és a kapott szolgáltatás 

különböznek) 

 

A rés-modell (GAP-modell) központi eleme az 6. számú rés, ekkor ugyanis a 

vásárló nem azt a szolgáltatást kapta, mint amit elvárt. Ez tehát egyrészt a 

legsúlyosabb problémahelyzet, amellyel egy szolgáltató találkozhat, 

másrészt e rés „méretét” a másik öt rés csökkentésével minimálisra lehet 

csökkenteni (Becser 2008:7). 

A szolgáltatási rések, ezáltal a vevői elégedetlenség a szervezet szolgáltatási 

folyamataiból előre jelezhető. Az előrejelzés eszközeként az ún. 

SERVQUAL modellt
8
 alkalmazzák, amelynek célja, hogy egy általánosan 

alkalmazható, a szolgáltatás minőség mérésére használható eszközként 

funkcionáljon.  

A modell öt olyan dimenziót határoz, melyek együttes elemzésével leírható 

egy adott szolgáltatás szolgáltatásminősége.  A jellemzők megléte, vagy 

hiánya kérdőíves módszerrel vizsgálható, a mért dimenziók: Technológia, 

Belső megjelenés, Pontosság, Bizalom és biztonság, Empátia. 

A modell ugyan alapvetően üzleti vállalkozások szolgáltatásainak mérésére 

szolgál, ám a kérdéseknek a közművelődési tevékenységekre igazításával a 

közművelődési intézményrendszerben is használható mérőeszközt kapunk, 

melynek segítségével megelőzhető a komolyabb szolgáltatási rések 

kialakulása (Cserpes 2011:20). 

                                                 
8 Zeithalm V. A. – Parasuraman P.- Berry L. L nevéhez köthető a modell. 
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Fontos még megemlíteni a vásárlói panaszokat, amelyek jellemzően a 

fentebb említett rés-modell valamely eleméből származhatnak. A panasz 

segíthet a munkánk minőségének javításában, mivel tárgyszerű indikátora 

annak, hogy valamely folyamat nem működik az elvárható módon. A panasz 

ugyanakkor nem csupán visszajelzés, de megoldandó probléma is, amit úgy 

kell kezelnünk, hogy a negatív eseményt pozitív megoldássá fordítsuk át 

nem csupán a panaszt tevő, de a saját magunk számára is. (Cserpes 2011:21). 

A közművelődési intézmény esetében a panaszkezelés különösen kényes 

kérdés lehet, ugyanis a munkatársak elkötelezettségük okán különösen 

érzékenyek saját munkájukkal kapcsolatban, így a panaszhelyzetet 

hajlamosak személyes támadásként megélni. (Cserpes 2011:22). 

 

Hasonlóságok és eltérések a szolgáltató- és termék-előállító és 

közművelődési intézmények között 

Ahhoz, hogy megérthessük a közművelődés világának minőségirányítási 

sajátosságait, tisztáznunk kell, milyen főbb hasonlóságok és eltérések 

fedezhetők fel a a termelő-szolgáltató és közművelődési intézmények között. 

Megállapíthatjuk, hogy a közművelődési tevékenység néhány tekintetben 

hasonló a termelő, szolgáltató szféra folyamataihoz, míg más területeken 

viszont jelentős eltérések fedezhetőek fel.  

Sokkal nehezebb egy tevékenység akkor végezni, biztosítani, ha nem 

terméket, hanem szolgáltatást kell nyújtanunk. A közművelődési 

intézmények által végzett tevékenység szolgáltatásnak minősül, amely több 

szempontból különbözik a termék-előállítástól. 

1. Egyrészt, a szolgáltatás előállításában maga a vevő is részt vesz, így tehát 

a szolgáltatás előállítói közvetlenül is kapcsolatba kerülnek a vevővel.  

2. Másrészt, a termék, vagyis a szolgáltatás tárgya, a termelési folyamat 

végtermékével, az áruval szemben, nem kézzelfogható, magát a terméket 

nem tudjuk kézbe venni, a szolgáltatást nem tehetjük a fiókba, hogy holnap 

ismét elővegyük (Jakab 2003:140).  

3. Harmadrészt, a szolgáltatások ritkábban ismétlődnek, mint a termelő 

tevékenységek, ugyanis egy szellemi végtermék, tudásátadás milyenségét 

számos tényező befolyásolja, például a felnőtt előképzettsége, érdeklődése, 

motivációja.  
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Felmerül a kérdés, mi is tekinthető szolgáltatásnak egy közművelődési 

intézmény tevékenysége kapcsán. Általánosságban a közművelődési 

tevékenységet tekintjük szolgáltatásnak, bővebben a közművelődési 

alapszolgáltatások körét. Közművelődési tevékenység a polgárok iskolán 

kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és 

alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben 

valósul meg (1. számú melléklet a 1997. évi CXL. törvényhez, r. pont). 

Részletesebben a közművelődési alapszolgáltatások tekinthetőek 

szolgáltatásnak, ahogyan azt az 1997. évi CXL. törvény is rögzíti (1997. évi 

CXL. törvény 76. §(3)). 

A közművelődés rendszerében is beszélhetünk eladóról és vevőről. 

Az egyik oldalon, eladóként a közművelődési intézmény vagy a közösségi 

színtér áll. A 1997. évi CXL. törvény rögzíti ugyanis, hogy „a települési 

önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 

hozzáférhetősége érdekében … közösségi színteret, illetve közművelődési 

intézményt biztosít” (1997. évi CXL. törvény 77. §(1)). „Megyei jogú 

városban, városban, fővárosi kerületben a települési önkormányzat 

közművelődési intézményt biztosít. Községben az önkormányzat közösségi 

színteret vagy közművelődési intézményt biztosít” (1997. évi CXL. törvény 

78/I. § (1)). 

A másik oldalon a közművelődési szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó 

helyezkedik el, aki lehet gyermek, vagy felnőttkorú egyaránt.  

A közművelődési célcsoport az intézményeket és szolgáltatásokat 

valóságosan, vagy potenciálisan használó olyan csoport, amely a különböző 

közművelődési szolgáltatások címzettje, elsődleges használója; a 

közművelődési intézmény, szervezet által szolgálandó közönségből valamely 

szempontból kiemelt közösség. Más megközelítésben az a piaci, fogyasztói 

réteg (látogatói kör/közönség) amelynek, akiknek az igényeit az intézmény 

kielégíteni szándékozik, akiket a szolgáltatásokkal megcéloz 

(Közművelődési fogalomtár 2015, 20). 

A közművelődés esetében ugyanakkor megjelenik a látens igények 

kielégítése.  A nyilvánvaló célcsoport mellett felbukkan számos rejtett 

célcsoport is, akik megkerülhetetlenek, ugyanakkor elvárásaik akár 

ellentétben is állhatnak az elsődleges célcsoportéval. Ilyen rejtett célcsoport 

lehet a fenntartó, az intézmény partneri köre, a támogatók, adományozók, a 

környezet más önkormányzatai, közhivatalok, amelyek befolyásolják a 
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működést, a pályázatok irányító hatósága, kiíró, lebonyolító szervezete, a 

közművelődési intézményrendszer irányítása, de végső soron az egész 

szakma, az összes adófizető állampolgár, az egész társadalom (v. ö. Cserpes 

2011).  

A közművelődés rendszere a termelő vállalatokhoz hasonlóan szintén vevők, 

partnerek igényeit elégíti ki, valamint hasonlóság az is, hogy olyan 

folyamatokból és részfolyamatokból áll, amelyek jellemzője a 

változékonyság, és amelyekhez tárgyi és emberi erőforrásokat használ.  

Emellett azonban számos különbséget is felfedezhetünk a két terület között.  

A termelő-szolgáltató vállalatok esetében nem nehéz kidolgozni a 

minőségirányítás stratégiáját, hiszen a vevők kikényszerítik a minőséget, 

ugyanis azt a terméket választják, amelyben jobban bíznak.  A piaci, vagy 

„forprofit” szolgáltatók, szereplők célcsoportja a szegmentáció során 

viszonylag jól összehangolható társadalmi csoportokká áll össze, addig az 

állami fenntartású és civil szervezetek jóval komplexebb célcsoport 

igényeinek figyelembevételével dolgoznak (Cserpes 2011:16). A 

közművelődésben nem egyértelmű, milyen elvárásoknak kellene megfelelni, 

és – mivel „befektetésünk” eredményessége csak jóval később derül ki, ha 

egyáltalán kiderül – legjobb szándékunk, szaktudásunk ellenére sem biztos, 

hogy hatékonyak lehetünk (Pecsenye 1999, 87). Ennek hátterében áll az a 

körülmény, a közművelődési alapszolgáltatások esetén a termeléstől eltérően 

az emberi kapcsolatok jóval nagyobb jelentőségűek, hangsúlyosabb elem a 

partnerekkel való kapcsolat, ezért a külső kudarc esélye nagyobb. 

Lényegesen nagyobb a folyamatok változékonysága, mert igen nagy a 

különbség az egyes szolgáltatások nyújtói és az adott szolgáltató által 

nyújtott szolgáltatások között. A közművelődés eredményessége és 

megtérülése rövidtávon csak részben ítélhető meg, mivel sokszor több év is 

eltelik például egy élethosszig tartó tanulás jegyében megszerzett 

felnőttképzési tanfolyam megtervezése és megvalósítása, illetve a 

megtanultak alkalmazása között.  
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Záró gondolatok 

A minőségirányítási rendszerek mintákat, eszközöket és módszereket 

adhatnak a szervezet irányításának legjobb megvalósításához. Tény 

ugyanakkor, hogy egy szervezet irányítása akkor lesz igazán sikeres, ha az 

emberek egyetértésével működik: ha egyetértés van abban, hogy milyen 

közös célokat tűzzenek ki és hogyan dolgozzanak együtt; ha a vezető 

figyelembe veszi az emberi természetet, a tévedések lehetőségét, ha 

kompromisszumokat keres és konszenzusra törekszik; számol az emberi 

törekvésekkel: az önmegvalósítás vágyával, az elismerés iránti igénnyel és a 

pozíciók megszerzésére való törekvéssel. Bármelyik rendszert is valósítjuk 

meg, a kulcskérdés az emberek minőségközpontú gondolkodása, aminek 

kialakulása hosszú folyamat (Bálint 2007:9). Fontos továbbá az is, hogy a 

minőségközpontú gondolkodás minőségközpontú cselekedetekben 

valósuljon meg. A minőségközpontú cselekedetek tovább erősítik a 

minőségközpontú gondolkodást, ami e cselekedetek napi gyakorlattá 

válásához, a minőségközpontú működés kialakulásához vezet.  
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ONLINE ZSOBOK – TÁBOR A 

KORONAVÍRUS IDEJÉN 

ELVEK ÉS MÓDSZERTAN EGY ONLINE 

TÁBOR SZERVEZÉSE SORÁN 

 

 

Abstract: The year 2020 upset the lives of many employee and volunteers 

working in NGO-s. Events were left or moved into the online sphere, routine 

organizers also had to rethink their opportunities, resources and abilities, 

open up to new things. This case study outlines the adaptation of an 11-year-

old high school camp to an epidemic situation, delineating the principles 

and methods along which a successful online camp could be established with 

zero experience. 

 

Bevezető 

Akinek van jó táboros élménye (és itt most nem az ereszd el a hajamat 

típusú, korlátok nélküli táborokra gondolok), az tudja, hogy ezeknek az 

eseményeknek a varázsát, a lényegét az együttlét, a találkozás, az 

ismerkedés, a közös programok, kirándulások, csapatjátékok, az éjszakába 

nyúló beszélgetések adják. Ez, ha lehet, még hatványozottabban érvényes az 

Erdélyben a Georgius Aranka Társaság által szervezett ifjúsági táborokra, 

amit egyszerűen csak a mosolyok, a szeretet, a bizalom táborának szokás 

emlegetni, és ahonnan nem egy középiskolás vagy egyetemista ment úgy 

haza, hogy bevallása szerint több szeretetet és megértést kapott az egy hét 

alatt, mint otthon az osztálytársaitól egy egész év alatt. Itt természetes, hogy 

ha találkozik két ember a folyosón, programokon, étkezésnél, akkor 

egymásra mosolyognak, és senki nem rökönyödik meg azon, hogy néha 

egyesek ad hoc megölelik egymást. Sokan mondták már, hogy 360 napig 

csak erre az egy hétre várnak. Arról nem is beszélve, hogy az erdélyi 

helyszín, Zsobok, híres arról, hogy se térerő, se internet, ki lehet kapcsolódni 

a világból. És ezt megszervezni online? 
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Előzmények: valós tábor – 11 év tapasztalat 

Aranka György Ifjúsági Anyanyelvi Tábort a kolozsvári székhelyű Georgius 

Aranka Társaság, illetve annak ifjúsági tagozata szervezi a kalotaszegi 

Zsobokon, 2009 óta. Az eredetileg hatnapos tábort 2020-ban már 

nyolcnaposra tervezték, ebből első délután érkezés, megnyitó, ismerkedés, 

utolsó nap pedig reggeli után hazautazás. A teljes tábori napokon délelőtt 9 

és 13 óra között általában 3 előadás, foglalkozás van, délutánonként 

falunézés, kézműveskedés, akadályverseny, hosszabb interaktív foglalkozás, 

illetve a záróesti Ki mit tud?-ra való készülés, este pedig csapatjátékok, 

drámajátékos-dalolós est, táncház; egy nap van egésznapos kirándulás. Az 

egész táboron áthúzódik az angyalka-bárányka játék, melynek lényege, hogy 

minden angyalka egy héten át gondoskodik a báránykájáról, levélkékkel, 

finomságokkal, apró ajándékokkal, de személyes figyelemmel is 

kedveskedik neki, mindezt úgy, hogy kiléte titokban maradjon. (Széman 

2020:3) 

A sűrű program mellett mindig jut idő beszélgetésre, kötetlen játékra, közös 

zenélésre-éneklésre, és a tapasztalat szerint igény is van erre. A zsoboki 

Aranka-tábor, a régióban egyedülálló tevékenységgel, az anyanyelvi kultúra 

megtartása és továbbadása, az általános műveltség, a viselkedés- és 

magatartáskultúra fejlesztése mellett a közösségépítést, kapcsolatteremtést is 

szolgálja, indulása óta ez talán a legfontosabb célkitűzés, a szakmai tartalom, 

például versenyekre való felkészítés mellett. Célcsoportja elsődlegesen a 14–

18 évesek (~90-95%), illetve egyéni meghívottak (~5-10%). 

Az általános ütemterv szerint március végére, az Aranka György Nyelv és 

Beszédművelő Versenyre készül el a tábor vázlatos tervezete, az előadók 

névsora, részben már biztosan egyeztetve. Mivel 2020-ban a verseny 

elmaradt, így a tábor szervezésének tényleges megkezdése is késett. Volt 

néhány objektív, racionális érv is a tábor elmaradása mellett: a hiányzó vagy 

még nem tudott pályázati források, eredmények; a teljes bizonytalanság, 

hogy engedélyeznek-e júliusban táborokat; a bizonytalanság az érettségi 

vizsgák megrendezésének ideje körül; illetve bizonytalanság a határhelyzet 

körül, jöhetnek-e a magyarországi meghívottak. Egy későbbi időpont 

keresése sem látszott megoldásnak, részben a továbbra is fennálló 

bizonytalanság, részben pedig az engedélyezett események várható 

túlzsúfoltsága miatt. 
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Áprilisban merült fel az Aranka Ifjúsági Tagozat (AIT) vezetősége körében, 

hogy talán érdemes volna (minden tapasztalat nélkül is) megpróbálkozni egy 

online tábor megvalósításával. Tíz év táborszervezési, és cirka húsz év 

általános szervezési tapasztalat jóformán semmit sem ért, nagy szükség volt 

az innovatív ötletekre.  

 

Közösségi szervezés mint lehetséges módszer 

Az elvek, amelyek mentén a szervezést el kellett indítani, kettős kötődésűek 

voltak. Részint megtartani a tábor szellemiségét, hagyományait, a meglévő 

keretekhez igazítani a programokat, részint kihasználni az online tér adta 

lehetőségeket. Ehhez, más forrás nem lévén, az online oktatásban szerzett 

tapasztalatokat és az erre a területre vonatkozó szakirodalmi munkákat 

kellett segítségül hívniuk a szervezőknek. Hiszen az online tábor 

szervezésének megkezdésekor nagyjából ugyanaz a helyzet állt elő, mint a 

2020 tavaszán bevezetett digitális munkarend során: „sok esetben kihívást 

jelentett a megfelelő platformok, szoftverek kiválasztása, a digitális 

tartalmak előállítása és a tanulókkal való kapcsolattartás” (Farkas et al. 

2021:6). Tapasztalat híján, még ha a lelkesedés adott is volt, ez esetben is az 

ismeretlentől való félelem gátjaival találkozhatunk, még ha Richard E. 

Clarktól évtizedek óta tudjuk is, hogy az oktatástechnológia önmagában nem 

befolyásolja a tanulás minőségét (id. Kárpáti 1999:76) – azaz ez esetben a 

tábori technológia nem befolyásolja a tartalmat. Mivel a szervezőknek 

egyike sem volt kellően felkészült az ÚIKT
9
 eszközök használata terén 

(felhasználói szinten többé-kevésbé mindenki használja a közösségi 

platformokat, de ez ilyen helyzetben messze nem elég, oktatói tapasztalata 

pedig egy-két szervezőnek volt csak), mindenek előtt a meglévő tudásbázist 

kellett úgy összehangolni és kibővíteni, hogy az online felület ne csupán 

helyettesítője legyen bizonyos valós, hagyományos formáknak, hanem a 

szervezők képesek legyenek kreatív módon használni a különféle 

szoftvereket. (Az oktatók hármas felosztására a digitális tanítás és tanulás 

módszerei tekintetében ld. Gearhart et. al. 1994, id. Kárpáti 1999)  

Nagyon hamar megfogalmazódott az is azonban, hogy hiába szeretnének a 

szervezők online tábort, ehhez befogadó félre is szükség van. Mivel a jobb 

kivitelezhetőség érdekében az online tábor elsősorban olyanokat célzott meg, 

                                                 
9 Új Információs és Kommunikációs Technikák (Kárpáti 1999) 
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akik már korábban is táboroztak, a közös értékek, érdekek és cél mentén 

szerveződő közösség (Hankiss 1987:64, id. Juhász 2016:102) maga adott 

volt. Bár a valós és az online szervezés a tervezési modell tekintetében nem 

tér el jelentősen egymástól (ld. mások mellett Juhász 2016:120), a főleg a 

mit? és hogyan? kérdésekre adott válaszokat nem lehetett, és nem is lett 

volna észszerű a célcsoport bevonása nélkül megfogalmazni. 

Mindezeket felmérve nagyjából két hét alatt megszületett egy igényfelmérő 

kérdőív (mely egyben jelentkezési lapként is funkcionált). Ebben a néven, 

iskolán, osztályon kívül olyanok kérdések szerepeltek, mint hogy milyen 

arankás tapasztalata van az illetőnek, milyen online platformokat ismer és 

használ, milyen eszközökhöz van hozzáférése, illetve a konkrét programok 

időpontjával, témájával kapcsolatos kérdéseket is felelniük kellett. Az 

összesen 23 kérdést tartalmazó kérdőívre 34 válasz érkezett.  

 

1. ábra: Platformok használata 

 

 

Mindezek után tér nyílt az ötletek, javaslatok megfogalmazására, ezek közül 

néhányat (például virtuális múzeumlátogatás a kirándulás „helyett”) meg is 

lehetett valósítani, néhányról (hagyományos programok) vagy már 

előzetesben, vagy menet közben derült ki, hogy online térben nem 

megvalósítható.  
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Túlzás volna azt mondani, hogy tudatos tervezés eredménye lett volna a 

voltaképpen közösségi részvétellel létrejövő tábor, de a kérdőív bizonyos 

szinten teljes mértékben bevonta a diákokat, leendő táborozókat is a 

szervezésbe, a program alakításába. 

Mivel online az ismerkedés nem, vagy sokkal nehezebben megvalósítható, 

és a valós tábor szerkezetének, menetének ismeretét is előnyösnek 

gondoltuk, a korábbi táborozók mellett olyanokat célzott meg az online 

tábor, akik már „kinőttek” a táborból, de szívesen visszakapcsolódtak volna. 

Emellett a felhívás kiemelte: ha korábbi táborozóknak van olyan barátja, 

ismerőse, akinek szerintük ott a helye, ismer pár embert és be tudna 

csatlakozni, akkor vele is meg lehet osztani a kérdőív hivatkozását. A 34 

kitöltőből végül 6 olyan jelentkező volt, aki korábban nem táborozott, illetve 

versenyen sem vett részt. A felmérésből nem derül ki, de megjegyzendő, 

hogy a 34 jelentkezőből végül 26-28 volt (a többé-kevésbé) aktív táborozó, 

az újak közül senki nem lépett vissza. (Összevetésként: egy normál táborban 

a résztvevők száma 25 körül mozog.) 

A tábor időpontja adott volt, ehhez igazodott az online tábor időpontja is; az 

eredeti nyolc nap helyett kezdetben öttel számoltak a szervezők (július 13–

17., hétfő–péntek), de nagyon hamar kiderült, hogy a technikai információk 

átadására, ismerkedésre szánt nagyjából félnappal meg kellett toldani. A 

valós táborban nem opció, hogy ki mikor tud részt venni – jelen esetben ezt 

is újra kellett gondolni. A kérdőív ezt is igyekezett felmérni. 

 

Szerkezeti újragondolás – szintén aktív részvétellel 

„Jó pap holtig tanul” – tartja régi közmondásunk, s erre szépen rímel a Life 

Long Learning gondolata. Ugyanakkor a tanulás nemcsak abban a 

hagyományos formában elképzelhető, ahogyan az iskolában megszoktuk. A 

közösségi események, művelődési folyamatok mindig a tanulást is 

szolgálják, a mindez fordítva is igaz, „a folyamatosan tanulók a 

művelődésből is aktívabban veszik ki a részüket” (Juhász 2014:7). A 

közösségi tanulás fogalma ugyanakkor hierarchiában látszólag egymás alá-

fölérendeltségében álló csoportok esetében is érvényesíthető. Hiszen mi sem 

mutatja jobban a közösségi tanulás erejét, mint hogy a szervezők is nem 

csupán egymástól, hanem a résztvevő (az online térben sok esetben 

jártasabb) diákoktól is tanultak a megvalósítás során. 
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Egyértelmű volt a szervezés megkezdésekor, hogy az a feszített tempó, ami a 

valós tábort jellemzi és bizonyos szempontból megkívánt is, online nem 

tartható. A szervezőcsapat terve szerint egy délelőtti előadás, egy délutáni 

foglalkozás és egy esti program az, ami még tartható szervezői és résztvevői 

szempontból is, de mégis elegendő elfoglaltság ahhoz, hogy folyamatos 

kapcsolat legyen, érezhető legyen, hogy ez egy tábor és nem egy 

előadássorozat. Az időpontok mellett arra is rákérdezett a kérdőív, hogy 

milyen formában vennének részt szívesebben a programokon. Ez utóbbinál 

bár az élő, valós beszélgetésre lehetőséget adó előadások voltak többségben 

(53%), mivel a felvételnél is adott volt a kérdezés lehetősége, nagyjából fele-

felében oszlottak meg a válaszok.  

 

2.a ábra 
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2.b ábra 

 
 

 

A programpontok időpontjára vonatkozó kérdések alapján voltaképpen az 

előzetes tervek nyertek megerősítést: délelőttönként 11 órakor egy kb. 70 

perces előadás, délután 5 órakor egy másfél-két órás foglalkozás; az esti 

program időpontja nem szerepelt a kérdések között, 8 órától kezdődtek. A 

megvalósítás során nagyobb változások csak a délutáni programok esetében 

következtek be. A kitöltők 82,4%-a mondta azt, hogy részt venne egész 

héten áthúzódó napi csoportfeladatokban.  

Az előadókkal való egyeztetés nagyjából ugyanúgy folyt, mint a valós 

táborok esetében, de a kérdés ez esetben nemcsak annyi volt, hogy ráér-e a 

felkért előadó, foglalkozásvezető, hanem hogy vállalja-e az online térbe való 

átültetését a programnak. Kis kivétellel elmondható, hogy életkortól 

függetlenül nagy nyitottsággal találkoztak a szervezők, így alig néhány 

esetben kellett két-három kört lefutni egy-egy időpont lefedésére. A tábor 

eredeti szerkezetét igyekeztek követni, a szokásos, hagyományos 
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programpontokat azokra a napokra időzíteni, mint a valóságban is lenni 

szoktak. Részben ez eredményezte a tábor megnyújtását egy nappal, azaz 

nem július 13-án, hanem 12-én, vasárnap este volt a hivatalos megnyitó.  

 

3. ábra 

 

 

Technika, eszközök, személyes jelenlét 

Technikai szempontból a tábornak három fő platformja lett. Az egyik egy 

zárt Facebook-csoport, Tábori kuckó 2020 névvel, mely részben a 

kapcsolattartást hivatott elősegíteni, ugyanakkor a szervezők kommunikációs 

csatornájaként is szolgált: például ezen keresztül osztották meg a 

legfontosabb tudnivalókat, illetve itt tették közzé az emlékeztetőket a 

programok előtt. Ugyanitt osztották meg a második fő felület, egy tábori 

Google Drive-mappa és almappáinak elérési útvonalát. Ide kerültek fel a 

napi feladatok, az előadásokkal, foglalkozásokkal kapcsolatos képek, 

dokumentumok, tábor végén a Ki mit tud?-produkciók és az emléklapok. 

Emellett a Zoom alkalmazás lett a harmadik alapprogram, minden előadás, 

foglalkozás (gyakorlatilag a tábor teljes „élő” része) ezen keresztül folyt.  

Jelentős eltérés volt a korábbi táborokhoz képest, hogy a voltaképpeni tábort 

megelőző héten már megnyílt a Facebook-csoport, és a szervezők elkezdték 

a tájékoztatást. Mivel nagyrészben táborviseltek voltak a jelentkezők, meg 

kellett teremteni a keretet, ismertetni a platformokat, megnevezni a 
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megnézendő filmet, kiírni a kézműves-foglalkozáshoz szükséges anyaglistát. 

Tizenévesekről lévén szó fel sem merült, hogy különösebb számítástechnikai 

„oktatásra” volna szükség, de kiderült, ez sem volt fölösleges. Ekkor 

alakultak ki a kiscsoportok egy-egy szervező vezetésével, amelyek egész 

héten együtt dolgoztak.  

Ugyancsak eltérés, de szükségszerű volt a sokkal jelentősebb és intenzívebb 

online jelenlét a grafika terén is, valamint a több megelőző egyeztetés a 

szervezők között és a jobb feladatleosztás. Ez utóbbit könnyítette, hogy a 20 

vezetőségi tagból 17 kapcsolódott be az online szervezésbe, így megoldható 

volt, hogy a főszervezőkön kívül egy-egy szervezőnek csak kevés feladatra 

kelljen koncentrálnia. Mivel legtöbben dolgoznak és munka (vagy adott 

esetben vizsgák) mellett szervezték a tábort, pontos beosztásra is szükség 

volt, így minden programpontnál volt egy házigazda (aki bemutatta az 

előadót és/vagy moderálta a beszélgetést), egy vagy két technikus (ún. 

Zoom-host és/vagy bármilyen problémát megoldani), egy „vetítős” (a tábor 

végére összeállítandó képsorozathoz gyűjtik a képeket, aranyköpéseket) és 

2-3 felügyelő (akitől kérdezni lehet, ők tartják a kapcsolatot a 

főszervezőkkel, ha nincsenek jelen stb.).  

Komolyabb fejtörést okoztak a hagyományos, online kevésbé elképzelhető 

délutáni programok, de végül majdnem mindegyiket sikerült ideális módon 

megvalósítani. A kézműves foglalkozás két kamerás közvetítése alatt 

lehetőség volt valós idejű visszacsatolásra, kérdésekre. Az akadályversenyre 

a felelősök egy külön platformot találtak (seppo.io
10

), amelynek keretében a 

falu valós térképén „mehettek végig” a csapatok állomásról állomásra. 

Virtuális múzeumlátogatásra Siófokra mentek a táborozók, az ottani 

vezetőségi tag „közvetítette” tableten keresztül. A Ki mit tud? előzetesben 

elkészült vagy online produkciókból állt össze. Az igazi tábori hangulatot 

viszont (mint talán a valóságban is) az esti programok hozták meg, kezdve 

az éjjel 11-ig elnyúló ismerkedéssel, befejezve a majdnem hajnali háromig 

tartó zárással. 

 

 

                                                 
10 A Seppo egy webes játékkészítő felület, ahol mobileszközön játszható, oktatási célú 

játékokat lehet létrehozni. A rendszer egyedülálló módon játékos környezetbe helyezi a 

tevékenység alapú tanulást, a digitális kompetenciák fejlesztését, és a csapatban való 

együttműködést. https://seppo.io/hu/home/ 

https://seppo.io/hu/home/
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Tervek, eredmények és értékelés 

A valós Aranka-táborok esetében a táborzáró beszélgetés ad lehetőséget a 

visszacsatolásra, de az új helyzet ebben is újat hozott – és a további 

tervekben is nagy segítség lehet. Így született egy értékelő kérdőív, mely a 

táborról általánosan és részletesebben a programokról, a jövőbeli tervekről 

kérdezi a táborozókat.  

Ez utóbbi régóta dédelgetett terve a vezetőségnek, hiszen az egyetemisták, 

fiatal felnőttek csoportja sokkal stabilabb bázis lehet, mint a középiskolások 

folyton változó köre. A verseny és a tábor viszont a középiskolásoknak szól, 

csak őket (és adott esetben családjukat) szólítja meg, az őszi évnyitó 

találkozó az egyetlen, ami nyitott a táborból „kinőttek”, versenyen, táborban 

korábban részt nem vett érdeklődők számára.  

A nagyjából 26-28 aktív táborozótól 19 válasz érkezett. Az első blokkban 

számskálás és szöveges kérdések egyaránt találhatók a tábor egészével, a 

technikai feltételekkel, a különböző platformokkal (Zoom, seppo.io, 

Facebook-csoport), a kiscsoportos munkával, a csoportvezetők munkájával, 

illetve a napi feladatokkal kapcsolatban. A skálás értékeléseket a szöveges 

válaszok árnyalták (ez utóbbi nem volt kötelező, 19 válaszadóból 12-16 

fejtette ki szóban is véleményét).  

 

3. ábra 
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A magas számokban nyilván szerepe van az érzelmi töltetnek, a szöveges 

értékelések között ilyeneket olvashatni: „Megerősítést, szeretetet, sok új 

ismeretet kaptam, néhány emberrel erősödött a kapcsolatom és újakat is 

építettem.”; „Nagyszerű embere, előadások, feladatok és játékok 

összessége.”; „Bár nem sok programon tudtam részt venni, egész nap 

»Zsobok-érzésem« volt. A foglalkozások a megszokott színvonalat mutatták, 

megfűszerezve egy kis virtuális leleményességgel. Köszönöm szépen az 

élményt!”; „Körülményekhez mérve zseniálisan lenyűgöző volt. Nem 

lehettem mindig jelen, de így is felpezsdült bennem az »Aranka vér«”. 

A szöveges válaszokból mindemellett az is egyértelműen kiderül, hogy az 

alacsonyabb értékelések leginkább a valós találkozás hiányának szóltak: 

„Nehezebb volt beleélni magam, mint a »húsvér« táborokba, de különleges 

élmény volt.”; „Nagyon jó volt, hogy megvalósulhatott legalább így online, 

ám kétségtelenül az Aranka tábor Zsobokon az igazi.”; „Jó volt újra látni az 

arcokat, kicsit összehozta a társaságot az együttlét, még ha ilyen formában 

is, bár nem volt az igazi a találkozás öröme.” 

Többen elismerték a szervezői munkáját a csapatnak: „Véleményem szerint 

sokkal jobban sikerült, mint ahogy gondoltam. Azt hittem sokkal nehezebb 

lesz online formában, hogy olyan hangulatot teremtsünk, amilyen az egy 

táborban szokott lenni, de minden képzeletem felülmúlta, szerintem nagyon 

jó volt.” Ez megerősítést ad részben jelen helyzetben és az esetleges további 

online programok szervezése tekintetében, ugyanakkor azt is bizonyítja, 

hogy a csapatban megvan a potenciál, hogy teljesen új, ismeretlen 

helyzetekben helyt álljon.  

A technikai feltételekkel való megelégedettségi skálán a táborozók átlagosan 

9,37 pontra értékelték a tábort, 9,52-es átlagot kapott a Zoom programmal 

való megelégedettség (egész heti, napi 3 bejelentkezés), 9,10-et a seppo.io 

program (akadályverseny), illetve 9,79-es átlaggal végzett a Facebook-

csoporton belüli kommunikáció. Az eredmények annyiban sántítanak, hogy 

míg a Zoom vagy a seppo.io értékelésénél a szervezők szempontjából csak a 

felületválasztást lehet értékelni, a benyomások nagyrésze azonban a 

programok működésén múlott, addig a Facebook-csoportos kommunikáció 

elsődlegesen a szervezői, kisebb mértékben a táborozók közti 

kommunikációt takarja, és csak másodsorban kaphatunk (ha kapunk) választ 

arra, hogy magával a felülettel mennyire voltak elégedettek a táborozók. 

Legtisztább képet talán az első, általános technikai kérdésre adott 
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válaszokból kapunk. Ezeket a buktatókat természetesen figyelembe vették a 

kérdőív elkészítésekor, és a cél inkább az volt, hogy általánosságban látszon, 

milyen formában tervezhetőek a jövőbeli esetleges online eseményeket. 

Legújabb felmérések szerint a tizenéves korosztályt, főleg tőlünk (jóval) 

nyugatabbra, már nemigen lehet megtalálni a Facebookon, szerencsére jelen 

helyzetben ilyen gond nem adódott. Lévén, hogy a szervezők átlagéletkora 

valahol 25 és 30 év között mozog, számukra ez volt a legegyértelműbb, és a 

szervezői megbeszélések során fel sem merült más alternatíva arra, hogy hol 

lehetne megteremteni a tábor „terét”. A Facebook-csoportok alkalmasak a 

bejegyzések, képek közzététele mellett fájlmegosztásra, a bejegyzések 

esetében kiemelésekre (a szöveg formázására), követni lehet, hogy kik láttak 

bizonyos kiírást, illetve zárttá lehet tenni, vagyis ugyanúgy „maguk közt” 

lehettek a táborozók, mint a valóságban. (Az internet eleve kiszolgáltatott, 

nyitott voltát most ne tekintsük.) Az élet a csoportban nehezen indult be, a 

szokásos problémába merült fel: az emberek, csoporttagok mobilizálásának 

nehézsége. A későbbiekben ezt mindenképpen jobban fel kell építeni, a 

táborozók javaslatai közül is fel lehet használni jónéhányat (több körkérdés 

bevetése, GIF-es / mozgóképes válaszok, reakciók kérése stb.). A fent 

említetteken kívül volt még a tábori Google Drive mappa is, ezzel 

kapcsolatosan egy válaszadó megemlítette, hogy számára a mappa „picit 

zűrös” volt, de ebből még nem tudunk messzemenő következtetéseket 

levonni. 

A legjellemzőbb probléma ugyanakkor egy senki által nem befolyásolható 

tényező volt: az internethálózat, wifi minősége, sebessége, illetve az esetleg 

viharok okozta nehézségek (nem sikerült kapcsolódni, akadozott a vonal, 

„kidobott” a program stb.).  
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4. ábra 

 
 

Az online kivitelezés hívta életre a kiscsoportok létrehozását a 2020-as 

Aranka-táborban. A kiscsoportok célja a valós táborban elsősorban az 

átláthatóbb, gördülékenyebb csoportmozgatás: a szervezőgárdából egy-egy 

kiscsoportvezetőnek csupán 3-5 személyre kell figyelnie, így hatékonyabb a 

létszámellenőzés, csoportszinten biztosabban eljut minden információ, és a 

táborozók tudják, kihez forduljanak bármilyen kérdéssel. Emellett a valós 

táborban a kiscsoportoknak olyan feladatokat kell egyik napról a másikra 

megoldaniuk, amelyek elvégzéséhez szükségképpen szóba kell elegyedniük 

a többi táborozóval, tehát jobban összerázódik a csapat. Az online térben 

éppen a személyes kapcsolattartás hiánya kívánta meg létrejöttüket, célja, a 

valóshoz hasonlóan a jelenlét könnyebb ellenőrzése és a közvetlen szervezői 

kapcsolat volt, valamint csapatfeladatok akadályversenyfeladatok is voltak 

egyben. Ugyanakkor ez a forma tűnt a legmegfelelőbbnek arra, hogy a 

táborozóknak folyamatosan lehessen valamilyen feladatot adni, ez által nem 

engedve, hogy kiszakadjanak a táborból. A vélemények legtöbbje pozitív és 

a pontszámok nagyja 8 fölött volt, hiszen ezáltal valóban szinte 

folyamatosan kapcsolatban voltak egymással. Ugyanakkor többen is voltak, 

akik azt nehezményezték, hogy a napi feladatok és az akadályversenyhez 

kötőtő csapatfeladatok túl komplexek voltak, megoldásuk sok időt vett 

igénybe, a sokszor egymást érő programok (és ne feledjük: otthoni teendők) 

mellett nem jutott kellő idő a megoldásukra, elkészítésükre. Emellett 
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többeknek igénye lett volna kis kikapcsolódásra (szó szerint) a képernyő 

előtti létből, amire így nemigen adatott lehetőség.  

A csoportfeladatok másik hátulütője, melyet több válaszadó is megjegyzett, 

hogy nem került számításba (hiszen ilyen a valóságban nem fordulhat elő), 

hogy valaki ugyan nem mondja vissza a tábort, de nem is vesz részt benne 

tevőlegesen. Bár minden csatornán hangsúlyozták a szervezők, hogy annak 

ellenére, hogy ez nem a valós térben zajlik, és sokkal inkább megengedett 

egy-két „lógás” (a valós táborban gyakorlatilag ilyen nincsen), a tábori 

részvétel legalább háromnegyed embert kíván, vagyis nem lehet például 

egyszerre nyaralni és táborozni is.  

Az előadásokra, foglalkozásokra egyesével, vagy több hasonlót összevonva 

kérdezett rá a kérdőív. Szervezési szempontból az volt a fő kérdés, hogy 

hogyan sikerült, a táborozók szemszögéből, megvalósítani a terveket. A 

válaszokból összességében pozitív kép rajzolódik ki, bár sok programnál 

felmerült a személyesség hiánya, néhol a szemléltetőeszközök, az 

interaktivitás hiánya. Emellett néhány programnál kiderült: van, amit nem 

lehet átültetni az online térbe, a legjobb akarat mellett sem. 

 

Összegzés, tanulságok, következtetések 

A sokféle személyes tapasztaláson kívül elsődlegesen tanulság, hogy online 

térben (is), főleg, ha plusz feladatok is vannak, szükséges az időt korlátozni 

az előadások, foglalkozások esetében. A csoportfeladatokat, úgynevezett 

áthúzódó feladatokat nem kell felszámolni, viszont mindenképpen rövidíteni 

kell. Itt is érvényes: a kevesebb néha több. Nem feledve azt sem, hogy a 

képernyő előtt ülni hosszú időn keresztül talán még fárasztóbb, mint a 

valóságban hajnalig beszélgetni. Bebizonyosodott, hogy egy komplex online 

tábor szervezése esetében nem elegendő egy platform, sok esetben 

párhuzamosan kell két vagy három felületen egyszerre dolgozni, jelen lenni. 

Szintén fontos tanulság, hogy sokkal inkább figyelembe kell venni az online 

platformoknak vagy az internet sebességének előnyeit és hátrányait. Minden 

bizonnyal érdemes viszont átemelni a kiscsoportos felosztást a valós táborba 

is. Megfontolandó, hogy a valós táborba mennyire kell(ene) bevonni az 

online lehetőségeket, de néhány megoldást, feladatot át lehet emelni oda.  

A legnagyobb kihívás ugyanakkor az volt: hogyan lehet megteremteni azt a 

„Zsobok-érzést”, amelyet a táborozók hónapokig, évekig emlegetnek. 
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Hogyan lehet „pótolni”, vagy legalább is megközelíteni azt a közösségi 

érzést, amely a tábor jellemzője. Lehet-e tábort teremteni otthon, 

munkahelyen? Hogyan lehet fenntartani a közösséget úgy, hogy nem lehet 

valós közösségben, valós térben gondolkodni, tervezni. Részben ezt célozta 

meg a tábori csoport, ami csak a hét végefelé kezdett el valójában élni; de 

ezért jöttek létre a kiscsoportok és kaptak napi feladatokat, mert így a 

táborozók „kénytelenek voltak” a konkrét programokon kívül is beszélni 

egymással, együtt gondolkodni, dolgozni. És ezt hozták meg az éjszakába 

nyúló esti programok, melyeket gyakran kötetlen beszélgetések, játékok 

követtek.  

Összességében sikeresnek mondható az AIT első online tábora, amely elérte 

célját: a közösség megerősítését egy olyan időszakban, amikor talán a 

legnagyobb szükség van rá.  
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A FELNŐTTNEVELÉSI SZAKEMBEREK 

TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ 

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA – 

MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA ESETE 

 

 

Abstract: The practical realization of adult education activities is 

significantly influenced by the legal environment in force in the given 

country, which at the same time influences the role and scope of activities of 

adult education professionals. International research has shown that 

competence expectations and employment conditions for adult educators 

differ significantly in the labour market both nationally and internationally. 

However, this also has a negative effect on the social prestige of the 

profession, the training of adult education professionals, the quality of 

professional activity and the employment status of professional staff working 

in the field of adult education. Legislation and adult education strategies at 

the national level are of key importance in establishing and strengthening 

the advantageous position of adult education professionals in the labour 

market, as well as in the quality implementation of adult education activities. 

In the course of my research carried out with the support of the ÚNKP-19-3 

New National Excellence Program of the Ministry for Innovation and 

Technology, I carried out a qualitative and comparative analysis of the 

Hungarian and Serbian training systems for adult education professionals. 

As the training system cannot be examined independently of the legal 

environment, a significant unit of the research process was the content 

analysis of national legislation and strategies that regulate the activities of 

adult education professionals. Based on the results of the research, we can 

find much more detailed regulations in Serbia than in Hungary, which have 

an impact on the qualifications of teachers in adult education, the conditions 

of employment of andragogues, and the compulsory professional training of 

adult learning professionals. 
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Bevezetés 

A szakmák esetében felmerülő professzionalizáció kifejezést két szempont 

szerint értelmezhetjük. A kifejezés vonatkozhat a professzió kialakulásának 

folyamatára, valamint a szakmát ellátó szakemberek kiképzésének 

folyamatára. A szakmák (ki)alakulásával kapcsolatos, pontosabban a szakma 

professzionalizációjának elméletalkotásában gyakran kiemelkedő szerephez 

jutott az állami hatalom, hiszen az általa formált jogszabályi rendszer 

közvetlen kihatást gyakorol a szakma ellátóinak körére, a szakmai 

tevékenység végzésének módjára és feltételrendszerére, a tevékenység 

szankcionálására, a szakmai képzés biztosítására (Evetts 2013, 2018). Ezzel 

összefüggésben például azokat a szakmaelméleteket említhetjük meg, 

amelyek felülről (from above) vagy belülről (from within) irányuló 

(McClelland 1990), vagy szervezett (organizational) vagy 

szakmai/szakmából eredő (occupational) professzionalizmus (Evetts 2018) 

között tesznek különbséget, jellemzően differenciálva az anglo-amerikai és 

európai országok között. Ezek alapján a szakma kialakulása és fejlesztése 

megvalósulhat a szakmacsoport belső erejének köszönhetően (tagok 

autoritása, interakciója, szakmai etika - from within), illetve az állami 

beavatkozással, amely a tevékenység gyakorlati megvalósulását szabályozza 

(from above).  

Az állami szabályozás a szakmák viszonylatában meghatározható úgy is, 

mint 

…olyan tevékenység-irányítás, amelyben a szakemberek tevékenységét 

annak mértéke és lefedettsége szempontjából kell meghatározni. A 

szabályozás kiterjed a szakemberek oktatására, képzésére és jogaira, 

valamint az ügyfelek jogaira, igényeire és panaszaira (Evetts 2012:3).  

Freidson (2001) szerint az állam „az ideális professzionalizmus 

létrehozásához, fenntartásához és érvényesítéséhez szükséges kulcsszereplő” 

(Freidson 2001:132) mivel megszabja a munkaerő-piaci tevékenységek 

körét, engedélyezi és támogatja a munkamegosztás szakmai alkotmányát, 

megvédi a szakma tagjait a fogyasztóktól és versenytársaktól, legitimálja a 

szakmán belüli képzési rendszert és hitelességet nyújt a szakmai 

ideológiáknak. 
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Egetenmeyer (2016) a szakma professzionalizálódását többszintű 

perspektíván keresztül elemezi, amely egyaránt vizsgálja (1) az állam (és 

társadalom), (2) az intézményrendszer és (3) az egyének (oktató és tanuló) 

szerepét. Az állam felelős az oktatáspolitikák és a törvények kidolgozásáért, 

amely jelentős hatást gyakorol a felnőttnevelés professzionalizálódására, 

amelyre a képző intézmények által biztosított foglalkoztatási feltételek és a 

szakmai gyakorlathoz kialakított közeg is befolyással bír. Ebben a 

megközelítésben a képző intézmények szerepére kerül a hangsúly, 

pontosabban, hogy az intézmények fejlesztése elengedhetetlen a szakmák, 

ebben az esetben a felnőttnevelési szakma professzionalizációjához.  

A nemzeti jogszabályok több módon segíthetik, vagy hátráltathatják a 

professzionalizáció folyamatát. Például amikor a felnőttnevelést szabályozó 

jogszabályok meghatározzák, hogy milyen végzettségek birtokában lehet a 

felnőttnevelési tevékenységet végrehajtani – legyen szó oktatásról, 

koordinálásról, mentorálásról, akkor az erősítheti a szakmába történő belépés 

feltételeit, valamint bizonyos szinten garantálja a szakmai tudás és 

kompetenciák meglétét a tevékenység ellátóinak körében. Ebben a formában 

tehát az állam korlátozhatja, hogy ki léphet be a szakmába. Definiálódnak 

azok az indikátorok, amelyek birtokában az adott szakmai tevékenység 

elvégezhető, amelyhez szükség van adekvát iskolai és szakmai végzettség 

birtoklásához. Ez kulcsfontosságú, hiszen a felnőttnevelés területén gyakran 

nincs definiálva, hogy kik, milyen végzettséggel válhatnak a szakma 

ellátóivá, kik foglalkozhatnak felnőttek oktatásával (UNESCO 2017).  

Abban az esetben, ha az andragógus szakemberre, mint a felnőttnevelési 

szakma kiképzett ellátójára és képviselőjére a gyakorlatban szükség 

mutatkozik, azonban jogszabállyal megszűntetjük az andragógus kiképzést 

(lást Magyarország), valamint az andragógusi végzettségre vonatkozó 

előírást a szakmai tevékenység végzéséhez, akkor a jogszabályok negatív 

hatásáról, akár a professzionalizáció hátráltatásáról is beszélhetünk. 

Amennyiben a törvény nem írja elő a felnőttnevelési szakemberek szükséges 

vagy kötelező alkalmazását, azok valós munkaerő-piaci alkalmazása 

csökken(het), vagyis maga a szakember és annak munkája értékét veszíti – 

csökken a szakember és a szakértelem értéke és presztízse egyaránt.  

A szakemberek professzionalizációjának folyamatában a törvényi háttér 

szintén éreztetheti a hatását. A törvényileg előírt, kötelező szakmai tudás és 

végzettség birtoklása egyrészt megnövel(het)i a felsőfokú képzés munkaerő-
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piaci és társadalmi értékét, a képzés iránti kereslet megnő(het). Ezzel 

egyetemben a felnőttnevelésnek, szakmának a társadalmi presztízse és 

megítélése is növekedik/növekedhet. Továbbá a jogszabályok által definiált 

szakmai továbbképzések biztosítják a szakkáder permanens fejlesztését, 

ezzel biztosítva a jól képzett munkaerő meglétét a szakma gyakorlati 

megvalósulásában.  

 

Alkalmazott módszerek 

A korábbi években többször publikáltam a szerbiai felnőttnevelési rendszer 

jellemzőiről, amelyek több ízben foglalták össze a legfontosabb és az adott 

pillanatban aktuális törvényi előírásokat. A 2019-es évi ÚNKP ösztöndíj 

keretében egy más megközelítésből, komparatív módszerrel, a 

felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó tartalom mentén vizsgáltam a 

szerbiai és magyarországi jogszabályokat. A tanulmányban bemutatott 

kutatás központi problémájaként szerepelt a felnőttnevelési szakemberek 

foglalkoztatására, kiképzésére és fejlesztésére vonatkozó előírások országok 

közötti differenciáltsága. Ennek érdekében a tanulmányban arról számolok 

be, hogy a választott két országban milyen jogszabályi előírások 

vonatkoznak a felnőttnevelési szakemberek gyakorlati tevékenységére és 

foglalkoztatására. A terület vizsgálatához a komparatív oktatás módszerét 

alkalmaztam, amelyet Manson (2011) megfogalmazásában az alábbiak 

szerint definiálhatjuk: 

A neveléstudományok olyan interdiszciplináris részterülete, amely 

szisztematikusan vizsgálja az oktatási rendszerek hasonlóságait és 

különbségeit két, vagy több nemzeti vagy kulturális összefüggésben, 

valamint azok kölcsönhatását az oktatáson belüli és az oktatáson kívüli 

környezettel. Specifikus tárgya az oktatási rendszerek, amelyek az 

összehasonlító módszer szisztematikus alkalmazásával, az elméleti 

megértés és az elméletépítés elősegítése érdekében kultúrák közötti (vagy 

nemzetek közötti, régiók közötti) perspektívából vizsgálódnak (Manson 

2011:215). 

A kutatáshoz választott két ország Szerbia és Magyarország volt, amelynek 

indoka, hogy (a) egymással szomszédos országokról van szó, amely 

feltételezi a munkaerő és tudás gyorsabb áramlását és a jó gyakorlatok 

megosztását az országok közötti együttműködés révén, (b) mélyrehatóan 
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ismerem mindkét ország felnőttoktatás-politikáját és gyakorlatát, az 

országok nyelveit (szerb és magyar) és a felnőttnevelés alrendszerének 

gyakorlati megvalósulását, (c) Magyarország tagja az Európai Uniónak, míg 

Szerbia a csatlakozás folyamatában van, amely rávilágíthat további 

eltérésekre és hasonlóságokra. 

A kutatás során elemeztem az elsődleges szakirodalmi forráshoz sorolható 

jogszabályokat és az oktatási stratégiák tartalmát. Ennek eredményeit az 

összehasonlítás módszereivel értékeltem és értelmeztem a választott 

országok vonatkozásában.  

A kutatás során arra kerestem a választ, hogy a nemzeti oktatási 

jogszabályok tartalmaznak-e a felnőttoktatók, valamint a felnőttnevelési 

szakemberek szakmai és iskolai végzettségére, alkalmazási feltételeire és 

szakmai-módszertani továbbképzésére vonatkozó szabályozást, és ha igen, 

milyen mélységben. Az elemzés során az alábbi nemzeti dokumentumok 

áttekintésére került sor: 

 felnőttképzési törvény és végrehajtási rendeletei/szabályzatai 

 közoktatási törvény és annak rendeletei/szabályzatai 

 szakképzési törvény és annak rendeletei/szabályzatai 

 felsőoktatási törvények és annak rendeletei/szabályzatai 

 felnőttnevelésről szóló stratégia és annak cselekvési terve 

 szakképzésről szóló stratégia 

 

A felsorolt jogi dokumentumok többsége mindkét országban megtalálhatók, 

azzal, hogy Szerbiában az Oktatásfejlesztési Stratégia 2020 (Strategija 2012) 

minden oktatási alrendszert magába foglal. Ez azt jelenti, hogy a 

szakképzésről és a felnőttképzésről szóló stratégiai célkitűzések is az említett 

keretstratégia részei. Fontos továbbá megemlíteni, hogy Szerbiában minden 

évben nyilvánosságra hoznak egy Felnőttnevelési tervet
11

, amely az adott 

tárgyévre vonatkozó stratégiai célitűzéseket foglalja magába. A tervben 

szereplő célok megvalósításáról szóló eredményeket a tárgyévet követően, 

beszámoló formájában teszik közzé
12

. A felnőttnevelésre vonatkozó terv és 

annak beszámolója is megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján. 

                                                 
11 A dokumentum elnevezése: Godišnji Plan Obrazovanje Odraslih. Bővebben: 

http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/  
12 A dokumentum elnevezése: Odluka Vlade RS o utvrđivanju GPOO. Bővebben: 

http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/ 

http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/
http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-odraslih/
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Emellett Szerbiában nincs külön szakképzési törvény, ezt a területet a 

Közoktatási törvény (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 

2017) és a Felnőttnevelési törvény (Zakon o obrazovanju odraslih 2013) fedi 

le.  

A felnőttek tanulását a felsőoktatásban sem Magyarország, sem Szerbia nem 

szabályozza, ahogyan azt sem, hogy a felsőoktatásban oktató szakkádernek 

szükséges-e, hogy rendelkezzen, és ha igen, milyen kompetenciákkal a 

felnőttnevelés területén. Ebből az okból kifolyólag a felsőoktatási törvény 

elemzése nem volt indokolt.  

Az 1. táblázat áttekintést ad arról, hogy mely jogi dokumentumokban 

jelennek meg a felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó szabályozások. 

 

1. táblázat: A felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó tartalmak 

megjelenése az elemzett jogszabályokban 

Jogszabályok és stratégiák HU RS 

Felnőttképzési törvény és annak kiegészítő rendeletei √ √ 

Közoktatási törvény és annak kiegészítő rendeletei - √ 

Szakképzési törvény és annak kiegészítő rendeletei √ √ 

Felsőoktatási törvény - - 

Felnőttnevelésről szóló stratégia √ √ 

Felnőttnevelési stratégia cselekvési terve √ √ 

Szakképzésről szóló stratégia √ √ 

A következő fejezetekben a nemzeti dokumentumok mélyreható bemutatására 

törekszem.  

 

A magyarországi és szerbiai felnőttnevelésről szóló stratégiák 

rövid bemutatása 

Az Európai Unió Tanácsa az egész életen át tartó tanulásról szóló 

határozatának (Európai Unió Tanácsa 2002/C 163/01) eleget téve 

Magyarország a 2007-2013 közötti időszakra dolgozta ki először az 

élethosszig tartó tanulás stratégiáját
13

, az oktatási rendszer fejlődésének és az 

élethosszig tartó tanulás megvalósításának érdekében. Már ez a dokumentum 

több pontban hangsúlyozta a felnőttnevelési szakemberek továbbképzésének 

jelentőségét és szükségességét. A stratégia szerint Magyarország 2005-ben 

                                                 
13 A Magyar Köztársaság Kormányának startégiája az egész életen át tartó tanulásról, 2005 
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lemaradást mutatott az oktatásipar területén, amelynek érdekében 

indokoltnak tartotta a felnőttnevelésben dolgozók szakmai ki- és 

továbbképzésének előremozdítását. Ez magába foglalta az oktatási rendszer 

minden szintjén foglalkoztatott tanárok képzését, amely kiterjedt a 

felsőoktatásban foglalkoztatott oktatókra, akik a tanárjelöltek képzéséért 

felelősek, valamint a felnőttnevelésben oktatók fejlesztésére is. A stratégia 

arra hivatkozott, hogy az állandóan változó tudás átadásához megfelelő 

kompetenciákra és didaktikai-módszertani felkészültségre van szükség, 

amely a képzések minőségének növeléséhez járul hozzá. Ennek 

következtében a stratégia fontos feladatnak tartotta a kiképzési és 

továbbképzési rendszerek fejlesztését, a felnőttoktatók képzési rendszerének 

bevezetését és a szakmai képzések finanszírozásának biztosítását. A 

dokumentum javaslata alapján a módszertani képzések tartalmát a 

pedagógusképzéssel megbízott egyetemek kutatócsoportjainak kellett 

kidolgoznia, amelyeket a felnőttoktatók és az ezzel foglalkozó 

felnőttnevelési intézmények is igénybe vehettek (Magyar Kormány 2005). A 

2007-es tagállami beszámoló alapján 2003-tól jelentős számban folyt az 

oktatók továbbképzése úgy a szakképzésben, mint a felnőttnevelésben. 

Mivel nem áll rendelkezésre nyilvános beszámoló a stratégia gyakorlati 

megvalósulásáról, nem tudjuk ezt alátámasztani pontos stratégiai adatokkal 

(Tót et al. 2012). 

Magyarország második stratégiája
14

 az élethosszig tartó tanulásról a 2014-

2020-as periódusra vonatkozik. Farkas (2016) szerint ebben az időszakban 

kettősség alakult ki a felnőttnevelésben Magyarországon, hiszen egyik 

oldalról az Európai Unió prioritásainak implementálása történt a nemzeti 

keretstratégiába, a másik oldalon azonban korlátozták a szakemberképzés 

területét. Itt mindenképp érdemesnek tartom felhívni a figyelmet a 

felsőoktatási képzésstruktúra 2015-ben
15

 történő változásaira, amely többek 

között az andragógia alapszak megszűnését, és egy új, a közösségszervező 

megjelenését eredményezte. A magyarországi felnőttnevelés ezzel a lépéssel 

részben a szakmát ellátó szakemberek kiképzési rendszere nélkül maradt, 

amely már nem biztosítja az andragógusok alapképzését. Sajnos ez kihatást 

                                                 
14 A dokumentum teljes megnevezése: Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának 

keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra. 
15 139/2015. (VI. 9.) Korm. Rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új 

képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
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gyakorol a szakma tudományos megalapozásra és a képzett szakemberek 

biztosítására is a felnőttnevelésben. A felnőttnevelési szakemberek 

kiképzése nem maradt teljesen lefedettség nélkül, ugyanis az andragógia 

alapszak jogutódja, a közösségszervezés alapszak rendelkezik 

humánfejlesztő szakiránnyal, amely andragógiai témájú tantárgyakat is 

tartalmaz (Beszédes 2020). Emellett az andragógia mesterszak továbbra is az 

érdeklődők rendelkezésére áll, ahol a közösségszervező alapképzés végzett 

hallgatói is folytathatják a tanulmányaikat. Ettől függetlenül feltételezhetjük, 

hogy andragógia alapszak hiányában kevesebben fognak ezen a 

mesterszakon továbbtanulni. 

A magyarországi élethosszig tartó tanulásra vonatkozó keretstratégia 

cselekvési terve a 1705/2016. Kormányhatározattal
16

 kelt életre. A stratégiai 

célkitűzések megvalósításáért az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Nemzetgazdasági Minisztérium voltak a felelősek. A stratégiában szereplő 

célok elérésére irányuló tevékenységek eredményei a kormány honlapján 

kellett volna, hogy megjelenjenek minden második tárgyévben (Pálfi, 2015), 

azonban ilyen dokumentum nem elérhető. 

Az említett két keretstratégiában teljesen azonos szövegrészeket is 

találhatunk, mint például, hogy „a felnőttnevelésben dolgozó szakemberek 

esetében nem a hagyományos tartalmak modernizálása a cél, hanem új 

keretek létrehozása” (Magyar Kormány 2014. 81.), amelynek tartalmának 

kidolgozását a pedagógusképző egyetemekre kell bízni. Ismételten felhívom 

a figyelmet arra, hogy mára már az andragógia alapképzés és az andragógus 

tanár mesterszak is megszűnt, illetve átalakult. A tanárszak helyett jelenleg 

szakirányú továbbképzések, mint például az andragógus pedagógus, a 

felnőttképző és pedagógus-szakvizsga, felnőttképzési akkreditációs 

tanácsadó, felsőoktatási fejlesztő, felnőttképzési menedzser, felnőttképzési 

szervező
17

 biztosítják a szakemberképzést. 

Szerbiában, az 1990-es években bekövetkező rendszerváltás óta három 

stratégiát dolgoztak ki a felnőttnevelés területének fejlesztésére. Az első 

2001-ben, a második 2006-ban, a harmadik pedig 2012-ben jelent meg. A 

2001-es stratégia implementációjára nem került sor (Despotovipć & Popović 

2014). A 2006-os stratégia megjelenését követően három évre rá, 2009-ben 

                                                 
16 1705/2016. (XII.5.) Kormányhatározat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 

szakpolitika keretstratégiájának 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről. 
17 Lásd: felvi.hu 
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hozták nyilvánosságra annak akciótervét. Mivel ez a két stratégia nem 

eredményezett lényegi változást a felnőttnevelés gyakorlatában, azok 

elemzésére nem tértem ki a jelen kutatás keretében.  

A kezdeti sikertelenségek ellenére a 2012-ben megjelenő stratégia
18

 már az 

EU 2020 stratégia célkitűzéseivel összhangban készült. A stratégia az 

oktatás minden alrendszerére vonatkozóan fogalmaz meg célokat, és ez 

esetben már a felnőttnevelés is külön fejezetet érdemelt ki. Az oktatási 

alrendszereken kívül a stratégia a finanszírozásra és az oktatókra, illetve az 

oktatók fejlesztésére vonatkozó témaköröket is magába foglalja. A 

dokumentumhoz akcióterv is tartozik, amelyen belül a felnőttnevelésre 

vonatkozóan tizenhárom feladatot és öt finanszírozási tételt találhatunk. A 

teljes akcióterveben kitűzött 177 feladatból 150 feladat megvalósítójaként az 

Oktatási Minisztérium szerepel, amely, ahogyan olvashatjuk Despotović és 

Popović (2014) tanulmányában is, a minisztérium erőforrásait és kapacitását 

tekintve sem érzékelhető reálisan megvalósíthatónak. A stratégiában 

szereplő célok megvalósulásáról készült részletes beszámolókat 

megtalálhatjuk az Oktatási Minisztérium honlapján
19

. A 2020-as évi 

beszámolót áttekintve láthatjuk, hogy a Tempus Közalapítvány és az EPALE 

platform közreműködésével történt az általános iskolai felnőttoktatók 

kompetenciafejlesztése, konferenciákon, akkreditált képzéseken és online 

szemináriumokon keresztül. Emellett az Erasmus+ programon keresztül 

valósult jelentős számú projekt (Ministartvo prosvete, nauke i tehnološkog 

razvoja 2020), amely szintén érintette a felnőttnevelési szakemberek körét. 

 

A felnőttképzésre vonatkozó stratégiák komparatív 

összehasonlítása 

A magyarországi élethosszig tartó tanulás stratégiájában szereplő, az oktatók 

szakmai felkészítésére és fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket a második 

átfogó cél keretében találhatjuk meg, amely az egész életen át tartó tanulás 

alapelveinek erősítésére vonatkozik. A stratégia hangsúlyozza a tanulási 

kultúra és az oktatói szerepek változását, amely megköveteli az új tanári 

kompetenciák biztosítását. A dokumentum szerint „a tanári életút első 

szakaszaként a tanárképzés minősége meghatározó” (Magyar Kormány 

                                                 
18 Teljes megnevezés: Strategija razvoja obrazovanja u Sbriji do 2020. godine. 
19 Lásd: http://www.mpn.gov.rs/strategije-2020/ 

http://www.mpn.gov.rs/strategije-2020/
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2014:80), amely a felnőttnevelésben alkalmazott oktatókra is igaz állítás. 

Továbbá: 

...A tanárképzés szerkezete átalakításának alapvető célja a tanári szakma 

professzionalizálása, a képzés minőségének biztosítása, a leendő tanárok 

szaktudományos felkészültségének, ismereteinek növelése (Magyar 

Kormány 2014:80). 

 

A szerbiai stratégia identifikálja az oktatók minőségének fontosságát, amely 

a teljes oktatási rendszer működésének kulcsmeghatározója. A stratégia a 

negyedik bekezdésben foglalja össze a felnőttnevelésre vonatkozó 

célkitűzéseket. A felnőttnevelésre vonatkozó tartalom hangsúlyozz, hogy 

nincs elegendő oktató, valamint a képzési programokat megvalósító 

szakemberek elérhetőségével, számával és minőségével kapcsolatosan 

felmerülő problémákat. Ennek érdekében a dokumentum kijelenti, hogy 

szükség van olyan előírásokra, amelyek szabályozzák a felnőttoktatók 

képzését és az oktatási folyamat megvalósulását. Ebben a bekezdésben 

egyéb, szakemberekre vonatkozó tartalmat nem olvashatunk. A 

tanárképzésre vonatkozó fejezetben szerepel, hogy a 2020-as év végére 

minden oktatási rendszerben, beleértve a nem formális képzést is, jól 

kiképzett és felkészült oktatók bonyolítják le az oktatási-tanulási 

folyamatokat. Eszerint az oktatók kiképzési rendszerének reformálásával az 

oktatói szakma professzionalizálódását érhetik el. A stratégia egyértelmű 

célként fogalmazza meg a tanárképzés mindennemű fejlesztését, azonban a 

felnőttnevelési rendszerre egyetlen egyszer sem reflektál. Nyilván, mivel az 

általános iskolák és középiskolák is folytatnak felnőttoktatást (gyakran nem 

formális felnőttképzést is), a formális rendszerben szereplő oktatókat nem 

feltétlenül lehetséges és szükséges az oktatás jellege szerinti 

megkülönböztetni. Habár úgy vélem, hogy a felnőtteket is oktató tanároknak 

másmilyen szakmai felkészültség és fejlesztés szükséges, ennek 

hangsúlyozását hiányolom a stratégiában.  
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1. táblázat: A felnőttnevelési szakemberekre vonatkozó tartalmak 

összehasonlítása a felnőttnevelésre vonatkozó magyarországi és szerbiai 

nemzeti stratégiákban 

 Magyarország Szerbia 

Cél 

 Oktatók folyamatos szakmai 

fejlesztése és önfejlesztő 

képességük növelése 

 Továbbképzési rendszer 

megalapozása 

 Kiképzett szakkáderek 

biztosítása 

A probléma 

azonosítása 

 Oktatói szerepek változása 

 Tanárképzés minősége 

meghatározza a tanári 

életutat 

 Bizonyos területeken 

fejletlen oktatásipar 

Magyarországon 

 Nincs elegendő, jó 

minőségű szakkáder a 

felnőttnevelésben 

 Minőségellenőrzés hiánya a 

teljes felnőttnevelési 

rendszerben 

 Nemzeti Képesítési 

Keretrendszer hiányában 

nem lehet konkrétan 

meghatározni a szükséges 

munkaerőt
20

 

Feladatok 

 Továbbképzés tartalmának 

bővítése, a pedagógusképző 

egyetemek felelősségi 

körében 

 Teljesítményértékelés 

lehetőségeinek bővítése 

 Módszertani továbbképzési 

tananyagok kidolgozása 

 Felnőttnevelési 

szakemberek folyamatos 

fejlesztése 

 A képzések feltételeinek, 

oktatási folyamatának és 

kimenetelének 

ellenőrzésére szolgáló 

értékelő rendszer 

kifejlesztése 

 A felnőttnevelési 

szakemberek 

továbbképzésére vonatkozó 

standardok meghatározása 

Finanszírozás 

 Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program 

 Nincs pontosan definiálva, 

viszont a hatékonyság 

indikátor alatt célként 

szerepel a felnőttnevelés 

finanszírozási rendszerének 

kialakítása. 

(Forrás: Strategija 2012; Magyar Kormány 2014) 

                                                 
20 A Nemzeti Képesítési Keretrendszer már bevezetésre került (Beszédes, 2018) 



Beszédes Viktória 

156 

A felnőttképzési törvények elemzése Magyarországon és 

Szerbiában 

Magyarországon az első felnőttképzési törvény
21

 2002-ben lépett életbe, 

amely mintegy két évnyi előkészületet igényelt. A törvény 2013-ban új 

tartalmat kapott
22

, amely az óta már többször is módosult. A jelenleg (2021. 

február) hatályos törvényi szabályozás a felnőttképzési tevékenység 

valamennyi területére kiterjed, hatálya alá tartoznak a szakképzési törvény 

által szabályozott részszakmára felkészítő szakmai oktatás, valamint a 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, a jogszabály alapján szervezett 

hatósági jellegű képzések, a vállalati belső képzések és az előző csoportokba 

nem tartozó bármilyen kompetencia kialakítására és fejlesztésére irányuló 

képzések. 

Felnőttképzési tevékenység alapesetben csak bejelentés alapján végezhető. 

Ugyanakkor a költségvetési vagy európai uniós támogatásból megvalósuló 

képzéseket – kivéve jogszabály alapján folyó képzés és vállalati belső 

képzés – engedély birtokában lehet folytatni.  

Szerbiában az első felnőttképzési törvény 2014-ben lépett életbe
23

, amely a 

formális és nem formális felnőttnevelésre is kiterjed. Ez alatt értjük az 

általános iskolai és középiskolai felnőttoktatást, valamint a szakmai, 

általános és nyelvi kompetenciák megszerzésére irányuló képzéseket. 

Formális felnőttoktatással azok az intézmények foglalkozhatnak, akik az 

Általános oktatásról és nevelésről szóló törvény (Zakon o osnovama sistema 

obrazovavnja i vaspitanja 88/2017) alapján minisztériumi engedéllyel 

rendelkeznek. Nem formális képzéseket megvalósíthatnak vállalatok, 

kulturális intézmények, foglalkoztatási hivatalok, szakmai közösségek, nyílt 

egyetemek, stb. Ennek feltétele az Oktatási Minisztériumtól származó 

engedély – státusz (JPOA
24

), amely előre meghatározott tartalmi, személyi 

és tárgyi feltételek teljesítésével szerezhető (JPOA s). Az engedély 

megszerzése opcionális jellegű, a képző intézmény dönti el, hogy szeretne-e 

a törvény hatálya alá tartozni. 

 

                                                 
21 2001-es évi CI. törvény a felnőttképzésről 
22 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről 
23 Zakon o obrazovanju odraslih, 2013 
24 Javno Priznato Organizatora Aktivnosti Obrazovanja Odraslih (JPOA)– Államilag Elismert 

Felnőttnevelési Tevékenységszervező (saját fordítás) 
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A magyarországi felnőttképzési jogszabályban
25

 két szakmai pozíció kerül 

megnevezésre, a felnőttképzési szakértő és a szakmai vezető.  

A felnőttképzési törvény kizárólag a felnőttképzési szakértői tevékenység 

végzését szabályozza. A felnőttképzési szakértő felelős a képzési program 

előzetes minősítéséért, illetve részt vesz a hatósági eljárásokban, mint 

például az engedélyek kiadása és a felnőttképzők ellenőrzése. Ez azt jelenti, 

hogy a felnőttképzési szakértő megvizsgálja, hogy az adott képzési program 

tartalmilag és formailag megfelel-e a törvényi és szakmai előírásoknak. A 

felnőttképzési törvény szerint a felnőttképzési szakértői tevékenységet azon 

egyének végezhetik, akik cselekvőképesek, büntetlen előéletűek és 

rendelkeznek a tevékenység ellátásához szükséges 

szakképzettséggel/szakképesítéssel és gyakorlattal (2013. évi LXXVII. 

törvény a felnőttképzésről 2013:6§). A végrehajtási rendelet
26

 alapján 

(11/2020 Korm.rendelet, 12§) ezen szakértők felsőfokú végzettséggel és a 

képzések szervezéshez, lebonyolításhoz és a felnőttneveléshez kapcsolódó, 

öt éves szakmai tapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek. Emellett pedig az 

alábbi szakképzettségek legalább egyikét birtokolja: 

 a szakmajegyzékben szereplő ágazathoz tartozó szakirányú 

szakképzettség, 

 jogász vagy felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti vagy 

katonai képzési terület közigazgatási képzési ágában szerzett 

szakképzettséggel, 

 pedagógiai vagy andragógiai jellegű szakképzettség, 

 nyelvi képzés esetén az adott nyelvből szerzett tanári végzettség. 

 

A felnőttképzési szakértő mellett még egy szakembert érintenek a 

magyarországi jogszabályok, a szakmai vezetői pozíciót. A szakmai vezetők 

foglalkoztatása az engedéllyel működő felnőttképzési intézmények esetében 

kötelező, amely alapját képezheti teljes, vagy részmunkaidős foglalkoztatás 

is. felelősek az adott felnőttképzési tevékenység lebonyolításáért. Ezen 

szakemberek szakmai felkészültségét a felnőttképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 11/2020. kormányrendelet írja elő.  Eszerint a szakmai 

vezetőnek andragógiai szakképzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Eltérő 

                                                 
25 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, 2021.02.10-én hatályos állapot alapján 
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esetben pedig pedagógiai szakképzettséget szerzett, de rendelkezik három év 

szakmai gyakorlattal a felnőttnevelés területén, vagy pedig legalább 5 

kreditpontot teljesített a felsőoktatási tanulmányai során a felnőttnevelés 

témaköréből (11/2020 Korm.rendelet 19§). Megjegyzem, hogy az 

andragógus alkalmazására vonatkozó előírás a 2013. évi felnőttképzési 

törvénnyel jelent meg először. 

A rendelet emellett a lehetséges munkáltatói jogviszonyok alkalmazására is 

kitér a szakmai vezető foglalkoztatása során, valamint arra, hogy mi 

tekinthető felnőttképzési szakmai gyakorlatnak.  

Következtetésként elmondhatjuk, hogy a magyarországi jogszabályok csak a 

felnőttképzési szakértői és a szakmai vezetői pozíciókat szabályozzák, a 

felnőttnevelési programok közvetlen lebonyolítóira vonatkozóan nem 

fogalmaznak meg előírásokat. Eszerint tehát az oktatási programok 

megvalósításáért felelős oktatók foglalkoztatási feltételeit, szükséges 

szakmai végzettségét és elvárt tapasztalatát a törvény nem szabályozza. 2020 

előtt, a 2013. évi LXXVII. törvény végrehajtási rendeletében, a 393/2013. 

kormányrendeletben (16§) részletes szabályozás volt arra vonatkozóan, hogy 

milyen típusú képzésben milyen szakképzettségű oktatók oktathatnak. 2020-

tól, a 2013. LXXVII. törvény újraszabályozásával hatályon kívül helyezték a 

393/2013-as kormányrendeletet. A jelenleg hatályban lévő 11/2020-as 

kormányrendelet azonban már nem tartalmaz szabályozást sem az oktatókra, 

sem a képzés tárgyi feltételeire vonatkozóan. Ezeket a képzési programban 

kell szabályozni, de ezen feltételek meghatározása a felnőttképző feladata és 

felelőssége, nincs rá jogszabályi előírás. 

Ennek ellenére az oktatók szakmai felkészültsége nem marad ellenőrzés 

nélkül. A felnőttnevelési intézmények tevékenységét szakértői bizottság 

ellenőrzi, amely során azt is megfigyelik, hogy a képzést megvalósító 

oktatók módszerei megfelelnek-e a pedagógiai és andragógiai didaktikai 

elvárásoknak (11/2020 Korm.rendelet 8§). Ez azonban feltételezi, hogy az 

oktatóknak rendelkezniük kell megfelelő andragógiai-didaktikai 

felkészültséggel, ahogyan azt is, hogy a felnőttképzési szakértő, aki ellenőrzi 

az oktatók szakmai felkészültségét, szintén birtokában van andragógiai-

módszertani kompetenciáknak. Az oktatók kompetenciáival és 

teljesítményével kapcsolatos elvárásokat a felnőttképzési intézmény a 

minőségbiztosítási előírásaiban fogalmazza meg, amely ezzel együtt 

tartalmazza az oktatók továbbképzésére vonatkozó terveit is. Pontosabban ez 
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azt jelenti, hogy a felnőttnevelési intézmények minőségbiztosítási rendszert 

működtetnek, és a képző intézménynek a képzési tevékenység megkezdése 

előtt már meg kell fogalmaznia, hogy milyen eljárással és módszerekkel 

fogja az oktatói kompetenciákat fejleszteni, valamint, hogy hogyan fogja 

mérni az oktatói teljesítményt (11/2020 Korm.rendelet 13§). Ez a törvényi 

előírás azért lenne nagyon fontos eszköz a szakemberek továbbképzésében, 

mert az intézmények folyamatosan nyomon követhetik az oktatók 

fejlődésével kapcsolatos igényeiket és szükségleteit, amellyel adekvát 

továbbképzési programok szervezhetők. A továbbképzések tartalmára, 

formájára, terjedelmére azonban nincs jogszabályi előírás, tehát a képző 

intézmény felelősségi körébe tartozik, hogy szervez-e, és milyen 

időközönként, szakmai továbbképzéseket.  

Ami a felnőttnevelési tevékenységben közreműködő szakemberek 

fejlesztését illeti, kizárólag a felnőttképzési szakértő kötelező 

továbbképzését szabályozza a végrehajtási rendelet. Eszerint a felnőttképzési 

szakértőnek a szakértői nyilvántartásba vételt követő hat hónapon belül 

továbbképzésen kell részt vennie (11/2020 Korm. rendelet 15§). A 

továbbképzés legalább húsz óra terjedelmű, amelyből legfeljebb tíz óra a 

felnőttképzési szakmai gyakorlatra irányul. A továbbképzés tartalmának 

kidolgozásáért és a vizsgaszervezésért a Pest Megyei Kormányhivatal a 

felelős. A továbbképzés elméleti óraszámai online formában is teljesíthetők. 

A továbbképzés sikeres teljesítését követően a felnőttképzési szakértő 

kétévenként kell, hogy részt vegyen további szakmai fejlesztésben. 

Amennyiben ezt az előírást a felnőttképzési szakértő nem teljesíti, az 

államigazgatási szerv felfüggesztheti a szakmai tevékenységét (11/2020 

Korm. rendelet 17§). 

A szerbiai felnőttnevelési törvény
27

 és annak szabályzata (Zakon o 

obrazovanju odraslih, 2013. 7§) alapján a felnőttnevelési aktivitások 

lebonyolításában résztvevő szakembereket négy csoportba sorolhatjuk: 

1. A képzések közvetlen lebonyolítói - tanárok (általános és középfokú 

oktatásban), előadók, trénerek, vezetők, instruktorok és egyéb olyan 

személyek, akik rendelkeznek a felnőttnevelési aktivitások 

ellátásához szükséges kompetenciákkal. 

                                                 
27 Zakon o obrazovanju odraslih ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013, 88/2017 - dr. zakon, 27/2018 - 

dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon), 2020.10.10-én hatályos állapot alapján 
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2. Szakmai partnerek, mint andragógus, pszichológus és könyvtáros – a 

törvény szerint ezen szakemberek együttes alkalmazása szükséges a 

felnőttnevelési intézményekben. Abban az esetben, ha az intézmény 

nem rendelkezik valamelyik szakemberrel, az megfelelő engedély 

birtokában elhagyható. Az engedély megszerzésének folyamatára, 

valamint az engedélyre vonatkozó jogosultság részleteire nem tér ki 

a jogszabály. 

3. Egyéb együttműködő partnerek, akik feladata az oktatás 

minőségének biztosítása. Ilyen például a képzés koordinátora, a 

technikai szakemberek, akik feltétlenül szükségesek a képzés 

lebonyolításában.  

4. Pedagógus és andragógus asszisztensek  

 

A szabályzat 8. cikkelye szerint egy andragógus szakember csak három 

felnőttképzési program lebonyolításában vehet részt. Egy általam 

lefolytatott, interjús kutatásban résztvevő szerbiai oktatáspolitikai 

szakemberek véleménye szerint nincs megfelelő számú andragógus az 

országban, amely lehetővé tenné ezen feltétel betartását (Beszédes 2020a). A 

válaszadók szerint legtöbb alkalommal az is pozitívnak számít, ha egy 

felnőttképzési intézmény képes a szükséges létszámú és összetételű 

szakkáder alkalmazására, ugyanis kisebb intézmények esetében jelentős 

pénzügyi nehézségekkel jár az előírt szakemberek alkalmazása, illetve azok 

kötelező továbbképzése – amennyiben szükséges. A felnőttnevelési törvény 

ugyanis kötelezi a felnőttképzés megvalósításában résztvevő minden 

szakember szakmai továbbképzését, pontosabban azok andragógiai-

didaktikai felkészítését. A továbbképzés alól kivételt képeznek azok az 

egyének, akik andragógia diplomával rendelkeznek, vagy igazolják, hogy 

rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal
28

.  

Egy képzés állami elismertetését követő hat hónapon belül, a képzés 

lebonyolításában részt vevő felnőttnevelési szakembereknek (oktatók, 

szakmunkatársak, koordinátorok stb.) szakmai továbbképzésben kell 

részesülniük. A továbbképzés nyolc modulból áll, ebből hét modul kötelező. 

                                                 
28 Az andragógiai-didaktikai kompetenciák validálásáért az Andragógus Társaság (DAS – 

www.andragog.org) a felelős, amely a portfólió elemzés módszerével történik. A 

kérvényezőnek be kell nyújtania azokat a dokumentumokat, melyek igazolják, hogy milyen 

továbbképzésben vettek részt ezen a területen, ki volt a szervező, előadó, a képzés tartalma és 

tanulási eredményei.  

http://www.andragog.org/
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Egy modul tizenhat órát vesz igénybe (két nap), tehát a nyolc modul 

esetében 128 órás továbbképzésről beszélhetünk. A szakmai fejlesztést 

kizárólag a Belgrádi Egyetem szervezheti meg és bonyolíthatja le. A 

továbbképzés moduljai érintik az általános felnőttnevelés, motiválás, 

képzéstervezés, szervezés, értékelés, interaktív oktatás, felnőtt csoportok 

vezetése, a programok személyre szabása és a programfejlesztés 

témaköröket. 

A felnőttnevelési jogszabály nem határoz meg szankciót arra az esetre 

vonatkozóan, ha valaki nem teljesíti sikeresen a továbbképzés moduljait az 

előírt hat hónapon belül (Pravilnik 89/15:7§). A gyakorlati tapasztalatok azt 

mutatják, hogy nagyon kevés szakember tudja teljesíteni fél év alatt a 

továbbképzés mind a nyolc modulját. Ennek az egyik oka lehet, hogy 

kizárólag a Belgrádi Egyetem keretében lehet részt venni a 

továbbképzésben. A képzési alkalmak gyakoriságára kihatással lehet az 

egyetem rendelkezésére álló humánerőforrás.  Másrészt gondot okozhat azon 

oktatók és szakemberek továbbképzése, akik nem Közép-Szerbiában élnek, 

ugyanis a továbbképzésen való részvétel jelentős többletköltségekkel járhat. 

A továbbképzést minden résztvevő számára külön kell finanszírozni, a 

képzések modulonkénti ára mellett
29

 további felmerülő kiadás lehet például 

az utazási költség, szállás költsége, étkezés.  

A 2020-as felnőttképzési tervben található táblázat hetedik melléklete 

tartalmazza, hogy melyik intézményben hány alkalmazottat tartottak nyilván 

2020 elején, képzésenként, valamint, hogy ezek közül hány fő vett részt 

modulonként a továbbképzési programban.
30

 Eszerint nagyjából 18 

intézményből (a 2020 elején nyilvántartott 51 intézményből) vettek részt a 

foglalkoztatottak a kötelező hét modulban, de csak kis számban történt meg 

minden nyilvántartott foglalkoztatott kiképzése. Jellemző, hogy a 

szakkáderek fele vagy kevesebb, mint fele részesült a kötelező továbbképzés 

                                                 
29 6000 dinár ≈ 18243 forint/fő 
30 Megjegyzés: A táblázat azt mutatja meg, hogy az engedélyezett intézmények mely 

képzéseiben hány fő oktatót és felnőttnevelési szakembert tartanak nyilván, nem pedig azt, 

hogy összesen egy intézmény belül hány szakember található. Emiatt nem tartottam 

szükségszerűnek a táblázat alapján összeszámolt szakemberállományt bemutatni, ugyanis 

feltételezhető, hogy pl. egy intézményen belül szereplő andragógust több képzési programban 

is nyilvántartják (a táblázatban pl. öt helyen szerepelhet ugyan az a szakember), ahogyan az 

oktatók is ismétlődhetnek képzésenként. Így ezt a kimutatást nem tartom pontosnak. 
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valamennyi moduljában
31

(Odluka 26/20). A 2019-es felnőttképzési terv 

beszámolója alapján mintegy 522 oktató és 322 szakmai munkatárs 

(andragógus, pszichológus, könyvtáros) részvételét tervezték a nem formális 

képzésekben (Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2020). A 

tervezett indikátor megmutatja, hogy nem sok szakember vesz részt a 

törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési programok lebonyolításában.  

A két nemzeti jogszabály áttekintéséből az alábbi következtetéseket vonatjuk 

le: 

 A magyarországi törvény két szakember alkalmazásának feltételeit 

részletezi, míg a szerbiai törvény minden lehetséges szakemberre 

kitér, aki részt vehet a felnőttnevelés lebonyolításában. 

 Az andragógus végzettség mindkét országban megjelenik a 

jogszabályokban, azonban nagyobb hangsúlyt kap Szerbiában, ahol az 

andragógusok kötelező alkalmazását írják elő a felnőttképzési 

intézményekben. Ez a munkahelyi pozíció kizárólag andragógus 

diplomával tölthető be.  

 Egyik jogszabály sem tartalmaz arra vonatkozó meghatározást, hogy a 

felnőttoktatók milyen végzettséggel és didaktikai-módszertani 

felkészültséggel rendelkezhetnek. Viszont a szerbiai jogszabály előírja 

az andragógiai-didaktikai kompetenciák birtoklását/szakmai 

fejlesztését minden közreműködő, így az oktatók és tanárok esetében 

is. A magyarországi jogi aktusok nem tesznek arról említést, hogy a 

felnőttképzést lebonyolító egyéneknek rendelkezniük kell 

andragógiai-didaktikai tudással a felnőttekkel való foglalkozáshoz. 

Habár a szerbiai törvény az oktatók iskolai és szakmai végzettségét 

nem részletezi, a felnőttképzési programok alapját képező képesítési 

leírások igen. A képesítési leírások egy elenyésző része a Szerb 

Nemzeti Képesítési Keretrendszerben található meg, amelyek alapján 

történik az állami engedélyeztetésre szánt felnőttképzési programok 

kidolgozása. Ezen dokumentumok pontosan meghatározzák az 

elméleti és gyakorlati oktatók elvárt iskolai és szakmai végzettségét. 

                                                 
31 A 2020-as évi Felnőttképzési terv megvalósulásáról szóló jelentés és a 2021-es évi 

Felnőttképzési terv megjelenése 2021 elejére várható. Érdemes lesz újból megfigyelni a 

szakkáderek továbbképzésben való részvételének alakulását. Feltételezhetjük, hogy a 

koronavírus okozta helyzet negatív hatással volt a megvalósított továbbképzések, ezzel együtt 

pedig a részvétel számának alakulására. 



A felnőttnevelési szakemberek tevékenységét meghatározó jogszabályi… 

163 

Pl. a Számítógéphálózati adminisztrátor
32

 (4. szintű
33

) képesítésére 

való felkészítés esetében az elméleti oktató az lehet, aki felsőfokú és 

szakirányú végzettséggel rendelkezik az elektrotechnika területén. A 

gyakorlati oktató pedig legalább 5. szintű
34

 végzettséggel és legalább 3 

év szakmai gyakorlattal rendelkezik a szakmában.  

 Mindkét ország jogszabálya előírja a szakemberek szakmai 

továbbképzését. Magyarországon csak a felnőttképzési szakértőkre 

vonatkozik a kötelező szakmai fejlesztés, amely legalább húsz óra 

terjedelmű. Szerbiában a továbbképzést minden szakemberre 

érvényes, aki az államilag elismert képzés lebonyolításában vesz részt. 

Ez a továbbképzés legalább 112 órából áll.  Ezen továbbképzés alól 

kivételt képeznek az andragógus diplomával, illetve validált 

andragógiai-didaktikai kompetenciákkal rendelkező munkatársak.  

 

Felnőttnevelési szakemberek a közoktatásban  

A felnőttek formális tanulása az általános- és középiskolai oktatás keretében 

valósul meg. Formális felnőttoktatás Magyarországon és Szerbiában is 

zajlik, azonban az oktatás lebonyolításában résztvevő felnőttnevelési 

szakemberekre vonatkozó előírásokat kizárólag a szerbiai Közoktatási 

törvényben és Felnőttnevelési törvényben találunk. Ebből adódóan ebben a 

fejezetben a szerbiai közoktatásra irányuló jogszabályok áttekintésére 

vállalkozok. 

Érdemes röviden megjegyezni, hogy az általános iskolai felnőttoktatás 

Szerbiában egy új, ún. funkcionális felnőttnevelési modell alapján történik. 

Ez a modell a felnőttek igényeit előtérbe helyezve alapjaiban alakítja át az 

általános iskolai oktatás struktúráját és tartalmát. A program keretében 

megvalósuló általános iskolai tanulmányok mindössze három évig tartanak, 

amely három képzési ciklusból áll. Az első szakasz az alapkészségek 

elsajátítását célozza, a másik két évben pedig az általános műveltség mellett 

szakmai kompetenciák megszerzésére helyezik a hangsúlyt. A szakmai 

kompetenciák fejlesztése az előre definiált munkaerő-piaci igények mentén 

                                                 
32 Kvalifikacija administrator računarskih mreža – Számítógéphálózati adminisztrátor 

képesítés (http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/standard-1/?id=1) 
33 Secondary education, four-year duration (vocational, artistic, secondary school) 
34 Master Craftsman and Specialized Education 

http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/standard-1/?id=1


Beszédes Viktória 

164 

valósul meg, amelynek célja a felnőtt hallgatók munkaerő-piaci 

elhelyezkedésének támogatása.
35

 A képzésben azok vehetnek részt, akik 

betöltötték a 15. életévüket és nem fejezték be az általános iskolai 

tanulmányaikat, vagy pedig el sem kezdték azt. Az oktatás gyakorlati 

megvalósulásában jelentős eltérés mutatkozik a hagyományos képzéshez 

képest, ugyanis a tanórák harminc percig tartanak, és a maximális és 

optimális csoportlétszám tizenöt fő. A felnőttek formális oktatását a 

Közoktatási törvény (Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja 88/2017) 

és annak két kiegészítő szabályzata szabályozza, ezek az általános iskolai 

oktatás programjának megvalósulásáról szóló szabályzat (Pravilnik 13/13)
36

 

és az oktatáshoz kapcsolódó tárgyi és személyi feltételekről szóló szabályzat 

(Pravilnik 13/13)
37

.  

A szerb közoktatási törvény az andragógus-asszisztensek és a képzett 

andragógusok alkalmazását is előírja azokban az általános iskolákban, ahol 

felnőttek oktatása történik (ez a középfokú oktatásra nem vonatkozik). A 

törvény 135. paragrafusa szerint a gyermekeknek szóló általános iskolai 

oktatása során felmerülő szakmai feladatokat akár andragógus is elláthatja 

(emellett még szociális munkás, defektológus
38

 és logopédus) (Zakon o 

osnovama obrazovanja i vaspitanja 88/2017). A felnőttoktatás 

lebonyolításában pedig részt kell, hogy vegyen andragógus, szociális 

munkás, pszichológus és könyvtáros is.  

Az andragógusra, mint diplomás szakemberre vonatkozó szabályozás csak 

ebben a két esetben jelenik meg a törvényben. Arra vonatkozó információt 

nem találunk a jogszabályban, hogy kötelező-e az andragógus szakember 

alkalmazása és milyen szankcióval jár ennek elhagyása az általános iskolai 

felnőttoktatásban.  

                                                 
35 Bővebben lásd: Medić et al., 2009 
36 Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja odraslih (Sl.Gl. RS – Prosv. 

Glasnik Br.13/13) 
37 Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i stepena i vrste 

obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje nastavnog plana i programa 

osnovnog obrazovanja odraslih (Sl. Gl. RS – Prosv. Glasnik Br. 13/13 , 18/13 ) 
38 A defektológus feladata többek között a tanulási követelmények elérésének segítése a 

tanulásban akadályozott, valamint szellemi és/vagy testi fogyatékossággal élő tanulók 

számára, összhangban az individuális oktatási programmal (IOP). Magyarországon 

használatos kifejezés az SNI (sajátos nevelési igény), és ezt a feladatot jellemzően 

gyógypedagógusok látják el. 
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Ezzel szemben andragógus-asszisztensre vonatkozó előírás többször is 

jelentkezik a jogszabályokban, ahol már konkrét információt kapunk a 

szakemberek foglalkoztatási feltételeiről. 

De hogy kik is azok az andragógus-asszisztensek? A törvény szerint ezek a 

szakemberek segítik a felnőtteket az oktatásba történő bekapcsolódásba, 

valamint szakmai támogatást nyújtanak az intézmény foglalkoztatottainak a 

képzési program megvalósításában. Emellett együttműködnek a helyi 

önkormányzati szervezetekkel, intézményekkel és egyesületekkel (akon o 

osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 88/2017:155§). Az andragógus-

asszisztensi munkakör és az arra való felkészítés az általános oktatási modell 

része. Ezen szakemberek kiképzése tizenhat órát vesz igénybe. Az 

andragógus-asszisztensek jogviszonya meghatározott időre (12 hónapra) 

szól, amely nem alakulhat át határozatlan idejű jogviszonnyá (Zakon o 

osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 88/2017:155§). Ennek az oka 

bizonyára az, hogy a felnőttoktatási intézmények nem tudják az új tanév 

kezdete előtt megítélni, hogy lesz-e, és ha igen, mennyi felnőtt az új 

generációban. Ez azt jelenti, hogy az intézmények nem tudják előre 

megmondani, hogy szükség lesz-e a szakemberek foglalkoztatására a 

következő iskolaévben is. A határozott idejű foglalkoztatás jelentős 

munkaerő-piaci és megélhetési bizonytalanságot eredményezhet a szakmát 

ellátók körében. 

A szerbiai oktatáspolitikai szakértők véleményfeltárására irányuló 

kutatásomban (Beszédes 2020a) az egyik szakember hangsúlyozta, hogy a 

törvény előnyben részesíti a középfokú végzettséggel és andragógus-

asszisztensi továbbképzéssel rendelkezők alkalmazását, ezzel szemben pedig 

az egyetemi szinten kiképzett andragógusok munkahiánnyal küzdenek. A 

szakértő szerint ez a tény a szakma presztízsére van negatív kihatással. A 

Közoktatási törvény 144. paragrafusa szerint az oktatói, nevelői és szakmai 

közreműködői feladatokat kizárólag azok az egyének végezhetik, akik 

rendelkeznek a munkára feljogosító engedéllyel (licenc) (Zakon o osnovama 

sistema obrazovanja i vaspitanja 88/2017). Azonban a törvény megnevezi 

azokat az egyéneket is, akik licenc nélkül is bekapcsolódhatnak a közvetlen 

oktatói feladatokban, ilyen például az andragógus-asszisztens. Az 

asszisztensi képzés programja jelentősen rövidebb ideig tart
39

 és kevesebb 

                                                 
39 Lásd: következő fejezet. 
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szakmai kompetenciát érint a felsőoktatásban megvalósuló andragógus 

képzéshez képest. Ez viszont fontos kérdést vet fel, mégpedig, hogy az 

andragógus-asszisztens képes-e ellátni az oktatói-nevelői feladatokat, vagyis 

a pozícióra felkészítő továbbképzés elegendő tudást nyújt-e ehhez? Vagy 

elfogadottabb és ajánlottabb lenne az andragógusok megbízása erre a 

munkafeladatra? A kérdés megválaszolása nem célja a jelen tanulmánynak, 

csak szeretném felhívni a figyelmet a téma érzékeny mivoltára és a képzett 

andragógusok és az andragógus-asszisztensek között felmerülő feszültségre. 

A jogszabályok elemzése egyértelműen megmutatta, hogy míg a nem 

formális felnőttnevelésben a képzett andragógusok szerepe megnőtt, a 

formális felnőttnevelésben ugyan az csökkent, illetve annak helyét vették át 

a kevésbé képzett andragógus-asszisztensek. 

A Közoktatási törvény (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 

88/2017) felnőttoktatásra vonatkozó szabályzata hangsúlyozza, hogy az 

általános iskolák szakképzett és kiképzett személyzettel rendelkeznek a 

felnőttekkel való munkára. Ezek a személyek az oktatók, a szakmai 

munkatársak (andragógus, pszichológus, szociális munkás és könyvtáros), 

igazgatók és andragógus-asszisztensek. Ez azt jelenti, hogy a képzésben 

bármilyen módon bekapcsolódó személy andragógiai didaktikai-módszertani 

továbbképzésben kell, hogy részt vegyen. A továbbképzésnek jelentős 

szerepe van a felnőttnevelésben, hiszen az oktatók és szakmai munkatársak 

többsége gyakran nem rendelkezik megfelelő előtudással a felnőttek tanítási 

és tanulási igényeiről és módszertanáról. Ez a felkészítés mindenképp 

hozzájárul az oktatási folyamat minőségének növeléséhez. Emellett a 

felnőttoktatók rendelkezésére áll egy kézikönyv, amely didaktikai útmutatást 

nyújt a képzési program gyakorlati megvalósításához. A kézikönyv példákat 

és modelleket mutat be arról, hogy hogyan kell tematikusan megszervezni a 

tantárgy és az előadás tartalmát, információkat tartalmaz a különböző 

tanulási formákról (egyéni, csoportmunka), a tanulási eredmények méréséről 

és értékeléséről, mindez a felnőttek tanulásának kontextusában. A szabályzat 

hangsúlyozza, hogy az oktatók és a több részből álló kézikönyv állandó 

fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a funkcionális általános iskolai célok 

permanensen megvalósulhassanak a változó környezeti hatásokkal 

összhangban.  
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A felnőttek általános iskolai oktatásában résztvevő személyek 

továbbképzése 

Az általános iskolai személyzet didaktikai-metodológiai továbbképzésének 

célja az iskolai személyzet felkészítése a képzési program sikeres 

megvalósítására. Ezen belül pedig a személyzet megismertetése a képzési 

program jellemzőivel, a program implementációjával kapcsolatos tudás és 

megértés fokozása, a személyzet megismertetése a felnőttek tanulásával 

kapcsolatos elméleti kérdésekkel, a tanulási eredményekben való 

gondolkodás elsajátítása és a tanulási eredmények értékelésének 

megismerése. A felsoroltakon kívül továbbá a képzés célja a különböző 

oktatási módszerek és technikák elsajátítása, amelyeket a felnőttoktatás 

során szükséges alkalmazni, továbbá hatékony kommunikáció kialakítása a 

felnőtt résztvevőkkel, a felnőtt tanulók támogatásának biztosítása, az iskolán 

belüli együttműködés erősítése stb. A továbbképzés az alábbi modulokból 

áll: 

1. Modul – A modul célja az általános andragógiai-didaktikai 

kompetenciák és az iskolai közösség (team) kialakítása. A modul 

teljesítése az intézmény minden munkatársának kötelező, amely 

összesen 24 órát vesz igénybe. 

2. Modul – Ezen modul keretében kerül sor az oktatók felkészítésére az 

adott tantárgy képzési programjának megvalósítására, amely 

tantárgyanként 16 órát vesz igénybe. Ez 40 órát jelent néhány egyéb 

tantárgy esetében, mint a vállalkozási ismeretek, általános 

életvezetési készségek és felelős magatartás. 

3. Modul – Andragógus-asszisztensek képzése, amely 16 órát vesz 

igénybe.  

4. Modul – Azon középiskolai oktatók továbbképzése, akik részt 

vesznek az általános iskolában megvalósuló szakmai tantárgy 

megvalósításában.  

A 2020-as évi Felnőttképzési terv alapján (Odluka 2020) a mintegy 65 iskola 

keretén belül, 873 oktató közreműködésével valósult meg általános iskolai 

felnőttoktatás. A 3. táblázat bemutatja, hogy a feltüntetett 873 oktató közül 

hány fő kiképzését tervezték 2020-ban.
40

  

                                                 
40 A 2020-as évi Felnőttképzési Terv megvalósulásának beszámolója a tanulmány írásának 

időpontjában (2021. február) nem volt elérhető. 
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1. táblázat: A felnőttoktatói szakkáder fejlesztésének tervezett létszáma, 

2020-as évben, Szerbiában 

Modulok Fő 

1. Modul 274 

2. Modul 771 

3. Modul 42 

4. Modul Nincs információ 

(Forrás: Odluka 2020) 

 

A terv szerint a 2020 előtti években már 557 oktató kiképzésére került sor, 

de érdemes hangsúlyozni, hogy az oktatók fluktuációja a formális 

felnőttnevelésben jelentős mértékű. A 2020-as évre vonatkozó terv alapján a 

szakmai továbbképzések hatására csökkenni fog az általános iskolában 

tanuló felnőttek lemorzsolódása és növekszik az oktatási folyamat minősége, 

ugyanis, a 2019-es felnőttképzési beszámoló az oktatók 

felkészületlenségének tulajdonította a felnőtt tanulók nagymértékű kiesését 

az oktatási rendszerből. 

 

A magyarországi és szerbiai szakképzési stratégiák elemzése 

Szerbiában a szakképzési stratégia a teljes szerb oktatási rendszerre kiterjedő 

stratégia része. Magyarországon ezt a területet a Szakképzés 4.0 stratégiai 

dokumentum tartalmazza. Mindkét stratégia több pontban érinti a 

szakképzésben oktatók témakörét, amelynek tematikus összefoglalását az 4. 

táblázat tartalmazza.  
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2. táblázat: A szakképzésben oktatók megjelenése a magyarországi és 

szerbiai stratégiai dokumentumokban 

 Magyarország Szerbia 

Cél 

 Naprakész 

tudású elméleti 

és gyakorlati 

oktatók 

részvétele az 

oktatásban 

 Versenyképes 

életpálya és 

jövedelem 

biztosítása a 

szaktanároknak 

 Tanárképzés rendszerének fejlesztése, és 

annak hatékonyságmérési rendszerének 

kidolgozása, amely előzetesen elfogadott 

mérési módszereken alapszik 

 Továbbképzési és validálási modellek 

kialakítása azok számára, akik a 

vállalatokban oktatnak 

 Továbbképzések értékelő rendszerének 

kialakítása 

 IKT eszközök használatára irányuló 

továbbképzések szervezése 

 A vállalatokban oktató szakemberek 

akkreditált képzési rendszerének kiépítése 

 Hagyományosan elismert szakmák 

fenntartása 

A probléma 

azonosítása 

 Nem lehet 

minőségi képzési 

rendszert 

működtetni 

elkötelezett, 

felkészült 

pedagógusok 

nélkül. 

 A hatékony tanulási folyamat szervezéséhez 

megfelelő tanári kompetenciákra van 

szükség. 

 Hiányzik a tantermen kívüli gyakorlati 

oktatás minőségbiztosítása és a 

minőségértékelésre szolgáló mérőeszköz, 

ahogyan az oktatást végző szakemberek 

kompetenciáinak elismerése is. 

Veszélyek 

 A szaktanárok 

tudása elavult 

 A vállalati 

továbbképzéseke

n alacsony 

részvételi arány a 

jellemző 

 Magas a 

pályaelhagyó 

oktatók magas 

aránya 

 A vállalati oktatók/szaktantárgyak oktatói 

nem rendelkeznek formális tanári 

végzettséggel, hiányoznak a szakemberek 

pedagógiai kompetenciái 

 A szakmai oktatók szakmai gyakorlatának 

hiánya abban az esetben, ha az első 

munkahelyüket töltik be 

 Tanári szakma negatív társadalmi 

megítélése, amely csökkentheti a motivációt 

és növeli a közönyösség érzését 
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 Magyarország Szerbia 

 Elöregedett 

munkaerő 

kivonulása a 

munkaerőpiacról, 

ami miatt 

felléphet az 

oktatók hiánya 

A 

továbbkép-

zések célja 

 Az ágazati 

technológiák 

ismeretének 

bővítése a 

vállalatban zajló 

továbbképzésekb

en 

 Szakmai karrier 

biztosítása a 

szakmai 

képzések által 

 Akkreditált 

pedagógus-

továbbképzések 

létrehozása 

 Oktatók képzése 

a közösségi 

tananyagfejleszté

sben való 

részvételhez 

 Az oktatók 

felkészítése a 

digitális 

tananyagok 

használatára 

 

 

 

 A szakképzésben résztvevők gyakorlati 

oktatók pedagógiai-pszichológiai és 

metodológiai kompetenciáinak folyamatos 

fejlesztés 

 Kreativitást, innovációt és 

vállalkozószellemet támogató oktatói 

kompetenciák kialakítása 

 Az oktatók felkészítése az oktatás 

előkészítésében és lebonyolításában 

alkalmazandó IKT eszközök használatára 

 Az aktív tanulás és tanítás implementációja 

és használata az oktatásban 

 Nyitott tanterv létrehozása és aktív részvétel 

vállalása annak megvalósításában 
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 Magyarország Szerbia 

 

 

Foglalkoz-

tatási 

feltételek 

 Naprakész tudású 

szakemberek 

rugalmas 

feltételekkel 

tanítanak az 

iskolákban 

 Vállalati 

mérnökök a 

munkaidejükben 

oktathatnak a 

duális iskolai 

partnereknél   

 
Együttmű-

ködés 

 Az egyetemi és 

középiskolai 

oktatóknak 

együttműködésén

ek biztosítása, 

kommunikációs 

fórumok  

 Partneregyetemi 

kapcsolatok 

létrehozása, 

amelyek 

biztosítják a 

szakirányú 

továbbképzést  

Duális 

oktatás 

 Az iskolákban 

oktató szakmai 

tanárok, 

gyakorlati 

oktatók digitális 

kompetenciáinak 

továbbfejlesztése 

és vállalati 

helyszínű 

továbbképzése 

(Forrás: Strategija 2012; Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019) 
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A két stratégia közötti legszembetűnőbb különbség az oktatók 

továbbképzésének céljában jelentkezik. Magyarországon a szakképzésben 

oktatók továbbképzése a tudás aktualizálását hivatott biztosítani, amely 

egyben versenyképes tudást és elfogadható jövedelmet nyújt az oktatóknak. 

A dokumentum szerint ez a cél nagy mértékben hozzájárul a szakma 

professzionalizálódásához, amely megfelelő megélhetést és szakmai 

fejlődést kínál annak ellátóinak. Ezzel szemben a szerbiai stratégiában 

foglaltak alapján kijelenthetjük, hogy a szakoktatók továbbképzési rendszere 

még a kezdeti fázisban volt a stratégia kidolgozásakor, ahol a cél maga a 

képzési rendszer és a hatékony képzési modellek kialakítására irányul. A két 

stratégia az eltérő céloktól függetlenül egyazon problematikát helyez a 

középpontba, mégpedig azt, hogy a hatékony és minőséges tanulási folyamat 

megvalósításához szükség van jól felkészült és kompetens oktatói káderre. 

Ennek érdekében a magyarországi stratégia a szakemberek aktuális szakmai 

tudását és annak fejlesztési szükségét helyezi górcső alá, míg Szerbiában az 

oktatók pedagógiai-metodológiai kompetenciáinak kialakítása játszik 

központi szerepet. 

A dokumentumok alapján azonban a felkészült szakoktatói rendszer 

kialakítását és meglétét több veszély is fenyegeti, ilyen például 

Magyarországon a továbbképzéseken való alacsony részvételi arány, vagy a 

szakoktatók hiányának fellépése. Ez utóbbi jelentkezhet akkor, ha az oktatók 

egy része áttér más, jövedelmezőbb munkakörbe, vagy, ha a nyugdíjazott 

szakembereknek nincs munkaerő-utánpótlásuk.  

A szerbiai stratégia szerint főként az jelenthet veszélyt a szakképzés 

minőségi megvalósulására, ha az oktatók pedagógiai kompetenciák nélkül 

látják el a feladatokat. További problémát jelenthet, ha az oktató nem 

rendelkezik gyakorlati tapasztalattal az adott szakma területén, ami abból 

következhet, hogy a legelső munkahelyét tölti be az adott intézményben 

(gyakorlati tapasztalat nélkül lát el oktatói feladatokat). Emellett a tanári 

szakma gyenge társadalmi megítélése kihatással lehet az oktatók 

motivációjára, amely azt eredményezheti, hogy sokan áttérnek másik 

szakterületre és munkapozícióba, munkaerőhiányt eredményezve a 

szakképzésben. 

Az oktatók továbbképzése tehát mindkét országban kimagasló jelentőséggel 

bír a szakképzés területén, a szakmai fejlesztés céljai között pedig 

hasonlóságok is kimutathatók. Párhuzam jelentkezik például abban, hogy 
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Szerbiában és Magyarországon is prioritásként szerepel az akkreditált 

pedagógus-továbbképzések kialakítása, vagy például az IKT eszközök 

használatával összefüggő kompetenciák fejlesztése. Emellett pedig az 

oktatók felkészítése is megjelenik mindkét stratégiában, a képzési tananyag 

és tanterv kidolgozására. 

A magyarországi stratégia továbbá hangsúlyozza a szakképzési és felsőfokú 

intézmények együttműködésének horderejét, valamint megjegyzést tesz a 

gyakorlati oktató foglalkoztatási feltételeire. Pontosabban, hogy lehetővé 

kell tenni a gyakorlati oktatók rugalmas munkavégzését, valamint, hogy a 

duális szakképzésben oktató szakemberek a munkaidejükben is végezhetnek 

oktatási tevékenységet.  

 

Összefoglalás 

A felnőttnevelés, mint szakma professzionalizációjára jelentős hatással bír a 

jogszabályi környezet, amely első sorban a szakmai tevékenység gyakorlati 

megvalósulásának szabályozásáért a felelős. Ez alatt értjük például a 

szakmát ellátó szakemberek körének precíz meghatározását, a szakmába 

történő belépés feltételeinek megszabását – ki, milyen végzettséggel 

végezhet felnőttoktatói, vagy egyéb, a felnőttnevelés területéhez fűződő 

szakmai feladatokat. A jogi aktusok továbbá szabályozzák a szakemberek 

szakmai felkészültségét, azok kompetenciafejlesztését, valamint a 

foglalkoztatás feltételeit.  

A kutatás eredményeiből azt az általános következtetést vontuk le, hogy a 

szerbiai jogi előírások és stratégiák mélyrehatóbban foglalkoznak a 

felnőttnevelési szakemberek témakörével, mint a magyarországi 

jogszabályok, ahol a felnőttek általános iskolai és az államilag elismert 

felnőttnevelési intézmények szakkáderére komoly előírások vonatkoznak. 

Ezzel ellentétben a továbbképzések mégsem a törvény által előírt ütemben 

valósulnak meg, amely a kiképzésért felelős intézmény (Belgrádi Egyetem) 

korlátozott kapacitásának tudható be. Ebben az esetben a jogi előírás és 

annak realizációja nincs összehangolva. Másrészt az andragógus 

szakemberek foglalkoztatása kötelező az államilag elismert intézmények 

körében, amely nem definiált körülmények között elhagyható. Emellett 

pedig megjelent az andragógus-asszisztensi pozíció az általános 
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felnőttoktatásban, bizonyos mértékben hátráltatva a diplomás andragógusok 

munkaerő-piaci elhelyezkedését. 

A magyarországi szabályozás csak felszínesen érinti ezt a területet, a 

felnőttnevelésben oktatói vagy egyéb szakértői szerepet betöltők iskolai és 

szakmai felkészültségére nem találhatunk részletes előírást. Ezek alapján azt 

mondhatjuk, hogy Magyarországon bárki oktathat a felnőttképzésben, ami 

negatív hatással van a szakma professzionalizációjára, hiszen ez bizonyos 

mértékben a szakma presztízsét és társadalmi megítélését is rontja. A 

szakkáderek továbbképzéséért a felnőttképzési intézmények a felelősek, 

azonban annak tartalmára, rendszerességére és időtartamára nincs 

jogszabályi előírás. Emellett az andragógus szakemberek alkalmazása sem 

kötelező a gyakorlatban, az helyettesíthető más szakképzettséggel (11/2020 

Korm.rendelet 12§). Az andragógus szakemberekkel kapcsolatban feltétlenül 

meg kell említenünk az andragógia alapképzés megszűnését, ami azt jelenti, 

hogy ez a szakma alapképzés nélkül maradt. A felsoroltak arra 

következtetnek, hogy Magyarországon a felnőttnevelési szakemberek 

professzionalizációja gyengébb, mint Szerbiában. 
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AZ INFORMÁLIS KULTURÁLIS TANULÁS 

INCIDENTÁLIS MELLÉKÁGAI 
 

Abstract. 

Schugurenskydividedtheinformallearninginto 3 kinds. One of them is 

theincidentallearning. Presentpaperdealswithtwogroups of 

theabsolutelyincidental - in thesense of „enpassant” learning (Reischmann) 

-acquisition of culturalknowledge in theeveryday life: 1. 

concomitantscientificinformation in wareinstructionoradvertisement, 2. 

descriptionsonplaces, objects, artworks in communalfields (streets, plazas, 

etc.) The relevance of 

theseforagivenindividualdependsonhis/hergeneralintelligence and actual 

interest. Thesecanlaunch a furtherdeeperattention, studyingtowardthetopic 

and soitcan be integratedintothelearningcontinuum of theperson. 

 

Bevezetés 

Az ember élete - annak minden napján - tapasztalatokat nyújt, amelyek 

tudatos vagy nem-tudatos rögzítése az adott személy tudáskészletének 

gyarapítását eredményezheti. Ez a tanulás ősi, ma is eleven formája. A 

szervezett tanítás, az iskolák különböző fokozatainak kialakulása mellett a 

tudományos gondolkodásban ennek az értékelése sokáig háttérbe szorult. 

Jelen dolgozatban a véletlenszerű kulturális ismeretszerzés néhány fajtáját 

közelítem meg és elemzem napi példák bemutatásának segítségével. 

A nagy pedagógusok ismét igyekeztek méltó helyére tenni a mindennapi 

életből merített tanulási formát, ezek közt kell említeni elsők között 

Comeniust, aki az élet teljes idejére célként jelölte ki az állandó tanulás által 

elérhető pansophiát („mindentudás”). Hazai gondolkodót is kell említeni, 

Kölcsey Ferencet, mint e gondolat megfogalmazóját a 19 században, a 

Parainesis sorai így hangzanak: „Ne gondold, mintha a tanulás évei csak 

bizonyos időkhez, az ifjúság éveihez köttetnék”. 
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A 20. században már egyre több tudós foglalkozik ezzel a témával. E. C. 

Lindeman vallotta, hogy a tanulás maga az élet és fordítva: az élet tanulás, a 

tanulásnak az életszituációkból kell kiindulnia (1926). Ki kell emelni ebből 

az időszakból BasilYeaxlee (Németh 2001: 41) Lifelong Education 1929-

ben Londonban megjelent könyvét is, talán a lifelong kifejezést az 

edukációra ő használta először. A fogalom igazi világ-paradigmává az 

UNESCO 1960-as montreali konferenciája után vált.  Már a 70-es évektől 

viszont gyakorlatilag minden fórumon a lifelonglearning kifejezést 

használták, mivel az „education” fogalmában dominánsnak érezték az 

oktatás értelmet és egyre szélesebben kellett alapozni a tanulás különböző 

formáira, a „tanulás” szó mindet magába foglalja. Minthogy az ismeretek 

területei nagyon szélesek, ezért be kellett hozni a life-widelearning („életünk 

teljes körére kiterjedő”, Memorandum 2000:6, Reischmann 2014) fogalmát 

is. Másrészről mivel a birtokba veendő ismeretanyag különböző utakon jut 

az egyénhez, egyre nagyobb mértékben iskolán kívüli utakon, ezért 

szükségessé vált valamilyen rendteremtés, felosztás, elkülönítés. Coombs 

1968-ban formális, non-formális és informális edukációs formát különített el 

(Coombs 1968). Ezeket Csoma Gyulával egyezően iskolarendszerű, 

tanfolyamszerű és kötetlen tanulásként nevezhetjük meg és ez ki is fejezi 

lényegüket. Farkas Éva - jogosan – úgy véli, hogy „nem a tanulás formális 

vagy nem formális, hanem az a környezet, amelyben a tanulás megvalósul” 

(Farkas 2004: 20). Ez a megállapítás témánk szempontjából is fontos. 

Coombs hármas felosztása máig érvényes, használatban van, 

alapmegközelítésre megfelel, és jobbat eddig nem találtak. 

 

Informális tanulás, incidentális tanulás 

Az emberi élet menetét kísérő, bármelyik eseményéből ismeretbővülést 

eredményező informális tanulás meghatározása mindmáig nehézséget okoz. 

Az utóbbi években a hazai szakirodalomban kitűnő átfogó dolgozatok 

jelentek meg, amelyek áttekintették a sokféle meghatározást, megközelítést.  

A fogalmat teremtő Coombs (Coombs– Prosser – Ahmed 1973, Etenim 

2006:36) a következő definíciót fogalmazta meg: 

"Olyan, az egész életen át tartó folyamat, amely során minden egyén a napi 

tapasztalatain, és a környezetében előforduló tanító hatásokon keresztül, - 

például a családban, a szomszédokkal való érintkezés és a 
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tömegkommunikáció révén, a munkában és a játékban, a piacon, a 

könyvtárban - elsajátít attitűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást." 

Az utóbbi évtizedekben máig több féle definícióját használják és ebből 

fakadólag áttekintése, összehasonlítást megengedő statisztika alig lehetséges 

(„definíciós deficit”). Az Európában irányadó Memorandum 2000 (p.7) - 

véleményem szerint – meglehetősen laza meghatározást fektetett le (talán 

azért, hogy minden szóba jövő, ismeretet nyújtó forma beleférjen): 

"A mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem-formális 

tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás nem feltétlenül tudatos 

tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének sem ismerik fel tudásuk és 

készségeik bővülését." 

Ezen alapuló, magyar kutató csoport (2002, EU-ban elrendelt vizsgálat) 

(Etenim 2005:37) által használt, ennél sokkal jobb megfogalmazás a 

következő:  

"Az informális tanulás körébe a tanulás nem szervezett formái tartoznak, 

olyanok, amelyek a családban, a munkahelyen, minden ember életében 

előfordulhatnak egyéni tapasztalatok vagy családi, társadalmi iránymutatás 

alapján. Az informális tanulás a mindennapi élet természetes része. Az 

iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzésekkel ellentétben, az 

informális tanulás nem szükségképpen szándékos tanulás, és lehet, hogy még 

maguk az egyének sem ismerik fel, hogy ismereteikhez és készségeikhez 

hozzájárul. Ebből kifolyólag a teljes körű statisztikai számbavétel 

megoldhatatlan." 

A definíciók különbözősége főleg abból származik, hogy mennyire veszi 

számításba a két fő megítélést: a szándékoltság és a tudatosság kérdését, 

azaz a véletlenszerűséget.  Véleményem szerint a dilemmát Daniel 

Schugurensky (2000) megközelítése oldja fel azáltal, hogy mindegyik 

variációnak ad létjogosultságot azzal, hogy három csoportot különböztet 

meg az informális kategórián belül: önirányított (szándékos és tudatos), 

szociális (szándékos és nem tudatos, ezt Bennett még tovább osztja két 

részre) és incidentális vagy véletlenszerű (nem szándékos, de tudatossá 

váló).  

A definíciók között több az incidentáliskomponensnek kiemelt szerepet 

tulajdonít, mert a többi informális típusnál, sőt a formálisban és non-

formálisban is a részletes elemzésben melléktermékként rátalálunk. Fontos 

megjegyzés ehhez kapcsoltan, hogy a „véletlenszerű” fordítás (nincs jobb!) 
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nem fedi pontosan az incidentális szó értelmét: in-cido = in-cado azt jelenti: 

be-esni, bele-esni, egy tevékenység kapcsán mellékesen egy másik jelenség 

is érint, „megesik” velünk, ráakadunk, lehet, hogy nem számítunk rá, ez 

lehet bizonyos szempontból véletlenszerű, de más szempontból tudatos 

(például tervezett-szervezett a rendelkezésre bocsátás).  Ilyen definíció 

Bajusz Klára (2011) által körülírt meghatározás, amelyhez jól illeszkedik 

választott témánk: 

„A legészrevétlenebb, de életünk során a leggyakrabban előforduló tanulási 

forma. Szinte bárhol és bármikor megtörténhet velünk: utazás közben 

hallgatva a rádiót, kötetlen beszélgetések során, magazinokat lapozgatva. Az 

informálistanulás lényege annak tervezetlenségében rejlik. Ezeketaz 

ismereteket nem tudatosan keressük: véletlenül „szippantjuk fel” őket. Az 

informális tanulás jellemzően kísérőtevékenységként van jelen az életünkben 

(komponensként végbemenő tanulás), vagyis ebben az esetben a tanulás nem 

közvetlen célunk: beszélgetés, újságolvasás közben, az utcán sétálva, 

háttértévézéssel vagy az interneten szörfözve jutunk új információkhoz. stb.” 

 

Az incidentális ismeretszerzés útja 

Jelen dolgozatban – ahogy a bevezetőben jeleztem - a felnőttkori informális 

tanulás szűkebb, elhanyagolt területével szándékozom foglalkozni.  A 

szűkítést két irányból végzem, egyrészt csak a kulturális tudástartalom 

terjedését érintem, tehát az informális tanulás legszélesebbnek tartott terepét 

(munkahely) elkerülöm.A legelfogadottabb definíció szerint: kialakított 

intézmény-és eszközrendszeren alapuló, egész életen áthúzódó, irányított 

vagy önirányított, non-formális és informális tanulás területe ez(Juhász -  

Szabó 2016).Másrészt pedig a mindennapi élet menetében a teljesen 

„véletlenszerű”, ott – akkor nem várt, a kiváló informális tanulással 

foglalkozó dolgozatokban is csak érintőlegesen – ha egyáltalán – említett, 

ezért mint mellékágaknak nevezhető formákat tárgyalom. A mellőzés 

jelensége annál inkább meglepő, mivel mindenki állandóan találkozik ilyen 

ismeretközléssel. Talán az magyarázza, hogy a pedagógiai/andragógiai 

szakember akaratlanul is az oktatás oldaláról közelíti a témát. Ezt a hiányt 

Reischmann professzor már 1986-ban szóvá tette. rejtett és elfelejtett 

dimenzióként kezelte és nagyon találóan „enpassant” (menetközben, 

útközben, átutazóban) learning-nek nevezte. Ő sem sorolt ide minden szóba 
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jövő lehetőséget, tipológiájában három típust különít el: 1. nem tanulási 

programhoz társult tanulás (pl. utazáshoz); 2. váratlan esemény hatása (pl. 

autóbaleset); 3. „mozaik”-kocka: mindennapi életvitel kapcsán megjelenő új 

információ (pl.találkozás valakivel). Az általam tárgyalandó ismeretforrások 

egy része kapcsolható ezekhez (főleg 1. és 3. típushoz) az alkalmakhoz. Az 

„enpassant” megjelölés teljesen és megalapozottan alkalmazható az általam 

tárgyalni kívánt ismeret-elsajátításhoz, jobban, mint a véletlenszerű, mivel az 

első „találkozás” legtöbbször valóban véletlenszerű, de a továbbiakban ez, 

sokszor nagyon gyakran, megismétlődik, esetleg így, mint „útközben” már 

jól ismert mikroesemény. 

Az abszolút véletlenszerű ismeretszerzés, ismerettranszfer (tanulás) központi 

történése az egyén és az információt, tudástartalmat közvetítő elem nem 

tervezett találkozása. Utóbbi lehet írás, kép, hang vagy mozgásforma anyagi 

közegen vagy azáltal megjelenítve. Az érzékelés többnyire vizuális vagy 

ritkábban auditív. A találkozásnál az egyén esetleg átsiklik az érzékszerv 

által észlelt tárgyon, illetve ismertető szövegen (kulturális ismeretnél ez 

alapvető jelentőségű)és vagy tudatosul az észlelet, azt felfogja, elolvassa, 

akár érti, akár nem, az információt, vagy rögtön illetve rövid időn belül 

engedi elillanni, vagy valamilyen mértékben rögzíti.  A folyamat részletes 

pszichológiai elemzése, pszichológiai elméletek alapján való magyarázata 

nem tárgya a jelen dolgozatnak, de két lényeges koncepciót meg kell 

említeni. William James, a neves pszichológus már a 19. század végén 

megfogalmazta, hogy a tapasztalatnak, az emlékezésnek meghatározó 

szerepe van az észlelésben (James 1890). JeromeBruner (1957) pedig a 

„perceptuális készenlét” (readiness) fogalmával utal az észlelést 

meghatározó előzetes beállítódás, várakozás szerepére.Elmélete szerint a 

szellemi fejlődés folyamán tudatunkban a fogalmak kategóriákba 

csoportosulnak, az új észleleta neki megfelelőbe kerül, ha a szelekciós 

mechanizmus a hozzáférést, az odajutást lehetővé teszi, azaz  beillesztia 

hozzá kapcsolható ismeretanyagba, Az így magunkévá tett 

információdarabot nevezhetjük mém-nek, hasonlóan mint a tudástranszfer 

egyéb formáiban. A találkozás eredményessége függ az adott személy 

általános érdeklődési tulajdonságától is, egyszerűen: mennyire kiváncsi 

természetű, illetve esetleg egy adott témamennyire érdekli. „Az elme a 

kíváncsiság révén tekinthető egy önmagáért való tudást generáló 

rendszernek” – írjaPléh Csaba (Pléh 2017: 1397).Esetleg tartósan tárolja, 
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olykor csak rejtve és csak valamilyen asszociációt kiváltó inger 

következtében idézi fel, vagy foglalkozik tovább is vele, akár független új 

ismeretként, olykor tovább gondolva, vagy további információkat gyűjtve 

róla helyezi ismereti tárházába. Az információ belső utóélete is sokban függ 

az egyén korábban kialakult intellektuális minőségétől, tanulási 

előzményeitől, kialakult mentális érdeklődési területeitől, azaz műveltségétől 

(l. később). Lehet, hogy belső intellektuális világa miatt éppen az ilyen 

ismeretbővülést szívesen fogadja, kiegészíti az addigi tudást (additív). Lehet, 

hogy a kapott ismeret nem illeszkedik eddigi tudásához. kételyt indít, akár 

véleményt változtat (transzformatív). Lehet, hogy nyitott személyiség és az 

általános műveltséget szélesítő bármilyen, mindenfajta kulturális 

tudásszerzést szívesen vesz. Lehet, hogy mindennek nyoma sincs és ezért a 

más számára érdekes mém-en átsiklik. 

 

„Enpassant” ismeretforrások (példák) 

Két csoportot és ezeken belül konkrét eseteket ismertetnék. Az egyik 

csoport: gyakorlati, legtöbbször gazdasági jellegű ismertetők, amelyek 

szélesebb tudást jelentő többletinformációt is tartalmaznak, a másik: 

közösségi zárt és nyitott tereken elhelyezett, kulturális ismereteket 

tartalmazó leírások. 

I. Ide tartoznak az áruismertetések, akár a figyelem-felkeltő reklámok, 

hirdetések szövegében, akár a használati utasítás magyarázatában, 

akár magán az árun levő részletesebb leírásban 

Egy jellemző borfajta-ismertetés részei – például - a következő 

mondatok, amelyek a borvidékről és a termelési sajátosságról 

informálnak: „A töppedt szőlőből készült Badacsonyi Szürkebarát a 

klasszikusok klasszikusa, az utolsó száz év leghíresebb badacsonyi 

fajtájának a legnemesebb, a borvidékre legjellemzőbb megvalósulása. 

…lényege, hogy a szőlő teljes érésében elvágjuk a szálvesszőket, így 

megszűnik a kapcsolat a fürt és a gyökérzet között, tehát nincs 

lehetősége a növénynek a tápanyag visszaszívására. Így a szőlő 

ízvilágában megmarad a teljes érés időszakában, csak az ízek 

intenzitása fokozódik…”  

A gyógyszert szedő beteget tájékoztató ismertetés tartalmazhat a 

használati kérdéseket meghaladó élettani ismereteket. Így például 
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egy,magasvérnyomás ellen használt, doxazozint tartalmazó gyógyszer 

ismertetőjében ezt találjuk: a szer ”az erek simaizomzatának 

ellazításával megkönnyíti a véráramlást az erekben, ezáltal csökken a 

vérnyomás”. 

Sajátos, szélesebb ismeretközlést vagy -megerősítést szolgált egy 

hazai forrású kristályvíz hirdetési tábláján hazai feltalálókra vonatkozó 

utalás, így például az egyiken: „ha telefont veszel a kezedbe, eszedbe 

jut-e Puskás Tivadar?” (mint tudjuk, ő volt a telefonközpont 

feltalálója). 

Ebbe a csoportba sorolnám a 2. világháború után Nyugat-Európa 

országaiban használt bankjegyeket is. Ezek mindegyike ugyanis az 

adott ország egy kiválóságát, tudóst vagy művészt „mutatott” be, 

hozzátartozó attribútumokkal, életrajzi vonatkozásokkal és hozzá 

kapcsolható alkotással. Egy jellemző példát ismertetek: 

Franciaországban 1982-ben kibocsájtott 200 frankos bankjegy (1996-

ig használták), rajta Montesquieu  képe, előlapján a családi címere, 

Justitia istennő lándzsás képe, mellette egy pajzs, rajta egyik 

főművének címe: L’espritdeslois (A törvények szelleme), ,  valamint 

az igazság serpenyője és egy kard, amelyek  művére utalnak, a 

hátoldalon keleti ruhában egy nő levelet olvas, mellette a felület 

perzsa motívumokkal fedett, utalva a Perzsa levelek című művére, 

valamint la Brede vára, ahol nevelkedett, élt, továbbá egy szobor képe, 

amely egy további művének főszereplőjét ábrázolja. Látható, milyen 

sok adat van jelezve egyetlen bankjegyen! Ezekből egy tanuló akár 

egy vizsgára valót összegyűjthetett volna. A sok példa közül még egy 

sajátságosat említek: 1997-ben kiadott 10 guldenes holland 

bankjegyen egy 4 strófás költemény volt elhelyezve (A van Berg: 

Ijsvogel=Jégmadár). Az euro bevezetése egyszerűsítette és ezáltal 

szegényítette ezt a tanulási lehetőséget, de az euro-bankjegyek is 

oktatnak: végigvezetnek az építészeti korszakok stílusjegyein az 

ókortól máig. 

II. A második példatár felel meg igazán az „enpassant” minősítésnek: 

utcán járva-kelve találkozunk ezekkel a „tudásdarabot”, mém-etmagán 

viselő műtárggyal és/vagy leírással.Mint utaltam rá, gyakran 

megszámlálhatatlan gyakorisággal látjuk ezeket az első találkozás 

után.  Vannak fix műtárgyakhoz kötött ismertetések, mint például 
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emlékműhöz, szoborhoz, esemény helyéhez, épülethez, utcanév-

táblához kapcsolt, alkalomadtán részletesebb leírás, ami önmagában 

tudást nyújt, vagy pontosít meglevőt. Egy példa: a budai Vérmezőn 

tömör kőemlék, rajta: „Itt fejezték le 1795 május 20-án Martinovics 

Ignácot, Szentmarjay Ferencet, stb. … az első magyar köztársasági 

mozgalom vezetőit”. Aki olvassa a következőket tudja meg: 

körülbelül mikor volt az első magyar köztársasági mozgalom, kik 

voltak a vezetői, mire ítélték, mikor és hol végezték ki őket. Másik 

példa: a reformáció 500 éves jubileumán Pesten a Kálvinról elnevezett 

téren az utcakövek egy részét kicserélték Kálvinnak vagy Luthernek a 

reformációt megfogalmazó gondolataiból származó mondatokat viselő 

kövekre: „térkő-feliratok” (némelyiken jeles magyar írók kapcsolódó 

gondolata is szerepel). Így megtalálható Luther híres mondása: „Itt 

állok, másként nem tehetek”, mellette Nádas Péter írása. 

Koszciuszkó Tádé utca a lengyel szabadsághősről nyerte elnevezését, 

az utcatábla mellett pársoros ismertetés: „K. T. (1746-1817) lengyel 

szabadsághős, Washington hadsegéde, az 1794 évi lengyel 

függetlenségi harc hősi vezére”. 

A budai Mikó utcában „gyermekbarát” jelzés mellett a járdán színes 

felfestéssel a Nap és távolsági sorrendben a bolygók képe látható: ez 

az arra járó gyerek számára maradandó emléket hagy, de a felnőttben 

is megújítja ebbéli tudását. 

Némelyik felirat csak szélesebb ismeret vagy a latin nyelv birtokában 

érthető, így például Rákóczi szobrán a Kossuth téren ez olvasható: 

RecrudescuntinclytaegentisHungaraevulnera… (kiújultak a nemes 

magyar nemzet sebei), ezek munkácsi kiáltványának latinul írt kezdő 

sorai. 

A utca „átmeneti oktatás” helye is lehet. Ilyen volt: a szecessziós 

építészet három nagy európai reprezentánsának (Lechner, Gaudi, 

Horta) és műveiknek bemutatása posztereken nálunk Budapesten a 

Nemzeti Múzeum kerítésén (2018) és természetesen ugyanez 

Barcelonában és Brüsszelben is. 

Az utcák mellett egyéb közösségi helyek is felhasználhatók ismeretek, 

köztük kulturális ismeretek terjesztésére, korunkban ilyenek például a 

metrómegállók, a közlekedési eszközök, így a metró-kocsik és a ma 

agórái, a plazák. Szép példa: nagy költőink jubileumán a 
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metrókocsikban elhelyezett plakátok gyakorlata, így József Attila 

születésének centenáriumán versei, Weöres Sándor centenáriumán 

részletesebb ismertető róla. Dicséretes példaként említendő az Allee 

plazában több nagy poszteren bemutatott írástörténeti kiállítás (2019), 

amelyen az ékírástól és a rovásírástól kezdve a digitális korig minden 

fázis képekkel illusztrálva volt látható, blog-és vlogkészítők ötlete 

volt. 

 

Műveltség, általános műveltség, incidentális tanulás 

A műveltség nehezen körülírható fogalom. Nincs mindent magába foglaló és 

mindenki által elfogadott definíciója. Emellett a társadalmi fejlődés egyes 

korszakaiban mást és mást értettek ezen a fogalmon, elkülönítve a 

társadalom műveltségét az adott egyén műveltségi szintjétől. A múlt század 

közepéig úgy tartották, hogy az az egyén rendelkezik ezzel, aki körülbelül a 

gimnáziumi érettségi követelményeinek szintjén birtokolja a természet- és 

társadalomtudományok alapismereteit, amihez természetesen társult a 

további általános élettapasztalat, a speciális területről (például hivatás 

gyakorlásából) csak az általános érvényű. Jelen korunkban „fogalma 

eltűnőben van”– vélia trendeket figyelve Maróti Andor kultúrantropológus 

(Maróti 2013:91) – helyette legtöbbször egyszerűen a ”tudás” megjelölést 

alkalmazzák, illetve a digitális korban megszületett a kulcskompetenciák 

fogalma, értve alattuk azon készségeket, amelyek szükségesek a jelenben 

megvalósítható autentikus létezéshez, természetesen az adott szerepkörben 

megkövetelt fokozatokban. 

Témánk szempontjából azonban mégis szükséges mélyebben foglalkozni az 

ún. általános műveltség problémakörével, annál is inkább, mert az utóbbi 

időben ismét kezd előtérbe kerülni ez a fogalom (Lada 1998), másrészt azért, 

mert kezdik a szakemberek is közelebbinek tartani a kulcskompetenciák 

tartalmi köréhez („a kulcskompetenciák az általános alapműveltség részét 

képezik”, Lada é. n.:78).  

Ma az egyén a különböző iskolaféleségek és a mindennapi élet sokféle 

informális ismeretet (life-wide) nyújtó hatásai által kialakított egyedi belső 

szellemi világában él, amit nevezhetünk tehát ma is műveltségnek, aminek 

több variációja és több dimenziója van, így érzelmi és etikai is. Ez a belső 

szellemi világ multidiszciplináris, mert a modern élet komplex, ebben élni, 
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erre reagálni csak úgy lehet, hogy több irányú ismeretet tartalmazó 

kompetenciákkal rendelkezünk, tehát a „multidiszciplináris gondolkodás”, és 

az ebből fakadó „integrált teljességben való látás” szükségszerű (Durkó - 

Szabó 1999). Ez lényegében a Madách-i gondolat megújítása: „Mi, a 

tudvágyat szakhoz nem kötők, átpillantását vágyjuk az egésznek”.A 

tudományok mindegyike állandóan bővül, az új ismeret kapcsolódik, hozzá 

csapódik az addig kialakulthoz és persze azt át is alakíthatja; ami így 

keletkezik olyan mint egy kompozició, régi és új részekből, azok 

átalakításából megteremtett, állandóan változó tudati alakulat, ezért ezt H. 

Ellner (kompositionellesLernen) kutatása alapján 

Reischmannkompozícionális tanulásnak nevezte (compositionallearning) és 

az így keletkezett ismeretegységeket „dobozoknak”(„boxes”) (Reischmann 

2014:297). Ezek valamennyire párhuzamba állíthatók a mém fogalmával. Az 

egyén ebben felhasználhatja a passzívan kapott és általa tudatosan keresett 

ismereti ágenseket. Másképp fogalmazva: a műveltség kumulatív fogalom, 

azaz az életet átívelő „tanulási kontinuum” (Memorandum 2000:6) a 

véletlenszerűen jelentkező elemekkel is gyarapszik, úgyis mint integrált 

életismeret, úgyis mint adott téma ismeretanyaga. Tehát egy hosszabb életbe 

visszatekintve kiemelhetők belőle az informális tanulásból származó 

momentumok, de tovább elemezve megtalálhatók sokszor az incidentális 

eseményekből levezethető műveltségi összetevők. 

Ezzel jutottunk el ismét témánk lényegéhez: az egyén az elmondottak szerint 

kialakult (egyedenként más) műveltségét birtokolva találkozik ”ad hoc” egy 

kulturális információval, más szóval kialakult „műveltségi státuszából” 

tekint ki az akár rövid, de mélyebb összefüggésre utaló jelzésre 

(szemantika), annak befogadása és tovább vitele nagy mértékben függ ettől 

az előzménytől. Pozitív esetben ezzel bővül a „kompozíció”. Ismertetett 

eseteinkből példát említve: a művészetekben járatlan ember megismeri a 

szecessziós építészet formáit, szépségét; a Martinovics-összeesküvésre csak 

nagyjából emlékező ember szembesül a történelmi ténnyel és ezáltal a 

Vérmező nevének eredetével; Luther szavait olvasva a Kálvin téren, 

indíttatást kap, hogy utánanézzen a reformáció történetének. Ezek a példák is 

igazolják, hogy az incidentális információk, ebben az „enpassant” formák is, 

a műveltségi státuszt gazdagíthatják. 
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Mindezzel együtt az átlagemberben felmerül a kérdés, hogy mi az értelme az 

egyén szempontjából a kulturális ismeretek bővítésének, különösen azok 

ilyen típusú elsajátításának, illetve terjesztésének. Mindennapi feladatait 

ugyanúgy el tudja végezni ezen ismeretek nélkül is – sokan így vélik. Durkó 

Mátyás andragógiai vizsgálatai és elvei egyérteműen alátámasztják, hogy a 

személyiség sokirányú fejlődése a felnőttkorral nem zárul le, a személyiség 

alakulásában szerepe van a „spontán formálódásnak” (Durkó 1998:27), 

amelyhez hozzájárulnak a nem tervezett kulturális élmények serkentő hatása  

is.A modern kor  sokrétűsége  „mozaik-kultúrá”-jú egyéneket produkálhat 

(Durkó 1998:32), amit önneveléssel lehet áttekinthetővé tenni. Ez a mozaik-

metafora az elemek eltérő voltát emeli ki, az említett Reischmann-féle 

mozaik-metafora pedig a különféle elemek összerendezettségét, a kettő 

másra koncentrál, de fedésbe hozható.A kulturális ismeretek segíthetnek 

életfeladataink megoldásában, tehát utilitárius haszna is van, ezért az 

általános műveltségen kell alapuljon a szakműveltség (Durkó 

1998:56).Mindezt amellett is ki kell emelni, hogy a tudás megszerzése és 

birtoklása, benne gyakorlati haszonnal nem járó, például történelmi, 

esztétikai, eszmei vonatkozásokkal, önmagában javítja a „mentális  jóllétet”, 

a „komfortérzést” (Kispálné– Mátrai 2015, Kispálné 2017). Kispálné 

vizsgálata ezt nem-formális tanulmányok után igazolta, több paraméter 

tekintetében, azonban ez az eredmény extrapolálható – véleményem szerint 

– az élményt kiváltó és további foglalkozást indító 

incidentálisismeretszerzésre is. Pléh Csaba részletesen foglalkozik a „tudás-

öröm” fogalmával: a tudás maga örömforrás (Pléh 2017: 1387), azaz a 

bárhogy szerzett új tudás új örömmel jár. Külön utal az ún. „utcai” tanulásra, 

ahol az „utcai” kifejezés mind metaforikusan, mind valóban a 

„menetközben” szerzett ismeretet jelenti. A tudás ugyan legtöbbször azt 

eredményezi, hogy többre leszek képes, tehát „funkcióörömre” ad 

lehetőséget, de ahogy írja: „a látszólag fölösleges tudások (is) olyan 

életmódszervező tényezőkké válnak, amelyek segítenek abban, hogy pusztán 

a tudás, a kifinomultság, a sokoldalúvá válás révén az ember máshogy éljen, 

és a teljesítmény és a tanulás öröme révén élvezze életét” (Pléh 2017: 1397). 
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Zárógondolat 

A következő kérdés, amire ki kell térni, hogy vajon az említett gyakorlati 

ismertetésekben, utcákon, közösségi terekben kapott és esetleg érdeklődést 

indító tudati inger (challenge) az ember kulturális célú társadalmi közegében 

akkora jelentőségű-e, hogy behatóan érdemes foglalkozni vele. Válaszom 

egyértelműen igenleges. Akkor is pozitívan kell értékelni ezt a területet, ha 

az élet folyamán a többi hatáshoz képest nem nagy mennyiségű és nem 

döntő ez a befolyás, azonban a tanulási kontinuum része. Egyrészt a modern 

kor világának forgalmában sok behatás éri az embert, ebben szerepet kell 

kapjon az értékes kultúra a gazdasági ingerek mellett, másrészt a tisztán 

kulturális terepre ritkábban jut el. Ezért tudatosan is kell törekedjék az 

információt adó és annak helyet biztosító intézmény (kulturális, gazdasági 

vagy önkormányzati) a kulturális tudást terjesztő alkalmak, műtárgyak, 

poszterek, plakátok, ismertetők tervezésére, szervezésére. Annál is inkább 

fontos ez, mivel a tudásalapú társadalom korszakát éljük, amelyben az 

ismeretterjesztés, a tudásbővítés a mindennapi élet minden szegmentumában 

meg kell jelenjék. 

 

 

Felhasznált irodalom 

 Bajusz Klára (2011): A felnőttkori tanulás szakágazatai. A 

felnőttoktatásfunkciórendszere és kompetenciái. Pécsi 

Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs. 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/informlis

_tanuls.html 

 Bruner Jerome S. (1957/1975): A perceptuális készenlétről. In: 

Marton L. Magda (szerk.): A tanulás szerepe az emberi észlelésben. 

Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 125-170. p. 

 Coombs Philip H (1968): The World EducationalCrisis: A Systems 

Analysis, Oxford University Press 

 Coombs Philip H. – Prosser R. C., and Ahmed, M. (1973): New 

pathstolearningforruralchildren and youth. UNICEF International 

CouncilforEducationalDevelopment, New York 

 Durkó Mátyás (1998): Andragógia (a felnőttnevelés és közművelődés 

új útjai). Magyar Művelődési Intézet, Budapest 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/informlis_tanuls.html
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/informlis_tanuls.html


Az informális kulturális tanulás incidentális mellékágai 

190 

 Durkó Mátyás – Szabó József (1999): Azezredforduló kihívása:az 

integráló andragógia. In: Magyar Pedagógia 99. évf. 3. sz. 307-321. p. 

 Etenim kft (2006): Az informális és nem-formális tanulási keretek 

között szerzett tudás elismertetése. Etenim kft, Budapest 

 Farkas Éva (2014): A rejtett tudás. A nem 

formáliskörnyezetbenszerzetttanulási eredmények hitelesítése. SZTE 

JGyPK FI, Szeged 

 James William (1890/1950): The principles of psychology. Henry 

Holt, New York. 

 Juhász Erika – Szabó József (2016): Kulturális tanulás: a tanulás új 

dimenziója. In: Educatio 25. évf. 2. sz. 198-209. p. 

 Kispálné. Horváth Mária – Mátrai Zsuzsa (2015): Felnőttkori tanulás 

és komfortérzés. In: Neveléstudomány 4.sz.58-69. p. 

 Kispálné Horváth Mária (2017): A tanulás hatásai a felnőttek mentális 

jóllétére mért adatok alapján. In: Opus etEducatio 4. évf. 3. sz. 295-

304. p. 

 Lada László (1998): Az általános műveltség felértékelődése. In: Új 

Pedagógiai Szemle 48. évf. 1. szám 141-142. p. 

 Lada László (é. n.): Andragógia – a felnőttkori tanítás-tanulás 

tudománya. In: Khademi-Vidra Anikó (szerk.): Andragógia elmélete 

és történeti alapjai I. (jegyzet-tervezet), 64-83. p. 

 Lindeman Eduard C. (1926): The meaning of adulteducation. New 

Republic, New York; republished in 1989 by Oklahoma Research 

Center forContinuing Professional and Higher Education. 

 Maróti Andor (2013): A nélkülözhetetlen kultúra. United p. c., 

Neckenmarkt 

 Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000). Európai 

Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2000. okt. 30. 

 Németh Balázs (2001): A lifelonglearning-koncepció történeti 

gyökerei. In: Tudásmenedzsment 2 évf. 1. sz. p. 41-45. p. 

 Pléh Csaba (2017): Tudásfajták a kognitív kutatásban, az iskolában és 

aköznapokban. In: Magyar Tudomány 178. évf. 11. sz. 1387-1398 p. 

 Reischmann Jost (1986): Learning „enpassant”: The Forgotten 

Dimension. Paperp resent edat the Conference of the American 

Association of Adult and Continuing Education. Hollywood/Florida, 



Boga Bálint 

191 

23. 10. 1986. 1-7. p. In: ERIC Clearinghouseon Adult, Career, and 

Vocational Education. Columbus/Ohio 1986. 

http://www.reischmannfam.de/lit/1986-AAACE-Hollywood.pdf 

 Reischmann Jost (2014): Lifelong and LifewideLearning - a 

Perspective. In: SuwithidaCharungkaittikul (ed): Lifelong 

Educationand LifelongLearning in Thailand. Bangkok, 286-309. p. 

https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1470&context

=utk_IACE-browseall 

 Schugurensky Daniel (2000): The forms of informallearning: towards 

a conceptualization of thefield. WALL Working Paper.19. sz. 1–8. p. 

 Yeaxlee Basil A. (1929): Lifelong Education. Cassell, London 

 

http://www.reischmannfam.de/lit/1986-AAACE-Hollywood.pdf


 

192 

Fábián Gyöngyi 

AZ IGAZÍTOTT METAFORAANALÍZIS (IMA) 

ALKALMAZHATÓSÁGA A FELNŐTTKÉPZÉSBEN 

 

 

Abstract: The article aims to demonstrate the application of a research and 

development procedure named Improved Metaphor Analysis (IMA) in 

exploring students’ belief systems at tertiary level and in adult education and 

training. The aim is achieved through the investigation of a metaphor of the 

concept of ‘teacher role’ created by a teacher trainee. The work applies one 

of the techniquesof Improved Metaphor Analysis (IMA) procedure called 

‘controlled construct checking’ Ideveloped in the recent years to gather and 

analyse data gained through the thorough investigation of participants’ 

metaphors. In what follows, first, some findings of cognitive linguistics 

related to the metaphor will be discussed. Second, I introduce the method of 

conventional metaphor analysis in education research to move on to justify 

the need of a more valid data gathering and processing procedure. Third, 

Idescribe the application of the procedure of Improved Metaphor Analysis 

(IMA). Fourth, I apply the technique of ‘controlled construct checking’to the 

study of a trainee’s beliefs of ‘teacher role’ concept. Finally, I offer some 

conclusions together with indicating some potential benefits of the 

application of the technique in adult education and training. 

 

Bevezetés 

Míg az elmúlt évtizedekben többolyan kutatási beszámoló jelent meg, 

amelyben a résztvevők konceptuális világának feltárására metaforaelemzést 

alkalmaztak a szerzők, az eredményeket gyakran kérdőjelezi meg a szakmai 

közönség. Ennek oka abban kereshető, hogy pusztán a nyelvhasználók 

nyelvi metaforáinak az elemzéséből kevéssé leheta gondolkodásuk 

konceptuális jellemzőire vonatkoztatva általános következtetéseket levonni, 

elsősorbana résztvevők egyéni és kulturális sajátosságainak eltérései okán, 

hiszen ezek nem univerzálisak.  
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A tanulmányban egy olyan triangulációra épülő technikát mutatunk be, 

amely ennek a problémának a megoldását keresi. Az’irányított 

konstrukcióellenőrzés’ fogalmával jelölt technika az általunk Igazított 

Metafora-analízis néven (Fábián 2013) korábban ismertetetteljárás részeként 

a metaforaelemzésből nyert adatok objektívebb feldolgozását teszi lehetővé 

az egyén szintjén. A bemutatott technika alkalmazását ajánljuk atanárképzés, 

valamint a felnőttképzés számára azzal a szándékkal, hogy a pedagógiai 

folyamatban résztvevők gondolkodásának hatékonyabb és mélyebb 

megismerését segítsük elő. 

 

A metafora és az egyén gondolkodási folyamatai 

A Lakoff és Johnson (1980) műve nyomán szaporodó metaforakutatások 

eredményeképpen mára már a kognitív nyelvészet hazai képviselőinek 

körében (Bańczerowski 1999; Kövecses 2005; Kövecses és Benczes 2010) is 

elfogadottá vált az a megállapítás, mely szerint a metafora a világról való 

tapasztalati tudás és az elvont fogalmak közti teret tölti be a gondolkodási 

folyamatokban, a valóságos és elvont entitások közötti kapcsolat 

megteremtésében segíti a kognitív feldolgozást.  

Mivel a metaforának köszönhetően az egyén pontosabban tudja értelmezni 

azt, aminek teljes megértése nehézségekbe ütközik, beleértve az érzelmeket, 

értékeket és pszichikai folyamatokat is, az erre a tényre épülő kutatás 

lehetővé teszi az egyén fogalmi rendszerének és gondolkodásának pontosabb 

megértését néhány aspektus tekintetében. 

Erősíti ez utóbbi állítást az a kognitív nyelvészeti kutatások által igazolt tény 

is, mely szerint az emberi megismerési folyamatokat az intenzitás 

változatossága is jellemzi (Bańczerowski 2008:105). Mivel egy adott 

pillanatban a figyelmünk tapasztalatunknak csak egyes aspektusaira 

összpontosul, ennek eredményeként egyes jelenségek részletesebben, mások 

pedig általánosabban fejeződnek ki. Az ábrázolás tehát szelekciós 

folyamattal összefüggésben bonyolódik mind a konkretizáció, mind pedig az 

absztrakció során. A metaforizáció ennek következtében a 

jelentéstartományok vagy fogalmak egyes adott kontextusban lényegiként 

értékelt komponenseit kiemelve azokat központi helyre állítja, míg más, 

kevéssé aktivált aspektusokat szükségszerűen elrejt. 
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A kognitív szelekciós folyamatok tehát eltérésekhez vezetnek az 

ábrázolásban, azaz a metafora alkotásában és értelmezésében, amely nem 

csak kulturális szinten tűnik igaznak. Mivel „az egyik ember tapasztalata … 

különbözik a másik emberétől – a különbségek nemcsak az egyes emberek 

között állnak fenn, hanem a társadalmi csoportok, nyelvközösségek stb. 

között is (Bańczerowski 2008:111). Az univerzális, vagy egy adott 

kultúrában általánosan elfogadott metafora-jelenségek ennek következtében 

további változatokban jelenhetnek meg mind az egyén, mind pedig egy adott 

társadalmi csoport tekintetében. A kognitív nyelvészet megnövekedett 

érdeklődését az elmúlt évtizedben ezen variációk, valamint a csoport és 

egyéni szinten megjelenő eltérések okai váltották ki (Kövecses 2005, 2012, 

2015; Langacker, 2008). Az eltérésekben kultúrán belüli és individuális 

dimenziókban értelmezhető konceptualizációs sajátosságok is azonosíthatók. 

Ezek között említhetők az eltérő ismeretek és tapasztalat, az egyénileg 

különböző kognitív stílus, attitűdök, és további affektív elemek, mint például 

a motiváció vagy az érzelmek (Kövecses2012, 2015).  

A metaforák, azáltal, hogy általános kognitív képességként lehetővé teszik 

számunkra, hogy valamiféle kontiguitásban lévő dolgok, fogalmak között 

asszociációkat hozzunk létre, és egyikből a másikra következtessünk 

konceptuális és nyelvi szinten egyaránt, alkalmazott nyelvészeti 

megközelítések számára is kutatási területet jelenthetnek. Ennek lehetőségeit 

egyes kutatók a metafora fogalmi, nyelvi, testi, idegi, kulturális és társadalmi 

szinten elemezve pszicholingvisztikai, neurolingvisztikai és kulturális  

aspektusból történő alkalmazott nyelvészeti megközelítésekben látják 

(Szekrényesné 2011). A nyelvészetet meghódító metaforajelenség (Lakoff és 

Johnson 1980; Bańczerowski 1999, 2008; Kövecses 2005; Kövecses és 

Benczes 2010) egyre táguló interdiszciplináris tere azonban láthatólag 

további tudományok, s ezek között alkalmazott tudományként a pedagógia 

bevonását is lehetővé teszi.  

 

Metafora a pedagógiai kutatásokban 

A gyakorló tanárok és tanárjelöltek körébentapasztalható egyes pedagógiai 

fogalmakról való gondolkodás, pedagógiai nézetekgyakran kerülnek a 

kutatások középpontjába. A nézetek megismerése azonban a 

hagyományosnak tekinthető kutatási módszerekkel, mint amilyen például a 
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kérdőív, interjú vagy megfigyelés, kevéssé tűnnek hozzáférhetőnek, ami a 

pedagóguskutatások módszertanában új eljárások, módszerek alkalmazását 

sürgette. Ez a pedagógiában többek között a metaforaelemzés 

népszerűségének növekedését is elősegítette (Vámos 2001, 2003; Dudás 

2006, 2007). 

Miközben a nyelvi metaforák gyűjtésével kapcsolatos folyamatok jól 

dokumentáltak a szakirodalomban, az adatok feldolgozásának módszere, 

azaz a konceptuális szinten zajló gondolkodási folyamatok és háttér 

jellemzőinek feltárására alkalmazott módszertan, kevéssé pontosított. Ennek 

következtében a nyelvi metaforák feldolgozása alapján levont 

következtetések nem kellően nyernek igazolást a munkák egy jelentős 

részében, ami megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi az így közölt eredmények 

hasznosítását. 

Általánosan elfogadott tény az, hogy az ismertté vált pedagógiai kutatási 

módszer különösen alkalmasnak tűnik egy fogalomhoz kapcsolódó 

metakognitív tudás és élmények megismerésére, a módszernek meg kell 

küzdenie a kvalitatív kutatásokat érő, az adatgyűjtés és különösen az adatok 

feldolgozásának validitásával kapcsolatos leggyakoribb nehézség 

kiküszöbölésével. A kutatásmódszertan szakértői egyértelműen a 

trianguláció kereteiben fogalmazzák meg a szakmai kiutat (Szabolcs 2001; 

Sántha 2009; Armstrong et al. 2011).  

 

Az Igazított Metaforaanalízis (IMA) 

Az Igazított Metaforaanalízis (Fábián 2013) előnyöket nyújthat a 

metaforaelemzés szubjektív, érvényességet gyengítő tényezőinek 

visszaszorításában azzal, hogy triangulációra épül, miközben a kognitív 

nyelvészet eredményeit hasznosítja. Olyan módszertani változat a 

metaforaelemzés alkalmazására, amely részben az adatgyűjtés, részben pedig 

az adatok feldolgozása során segítheti a kutatók és fejlesztők munkáját, 

különös tekintettel a validitási mutató javítására.  

Az IMA eljárás többféle technika alkalmazását teszi lehetővé. Eddigi 

munkáink azt bizonyították, hogy az adatgyűjtés terén a metafora képi 

megjelenítése a résztvevő által nem tudatosan létrehozott vizuális adatokkal 

bővítheti a kutató rendelkezésére álló adathalmazt. További olyan 

triangulációs technikák, mint a’csoportszintű metaforarendszerezés’ (Fábián 
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2006), ’metaforaellenőrzés’ (Armstrong et al. 2011), ’propozícionális 

adatgyűjtés’ (Fábián 2013), valamint az ’irányított 

konstrukcióellenőrzés’(Fábián 2015, 2016) kiegészítő verbális adatok 

gyűjtésével és azok elemzési módszerének standardizálásával járulhat hozzá 

az adatfeldolgozás objektivitásához. 

Jelen példánkbanaz irányított konstrukcióellenőrzés technika előnyeit 

szeretnénk hangsúlyozni, és rámutatni arra, hogy a képzés során milyen 

módon járulhat hozzá a résztvevő gondolkodásmódjának megismeréséhez.  

 

Az irányított konstrukcióellenőrzés technikajellemzői 

A folyamat elején a résztvevőt arra kérjük, hogy a kiválasztott 

célfogalomhoz alkosson metaforát. Tehetjük például ezt úgy, hogy 

megkérjük, egy tetszés szerint választott főnévvel vagy főnévi szerkezettel 

fejezze be az alábbi megkezdett gondolatot: 

A tanár …. 

 

Ennek eredményeként a résztvevőnk az alábbi metaforát alkotta meg: 

A tanár mesélő. 

 

Az irányított konstrukcióellenőrzés alapjául az szolgál, hogy szakértő kutató 

vagy fejlesztőként a megalkotott metafora koncepcionális szerkezetét, 

általunk konstrukciós ábrájának nevezett vázát hozzuk létre, lényege pedig 

az, hogy a résztvevő által alkotott metafora koncepcionális szerkezetét vele 

együtt véglegesítjük. Ennek során arra kérjük őt, hogy az általa alkotott 

metaforának az elemzésében vegyen részt további, az egyedi metafora 

pontos értelmezését célzó adatok felkínálásával, azaz működjön közre a 

metafora koncepcionális értelmezésének finomításában.  

A folyamat tehát a metafora létrehozásával kezdődik, majd az értelmezést 

szolgáló koncepcionális elemzés kétoldalú, a kutató vagy fejlesztő, valamint 

az alkotó által ellenőrzött keretek között zajlik. A folyamatot az 1. táblázat 

mutatja be. 
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1. táblázat: Az irányított konstrukcióellenőrzés szakaszai 

 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 

RÉSZTVEVŐK alkotó 

résztvevő/résztvevő 

csoport 

alkotó egyén és 

oktató/kutató 

FELHASZNÁLT 

ADAT(OK)  

konkrét: vizuális kép/ 

verbális magyarázat 

absztrakt: konstrukciós ábra 

ADATKEZELÉS gyűjtés feldolgozás 

CÉL pontos értelmezés/ 

adatbővítés 

értelmezés ellenőrzése 

ÉRTELMEZÉS 

JELLEGE 

deskriptív/ elemző elemző 

ÉRTELMEZÉS 

SZINTJE 

laikus szakmai 

INTERAKCIÓ 

JELLEGE 

monologikus/interaktív interaktív 

HASZNOSÍTÁS 

HELYE 

képzés képzés/ kutatás 

ÉRTELMEZÉS 

MINŐSÉGE 

SZUBJEKTÍV SZUBJEKTÍV/ OBJEKTÍV 

 

A létrehozást követően a metaforakoncepciót, azaz a mögöttes jelentéseket, 

nézeteket és vélekedéseket, két szakaszban pontosíthatjuk. Egyrészt az első 

szakaszban a metaforát alkotó személy egyéniszóbeli bemutatása alapján 

nyerhetünk pontosabb értelmezést, miközben az alkotó személy a vizuálisan 

és/vagy verbálisan létrehozott adatait további magyarázattal látja el, vagy 

azáltal, hogy a képzésben részt vevő csoporton belül közös feldolgozást, 

azaz a csoporton belül zajló megbeszéléstprovokálunk apontosabb 

értelmezés érdekében. Ezen közös értelmezés alatt a leírt, kép formájában 

rögzített vagy részletesebben kifejtett információ az elhangzó kérdések, 

megjegyzések, kifejtés segítségével pontosabbá válik. Azelső szakasz 

csoportos fejlesztés keretében különösen jól hasznosítható, ugyanakkor nem 

szükségszerű része a metaforakonstrukció ellenőrzési folyamatának, amelyet 

a következőkben mutatunk be.  

A második szakaszba lépés azonban nem azonnal követi az elsőt.  A 

második szakasz a metafora konstrukciós ábrájának előzetes elkészítését 

feltételezi, amelyet a szakértő végez el kognitív nyelvészeti elméletek 
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alapján. Ezen szakasz soránaz oktató (vagy kutató) által előzetesen 

kialakított és konstrukciós ábrán rögzített értelmezés felülvizsgálata történik 

meg. Az oktató (vagy kutató) és az adott résztvevőegyéni egyeztetés során 

eztaz előzetes adatok alapján kialakított metaforakonstrukciós ábrát veszi 

górcső alá. A közös értelmezés, megbeszélés biztosítja a kutató vagy 

fejlesztő esetleges szubjektív megközelítésének objektivizálását, amelya 

metafora pontos értelmezéséhez, azaz az adatfeldolgozáshoz alapvetően járul 

hozzá. 

A két szakasz célja tehát nem megegyező. Míg az első szakasz az adat(ok) 

pontosítását és bővítését célozza meg a csoportban megjelenő laikus 

értelmezések megosztása és megbeszélése során, a második szakaszban 

szakértői elemzést produkálunk. A második szakaszban zajló elemzés 

soránkívülálló résztvevők aktív közreműködése nélkül a vizuális 

megjelenítés, azaz kép, a metaforakonstrukciós ábra és ahhoz tartozó alkotói 

propozíciók (Fábián 2013) együttes adatai alapján a résztvevő 

gondolkodásában szerepet játszó feltételezett kognitív folyamatok 

hipotetikus rekonstruálása történik meg a kognitív nyelvészetből ismert 

metaforaelméletek felhasználásával. Ez a szakasz tehát különösen hatékony 

módon működhet közre az adott résztvevő kognitív világának feltárásában, 

egyéni gondolkodási folyamatainak megismerésében, valamint az adott 

téma, fogalom területén megszerzett ismereteinek, tapasztalatainak 

felderítésében. 

Az IMA folyamat befejezéseképpen a konstrukciós ábrának a szükséges 

módosítása következik, amely a metaforizációs folyamatot bemutató ábra 

véglegesítésében, azaz az adatok vizualizált feldolgozásában működik közre, 

így objektívabb megközelítést tesz lehetővé akutató számára az kutatási 

adatok feldolgozása során. 

 

A metafora konstrukciós ábrája 

Láthattuk, hogy alapvető kognitív nyelvészeti ismeretek megléte szükséges a 

metafora segítségével gyűjtött pontos adathalmaz kialakításához, amely a 

metaforakonstrukció ábrájának megalkotásában ölt testet. 

Az alábbiakban a fent ismertetett eljárás második szakaszának alapjául 

szolgálómetaforakonstrukció kognitív nyelvészeti ábrázolását mutatjuk be. 

Ehhezegy olyan tanárjelölt hallgató által létrehozott metaforát vizsgálunk 
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meg, amelyet a jelölt a tanárszerep fogalmának értelmezésére alkotott a 

TANÁR fogalomhoz kapcsolódóan: a TANÁR MESÉLŐ metaforát vesszük 

alapul. 

A metaforakonstrukció célfogalma a TANÁR, amelynek szemantikai 

komponensei a 1. ábra szerint határozhatók meg. 

 

1. ábra: A TANÁR fogalom szemantikai komponensei 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metafora megértéséhez a metafora standard elméletét hívjuk segítségül, 

amely a forrásfogalom és célfogalom közötti konceptuális viszony 

vizsgálatát közvetlenül valósítja meg. Eszerint a TANÁR célfogalom 

szemantikai szerkezeti komponensei a MESÉLŐ szerkezeti komponenseit 

hívják elő, amelyek a 2. ábrán figyelhetők meg.  

 

2. ábra: A TANÁR MESÉLŐmetafora szemantikai komponensei 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3. ábra mutatja azt, hogy a forrásfogalomként előhívott MESÉLŐ 

valamint a célfogalomként megjelölt TANÁR milyen módon viszonyul 

egymáshoz, komponenseik mennyiben fedik egymást, illetve mennyiben 

térnek el. Az ábrán az figyelhető meg, hogy a TANÁR fogalom szerkezete, 

annak szemantikai komponensei könnyen elérhetőek a MESÉLŐ fogalom 

felől, a leképezés a cselekvő személye, az eszköz és irányulás tekintetében 

TANÁR 

 

cselekvés: oktatás 

eszköz: változatos 

funkció: tudást hoz létre 

irányulás: tanuló 

színtér: tanterem 

tárgy: tudomány 

TANÁR MESÉLŐ 
 

cselekvés: előadás 

eszköz: hang 

funkció: szórakoztatás/tanítás 

irányulás: hallgatóság 

színtér: informális környezet 
tárgy: fikció 
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könnyedén, nagy átfedéssel valósítható meg. Ezek a komponensek a 

metaforakonstrukcióban kiemelkedve, domináns szerepet töltenek be, és 

egyúttal más komponensek elrejtését teszik lehetővé, amelyek a mese 

tárgyának fikciós mivoltára, valamint az ugyancsak mesevilághoz közelebb 

álló informális színtérre különösen érvényesek. 

 

3. ábra: A TANÁR MESÉLŐ metafora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mese világában a jók és rosszak kettősségében való tájékozódás a 

MESÉLŐ segítségével, az általa nyújtott biztonságos és nyugalmat árasztó 

térben valósul meg, amelyet az alkotó által készített rajz jellemzői is 

alátámasztanak (4. ábra).  

 

4. ábra: A TANÁR MESÉLŐ metafora vizuális megjelenítése 

 

MESÉLŐ 

FORRÁSFOGALOM 

MESÉLŐ 

 

cselekvés: előad 

eszköz: hang 

funkció: történetet közöl 

irányulás: hallgatóság 

színtér: informális 

tárgy: fikció 

 

CÉLFOGALOM: 

TANÁR 

 

cselekvés: oktatás 

eszköz: változatos 

funkció: tudást hoz 

létre 

irányulás: tanuló 

színtér: tanterem 

tárgy: tudomány 
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Arajzon nemcsak a kandalló melege nyújt kellemes biztonságot, hanem a 

mesemondó pozícionálása is az egyetlen széken, amely a mesemondó 

nagyságát, erejét a földön üldögélő hallgatóság fölé emeli mind fizikai, mind 

pedig átvitt értelemben. 

A vizuális ábrázolás jelentős méretbeli különbséget, illetve pozícionális 

tájolás tekintetében eltérést, egyfajta felsőbbrendűséget mutat aMESÉLŐ, 

azaz aTANÁR ábrázolásában. Ez a pozícionális jellemző nemcsak 

biztonságnyújtásra, hanem a tanár ’tudásforrás’ szerepére is utalhat. A segítő 

általános és határozott jelenléte a metafora által reprezentált mentális térben 

az alkotó erős önbizalmára, valamint egy idealizált tanárszerep képzetére 

utal.  

A fenti, rejtett szemantikai elemek csak a metaforához kapcsolódó verbális 

adatok, valamint a rajzos megjelenítés sajátos jellemzőinek segítségével 

kerülnek napvilágra, és épülhetnek bele a szakértő által kialakított 

metaforakonstrukcióba. 

Ezeket a részleteket a kutató vagy fejlesztő a résztvevővel folytatott 

megbeszélés során ellenőrizve építi be a végleges metaforakonstrukcióba, 

amely a vizsgálati folyamat, valamint annak segítségével létrehozott 

eredménymegbízhatóságát jelentősen megnöveli. 

 

Összegzés 

Összegzésként megállapítható, hogy a metaforaelemzés a nézetek 

feltárásának kvalitatív módszereként is alkalmas lehet mind kutatási mind 

fejlesztési célokra, amennyiben a trianguláció során megfelelő adatgyűjtési 

és adatfeldolgozási technikával valósítjuk azt meg.  

Munkánkban a hagyományos metaforaelemzés módszert a kognitív 

nyelvészeti ismereteink felhasználásával kialakított Igazított 

Metaforaelemzés eljárását alkalmazva, az irányított konstrukcióellenőrzés 

technikájával kiegészítve mutattuk be.  

A bemutatás során áttekintettük az IMA módszer alkalmazásának 

folyamatát, összevettük a folyamat két szakaszának hasonlóságait és 

különbségeit, valamint megvizsgáltuk az irányított konstrukcióellenőrzés 

technikához szükséges metaforakonstrukció ábráját, követhettük annak 

kialakítását.  
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A metaforák jellemzőinek, konstrukciójának vizsgálatát, valamint a 

folyamatban szerepet játszó kognitív mechanizmusoknak nyelvészeti alapú 

elemzési technikáját a TANÁR MESÉLŐ metaforán keresztül illusztráltuk.  

A metafora kapcsán rendelkezésre álló adatok értelmezése során a 

metaforakonstrukció vizuális képének, ábrájának sajátosságait, valamint 

további magyarázatként a rajzos megjelenítés sajátosságait is figyelembe 

vettük. 

Az IMAeljárás, és különösen az irányított konstrukcióellenőrzés technika 

alkalmazása kettős előnyt biztosít a metaforaelemzésvilágában. A kutató 

számára hasznos lehet, hiszen az adatgyűjtés és adatfeldolgozás terén 

jelentősen megnövelheti a metaforaelemzés megbízhatóságát. Emellett a 

bemutatott eljárást különösen figyelmébe ajánlom mindazoknak, akik a 

felnőttképzés valamely területén a résztvevők nézeteinek megismerésében 

kívánnak izgalmas, újszerű és hatékony eszközt alkalmazni. 
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Márkus Edina 

A FELNŐTT TANULÓK TANULÁSI 

MOTIVÁCIÓJÁNAK HAZAI VIZSGÁLATA 

 

 

Abstract: The condition for the success of adult learning is that we know the 

students' motivation and areas of interest. To this end, the training content, 

learning forms, curriculum and extracurricular content can be justified and 

developed. Research on adult learning motivation is not without 

preconceived notions. Several domestic and international studies deal with 

adult learning activity, motivation, and barriers to their learning. These 

studies are described in the study. 

 

 

Bevezetés 

A felnőtt tanulás eredményességének feltétele, hogy ismerjük a hallgatók 

motivációját, érdeklődési területeit. Ehhez lehessen a képzési tartalmat, a 

tanulási formákat, a curriculáris és extracurriculáris tartalmakat igazítani, 

fejleszteni. Nem előzmények nélküli a felnőtt tanulók sajátosságainak 

kutatása. Több hazai és nemzetközi vizsgálat foglalkozik a felnőtt tanulók 

aktivitásával, motivációjának, a tanulásuk akadályainak vizsgálatával. 

Ha csak a hazai irodalmat nézzük a tanulási motiváció vizsgálata mind 

elméleti, mind kutatási megközelítésben megjelenik. A tanulási motiváció 

fogalmának, folyamatának, motivációs hátterének elemzése megjelenik 

többek között Kozéki (1975), Csoma (2002), Réthyné (2003), Zrinszky 

(2005) munkáiban. 

A felnőtt, felnőttség fogalmára nincs egy elfogadott nemzetközi 

meghatározás, így több oldalról szükséges megközelíteni a fogalmat. Az 

egész életen át tartó tanulás szereplője, meghatározó fogalom az 

andragógiában. Knowles az oktatás szempontjából a társadalmi szerepek és a 

pszichológiai érettség szempontjából tekinti át.  
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Úgy gondolja, ha az egyének önmagukat tartják felelősnek a tanulásuk iránt, 

képzési szempontból felnőttként kezelhetők (Knowles, 1980). A felnőtt 

tanuló meghatározása Zrinszky szerint: olyan állampolgár, aki a tanköteles 

kort már betöltötte (országonként változó) és önként vagy külső késztetésre 

vállalja kompetenciájának, tudásának, illetve képességeinek fejlesztését. Ezt 

esetlegesen munka mellett vagy a munka hiányában vállalja a személy 

(Zrinszky, 2005). Természetesen a felnőttek életében különböző színtereken, 

élethelyzetekben jelenik meg a tanulás. Függhet a társadalmi viszonyoktól, 

anyagi lehetőségektől, család támogatásától, a belső késztetéstől, az 

elérhetőségtől, az időbeosztástól. A felnőttség meghatározása változó. Eltér 

szubkultúránként, társadalmanként. Zrinszky szerint különböző sajátosságok 

együttese: szociális életkor, pszichikus életkor, biokémiai fiziológiai életkor, 

illetve értékrendbeli, morális érettség (Zrinszky, 2005). 

A felnőttkori tanulás definiálásánál figyelembe kell venni a formális, non-

formális és informális képzést és oktatást is. Figyelembe kell venni a 

felnőttek tanulási szándékát, miért tanulnak, mi célból. Ez lehet például 

munkahelyi tanulás, saját képességek fejlesztése, önmegvalósítás, 

szabadidős tevékenység során, munkahely váltás szempontjából. Számos 

összetevője lehet a felnőttkori tanulásnak, amihez minden feltétel 

teljesítésére szükség van. Amint valamelyik hiányzik – például idő vagy 

anyagi ráfordítás - nagy erőfeszítések árán lehet fenntartani a tanulást 

(Mihály, 2003). A felnőttkori tanulás során gyakran nincs lehetősége a 

felnőtteknek formális, szervezett keretek között tanulni, ekkor szükség van 

úgynevezett önszabályozó, önkontrolláló tanulási folyamatra. A személy 

önmagát motiválja, szervezi és strukturálja a saját tanulási folyamatát, illetve 

vezéreli és bizonyos keretek között tartja a tanulást. Ebben a folyamatban az 

egyén figyelembe veszi saját képességeit és ahhoz mérten cselekszik, és 

képes a saját, személyes céljait megfogalmazni (Réthyné:2003). 

Ahhoz, hogy a tanulási motivációt pontosan meg tudjuk határozni, érdemes a 

fogalmat külön-külön is megvizsgálni. Ehhez segítséget nyújt Nagy Sándor 

és Réthy Endréné definíciója, mivel Ők ketten egy letisztult és elterjedt 

fogalmat vezettek be.  

Nagy (1981:53) szerint az iskolai tanulás valójában művelődési folyamat: a 

személyiség alakítása-önalakítása érdekes ismeretek feldolgozása útján, a 

modern társadalmi kultúra alapvető javainak minél nagyobb aktivitással, a 

gondolkodás és cselekvés minél teljesebb egységben történő asszimilálása. 
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Nagy (1983:5) definíciójában a tanulás fogalma-kifejezetten pedagógiai 

megközelítésben az alábbi elemeket foglalja magába: az ismeretek tanulása; 

az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek tanulása; a különböző 

gyakorlati cselekvések (pszichomotorikus készségek) tanulása; a 

gondolkodás elvárásainak (formáinak) tanulása; a társadalmilag kívánatos 

szociális irányulások és magatartásformák tanulása.  

Réthyné (1988:62) megfogalmazásában a tanulás a megismerési szükséglet 

kielégítésének formája és célja, a tudás megszerzési módja, amely a 

különböző szintű viselkedéseken keresztül realizálódik, s rendszere maga a 

tanulási tevékenység. Az eredményes tanulás alapfeltétele a motiváció. 

Optimális esetben a tanulási folyamatot elindító motiváció folyamatosan 

fennáll a teljes folyamat végéig. Így nincs szükség minden egyes feladat 

előtt állandó ösztönzésre. A motiváció egy eléggé erősen ingadozó, állandó 

változásban lévő hatás, ami pillanatról pillanatra ingadozhat. A motiváció az 

egész tanulási folyamatban fontos szerepet tölt be. Nem elég csak felkeltenie 

az egyén érdeklődését, hanem a további elsajátításnál is jelen kell lennie.  

A tanulási motívum a tanulási tevékenységre késztető, azt megindító és a 

tanulás közben kialakuló, annak folytatására ösztönző, egy-egy tanulási 

program egészére és részleteire irányuló motívumok (Csoma, 2002:528; 

Réthyné, 1989). 

Csoma (2002) az iskolai felnőttoktatásban elvégzett vizsgálatokra alapozva a 

tanulást megindító motívumokat három nagy csoportra osztja.  

● Az ún. egzisztenciális indítékok. Az egzisztenciális érdek 

természetesen összefonódik egy sor más motívummal, és 

önmagában is elég differenciált.  

● A motívumok másik csoportját az ún. presztízs motívumok 

alkotják. Tehát a mobilizációs lehetőség vagy cél, az 

életfeltételek javulása, a munka által az egyénnel szemben 

támasztott követelmények – mind nagyon fontosak a 

tanulási kedv kifejlődése szempontjából.  

● A motívumok harmadik csoportjába a korábbi művelődés 

során kialakult érdeklődés és tanulási vágy kap helyet.  

 

A felsorolt három motívumcsoport nem a művelődés–tanulás indításához 

köthető, hanem a zártrendszerű, kötött, huzamosabb ideig tartó tanulás 

vállalásának motívumait foglalja össze. Azok a vizsgálatok, amelyek erre a 
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tipizálásra vezettek itthon és külföldön, az iskolai felnőttoktatás irányába 

induló továbbtanulást vizsgálták. A három motívumcsoport nem „tisztán”, 

nem önmagában jelenik meg a vizsgálatokban, hanem egymással 

összefonódva. Egy-egy ember motivációs bázisa a motívumok egész 

rendszerét tartalmazhatja, amelyben a felsorolt csoportokhoz tartozó 

motívumok keveredhetnek egymással (Csoma, 2002:78)  

Sz. Molnár (2009) Boshier véleményét vette alapul véve a felnőttek esetében 

ösztönző tényezőként az alábbi csoportokat emeli ki: 

● „A társas kapcsolatok keresése”: A csoportban történő tanuláskor 

alkalom nyílik új emberi kapcsolatok, esetlegesen barátságok 

kialakítására. 

● „Társas ösztönzés keresése”: Az egyedüllét, az elhagyatottság, az 

unalom stb. mind kiváltó okai lehetnek az ismeretszerzésnek, hiszen 

az ember érző lény, akinek szüksége van a külvilággal mindennapos 

kapcsolatokra. 

● „Szakmai előrelépés”: A legfőbb kiváltó ok lehet. Hiszen a 

munkahely kulcsszerepet játszik az egyének és családjaik életében. 

A munkahelyszerzés, a munkahely megtartása, a munkahelyi 

előrelépés mind szükségessé tehetik a tanulást. 

● „Közösségi munka”: A mások segítéséért folytatott tevékenység 

következtében is kialakulhat tanulás. 

● „Külső elvárások”: Létrejöhet nem önkéntes tanulás. A családi/ 

munkahelyi kényszer által kiváltott tanulás magában hordozza annak 

a veszélyét, hogy a tanulási folyamat nehézségek következtében 

csökken/ megszűnik. 

● „Tudásvágy”: Az egyik fő motiváció lehet a tanulás kedvéért 

folytatott tanulás, hiszen ennek alapja a kíváncsiság, a tájékozódás 

és az ismeretszerzés.  

 

Zrinszky (2005) és Maróti (2005:213) szerint bármilyen motívum 

következtében jön is létre a felnőttkori tanulás, annak a tartósságát és 

eredményességét az a tény befolyásolja, hogy mennyire képes a felnőtt 

tanuló az érzelmeit, a gondolkodását, az akaratát és cselekvését a tanulás 

céljainak elérése érdekében mozgósítani. Központi szerepe van az extrinzik 

és az intrinzik motivációs tényezőknek, a személyes tapasztalatoknak, a 

tanulási múltnak, a tanulási stratégiának és az információ feldolgozásához 
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kapcsolódó tényezőknek (pl.: tudatos gondolkodás, emlékezeti működés 

stb.). 

Kocsis szerint a motiváció, a felnőttkori tanulás hatékonysága attól függ, 

hogy benne az „életkori kopásnak kitett” és a „stabil” összetevőknek milyen 

konkrét működési szerveződése szükséges, ezek milyen hatásfokúak, 

mennyire képesek más tényezők hiányos működését ellensúlyozni. E 

meghatározó tényezők közül különös jelentőségű a motiváció, amelyben a 

személyiség tanulás iránti érdekeltsége, érdeklődése, belső igényessége, 

beállítottsága és tanulási szándéka jelenik meg. Befolyásával képes a 

személyiség tanulásra való erőteljesebb ráhangolására és az életkorral 

esetleg rigidebbé (merevebbé) váló képességek negatív hatásának 

ellensúlyozására is (Kocsis, 2006: 114). 

 

Vizsgálatok a témában 

Számos empirikus kutatást is találunk a témában, amelyek általában egy-egy 

korosztály, egy-egy képzési szinten tanulók vagy egy-egy terület pl. 

nyelvtanulás ösztönzőinek és folyamatának vizsgálatára irányulnak, itt 

megemlíthetjük Dörnyei (1996), Török (2006), Györgyi (2003), Kerülő 

(2008, 2009, 2010), Engler (2014), Márkus (2014, 2015) munkáit. A hazai 

motivációkutatók közül többen vannak, akiknek a kutatásuk középpontjában 

nem a tanulási motiváció áll, hanem pl. a felnőtt tanuló jellemzői, de ahhoz, 

hogy a felnőtt tanulást jellemezzék, több esetben figyelembe kell venni a 

motivációs tényezőket. A következő részben ilyen vizsgálatokat mutatunk 

be. 

A felnőttek tanulási motívumai című kutatást Kerülő (2008) vezetésével 

2005 februárjában készítették nyíregyházi főiskolások körében, akik 

levelező képzésben végezték a művelődésszervező szakot. Kérdőíves 

vizsgálatot folytattak, ahol 388 kérdőívet töltettek ki, az akkori 450 hallgató 

közül. 

A vizsgálat célja az volt, hogy megismerjék a hallgatókat jellemző tanulási 

motívumokat, valamint azokat a tényezőket és okokat, amelyek segítik vagy 

nehezítik a tanulást. A megkérdezett hallgatók nemek szerinti megoszlásban 

74%-ban nő és 26%-ban férfi volt. Életkort tekintve a megkérdezettek 

háromnegyede 35 évnél fiatalabb. Foglalkozási státuszt illetően pedig 83%-

ban aktív dolgozó. 
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Ebből a felmérésből kiderül, hogy a hallgatók a tanulást ösztönző 

motívumokat elsősorban a munka világában helyezik el. Legfontosabbnak 

tartják, hogy a tanulásba fektetett energia, megtérüljön majd a munka során. 

Továbbá a tanulási tevékenységet ösztönzi a munkahely megtartása (44%), - 

A tanulásra stabilizációs tényezőként a 35 év felettiek tekintenek. - a 

magasabb pozíció (40%), vagy éppen az állás reménye (16%). A tanulási 

folyamatot fenntartó kiemelkedő tényezők a vizsgálat alapján a sikerélmény 

(pl.: külső elismerés, jó érdemjegy), az önbizalom és az érdeklődés. Ezzel 

szemben a tanulást hátráltató tényezők főként az egzisztenciális tényezőkkel 

függnek össze. Ide sorolhatjuk az önbizalom- hiányt, a kudarcélményt, a 

magas elvárásokat, az irreális célokat és az időzavart (a munkahely és a 

család viszonylatában). Különösen megnehezíti a tanulást, ha a képzésben 

résztvevőre az oktató nem felnőttként tekint, és nem veszi figyelembe, hogy 

családja, munkahelye van. A felnőtt tanulóknak azzal a nehézséggel is 

szembe kell nézniük, hogy a munkahely sokszor hátráltatja a tanulását. Pl.: 

nem engedik el vizsgára; konzultációra; szabadságra, a vizsgára való 

felkészüléshez. A megkérdezett hallgatók 80%-a szerint a munkahelye 

negatív véleménnyel van főiskolai tanulmányairól. Egyesek titkolják, hogy 

felsőoktatási intézménybe járnak. 

Összegzésképpen a kutatás eredményei segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az 

intézmények megismerjék és megpróbálják kielégíteni a képzések iránti 

igényeket. Az elégedett tanuló lehet az adott intézmény legjobb marketingje. 

A kutatásból az a szemléletváltás is kiderül, mely szerint a tanulók nem kötik 

életkorhoz a tanulást (Kerülő, 2008). 

Török (2006) A felnőttkori-tanulás országos reprezentatív felmérés alapján 

című kutatásának fő célja nem a felnőtt tanulók motivációinak 

meghatározása, de a felnőttkori tanulás pontos jellemzéséhez a motivációik 

felderítése alapvető feladat. Ezért kitért rájuk, elemezte és rangsorolta őket. 

A kutatás célja, hogy megismerjék a felnőtt lakosság aktivitását a 

tanulásban. Elkülönítette a tanulásra serkentő, motiváló és a hátráló, 

akadályozó tényezőket. A felmérés során 1200 18 évnél idősebb személyt 

vizsgáltak 2005 decemberében. A vizsgálat során kiderült, hogy a felnőttek 

tanulását, tanulási aktivitását nagymértékben befolyásolja, hogy a tanulási 

eredmény milyen kedvező hatással van az egyén élethelyzetére, munkaerő-

piaci viszonyaira, jövedelmi hátterére. Ezek szerint a felnőttek nagytöbbsége 

önszántából csak akkor tanul, ha tudja, hogy a tanulás következtében 
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alkalmazzák, magasabb beosztásba kerül, több pénzt fog keresni. Aktivitásra 

késztető tényező még az, hogy a választ adók fele gondolja úgy, hogy 

végzettségük elértéktelenedik, elavul. Mégis sokan közülük (41%) úgy vélik, 

hogy a tanulásba fektetett erőfeszítés nem térül meg, tehát nincs elég erős 

motivációjuk a tanulásra. A kutatás szerint a legfőbb tanulási motívum az, 

hogy az emberek félnek attól, hogy elveszítik munkahelyüket. Igazából ez 

egy kényszermagatartás, és sok kudarcot szülhet akkor, ha a tanulás ellenére 

más okból kifolyólag mégis munkanélkülivé vállnak. Ekkor a legtöbb ember 

úgy érzi, hogy felesleges volt tanulni, és egy életre elmegy a kedve a 

tanulástól. E fő motivációs tényező helyett, sokkal jobb lenne, ha az emberek 

azért tanulnának, hogy magasabb beosztásba kerüljenek, új és jobb munkát 

keressenek, javuljon az önértékelésük. A kutatásból megtudhatjuk, hogy van 

egy olyan réteg hazánkban (10-15%) amely ellenáll, passzivitást mutat a 

tanulás iránt. Ennek a rétegnek a tanulási motivációját lehetne növelni, meg 

kellene mutatni a tanulásban és a megszerzett tudásban rejlő lehetőségeket. 

Rá kellene világítani, hogy a tanulásba fektetett idő többszörösen megtérül, 

mindenféleképpen javítja az életminőséget. Sokak szerint (42%) könnyebb 

lenne bekapcsolódni a felnőttoktatásba, és nagyobb lenne a részvétel, ha 

maguk oszthatnák be az idejüket, és a képzés ideje is rugalmasabb lenne. 

Sokan szeretnék saját maguk megválasztani a tanulási tempójukat (32,2%) 

és a tanulás módszerét (25,8%). A felmérés rávilágít egy a napjainkban 

egyre aktuálisabb problémára. Az információs és kommunikációs 

technológiák rohamos fejlődése eléggé szétválasztja a tanulókat. Most 

azokra gondoljunk, akiknek van otthon számítógépe, internet hozzáférése, 

CD lejátszója, és akinek nincs. Ez az ellentét eléggé kiéleződik, és nagy 

problémákat szül. Hiszen pont azok nem tudják kihasználni a technológiák 

fejlődéséből származó előnyöket, akiket nehéz visszahozni, bent tartani a 

tanulásban, mivel többen közülük már gyermekkorukban lemorzsolódtak az 

iskolákból. Nagytöbbségük az alacsony végzettségük miatt még mindig 

hátrányos helyzetben van, és nincs lehetőségük például arra, hogy 

internetezzenek, segédanyagokat töltsenek le. Így manapság sokkal 

nehezebb tanulniuk, hiszen az oktatás egyre jobban kapcsolódik az új 

technológiák alkalmazásához (CD, számítógép, internet). Emiatt nehezebb 

visszahozni ezt a réteget a tanulásba, ezáltal nehezebb ösztönözni, motiválni 

is őket, hiszen sokan közülük úgy érezhetik, hogy úgysem tudják 

megtanulni, elvégezni a feladatot, és a többiek, akik otthonaikban is 



Márkus Edina 

211 

hozzáférnek ezekhez a technikákhoz, előnyben vannak. Összegezve tehát a 

kutatásból kiderül, hogy a fő tanulási motívum felnőttkorban a munkahely 

elvesztésétől való félelem. 

Fehérvári (2000) Egy hallgatói vizsgálat tapasztalatai elnevezésű 

kutatásában az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevőket vizsgálta. A 

kutatásban tanulmányozta a tanulók tanulási motivációit is. A kutatás 1998-

ban az Okatáskutató Intézetben készült, 5 település összesen 25 képző 

intézmény közreműködésével. A vizsgálat kérdőíves adatfelvétellel történt. 

701 kérdőívet töltettek ki, egy–egy intézményem belül a tanfolyamokat 

véletlenszerűen választották ki. Kutatásunkhoz a vizsgálatból a képzésben 

résztvevők tanulási motivációiról szóló rész hasznos és feldolgozható. A 

felmérésből kiderül, hogy a hallgatókat négy fő ok motiválta a képzésben 

való részvételben: a szaktudásbővítés, az állás reménye, a szakma iránti 

érdeklődés, és a bizonyítvány megszerzése. Ezeket az okokat 

faktoranalízissel elemezték, így öt fő motívumot kaptak. Az első faktor a 

„kell a papír”: Ide olyan válaszok tartoznak, mint a „bizonyítvány miatt”, 

„kötelezték rá”. A második faktor a szaktudásbővítés. A harmadik a 

karrierépítés: A képzésben résztvevőket a jobb állás reménye és a 

munkahelyi előmenetel motiválta. A negyedik motívum a „cége beiskolázta” 

vagy „még nincs szakmája”. Az ötödik motívumba tartoznak azok, akik 

vállalkozást akarnak indítani, vagy szaktudásukat bővíteni. A vizsgálatból 

kiderül, hogy a meghatározott faktorok összefüggésben vannak a tanulók 

iskolai végzettségével. Tehát az alacsonyabb végzettségűek főként a 

bizonyítvány, szakma megszerzését, míg a felsőfokú végzettséggel 

rendelkezők a karrierépítést, munkahelyi előmenetelt tartják szem előtt, 

amikor képzést választanak. A szakmunkásokat általában a vállalkozás 

indítása motiválja. A kutatásból megtudhatjuk, hogy annak ellenére, hogy 

sokan a képzési piac túlkínálatáról beszélnek, a hallgatók válasza ezzel ellent 

mond. Harmaduk kényszerből választotta a képzést, amiben jelenleg részt 

vesz, mivel a közelben nem indult máshol ilyen tanfolyam vagy nem tudott 

róla. Sokan azért járnak az adott képzésre, mert az volt nagyobb mértékben 

támogatott.  
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Összegzés 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy mint sok más kutatásban, ahol a tanulási 

motivációt vizsgálták, itt is a legjellemzőbb motívum a munkahely 

elvesztésétől való félelem, valamint a jobb állás reménye, és a magasabb 

jövedelem elérése. Ezek a tényezők általában az alacsonyabb végzettséggel 

rendelkezők tanulását motiválja. A felsőfokú végzettségűeket motiválja, 

hogy új, érdekes ismereteket tanulhatnak, bővíthetik szaktudásukat, feljebb 

léphetnek a munkahelyi hierarchiában. A kutatás többi részéből 

megtudhatjuk, hogy a képzésben résztvevők 51,7%-ának oktatását a 

Munkaügyi Központok finanszírozták részben vagy teljesen. Tehát elég 

erősen motiváló tényezők a Munkaügyi Központokban kérhető támogatások, 

hisz főleg a hátrányos helyzetben lévők önerőből nem tudnák fizetni 

képzéseiket, így valószínűleg nem is vennének rész benne, pedig a 

legnagyobb szükségük nekik van az oktatásra.  
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Abstract: This paper will discuss some challenging issues of professional 

development and professionalisation in adult learning and education in the 

context of the Erasmus+ KA2 INTALL project which has been coordinated 

by the University of Würzburg in Germany. Also, the paper will high light 

some particularly important aspects of international and compar ative 

studies focusing on adult learning and education to demonstrate some key 

issues of research and development for higher education institutions having 

special department so run its to such activities referring to the quality 

development of adult and life long learning. 
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A felnőttoktatói professzió fejlesztésének néhány karakteres 

kérdése 

A felnőttoktatói professzió fejlesztésének fontossága lényegében egy 

évszázada foglalkoztatja a felnőttek tanítását hivatásnak tekintő szakmai 

köröket (The 1919 Report). A 20. század első felében bontakozott ki az a 

főleg interdiszciplináris hatások révén erősödő nevelési felfogás, miszerint 

szükséges a felnőttnevelés iránt elkötelezett oktatók felkészítése és szakmai 

fejlesztése (Lindeman 1926; Picht és Rosenstock 1926) a Grundtvigi elvek 

alapján. 

Témánk szempontjából iránymutató, hogy a II. Világháborút követő 

negyedszázados stabilizáció és jóléti útkeresések közepette az oktatás és 

képzés világában megerősödő felnőttnevelési felfogások igyekeztek 

hozzájárulni a nemzetközi közösségben támogatást szerző részvételre 
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orientáló felfogások megerősödéséhez, továbbá a felnőttoktatói professzió 

legitimációjához. Ebben az olyan kutatók, mint Pöggeler, Hanselmann, Ten 

Have és Savicevic igen fontos szerepet játszottak (Németh 2013). A 

professzió-fejlesztés másik igen lényeges eleme a felnőttek tanulását és 

tanítását érintő gyakorlat feltárása, illetve az ezen gyakorlatot formáló, 

alakító tényezők és trendek kutatása és elemzése lett, melyben az 

összehasonlító elemzések kiemelkedően fontos szerepet játszanak. Az 

összehasonlító elemzések terén Charters, Pöggeler, O. Houle, Mezirow, 

majd Jarvis és Leirmanés Brookfieldmunkái váltak alapvetően 

meghatározóvá az ún. komparatisztikára támaszkodó andragógiai felfogások 

között (Brookfield 1988; Maróti 2013; Egetenmeyer, 2020). A harmadik 

tényező pedig a kritikai pedagógiában keresendő, amelynek olyan 

reprezentánsai, mint Freire, Illich, v. éppen Durkó maga hívták fel a 

figyelmet a tanuló-központú nevelésre, utóbbi az andragógus szerepeire és 

felelősségére (Freie 1970; Illich 1975; Durkó 1968). 

Az összehasonlító elemzések készítésével feltárulnak a felnőttek tanulásának 

elméleti és gyakorlati kérdései, olyan dimenziók, melyek ország-, vagy 

térség-specifikus jellemzőket képviselnek, vagy tartalmi, módszertani 

tényezőkre mutatnak rá, illetve felvetnek olyan feltételeket, melyeknek 

érvényesülnie kell ahhoz, hogy eredményes legyen a tanulás 

felnőttkorban.Ehhez viszont fontos megérteni a felnőttkori tanulás jellemzőit 

ugyanúgy, ahogy a felnőttek tanítására készülő szakember tudás- és 

képesség-készletének alapjait is definiálni lehet, s talán ez szükséges is. 

A professzió-fejlesztéshez markánsan kapcsolódó törekvések zöme az 

európai környezetben az 1980-as éveknek a felnőttek oktatásához 

kapcsolódó minőségorientált szakemberképzés és fejlesztés alapjainak 

kijelölése és bevezetése alapján felsőoktatási miliőben bontakozott ki. De 

hasonló irányokat mutatott a gyakorlatban a felnőtt tanulókkal foglalkozó 

tanár, tréner, mentor, fejlesztő, facilitátor szerepet képviselő szakember 

fejlesztését igénylő praxis, melynek képviselői szintén aláhúzták a képzők 

folyamatos képzését, mint fejlesztési tényezőt.  

Ezek az igények a professzió-fejlesztés terén az uniós keretrendszer 

megjelenésével erősödött és az 1990-es évek derekán egybevágott az 

UNESCO CONFINTEA V felnőttoktatási világtalálkozó előkészületeit 

érintő helyzetkép felrajzolásával, valamint az Európai Felnőttoktatási 
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Társaság lobbijának köszönhető európai felnőttképzési program elindításával 

és a közösségi oktatás-képzési szakpolitika irányait kijelölő Fehér Könyv 

megjelenésével 1995-ben és a az UNESCO Delors-Jelentésével 1996-ban 

(Európai Bizottság 1995; Delorset al 1996). A minőségorientált szakpolitika 

egyik tevőleges beavatkozása az volt, hogy a gazdasági és társadalmi 

igények által formált életen át tartó tanulási felfogásra támaszkodva 

definiálta a képzők képzésének fontosságát, a tanári felkészülés és fejlesztés 

innovációjának szükséges mivoltát, ez pedig elvezetett az ezredfordulóra 

létrehozott Grundtvig programhoz, melyet Erasmus+ programba integráltak.  

 

A felnőttoktatói professzió fejlesztését célzó néhány markáns 

közösségi kezdeményezés 

Ami a hatékony professzió-fejlesztés uniós keretek között történő 

evolúcióját illeti, arról már beszámoltunk a MELLearN – Felsőoktatási 

Hálózat 2019. évi tanulmánykötetében (Németh 2019), abban pedig 

rámutattunk az olyan meghatározó projektek hatására, mint amilyen az 

ezredfordulót követő miliőben a Grundtvig AGADE (A Good AdultEducator 

in Europe) projekt volt, melyet észt kollégák koordináltak, s célja éppen az 

volt, hogy feltárja a felnőttoktatók által képviselt kulcskompetenciákat 

(AGADE, 2006). E projekt keretében nyílt először lehetőség arra, hogy a 

képzők képzésnek dimenzióit összefoglalják a felnőttoktatók tudása és 

képességei mentén egységes modul-rendszerbe: 

 

„Adultteacherprofessionalareas of development: 

Organisingstage – Knowledgedimension 

• Knowledgeabouthowadultslearn and undestandingthepschology of 

adults 

• Knowledge of methods in AE and learning 

• Skills in preparing value-based (democratic and humanistic) 

programmes 

• Planning and organisingskills 

• Good knowledge of thesubject 
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Performance stage – skillsdimension 

• Abilityformotivateforlearning and topromoteparticpoants’ 

personalinterests 

• Development of learningenvironment in accordancewithstudents’ 

needsfocusingonself-directedlearning 

• Skillstoactivatelearners 

 

Evaluatingstage – Organisationaldimension 

• Skills in self-reflection and criticalthinking 

• Skills in evaluating and promotingself-evaluation in oneself and 

students 

Adultteacherpersonaldevelopment – ethicdimensions 

Self-esteem, Tolerance, Responsibility, Communicationskills, Empathy and 

Flexibility” (Jääger and Irons, 2006) 

 

Az AGADE projekt eredményeit rögzítő zárótanulmány megjelenésével 

egyidőben az EAEA is kiadta az Adult Education Trends and Issuesc. 

elemzését, melyben a meghatározó jelenségek és beavatkozási területek 

között szerepeltette a felnőttoktatói állomány fejlesztését (EAEA 2006). 

A következő igen fontos lépes az uniós környezetben olyan projekt-alapú 

elemzések megrendelése volt az Európai bizottság részéről az ún. lisszaboni 

folyamatban, melynek révén górcső alá vették a nem szakképzéssel 

összefüggő felnőtt-tanulási tevékenységet segítő (non-vocational adult 

learning) képző szakemberek (adultlearningprofessionals) képességeit. Az 

ún. ALPINE (Adult Learning Practices in Europe) c. projekt tehát feltárta 

azokat a képességeket és kompetenciákat, melyek segítségével a 

felnőttoktató fejlesztheti a tanulás eredményességét felnőttkorban (ALPINE 

2008). Ehhez illeszkedően érdemes megmutatni, hogy miképp jelenítették 

meg a képző szakemberek fejlesztésének folyamatát a projektben: 
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1.ábra: A nemszakképzésicélú felnőtt-tanulásban résztvevő szakember 

fejlesztésének folyamata 

 
(Forrás: voorBeleid – PLATO, 2008:50) 

 

Az évtized során több a Socrates program Erasmus és Grundtvig 

alprogramjai által támogatott képzési programban bukkantak fel a 

felnőttoktatói professzió fejlesztését célzó törekvések, ilyen volt az Erasmus 

Grundtvig TEACH projekt 2003-2006 között időszakban (TEACH 2006), 

valamint az Erasmus EMAE (European Masters in Adult Education) 

projektek, melyek keretében felnőttképzési BA és MA curriculumok 

fejlesztését valósították meg felsőoktatási intézmények, ennek alapján újabb 

minőségi szintet léptek a felnőttoktatók/andragógusok professzionális 

fejlesztését és kutatási-fejlesztési kompetenciáit serkentő programok. Ezt 

egészítette ki az Európai Bizottság kezdeményezése, hogy feltárja a 

felnőttoktatói kompetenciákat. 

Az uniós professzió-fejlesztések projektalapú innovációjának további lépése 

volt a 2010-ben az ALPINE projektre épülő KeyCompetences of Adult 

Learning Professionals c. elemzés, melyben a felnőttoktatók 

kulcskompetenciáinak rendszerét értelmezték (KeyComp 2010). Az alábbi 

modell kimunkálásával egyértelművé tették, hogy a felnőttoktatásban 

résztvevő tanári szerep hatékonyan alkalmazható kompetenciák komplex 

rendszerét feltételezi: 
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2. ábra: A felnőttek tanulását segítő szakember kulcskompetenciái 

rendszerének grafikus ábrázolása 

 
(Forrás: Research voorBeleid 2010:11.) 

 

A KeyComp elemzés révén feltárultak azok a tényezők, melyek révén a 

felnőtteket oktató szakemberek kulcskompetenciái hozzájárulnak a felnőttek 

tanulásának hatékonysága és eredményessége növeléséhez. Ez jelentős 

előrelépést jelentett az AGADE projektben vázolt eredményekhez képest és 

különösen az ún. generikus kompetenciák vonatkozásában jelent meg 

egyértelműen a felnőttek tanulását segítő szakmai kompetencia, illetve a 

tudás – képesség és kompetencia háromszögére támaszkodó szakértelem kap 

figyelmet a minőség és hatékonyság fókuszában. 

A nemzetközi környezetben az UNESCO vállalta azt a szerepet, hogy 

kiemelten foglalkozzék a felnőttek tanulásának minőségi fejlesztésével, s ez 

az orientáció számos dokumentumban körvonalazódott a CONFINTEA V és 

a CONFINTEA VI közötti időszakban, tehát 1997 és 2009 között (Németh 

2015). Az ún.Belémi Cselekvési Keretrendszer (Belém Framework for 

Action 2009) kijelölte azokat a főbb irányokat, melyek kulcsszerepet 

játszhatnak egy teljesítményalapú felnőtt-tanulási felfogás megerősítésében. 

Ennek részeként a Minőség (Quality) téma lesz azon ernyő, melynek 

keretében a professzió-fejlesztés komoly figyelmet kap és a korábbi 

kutatások és elemzések, továbbá összehasonlító vizsgálatokra támaszkodva 

egyértelműen érvényesül annak felismerése, hogy minőségi felnőttoktatást 

és képzést kizárólag felkészült oktatókkal és képző szakemberekkel lehet 
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megvalósítani, akiknek magas szintű kompetenciái vannak, ezért fejlesztésük 

stratégiai kérdés lesz, melyet a belémi nyilatkoztat maga és a 2013-ban  és 

2016-ban tematizált keretbe szerkesztett Globális Felnőtt-tanulási és Oktatási 

Jelentés 2-3/GRALE2, GRALE3(Global ReportonAdult Learning and 

Education II 2013, III 2016) szintén határozottan jeleznek a minőség 

problematikájának részeként. 

 

A felnőttoktatói professzió fejlesztés és az összehasonlító 

felnőttoktatás-kutatási innovációk keveréke: Az ESRALE 

projekttől az INTALL Felnőttoktatási Akadémiáig 

A professzió-fejlesztés egyik jelentős formája és állomása volt az Erasmus 

ESRALE projekt, mely 2013-ban indult és világosan jelezte, hogy a 

felnőttek tanítása és tanulása terén a minőségorientált tananyagfejlesztésben, 

tehát felnőttoktatói mesterszak innovációjában érintett  és érdekelt 

felsőoktatási műhelyek szívesen lépnek tovább egy az ezredforduló után már 

hasonló témában professzió-fejlesztést megcélzó Erasmus Európai 

Felnőttoktatási Mesterszak (EMAE) projekt curriculumának 

korszerűsítésével (ESRALE honlap). A mesterszak innovációjának során 

olyan Európán átíveli szakmai közösség jött létre, melyben a téma 

szempontjából mértékadó egyetemek kutatási és fejlesztési potenciálját arra 

használták fel a partnerek, hogy az összehasonlító tanulmányok és 

elemzések sorával tárták fel a felnőttek tanulását és tanítását jelentős 

mértékben befolyásoló trendeket a 2014-től a Würzburgi Egyetemen évente 

megszervezett Adult Education Winter School keretében MA és PhD 

hallgatókkal.   

Ezen orientációkat tükrözi az a három elemző tanulmánykötet, melyeket a 

Firenzei Egyetem Kiadója (FUPRESS) jelentetett meg StudiesonAdult 

Education and Learning c. sorozatában (FUPRESS 2016, 2017). Az 

ESRALE projekt folytatásaként a partnerséget további fázisba formálni 

kívánó partnerek az Erasmus+ KA2 programrendszerben elindították 2016 

őszén a COMPALL projektet (ComparativeStudies in Adult and Lifelong 

Learnnig), mely nemcsak folytatta az ESRALE Winter School programot, de 

egyben további összehasonlító felnőttoktatási tanulmánykötetek készítését is 

vállalta, s ezek rendre meg is jelentek a Peter LANG kiadó gondozásában 

(pl. Egetenmeyer – Boffo – Schmidt-Lauff, 2017). 
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3. ábra: COMPALL kiadványok a Peter LANG kiadó gondozásában 

 

 

A COMPALL projekt érdekessége, hogy a mesterszakos és doktorandusz 

hallgatók bevonásán túl igyekezett gyakorló felnőttképzési szakembereket, 

tehát oktatókat, trénereket, módszertani és e-learning fejlesztőket bevonni a 

Winter School programba, mely hatékonyan szervezett kéthetes intenzív 

képzés évente nagyjából 8-12 tematikus csoportot indított 2016 és 2019 

között többnyire öt és tíz fő hallgatóval és két társ-moderátorral a 

programban résztvevő egyetemekről. Érdemes talán azt kis hangsúlyozni, 

hogy olyan egyetemek felnőttoktatással és képzéssel foglalkozó tanszékei 

működtek együtt, ahol eleve évek óta mesterképzési (MA) szintű 

felnőttoktatási/andragógia szak, illetve nevelés-tudományi doktori iskola 

működik, egyúttal más mesterszakok és doktori iskolák hallgatói is 

bevonhatók voltak a képzésbe. A doktorandusz hallgatókkal oktatóik 

témaspecifikus elemzéseiket megjelentethették a projekt égisze alatt kiadott 

gyűjteményes kötetekben.  

Az intenzív képzés már az őszi szemeszterben kezdetét vette on-line 

előadásokkal és szemináriumokkal, majd pedig minden egyes regisztrált 

hallgató egy általa választott, ország/térség-specifikus támat feldolgozott 

ahhoz a csoporthoz tartozóan, mely a téma részletes elemzését vállalta a 

Winter School idején, egészen pontosan annak második hetében. Az első 

hétre pedig a résztvevő hallgatók megismerték és közösen vitatták meg a 

nemzetközi környezetben, továbbá az európai közösség terében azonosítható 

felnőttoktatási és felnőtt-tanulási trendeket, jelenségeket (COMPALL 

honlap). A COMPALL Winter School témacsoportjai olyan kérdések 

összehasonlító elemzését vállalták, mint például az idő szerepe a felnőttek 

tanulásában, az UNESCO felnőttképzési szakpolitikai tevékenysége és ezek 
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nemzeti szintű adaptációja, a munka-alapú tanítási és tanulási módszerek 

jelenléte a felsőoktatásban, a tanuló városok/régiók és tanuló közösségek 

fejlesztése, felnőttoktatói és felnőtt-tanulói kompetenciák fejlesztése, 

valamint a professzió-fejlesztés stratégiái az EU-ban. Hangsúlyozzuk azt is, 

hogy jelentős figyelmet kapott a programban résztvevő hallgatók és oktatók 

részvételével elindított és formált LinkedIN közösség platformja, ahol 

tematizált dialógusok és eszmecserék zajlanak, melyek túlmutatnak a projekt 

idején és lehetővé teszik a szakmai párbeszéd folytatásátkultúrák és térségek 

közötti metszetben (COMPALL/INTALL LinkedIN). 

A Würzburgi Egyetemnek a felnőttoktatással és életen át tartó tanulási 

jelenségek tanulmányozásával foglalkozó műhelye mértékadó európai és 

Európán kívüli (pl. afrikai és ázsiai országokból nigériai, dél-afrikai, indiai) 

egyetemek bevonásával tovább vitte a COMPALL eredményeket és folytatta 

az évente szervezett Winter School programot immáron felnőttoktatási 

akadémiák (Adult Education Academy) ernyő alatt, de azt innovatív módon 

tovább is fejlesztette a projektalapú nemzetközi partnerség, melybe 

bekapcsolódott két nem felsőoktatás szereplő, egyrészt az Európai 

Felnőttoktatási Társaság (EAEA) és a Német Népfőiskolák Szövetségének 

(DVV) Nemzetközi Intézete (DVV International), segítségükkel pedig 

jelentős számban bevonhatóvá vált fiatal szakemberek részvétele a világ 

számos térségéből és országból, például palesztin, török, grúz felnőttoktatási 

szakemberek részvétele, akik gyakorlat-orientált prezentációkat tartottak és 

ezek segítségével komoly figyelmet kapott továbbra is a professzió-

fejlesztés. 

De megfigyelhető, hogy a felnőttek tanulásának ügyét támogató, abban 

résztvevő kormányközi szervezetek (pl. UNESCO, OECD, ILO, stb.) és a 

nem-kormányzati szereplők (pl. EAEA, ICAE, ESREA, DVV International, 

stb.) intenzíven képviseltetik magukat a programban előadásokkal, 

kerekasztalban való részvétellel, vagy akár on-line megnyilvánulásokkal. 

Az Erasmus+ KA2 INTALL projekt másik érdekes és egyben innovatív 

jelensége, hogy létrejött az ún. INTALL@home oldal a projekt honlapján 

(INTALL honlap), melynek segítségével azokat a hallgatókat segíti a 

projekt, akik személyesen nem tudnak részt venni a felnőttoktatási 

akadémiákon, de szívesen mélyednek el egy-egy témában. Számukra 

fejlesztette a projekt a nemzetközileg is mértékadónak tekintett két 

összehasonlító témának, tehát a fenntarthatóság és a professzió-fejlesztés 
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kérdésének a platformját, ahol a két témához illeszkedő kérdésekről, 

jelenségekről tudhatnak meg aktuális és lényeges információkat, 

kapcsolódhatnak tematikus feladatokhoz, stb. Mindezt kiegészíti a 

foglalkoztatás témájával foglalkozó platform is, amely szintén hozzájárul az 

ismeretek gyakorlati példákra épülő bővítéséhez. 

Az INTALL projektben további elemző kötetek jelentek meg, immáron több 

folyóiratban kapott lehetőséget a közösség, hogy közzé tegye összehasonlító 

elemzéseit, így a Ljubljanai Egyetem periodikájában 

(AndragoskaSpoznanja/Studies in Adult Education and Learning), a Firenzei 

Egyetem felnőttoktatási témájú könyvsorozatában (StudiesonAdult Learning 

and Education), illetve a Belgrádi Egyetem andragógai témájú folyóiratában 

(AndragogicalStudies). 

 

4. ábra: INTALL összehasonlító elemzések neves felnőttképzési 

folyóiratokban 

 

 

Az INTALL projekt bár idén lezárul, de a partnerségben formált 

felnőttoktatási akadémia programja folytatódik, egyben témaspecifikus 

irányai igazodnak az aktuális trendekhez, kérdésekhez. Ennek alapján 

megjelenik az előzetesen szerzett tudás mérése és értékelése, az aktív 

állampolgárság témája, az egyetemi környezetben zajló tanítás és tanulás 

COVID-19 okozta jelenségei, globális hálózatok és szervezetek hatása, a 

fiatal felnőttek foglalkoztatásának támogatása a felsőoktatás bevonásával, a 

nemzetközi felméréseknek a nemzeti felnőttoktatás-politikákba történő 

integrálása, a vállalkozások környezetében zajló életen át tartó tanulási 

jelenségek és gyakorlatok elemzése. 
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Következtetések 

Elemzésünkben arra próbáltunk rámutatni, hogy milyen érdekes és 

különleges folyamat mentén alakult az elmúlt negyedszázadban a 

felnőttoktatói professzió fejlesztése az Európai Unióban és hogy ezen 

történések milyen módon kapcsolódtak a felnőttek tanulását és tanítását 

vizsgáló összehasonlító elemzések és kutatások minőségi megújításához. 

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a nyitott és valóban átlátható evolúció – 

már amennyiben mindez annak tekinthető – minden náció felnőttoktatási 

szakembere, valamint kutatási és fejlesztési szakértője számára elérhető és 

hozzáférhető volt és az ma is.  

A kérdés az, hogy vajon a magas szintű szaknyelvi képességet és kutatói 

kompetenciát és tájékozottságot feltételező területen miért olyan kevés hazai 

szakember vesz részt az együttműködésre és partnerségre építő 

tevékenységben. Ennek megértése további elemzéseket igényel. Számunkra 

már az is nagy eredmény, hogy az olyan projekt-alapú innovációk, mint 

például az INTALL lehetőséget teremt arra, hogy minőségi ismereteket 

gyűjtsünk és osszunk meg szakmai és tudományos közösségben nemzetközi 

trendek figyelembevételével, s ehhez felhasználjuk a személyes és on-line 

terek (pl. WueCampus moodle platform) adta vegyes/hibrid tanítás és 

tanulás formáit. 

 

 

Felhasznált irodalom 

 Andragoske Studije/Andragogical Studies - AndragogicalStudies 

(as.edu.rs) (Megnyitva: 01_02_2021) 

 Andragoska Spoznanja/Studies in Adult Education and Learning - 

Studies in Adult Education and Learning (uni-lj.si) (Megnyitva: 

01_02_2021) 

 Atanasova Milka – Dockrell Richard – Graeßner Gernot – Németh 

Balázs – Tereseviciené Margarita – Walber Markus (2006): TEACH 

– Teaching Adult Educators in Continuing and higher Education. 

Torun, Copernicus University 

 Brookfield Stephen (1988): Training of Educators of Adults. London 

– New York, Routledge 

http://www.as.edu.rs/?l=en#:~:text=Andragogical%20Studies%20is%20a%20scholarly%20peer-reviewed%20journal,%20devoted,of%20issues%20relevant%20not%20only%20for%20Serbia,
http://www.as.edu.rs/?l=en#:~:text=Andragogical%20Studies%20is%20a%20scholarly%20peer-reviewed%20journal,%20devoted,of%20issues%20relevant%20not%20only%20for%20Serbia,
https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja


Németh Balázs 

226 

 COMPALL projekt honlap - Startseite - 

FakultätfürHumanwissenschaften (uni-wuerzburg.de) (megnyitva: 

20_06_2020) 

 Professional Network forAdult Education and Lifelong 

LearningLinkedIN - https://www.linkedin.com/groups/8445381/ 

(Megnyitva_01_02_2021) 

 Delors, et. al (1996): Learning: the Treasure Within. Paris, UNESCO 

 Durkó Mátyás (1968): Felnőttnevelés és népművelés. Budapest, 

Tankönyvkiadó  

 Egetenmeyer Regina (2000): Comparative Adult and Continuing 

Education: A Guiding Essay. In: Egetenmeyer, Regina – Boffo, 

Vanna – Kröner, Stefanie (szerk.): International and Comparative 

Studies in Adult and Continuing Education. Firenze, Firenze 

University Press. 17-30. p. 

 Egetenmeyer Regina – Schmidt-Lauff Sabine – Boffo Vanna 

(szerk)(2017): Adult Learning and Education in International 

Contexts: Future Challenges for its Professionalisation. Studies in 

Pedagogy, Andragogy and Gerontagogy. No. 69. Frankfurt am 

Main, Peter LANG 

 ESRALE projekt honlap – http://esrale.org(megnyitva: 20_06_2020) 

 Európai Bizottság (1995): Fehér Könyv az oktatásról. Tanítás és 

tanulás. Útban a tanuló társadalom felé. Luxembourg. EUR-OP 

 European Association for the Education of Adults (2006): Adult 

Education Trends and Issues in Europe. Brussels, EAEA 

 Freire Paulo (1970): Pedagogy of the Oppressed. New York. The 

Continuum International Publishing Group 

 Illich Ivan (1975): A társadalom iskolátlanítása. In: Valóság 11. 

Évf.11. sz. 84-93. p.  

 INTALL projekt honlap - Home - FakultätfürHumanwissenschaften 

(uni-wuerzburg.de) (megnyitva: 20_06_2020) 

 Jääger Tina – Irons John (szerk.) (2006) Towards Becoing a Good 

Adult Educator. Project No. 114092-CP-I-2004-I-EE-Grundtvig-GII 

Brussels: EAEA 

 Lindeman Eduard (1926, Reprint 1989): The Meaning of Adult 

Education. Norman, University of Oklahoma – Harvest House 

https://www.hw.uni-wuerzburg.de/compall/startseite/
https://www.hw.uni-wuerzburg.de/compall/startseite/
https://www.linkedin.com/groups/8445381/
http://esrale.org/
https://www.hw.uni-wuerzburg.de/intall/home/
https://www.hw.uni-wuerzburg.de/intall/home/


A felnőttoktatói professzió fejlesztése az Erasmus+ KA2 intall projekt keretében 

227 

 Maróti Andor (2010): Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás. 

Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 

 Ministry of Reconstruction (1919, Reprint 1980): The 1919 Report. 

(Reprinted) Nottingham, the University of Nottingham 

 Németh Balázs (2013): The Limits and Divisions of Adult and 

Continuing Education in 20th Century Modern Europe. Historical 

and PoliticalDimensions and Patterns. In: Käpplinger, Bernd – 

Lichte, Nina – Haberzeth, Erik – Kulmus, Claudia (szerk.): 

ChangingConfigurations of Adult Education in Transitional Times – 

ConferenceProceedings. Berlin, Humboldt Uni. zu Berlin. 633-642. 

p.  

 Németh Balázs (2015): Lifelong Learning for All Adults? A New 

Concept for UNESCO - Limits and Opportunities for a Changing 

Inter-Governmental Organisation. In: Milana, Marcella – Nesbit, 

Tom (Szerk.): Global Perspectives on Adult Education and Learning 

Policy. London, Palgrave Macmillan, 165-178. p. 

 Németh Balázs (2019): Professional Development in Adult 

Education. The Role of Research and Development ProjectsIn: 

Fodorné, Tóth Krisztina - Németh, Balázs (szerk.): Felsőoktatási 

innovációk a tanulás korában: a digitalizáció, képességfejlesztés és a 

hálózatosodás kihívásai. Pécs, MELLearN Felsőoktatási Hálózat az 

életen át tartó tanulásért Egyesület, 366-378. p. 

 Picht Werner – Rosenstock (1926): ImKampf um die 

Erwachsenenbildung. Leipzig, Erlag Quelle & Meyer, 193-197. p. 

 Research voor Beleid – PLATO (2008): ALPINE - Adult Learning 

Professions in Europe – The Study of the Current Situation, Trends 

and Issues. Zoetermeer, PANTEIA 

 Research voor Beleid (2010):KeyComp - Key Competences for 

Adult Learning Professionals. Zoetermeer: PANTEIA 

 Studies on Adult Learning and Education – Firenze University Press 

-https://fupress.com/collane/studies-on-adult-learning-and-

education/122 (Megnyitva: 01_02_2021) 

 Sava Simona – Novotny, Petr (Szerk.) (2016): Researches in Adult 

Learning and Education: The European Dimension.Firenze, Firenze 

University Press 

https://fupress.com/collane/studies-on-adult-learning-and-education/122
https://fupress.com/collane/studies-on-adult-learning-and-education/122


Németh Balázs 

228 

 Slowey Maria (Szerk.) (2017):Comparative Adult Education and 

Learning. Authors and Texts. Firenze, Firenze University Press 

 Unite Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

(2009): Belém Framework for Action. Harnessing the power and 

potential of adult learning and education for a viable future. Paris, 

UNESCO 

 UNESCO Institute for Lifelong Learning (2014): Second Global 

Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL 

 UNESCO Institute for Lifelong Learning (2016): Third Global 

Report on Adult Learning and Education. Hamburg, UIL 

 WueCampusPlatform 

https://wuecampus2.uniwuerzburg.de/moodle/login/index.php 

(Megnyitva: 01_02_2021) 

https://wuecampus2.uniwuerzburg.de/moodle/login/index.php


 

229 

Szeitz János 

FELNŐTTFEJLESZTÉS KORUNK 

TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁGPOLITIKAI 

VISZONYAIBAN 

 

 

Abstract: The varioussocial and economic policy powers is discussed in an 

extensiveliterature, theystrivefor a comprehensivedescription of 

scientificworks of politicalscienceaboutstates and ways of operation of 

politicalpowers of society in ourtime. The topic is discussed in context of 

socialsciencesas a whole, buteven the ‘most dedicated’ of 

themareoftenuncertain. I believethatone of the reasons - amongotherthings - 

in the transformednature of politicalpowers, the growingpersonal and 

commoneconomic interest of thosewhominvolved in goverments, which is 

closely linked to the deepeningtensionsbetween the politicalpowers.The 

result of both is the almost unlimiteddomination of economicpower over 

social policy, both in “democratic” ordictatorialgoverments.And all of this, 

supported by consciousorinvoluntaryemotional and cognitiveattitudes of 

majority of citizensactive in local politicstoday, stems from a lack of 

knowledgedistorted by confusedideologiesfor the vastmajority of 

voterslivingunderincreasingconsumption of products and 

information.Withfewexceptions, social policy training has beenrelegatedto 

the background in traininginstitutionsdesignedtoserve the 

constructiveformation and development of adulthood in allcountries of the 

world.At the sametime, in a decade, more and more studies by 

universitylecturershaveappeared in manycountries of the world and discuss 

the needforsocial policy training, whichrequires more coordinated  in-

depthresearch, developmentactivities and financialsupport by 

constructivecountries.
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A felnőttfejlesztés krízise? 

Az emberek – régiók, országok, etnikumok, családok élete nem úgy alakult, 

ahogyan azt száz vagy akár ötven éve elképzelték, legalábbis feltételezték 

tudósok, művészek vagy akár az irodalmat, a valós és álságos híreket 

befogadó „egyszerű” polgárok. A huszonegyedik századra jósolt „aranykor 

hajnala” nem virradt fel és amint egyre beljebb haladunk ebbe a századba – a 

csodálatos technikai fejlődés – abból is elsősorban az ismeretekhez jutás 

kitárulkozása – ellenére vagy éppen annak torzulásaiból fakadón az 

elmélyülőn szélsőséges társadalmi problémák és természeti katasztrófák 

kényszerében, fenyegetésében élünk. Az Ember alakította így és mégis az 

egyszerű dolgos polgárban és a tudósban is a megválaszolatlan (ma még 

megválaszolhatatlan?) kérdések sokasodnak. A megoldási valószínűségek 

még elképzelhető széles skáláján egy dolog látszik bizonyosnak: csak a 

társadalmi együtt-gondolkodásban kialakuló konstruktív cselekvések 

vezethetnek a ma még csak feltételezhető konstruktív társadalmi lét 

kibontakozáshoz. Ehhez azonban a polgárok társadalmi (helyzetük, jogaik és 

kötelezettségeik) és természeti ismereteik, az ismeretek alkalmazásához 

szükséges képességek, készségek fejlesztése szükséges, hogy alkalmassá 

legyenek a konstruktív alkalmazások akaratára és a megvalósító 

cselekvésekre. Egy közhelynek tűnő dolgot előre kell bocsájtani: nincs olyan 

természeti törvény, amely a földi emberi létet minden változás ellenére 

megtartja! És ebből legalább négy dolog adódik: (1) miképpen ismeri fel a 

polgár, hogy melyek az elkerülhetetlen társadalmi-természeti konstruktív 

cselekvésalkalmazások; (2) ha felismeri van e lehetősége a konstruktív 

cselekvésalkalmazásra. (3) A tudományok (természet- és 

társadalomtudományok együttese) miként képesek segíteni azt, vagyis 

együttműködni az Emberrel. (4) A társadalom- és gazdaágpolitikai hatalmak 

képesek e ebben az Emberrel együttműködni. 

Mind a négy dolog feltételezett mibenlétét (szükségességét) számos kutatás 

magyarázza, mint a változtatás számos – valós – követelményét és feltételét; 

a követelmények és feltételek kielégítettlenségének bizonyított és 

feltételezhető következményét. Ma még (és remélnünk kell, hogy csak még) 

a nemzetközi szervezetek és néhány regnáló politikai hatalom „jó szándékú” 

cselekvései mellett és azokkal ellentétben a hatalmak többségének tudatos 

beavatkozásával a konstruktív társadalmi lét lehetőségét jelentő cselekvések 

korlátozásának korát éljük.  
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Ennek feltételezett és elkerülhetetlennek ítélt tragikus következményei 

elkerülésének lehetőségeit a tudományok – minden igyekezetük ellenére sem 

tudták kimunkálni még, ám ha kimunkálják majd, annak bitokában vajon a 

hatalmak és az Emberek hajlandók lesznek-e – és ez nem csupán jámbor 

óhaj, hanem a lét megtartásának egyetlen esélye, követelménye – a 

konstruktív cselekvésre? Nem tudjuk, de fel kell tételeznünk, hogy igen! És 

e feltételezésnek tudatosulni kell és cselekvésre ösztönzővé kell válni az 

emberek döntő többségében. 

Amikor azt mondjuk, hogy az Ember, értve ez alatt általánosságban mind a 

hét és félmilliárdot, vajon helyesen vonatkoztatunk-e bármely, az emberrel 

összefüggő, reá vonatkoztatható kérdésben, problémafelvetésben? Ugyanis 

úgy tűnik – köznapian szólva – ez nem több, mint egy költői kérdés, hiszen 

az emberek nagy többsége nem rendelkezik azokkal a döntési lehetőségekkel 

(ismerettel, tudással és joggal, lehetőséggel sem és nagyobb részt éppen 

ebből adódóan a cselekvési akarathoz szükséges felismeréssel sem) amelyek 

szükségesek volnának egy vagy több, kisebb vagy nagyobb
41

 valamilyen 

személyes, közösségi, társadalmi konstruktív cselekvéshez. A kérdést mégis 

fel kell tenni – mert akár számonkérhető, felelőségre vonható valamennyi 

egyes ember (közösség, intézmény stb.) akár nem – annál az egyszerű oknál 

fogva, hogy a személyi és kollektív felelősséget mind gyorsabban és 

erőteljesebben növeli a fel- és megismerés mind kiterjedtebben növekvő 

hozzájutási lehetősége előnyeivel és veszélyeivel egyaránt. Mindez úgy, 

hogy az élet „praktikus” technikai alapú kényszerítései mind több ismeret 

elsajátítását teszi szükségessé és feltételezhető, hogy ezt a társadalom felnőtt 

tagjainak nagyobb hányada ugyan kényszerítetten, de fel is vállalja azt. A 

hozzájutási lehetőség és kényszer konkrét megléte nem jelenti az ismeretek 

elsajátításának, konstruktív alkalmazásának bizonyosságát, még átfogóbb 

ismeretek birtokában sem. A társadalomtudományok ugyan feltárták és 

elemezték (a jelen ismeretek birtokában) a fel- illetve megismerés 

személyiségi, közösségi, társadalmi- és gazdaságpolitikai összefüggéseinek 

mentális és kognitív mibenlétét, lehetőségeit, korlátait, azonban ennek 

társadalmi érvényesülése az ez irányú elégtelen társadalom ismereti és a 

társadalmi méretű képzés következtében elmaradt.  

                                                 
41 Mi „kisebb vagy nagyobb” a társadalmi magatartást illetően, annak tárgyalása túl messzire 

vezetne, nem fér bele jelen írás kereteibe. 
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Hangsúlyoznom kell, hogy a társadalom politikai, gazdasági hierarchia 

teljességében, nem leszűkítve a munkavállalók körére. 

 

Válaszok keresése: szükséges, lehetséges, elégséges 

Számunkra az a kérdés, hogy az adott társadalom gazdasági, politikai 

hierarchiában (a hatalom és a demokrácia perspektívájában) a személy 

konkrét társadalmi jelenlétében konstruktív vagy destruktív gondolkodása 

(gondolati cselekvése), magatartása, társadalmi cselekvése mikor, hogyan 

válik elfogadhatóvá vagy elítélhetővé. Vagyis a felnőttfejlesztése a 

szakképzéstől a felnőttlét egészére kiterjedően a társadalom morális, etikai, 

politikai, vagyis a leszélesebb értelmezésben kulturális mibenléte 

megismerésének, értelmezésének, befogadásának segítéséig az adott 

társadalmi viszonyokban miként fogalmazható meg korunkban. Mi 

szükséges, mi lehetséges, mi elégséges.  

Az ítéletalkotás (a döntés indítéka) felvetésénél a megismerés hozzájutási 

lehetőségből indultunk ki. A lehetőség a szükségesség kielégítésének 

előfeltétele, de mindig korlátozott terjedelemben és minőségben áll 

rendelkezésre. A társadalmilét tapasztalatainak gyarapodása rendre új 

kérdéseket vet fel, amelyek megválaszolása a társadalomtudományok új és 

újabb kihívásait, kényszerét konstruálják. Csak feltételezni tudjuk, hogy az 

egyes kihívások – a kihívások változásai kölcsönhatásainak tudományos 

feltárása mikor és mennyire válik alkalmazhatóvá a társadalmi lét, abban a 

technikai fejlesztések és alkalmazások jelen folyamatainak korrekciójára. A 

témánkra vonatkozó irodalmat tekintve, szinte feleslegesnek tűnik annak 

deklarálása, hogy a tudományos munkásságok eredményei önmagukban 

„csupán elengedhetetlen kellékek” a társadalmi lét fejlesztéséhez, 

korrekciójához és abban foglalva a hatalom a demokrácia és a felnőtt 

társadalmi lét bonyolult (legalább is annak tűnő) összefüggések 

„kezeléseinek” kimunkálásához, alkalmazásához. Az egyes társadalmak 

létének minőségét a regnáló politikai hatalom és a globális gazdasági 

hatalom akarata (önfenntartásuk akaratát tekintve cselekvési 

kényszerűségük) alakítja a helyi – földrajzi helyzet, természeti adottságok, 

történelmi-, kulturális állapotok adottságaira építkezve, azokai fel- és 

kihasználva. A természettudományok (technikai, elektronikai stb.) képesek 

bizonyos társadalmi kényszerítésekre, a társadalomtudományok azonban az 
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aktuális társadalmi állapotban nem. A kormányzás feladatai (közigazgatás, 

jogrend, tudományok, művészetek támogatása, nemzetvédelem stb.) 

tudományosan megfogalmazhatók, a politikai hatalom, mint uralkodás 

gyakorlása azonban nem, csupán a kritikája. Több ezeréves múltja van ennek 

a gyakorlatnak, amit a művészetek olykor megfoghatóbban, érthetőben 

tárnak fel, mint a tudományok.  

Mindebből talán megalkothatjuk az a következtetést, hogy (esetünkben) a 

felnőtt Ember ugyan számos és egyre növekvő mennyiségű ismerethez 

juthat, amelyek alkalmazásával fejlesztheti anyagi, mentális jolléte igényei 

fejlesztéséhez szükséges ismereteit, tudását, de azok realizálása (bármely 

társadalmi rétegbe tartozzon is) a politikai és gazdasági hatalom által 

támogatott vagy korlátozott. A támogatás önmagában is korlátozott a 

hatalom érdekei, ideológiai, politikai önmeghatározottsága, 

gazdaságpolitikája által. És ez már önmagában is felveti, indokolja és 

magyarázza a felnőttek társadalompolitikai képzésének szükségességét, 

amikor a személyben megválaszolásra vár a kérdés: mit kellene tennem a 

jóllétem növelés (vagy megtartása) érdekében? Az adott politikai, gazdasági 

hatalmi rendszerben mi a lehetséges; – a lehetségesnek mik a 

kötelezettségei; – a kötelezettségek elfogadásának mik a következményei; – 

és mindennek milyen erkölcsi követelményei vannak. Ezek ismert kérdések 

azonban, csak kiindulások, amelynek végig gondolása a kérdések sokaságát 

veti fel, ha felveti! Demokratikus társadalmi rendszerekben – mert a 

lehetőségek adottabbak, a polgárok többsége ismeretei „mértékében”, ugyan 

ideológiai elkötelezettsége, erkölcsi attitűdjei által befolyásoltan él a válasz 

megfogalmazásával, diktatúrákban (leplezett vagy nyílt) a kérdés, ha fel is 

merül (s sokakban valószínűleg felmerül) köztudott, hogy a válasz 

lehetőségek korlátozottak, és a korlátozások meggátolják a személy 

léthelyzete alakítás számára optimális megfontolásait. Ám, ha korlátozottak 

is ma már – az internetnek „köszönhetően” a válaszkeresés ingere 

mindinkább növekszik igaz és hamis válaszok „szolgáltatásával egyaránt. És 

itt rögtön kapcsolódik egy másik, a felnőttfejlesztésre vonatkozó fontos 

dolog: korunkban a válaszkeresés megtanulása. Feltételezem, hogy ez a 

jövőben terebélyesedni fog és a polgárok többsége társadalompolitikai 

ismeretének, kultúrájának minősége jelentősen meghatározza a politikai, 

gazdasági rendszerek alakulását. Ennek azonban van még legalább egy 

feltétele, követelménye: a polgárnak fel kell ismernie, hogy a politikai 
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hatalmak nem mindenhatóak, egy része már békés úton leváltható, a 

gazdasági hatalmak azonban (ma még) nem. Ennek a dichotómiának a 

feltárása azonban még várat magára. 

Az utóbbi fél évszázadban a művelődés (a tanulás valamennyi formájának, a 

természet, a társadalom, a gazdaság, a művészetei alkotások 

megismerésének) lehetőségei kiszélesedtek. Ismert és többféleképen 

magyarázott, hogy az internet világot átfogó kiteljesedésével a képi, írásos, 

szóbeli információval lehetővé vált a föld szinte valamennyi pontján való 

egyidejű „jelenlét” valós vagy torz képe; hogy a túrizmus fellendülésével 

lehetővé vált a fejlett (fejlettebb) országok eltérő kultúrát hordozó 

polgárainak nagyszámú személyes jelenléte más országokba; más részről a 

véget nem érő helyi háborúk és nyomor kiváltotta menekülő-népvándorlás 

felgyorsította a kultúrák keveredését, egymás kultúrájának kölcsönös 

alakítását. Mindez – még több más társadalmi, gazdasági hatással 

egyetemben – a valamennyi országban regnáló politikai hatalmak 

kénytelenek (kényszerítve vannak) újra és újra gondolni a gyorsan 

formálódó társadalomi, kulturális, mentális és gazdasági stb. változásokat, 

azok következményeit és követelményeit és dönteni az alkalmazkodás 

mikéntjéről. A döntések azonban – kevés kivételtől eltekintve – rövidtávúak 

és ez jelentősen korlátozza a felnőttfejlesztést, és benne a szakmai képzések 

alakítását, fejlesztését is. A demokrácia fejlesztését szolgálni hivatott 

társadalompolitikai képzést pedig (nagyon kevés ország kivételével, még a 

fejlett országokat is beleértve) elhanyagolják vagy tudatosan háttérbe 

szorítják. Az utóbbi húsz évben a társadalompolitikai hatalmaknak ezt a 

magatartását mind több tanulmány, konferencia tartalom tárgyalja, elemzi, 

bírálja. 

A 21. század első évtizedétől a demokráciákban az emberi létet az ellentétes 

tendenciák sokaságának két megában foglaló mibenléte: a technika fejlődés 

beláthatatlan, az azt művelőkön túl az emberek számára (különösen a 

köznapi létet alakító jelentőségüket tekintve) megismerhetetlen tartalmai; 

ugyanakkor a II. világháború, majd a 90-es években kibontakozó 

(kibontakozásra utaló) társadalmi (társadalmak közötti) konszolidációval 

ellentétes hatalmi törekvések, a globálisnak nevezett gazdasági törekvéseket 

kiszolgáló autokratikus gyakorlatok erősödnek fel. Számos írás foglalkozik 

ezzel. Sokukkal az a gondom, hogy vagy elhamarkodott ítéleteket alkotva, 
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magyaráznak, vagy „joviális” megoldásokat követelnek, vagy csupán 

pártérdekeket kívánnak érvényesíteni.  

Ekkehard Nuissl Politische Erwachsenenbildung und ihre Krisen (Politikai 

felnőttképzés és válsága) című munkájára utalok, amelyben a politikai 

képzés múltjával és jelenével foglalkozik, aminek keretében – 

elkerülhetetlenül – kitér a hatalom és demokrácia régi és jelen problémáira. 

A múlt: „A felnőttkori politikai oktatás története egybeesik a felnőttképzés 

egészének történetével; A (kvázi intézményesített) kezdetektől a 18. század 

végén a polgári oktatási körökben, és még egyértelműbben a 

munkásmozgalommal összefüggésben a felnőttképzés önmagában is politikai 

funkciót töltött be.” Erre visszatekintve és hangsúlyozva főként Horst 

Siebertre hivatkozik, aki 1978-ban úgy nyilatkozott: a politikai oktatás 

feladata, hogy átláthatóvá tegye a tudományos és technikai fejlődés és a 

demokrácia fejlesztés közötti antinómiákat. „Húsz évvel ezután – manapság 

(2016-ban Sz.J.) írja Nuissl – egyre több szó esik a továbbképzésről, és ez a 

kifejezés egyértelműen a szakmai referenciához kapcsolódik. A 

’felnőttképzés’ általában az általános oktatás és a ’politikai felnőttképzés’  

az általános felnőttképzés egy részének marginális szerepét játssza csak a 

diskurzusokban.” E. Nuissl elemzi H. Siebert meghatározását, amely szerint 

a politikai képzésnek két területe van. Az egyik a tantárgyi képzésen belül 

(szakmai, erkölcsi, művelődési stb.) az azzal összefüggő politikai tartalom 

bemutatása, a másik a társadalompolitikai képzés. Ennek elfogadásában és 

elutasításában egységes állásfoglalás napjainkig nem alakult ki, elfogadva, 

hogy politikai (másutt társadalomismereti, alkotmánytani stb. a megoldást 

nagyon széles és ellenmondásokkal terhelt spektrumba tárgyalva) képzés 

nélkül demokrácia nem valósítható meg. „Még az egész életen át tartó 

tanulás fogalmának megvalósítási célja ugyan a „civil társadalom” – eddig 

- valójában nem vezetett a politikai oktatás megközelítésének 

reneszánszához. A szocialista rendszerek összeomlását követően a 

kapitalizmus és a szocializmus vagy a kommunizmus lehetséges 

szisztematikus összehasonlításának feleslegessé válása kétségtelenül 

megfosztotta a politikai oktatást legfontosabb tárgyáról; a különböző 

társadalmi modellek összehasonlításától. Bénító hallgatás terjedt el a 

politikai oktatási munkában az emberi együttélés alapvető elveinek 

kérdésében, holott éppen ez az a terület, ahol sürgős szükség van a 

beszédre.”  
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Egy adott országban a hatalom; a hatalom és a polgárok viszonyának, 

együttműködésének, vagyis a demokrácia állapotának megítélése a 

polgárok joga: a megítélés korlátozások nélkül. Minden más megítélés ezt 

segítheti vagy gátolhatja. Úgy gondolom, hogy ez a jog abból következik, 

hogy a demokrácia a polgárok tulajdona. A hatalom kötelező feladata ennek 

a tulajdonnak a védelme. Ennek bonyolult összefüggései vannak, amelyek 

kifejtésére itt nincs lehetőség, ám az összefüggések irodalmi megismerésére 

széleskörű irodalom áll rendelkezésre, a személyes tapasztalatok pedig 

adottak észlelésük, feldolgozásuk mélységéig. A megítélési joggal való élés, 

a demokráciának, mint tulajdonnak használata azonban azok tartalmának, 

működésének ismeretét teszi szükségessé, a polgár és a hatalom gyakorlói 

számára egyaránt. Ez olyan evidens kijelentésnek tűnhet, mintha a 

megemlítésénél több figyelmet nem igényelne. Az evidenciát a társadalmi és 

gazdasági kényszerekből fakadó követelmények teszik bonyolulttá. Ismert (a 

polgárok többsége által azonban, csak a felületén ismert) dolgok a 

kormányzásra vonatkozóan: a jogalkotástól a közbiztonság fenntartásáig, a 

nemzet (honvédelem) megóvásától, nemzetközi biztonságig, 

együttműködésig; a juttatások és járandóságok biztosításától a 

nemzetgazdálkodás fejlesztéséig; a tudományok, a tanulási, képzési 

intézmények fenntartásától a legszélesebb értelembe vett kultúra ápolásának, 

fejlesztésének támogatásáig. Ma még talán nem túlzás kijelenteni, hogy a 

kormányok, a társadalmi hatalmak többsége a felsorolt fenntartás, megóvás, 

együttműködés, támogatás, fejlesztés feladatokat, mint szolgáltatást 

hatalmuk önös fenntartási törekvéseik alá rendelik.  

 

A társadalmi ismeretek fejlesztése szükségességének felismerése a 

hatalom részéről 

Nem egyedül álló a Németországi Alsó-Szászországi parlament (des 

Niedersächsischen Landtages) elnökének ELIGAZÍTÁSA egy parlament 

döntéséről (Hannover, 11.10.2016): „A demokráciának politikai oktatásra 

van szüksége” – és egyben a politikai oktatás új állami központjának és 

teendőinek meghatározásáról Alsó-Szászország számára.  „A politikai 

oktatás nagy jelentőséggel bír demokráciánk és társadalmunk számára, és 

meg kell erősíteni. - Alsó-Szászország az egyetlen szövetségi állam, 

amelynek nincs állami központja a politikai oktatáshoz. A bezárás után 
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(kiemelés Sz. J.- a 90-es években) a regionális központ sok feladatát más 

intézmények vették át. Köszönet illeti mindazokat, akik továbbra is 

elkötelezettek Alsó-Szászországban a politikai oktatás mellett.” Továbbá egy 

nagyon fontos, a demokratikus kormányzásra utaló döntés: „Az Alsó-

Szászország Állampolgári Oktatási Központ politikai egyensúlyát és 

munkájának eredményességét az összes parlamenti csoport tagjaiból álló 

kuratórium biztosítja,” Hasonló a kormányok magatartása e kérdésben 

többek között Finnországban, Svédországban, Ausztriában. Ugyan ezt a 

szintet még nem érték el, de a törekvés látszik Görögországban, Írországban, 

de Japánban és Dél-Koreában, Indonéziában is
42

, ha eltérő 

megfogalmazásban is.
43

 Ezt, itt részleteiben tárgyalni külön feladatot 

igényelne és terjedelme miatt sem lehetséges.  

Úgy vélem azzal szolgálhatom a téma részletesebb tárgyalását és 

megvitatását (amennyiben arra valaki elszánja magát), hogy az alábbiakban 

a témával összefüggő, azt részleteiben tárgyaló irodalomból néhányra, rövid 

utalással felhívom a figyelmet. Ezzel arra is utalni kívánok, hogy mi 

formálta a témával összefüggésben saját gondolataimat. 

Tomasz Szkudlarek (University of Gdańsk, Poland) EDUCATION AND THE 

POLITICAL
44

 (2013) kötetében a következő összefoglalást teszi „Annak 

ellenére, hogy az oktatástudósok és kutatók közösségében folyamatosan 

érdeklődtek a politikai kérdések iránt, az oktatási és politikai elméletek 

közötti kapcsolatot még mindig alábecsülni látszik. […] sok eddig írott 

jelentős szöveg közös vonása, hogy az oktatásról a nagyszabású, gyakran 

utópisztikus politikai projektek részeként gondolkodnak, amelyek a „jobb” 

(racionális, republikánus, demokratikus és így tovább) társadalmak 

megalkotását jelentik. […] …nincs elméletünk.  

Jacques Ranciere-el Nicolas Roubertou-Feilel készült interjúja – 2020 április 

– részlet.
45

  

[…] Általánosságban a kormányzó elitek mind nehezebben tűrik el, hogy 

napirendjüket egy népnek nevezett szereplő a maga önálló 

                                                 
42 A felsorolás nem behatárolás, csupán utalás és több ország is ide sorolható. 
43 Hasznosnak vélek egy átfogó feltárást a felnőttek politikai képzésének állapotáról, a 

felnőttfejlesztési és a szakami képzés egészén belül értékelve a 2010-től rendelkezésre álló 

országos adatok elemzésével, az egyes országok politikai rendszere, társadalmi rétegeződése, 

gazdasági szerkezete és a lakosság vagyoni differenciáltsága alapján.  
44 file:///C:/Users/Felhasználó/Downloads/Education_and_the_Political_New_Theoreti.pdf 
45 http://www.magyardiplo.hu/2010-aprilis/179-harom-kerdes-jacques-rancierehez 

about:blank
http://www.magyardiplo.hu/2010-aprilis/179-harom-kerdes-jacques-rancierehez
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megnyilvánulásaival néha megzavarja. Amúgy a nekik diktáló gazdasági 

hatalmasságok arra ösztönzik őket, hogy szisztematikusan semmisítsék meg a 

szociális vívmányokat.  

Thomas Krüger (Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung) szerint 

„A demokrácia csak akkor működhet sikeresen, ha az állampolgárok 

demokratikus elkötelezettsége támogatja. Mindenkinek hozzá kell járulnia a 

demokratikus társadalomhoz elképzeléseivel, fokozott társfelelősségével és 

részvételével. […] A civil társadalom a társadalmi integráció helyszíne, a 

polgári szerepvállalás és az egymás iránti felelősség olyan társadalmi 

kohéziót teremt, amelyet az állam önmagában nem képes elérni.”  

Ekkehard Nuissl POLITISCHE ERWACHSENENBILDUNG UND IHRE KRISEN
46

 a 

politikai nevelés és céljai elemzésére vonatkozóan egy fontos 

megkülönböztetésre hívja fel a figyelmet: „A politikai oktatás - különösen 

Németországban, a második világháború utáni átképzésben - az 

állampolgárságra nevelés célja. Ez a cél hamarosan a közösségi oktatásra 

vált, amely kevésbé a társadalmi rendszerre, inkább a közösségre és a 

partnerségre összpontosít. […] Horst Siebert már 1970-ben hangsúlyozta, 

hogy a politikai oktatás feladata, hogy átláthatóvá tegye a tudományos és 

technikai fejlődés és a demokratizálás közötti antinómiákat. Végül, ha a 

válság kérdését meg akarják oldani, nem kerülhető el, hogy a politikai 

oktatás tárgyát és célját még egyszer alaposabban megvizsgáljuk. Ha a 

politikai felnőttképzést nem témák és „területek” alapján határozzák meg, 

hanem tartalomként és folyamatként, amely minden oktatási erőfeszítésben 

közös, valószínűleg hamarosan már nem lehet válságról beszélni.  

António Sampaio da Nóvoa (Insti tute of Education of the University of 

Lisbon, Portugal) AN IMPOSSIBLE MISSION: TO EDUCA TE ADULTS IN A 

TIMELESS SOCIETY „… az egész életen át tartó tanulás és a 

foglalkoztathatóság fogalmai elválaszthatatlanok. Az egész életen át tartó 

tanulás az idő „halálát” jelenti a felnőttképzésben. A felnőtteknek állandóan 

alkalmazhatónak kell lenniük, folyamatosan, szünetek nélkül. Ma a 

felnőttképzés nagy vitája nem módszerekről, vagy stratégiáról vagy képzési 

folyamatokról szól, hanem a kapcsolatról az idővel.” 

Catherine A. Odora (Hoppers University of South Africa) ADULT 

EDUCATION AND LIFE LONG LEARNING IN A GLOBAL PERSPECTIVE: RAISING 

                                                 
46file:///D:/akademaia.edu/Politische%20Erwachsenenbildung%20und%20ihre%20Krisen.pdf 
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THE BAR IN FOSTERING RESPONSIBILITIES, AND OBLIGATIONS TOWARDS THE 

COMMON GOOD
47

 „Lehetővé kell tennie az oktatók számára, hogy segítsék a 

civil társadalmi csoportokat saját társadalmi elképzeléseik 

megfogalmazásában, és összekapcsolják őket más hasonló csoportokkal 

másutt annak érdekében, hogy elősegítsék a társadalmi változások hatékony 

szerves hálózatait.” 

Dr Jude Westrup (Departmeut of Plant Production and Ecology The 

University of Qneensland - Gatton College)
48

  „A felnőttoktatásról szóló 

gazdag és változatos kutatási és elméleti irodalom nagyrészt figyelmen kívül 

hagyja vagy elhanyagolja a szellemi értékek és a felnőttképzés kapcsolatát. A 

formális oktatási programokban részt vevő felnőttek tudatosan vagy 

öntudatlanul hozzák magukkal szellemi értékeiket, ugyanúgy, mint sajátos 

politikai, erkölcsi, társadalmi és gazdasági értékeiket. […] A szellem létezik 

és egész életen át uralkodik.” 

 

A demokrácia iránti igény növekedése és a visszatartó erők 

Az utóbbi két évtizedben – feltehetően a hatalmak autarkiára jellemző 

átrendeződésének következtében is, valamint azzal, hogy az értelmiség 

annak természetét mindinkább felismeri és felismeréseit a mindenki számára 

elérhető módon közreadja – a demokrácia iránti igényt (szükségességet) 

tárgyaló irodalom jelentősen kibontakozott, hatása ugyan egyre markánsabb, 

de számos visszatartó társadalmi erő lassítja a hatékonyabb kibontakozást. 

Mind nyilvánvalóbb, hogy a társadalmak jelentős részében az anyagi jobban 

élése – amit a gazdaság szereplői a társadalom valamennyi rétegében 

erősödő árufétis „marketingbe csomagolásával” – a társadalompolitikai 

hatalom támasza is, amivel megkapják az anyagi jobban és relatíve jobban 

élő polgárok jelentős részének támogatását. Ugyanakkor kizárja, legalább is 

korlátozza a felnőttek összesége konstruktív társadalmi létének fejlesztését 

szolgáló kormányzási magatartást. Ezt az Embert szolgálni kívánó 

különböző regionális és világszervezetek számos alkalommal és módon 

tárgyalják, mint a demokrácia fejlesztésének akut problémáját, de az általuk 

                                                 
47https://www.academia.edu/40672023/Adult_education_as_a_means_for_active_participator

y_citizenship_and_the_emerging_role_for_adult_educators_as_resistance_mediators 
48 Australian Journal ofAdult and Community Education, Vol 38, No 2, July 1998  
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meghirdetett fejlesztésekben, legalább is egyelőre – és történelmileg – 

jelentős eredményt nem tudtak kiérlelni.  

A társadalmi konfliktusok kiterjedése és elmélyülése, amit a konstruktív 

hatásigényt figyelmen kívül hagyó (tájékoztatási igénnyel és csakis az által 

szűretlen) információhoz jutás, valamint egyes hatalmak szándékos 

információ torzításai, a nemzetközi politikai feszültségek mélyülése a 

hatalmakat arra késztették (kényszerítették), hogy megoldásokat keressenek 

a negatív folyamatok korlátozására. Felismerték – talán nem túlzás azt 

mondani, hogy a történelembe először – a témával foglalkozó tudományos 

feltárások „befogadásának” elkerülhetetlenségét. Ne feledjük, hogy a 

hatalom gyakorlói nem minősítik feltételnek (és nem is jellemzője) a 

társadalmi kérdések tudományos ismeretét. Társadalmi elfogadtatásuk egyik 

bázisa a populista retorikával ma még jelentős számú polgár által támogatott 

jövőkép: visszatérés a „békés, emberséges, hazafias, erkölcsös” múltba, a 21. 

század „lélekroncsoló, zaklatott, végveszélyfelé tartó” világából. Ezt így 

könnyű leírni, konferenciák előadásaiba foglalni, de a lehetséges 

pragmatikus megoldások feltárása (hangsúlyozni kívánom, hogy csupán a 

feltárása, mint a feltételezhető „megoldások” lehetséges elméleti 

megnyilatkozásai) a tudományok és a hatalom (hatalmak) között olyan 

együtt gondolkodást igényel, amelyre csupán néhány országban van 

lehetőség, pontosabban ismerték fel a szükségességét.  

A problémát súlyosbítja, hogy vannak politikai hatalmaknak, amelyeknek 

olyan mély történelmi elkötelezettsége van, amelyeken, ha „túllépést” kísérel 

meg a hagyományoknak elkötelezett őt követő „nép” többsége elsöpöri. 

Vagyis úgy tűnik egy hosszabb társadalmi kulturális „érési” folyamat 

vezethet csak megoldáshoz. Úgy vélem a megnövekedett turisztikai 

„népvándorlás” – minden problémája ellenére – segíti, a menekült 

népvándorlás pedig kényszeríti a polgárok és a hatalmak körében az érési 

folyamatokat. A tudományosan megalapozott és mértéktartó kulturális 

együttműködés – intézményi és polgári magatartás – egyértelműen segíti, 

segítheti társadalmak kulturális átalakulását. 

Néhány országban – amelyekben nem csupán felismerték a kormányzásban a 

felnőttek társadalmi aktivitásának szükségességét, de megoldásokat is 

keresnek – feltehetően az utóbbi közel két évtizedeben a témával foglalkozó 

tudományos munkásságok (konferenciák, szakirodalmi viták stb.), valamint 

amelyek negatív hatásaira a konferenciák, szakirodalmi viták irányították a 
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figyelmet egyaránt hatással volt. Ez a megfogalmazás azonban így 

önmagában meglehetősen leegyszerűsítő!  

Ugyanis a társadalompolitikai hatalmak egy részét – a hatalom megtartása 

érdekében éppen ellenkező magatartásra indította. 

Az utóbbi fél évszázadban nagyobb részt Németországban, 

Franciaországban, Angliában majd az utóbbi két évtizedben több Nyugat-

Európai országokban, valamint Görögországban, majd Japánban, Dél-

Koreában és Ausztráliában terebélyesedett ki a politikai felnőttképzési 

irodalom, a demokrácia és a hatalom „viszonyának”, követelményeinek 

tárgyalása.  

Nem új folyamat ez Európa történetében. A 20 század második felétől 

napjainkig a tudományokban és művészetekben egyaránt, aki az Emberről 

szólva erre kereste vagy fogalmazta meg a válaszát konstruktív, bátorító 

igyekezettel vagy aggódva, pesszimisztikusan tette azt; és nem egy, aki 

megvetően. Mind három vizsgálat indítékainak megismerése együtt 

tartalmazza a társadalmak valóságát, azok társadalmi-, gazdaságpolitikai 

történetének lenyomatát. Ismert, de nem árt újra gondolni az utóbbi 

háromnegyed évszázad történetének „fordulópontjait”, amelynek hátterében 

– céljait és hatását tekintve folyamatosan – meghatározó volt a társadalmi- és 

gazdaságpolitikai hatalmak kényszerítése. A második világháborút követően 

– egy szebb új világ reményében – szinte hihetetlen lendülettel indult újra az 

élet nyugat és kelet Európában egyaránt, és tartott úgy 1968-ig a „jóléti 

társadalom” kép alkonyáig, (miközben a fold más térségeiben kegyetlen 

vérengzések dúltak) 1968-tól – a párizsi hallgatói tüntetések, egymillió 

menetelés Párizs utcáin; A Vörös Brigádok egy szélsőbaloldali terrorista 

csoport gyilkosság sorozata Olaszországban; A Vörös Hadsereg Frakció 

(németül Rote-Armee-Fraktion, röviden RAF), amely 1968 és 1998 között 

tevékenykedett Nyugat-Németországban. És amellyel (ez témánkra 

vonatkozón fontos) kezdetben olyan neves értelmiségiek is rokonszenveztek, 

mint Jean-Paul Sartre és Heinrich Böll.
49

 –A Szovjetunió felbomlását 

                                                 
49 2009-ben Budapesten járt a RAF, azaz a Vörös Hadsereg Frakció egyik alapító tagja. Astrid 

Proll, a volt terrorista mára sikeresen beilleszkedett a társadalomba, és még pénzt is lát a 

terrorista múltjából, miután fotóalbuma jelent meg a RAF-ról. A nyíltan biszexuális Proll A 

Baader Meinhof-csoport című film miatt jött Magyarországra, és a Goethe-intézetben tartott 

beszélgetés végére az is kiderült, hogy valójában fogalmuk sem volt, mit akarnak, de a RAF 

működésének majd harminc éve alatt mégis legalább ötven embert gyilkoltak meg. 
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követően ismét felerősödött a „világ megváltásának” reménye; majd 2008-

2010-ig a rendszerváltásokat követő eufória szerte foszlásáig; és az azóta is 

tartó a föld országaiban növekvő számú autarkiás és populista politikai 

hatalmak kialakulásáig. 

Megkerülhetetlen, hogy tudomásul vegyük: az említett kedvezőtlen 

társadalmi, gazdasági állapotok, folyamatok gyorsuló átalakulását lassítani 

ugyan lehetséges, de átalakítani, csak a távoli jövőben lehet,, nagyon lassú – 

és feltételezhetően az egész földi életet átfogó megoldások sokaságával, 

hiszen nem ismert a megvalósítandó társadalmi-gazdasági rendszer 

mibenléte. És ami a probléma primer alkotója: nem az árufétist növelő 

gazdaság, a kényelmet szolgáló technikai fejlesztés (nem átfogóan a 

fejlesztés) „korlátozása” jelenti a megoldás ma még átláthatatlan nehézségét, 

hanem az emberi (pejoratív jelzők nélkül értelmezett) magatartás, 

igényesség, cselekvési akarat, amikor átlép a létet veszélyeztető korlátokon. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy már át is lépett azon. Ezt azzal a 

fenntartással mondhatjuk, hogy a leírásokban nem tudjuk pontosan kijelölni 

(körül határolni) hogy azokban melyek és milyen mélységűek a konstruktív 

fejlődés lehetőségét szükségszerűen fenntartó elemek; és melyek a 

destruktív, az emberi létet veszélyeztető elemek; azokban mi a valós, a 

követendő és mi a téves, az elvetendő. Talán joggal kérdezhetjük, hogy 

kialakulhat-e az élhető világot fenntartó tudás és a jollét növekedés 

dichotómiája. A konfliktusnak ezt a megjelenítését, akár triviálisnak is 

tekinthetjük, ám ha a megoldás lehetőségét keressük nem bizonyos, hogy a 

megoldást az Emberek többségének elszánása nélkül, akár csak 

valószínűségként is le tudjuk írni. Az Embernek, mint a politikai-, gazdasági 

hatalmaknak „alárendelt” személyiségek összessége létének, valamint a 

politikai-, gazdasági hatalmat alkotó és gyakorló Emberek összessége 

létének egyaránt megkerülhetetlen érdeke a földi emberi létet óvó 

megtartása.
50

 A saját jelen életét (csekély kivétellel, ha van ilyen egyáltalán) 

minden ember a lehető leghosszabban meg akarja élni! A távoli jövő 

generációk megélésének „akarása” (annak kimondásán túl, hogy persze…) a 

mindennapok gondolkodásában nem szigorú erkölcsi elkötelezettséggel 

                                                                                                                   
Megjegyzésem: a „fogalmuk sem volt, hogy mit akartak” állítás hamis. A nyilatkozataikban 

pontosan megjelölték. A megszépítés jellemző a múlt történéseinek mai megfogalmazásaiban. 

Egy bizonytalan (nem okvetlenül egyetértő) magyarázatot is tartalmaz. 
50 Azzal felesleges itt foglalkoznunk, hogy az univerzum „szempontjából” ez teljeséggel 

jelentéktelen. 
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feltételezett. Nem ismerek kifejezetten erre a fajta erkölcsi elkötelezettséget 

feldolgozó kutatási anyagot (bizonyos, hogy van), de feltételezem, hogy 

valamilyen pszichikusan elemezhető állapotukban foglalkoztatja őket, 

azonban az bizonyosnak tűnik, hogy a jelen állapotok kialakulásában saját 

cselekvéseik megítélése, felelőségük felismerése kevesekben éled fel. És ez 

– az aktív életkorúak és közöttük a munkaviszonyban
51

, majd az azt követő 

nyugállományban lévő felnőttektől nem is kérhető számon. A politikai- és a 

gazdasági hatalom szervezőin és résztvevőin ugyan számonkérhető, ami 

talán lehetséges a munkaviszonyban állók egy új típusú, a demokrácia 

eszközeivel szervezett és lebonyolított forradalmával. Amennyiben ezt a 

lehetőséget fenntartjuk egy bizonyos kényszerítés kialakulására lesz szükség, 

amit definiálhatunk a cselekvésre történő önkényszerítésnek is. Azonban: 

mivel e követelmény kielégítésének társadalompolitikai eszköze, csak a 

demokrácia lehet, megköveteli a procedúra előzetes jogi (jogtudományi), 

morális és mentális feltételeinek, követelményeinek megalkotását, ami 

meghaladja a politikai pártprogramok lehetőségét, de csak azok által 

felismerten, támogatottan válhat hatalmi programmá. 

 

Az cselekvésre történő önkényszerítés 

Az cselekvésre történő önkényszerítés azonban a társadalom fentebb említett 

mind három résztvevőjére vonatkoztatható, illetve vonatkoztatnunk kell. 

Amint arra fentebb utaltam már, a társadalom és a természet súlyosbodó, 

katasztrófával fenyegető problémái feloldásának lehetőségeit nem ismerjük 

még, de annyi bizonyosan feltételezhető, hogy mind három résztvevő 

„összehangolt” önkényszerítő cselekvésére lesz (van?) szükség. Az 

összehangoltság megegyezések és kényszerítések együttese. A kényszerítő 

eszközök mind három résztvevőnek rendelkezésére kell állnia, alkalmazásuk 

feltétele annak felismerése, elfogadása, majd a kötelező gondolati és tárgyi 

cselekvés elé helyezése, mint a cselekvést megformáló szabály. Úgy vélem 

nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy bár teljeséggel hétköznapi 

„ügy”, nem egyszerű, csupán pragmatikus tiltó, megengedő szabályokról van 

szó. Mint társadalomerkölcsi szabály, túl azon, hogy az érdekek sokaságával 

ütközik, a polgár, a hatalom, a vállalkozó mindennapjaiban – kockázatok 

                                                 
51 Ebben a kérdésben az aktív életkorúak és munkaviszonyban lévők megítélése nagyon eltérő 

lehet.  
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sokaságát rejti. Valahol a legkisebb kockázatoknál kell kezdeni a 

megértetést, az elfogadást és ezzel a cselekvésre késztetést. Ez pedig a dolog 

tudományos és pragmatikus összefüggéseiben egyaránt felnőttfejlesztési – ha 

„úgy tetszik” andragógiai feladat; és nem csupán a polgárra vonatkoztatva, 

hanem a hatalom, a gazdaság gyakorlatában munkálkodók vonatkozásában 

is. 

Itt szükségesnek tartom megemlíteni Kurt Lewin mezőelméletét, annak 

szociálpszichológiai vonatkozásait. A felnőttnevelés irodalmában vannak 

hivatkozások, értelmezések Lewin munkásságából, azonban az ezredfordulót 

követő felnőttnevelési irodalom abban nem eléggé mélyedt el. Többek 

között a vonatkozó szociálpolitikai feldolgozásokban sem. A témákra 

vonatkozó feldolgozás külön tanulmányt igényel(ne). Azokra a 

megállapításokra gondolok
52

, amelyek „A dinamika fogalma Lewin 

ismeretelméleti elgondolásának és módszerének összefoglalása: a 

viselkedést a pszichikus mezőben megjelenő erők (feszültségek) játéka – 

ütközése, kiegyenlítődése – határozza meg. […] a pszichológia értelmében 

vett vonzások és akadályok erőterében lejátszódó szükségletvezérelt 

cselekvés elemzési modelljét. […] A lelki élet nem mechanikus, hanem 

dinamikus folyamat, amelyet olyan meghatározott erők vezérelnek, amilyen a 

szándék és a szükséglet.” Valamint: „A Lewin által bevezetett pszichikus 

mező (erőtér, élettér, hodológiai tér vagy egyszerűen helyzet) fogalma 

elsősorban a feszültségi rendszerre és az abban végbemenő cselekvésre 

vonatkozik, s így kiterjed a cselekvést vezérlő és befolyásoló indítékhálózatra 

is. Az egyén a társadalmi viszonylatokra formálódik; magatartása, 

véleményalkotása mélyebben tükrözi társadalmi helyzetét, mint amennyit 

valaha is megtanult és tudott erről a társadalomról.” Témánkkal 

összefüggésben fontosnak tartom idézni Mérei Ferenc előszavának befejező 

bekezdését: „A csoportdinamikai kutatások egyben lehetőséget adtak 

Lewinnek ahhoz, hogy a humanista világnézet egyik alapkérdését tegye a 

pszichológiai kísérlet mérlegére, s ellenőrizhető paraméterekben hasonlítsa 

össze a belátáson alapuló szabad légkőrnek és az idomításom alapuló 

parancsuralomi légkőrnek a viselkedésformáló hatását.” Úgy vélem, amint 

szociológiában szükségesen méltó helyet kaptak Lewin és munkatársai 

                                                 
52 A könnyebb elérés érdekében Mérei Ferenc előszavát idézve a Társadalomtudományi 

könyvtár kiadásában megjelent Kurt Lewin A mezőelmélet a társadalomtudományban. 

Természetesen átfogóbb megértést, csak a tanulmányok feldolgozása nyújthat. 
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kísérleti eredményei, az andragógiában is szükséges lenne a feldolgozás, 

beillesztés. 

Az andragógia elméletében ugyan nem új a mezőelméletre hivatkozás, de 

csekély annak közvetlenül rávonatkozó kutatási eredményeinek 

feldolgozása.  A felnőtt tanulás valamennyi formájára „érvényesnek” 

tekinthetjük például azt a (kísérletekkel igazolt) megállapítását, hogy „A 

mezőelmélet szerint … a viselkedésnek a múltból való levezetése nem 

kevésbé metafizikus, mert a múltbeli események nem léteznek most, ezért nem 

lehet kihatásuk most. A múltnak a viselkedésre gyakorolt kihatása csak 

közvetett lehet; a múltbeli pszichológiai mező a jelenlegi mező egyik 

„eredete”, a jelenlegi mező pedig befolyásolja a viselkedést. Ezért annak, 

hogy a viselkedést összekapcsolhassuk a múltbeli mezővel az az előfeltétele, 

hogy kielégítően tudjuk, hogyan változtatták meg a múlt eseményei a mezőt 

akkor, hogy az azóta eltelet idő alatt tovább módosították-e más események a 

mezőt.” (Lewin 1972) Az első két mondatot fogadhatjuk kétkedéssel, a 

harmadikat evidensnek. De hogy miért, azt csak a mezőelmélet ismeretében 

tudjuk megválaszolni. A felnőttek gondolkodásán, cselekvésének megértése, 

konstruktív befolyásolása – mai tudásunk szerint – csak ezzel oldható meg. 

Ezzel összefüggésben egy másik megállapítás, amely szerint különbséget 

kell tennünk a motiváció és a kognitív problémák között, alaposan 

tanulmányozni kell a megfelelő törvényeket. Ezek után meg kell 

határoznunk, hogy mindegyik tényezőtípus milyen konkrét szerepet játszik a 

különböző konstellációkban. A téma tárgyalásában Lewin azt írja: „Úgy 

tűnik, hogy azokban a vitákban, amelyek a motiváció és kogníció 

vonatkozásában folynak a tanulás körül, a homályt főleg a memória kifejezés 

okozza. … A memória és a tanulás közötti összefüggés rendkívül bonyolult,” 

És számunkra a bekezdés folytatásában Lewin egy fontos megállapítását írja 

le: „A múlt tapasztalatainak követése a tapasztalatból való tanulás egyik 

módja. Sok esetben azonban az kell megtanulnunk, hogy ne kövessük az 

előzőleg alkalmazott eljárást, ezzel szemben meg kell tanulnunk, hogy ha 

szabad így mondani, elméletileg elemezzük a jelen szituációt. A társadalmi 

élet lassú előrehaladásának egyik oka az, hogy az emberek a politikában 

inkább hajlamosak arra, hogy a hagyomány útját járják, semmint, hogy a 

második eljárást kövessék.” Az a bizonyos elméleti elemzés azonban számos 
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követelményt támaszt a felnőtt tanulóval és a „tanítóval
53

” szemben. Ehhez 

ugyan mind több ismert tanulási segédlet áll rendelkezésükre, azok ismert 

igaz és hamis tartalmaival egyetemben; hangsúlyozva azok jelentős részének 

alárendeltségét többek között: (a) a fentebb már említett tudás és jollét 

dichotómia összefüggéseiben; (b) a hatalom demokratikus vagy autokratikus 

„magatartásának”; (b) a benne élő ember szocializációjának; (c) a szűkebb 

közösség dominanciájának. 

Mind e mellett feltételezhetően ajánlatos figyelembe venni Lewin 

megállapítását, amely szerint az egyén életkedve és boldogsága minden jel 

szerint inkább függ attól, hogy mit vár a jövőtől, semmint jelenlegi 

szituációjának kellemes vagy kellemetlen voltától. Az adott időpontban 

táplált nézetek összességét „időperspektívának” nevezi. Néhány kísérlet 

kimutatta, hogy az időperspektíva össze tud szűkülni, a realitás és az 

irrealitás közötti különbség elmosódik, „primitivizálódás” következik be. 

Magam tapasztalata is, hogy ezzel „primitivizálódással” a csoportos 

képzésben különösen, de a tanulási, a kommunikációs, együttműködési 

folyamatokban meglehetősen nehéz „megküzdeni”. 

Helyénvalónak tartom itt megemlíteni, amit e téma tárgyalásakor Lewin A 

tanulás, mint valenciák és értékek változása című fejezet bekezdésében ír: 

„A autokráciát rákényszerítik az egyénre, a demokráciát tanulni kell. … 

Demokráciát tanulni először azt jelenti, hogy a személynek magénak kell 

valamit elvégeznie, ahelyett, hogy passzív tárgya volna a rákényszerített 

mozgatóerőknek. Másodszor a demokráciát tanulni azt jelenti, hogy a 

személy kialakít bizonyos rokonszenveket és ellenszenveket, azaz bizonyos 

valenciákat, értékeket és ideológiákat. Harmadszor demokráciát tanulni 

annyit jelent, hogy megismerkedik bizonyos technikákkal, például a 

csoportos döntés technikájával.”
54

  (vagyis a kognitív struktúra 

megváltoztatásával.)  

Philip H. Coombs az 1967-ben Williamsburgben (Virginia, USA) 50 ország 

részvételével megrendezett oktatási világkonferencia tanulságait akképpen 

foglalta össze, hogy „A fő kérdés tehát, hogyan tudjuk az oktatási rendszerek 

nehézkességét áthidalva rábírni őket, (az embereket, és az intézményeket 

Sz.J.) hogy a kellő irányba változzanak. A célnak már nem a hagyományos 

                                                 
53 Benne értve a médiát is. 
54 Részletes kifejtését lásd: Mezőelmélet és tanulás (1942) – In: A Mezőelmélet a 

Társadalomtudományban Válogatott elméleti tanulmányok – Gondolat 1972. 
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értelemben vett képzettségnek kell lennie, hanem a tanulási képesség 

kialakításának és továbbfejlesztésének azért, hogy az egyén egész élete során 

képessé váljék a környezet változásaira való adekvát reagálásra.”  

 

Felkészülés a társadalmi változások irányítására 

Témánk tartalma, jelentése az felnőttfejlesztés irodalmának kezdeteiben is 

jelen volt már, mint annak alapeleme, kivált képen Eduard C. Lindeman 

munkásságában. Azért szorítkozom Lindeman munkásságának rövid 

felidézésére (tekintettel, hogy ebben az írásban nincs mód terjedelmes 

elemzésre), mert ezzel a vele együtt dolgozók és követői munkásságára is 

hivatkozni is lehet, sőt szükséges. Mindenekelőtt Mark K. Smith Lindeman 

munkásságát elemző kiváló összefoglalója alapján teszem ezt, mert írása jól 

összefoglalt betekintést nyújt az életműbe, azzal együtt, hogy a Lindeman 

munkásságát elemző, kritikákat megfogalmazó szerzőkre is utal.  

Smith kiemeli, hogy Lindeman szerint a felnőttképzésnek nem „csupán” a 

készségek ápolását fejlesztését kell szolgálnia, „hanem olyasmi, amely 

meghatározza a közösségükhöz kapcsolódást.” Továbbá: „Az ortodox 

oktatás az élet előkészítése lehet, de a felnőttképzés izgalmas eszköz az élet 

megváltoztatásához. Az intézmények, csoportok és szervezetek a 

továbbtanulás és továbbtanulás körébe tartoznak, amennyiben ezek a 

kollektív ügynökségek biztosítják az oktatási tapasztalatok médiumát.” 

Ennek, egyik célja a társadalmi cselekvései módok fejlesztése. „Olyan 

emberek vagyunk, akik változást akarnak, de az ésszerű, érthető legyen.” 

Leonard, E. Lindemant idézi: „Nemcsak össze tudta kapcsolni az oktatást, a 

társadalomtudományokat és a társadalmi problémákat a mai 

problémákkal; képes összekapcsolni a társadalomtudományi fogalmakat a 

természettudományokkal és a filozófiával egyaránt. Számos, egymással 

összefüggő fronton úttörőként dolgozott - úttörő társadalomtudós, aki 

hűséges mind a tudomány, mind a társadalom, valamint annak folyamatai 

iránt, valamint úttörője a felnőttképzésben és a társadalmi 

filozófiában.” (Leonard 1991) 

Lindenman a 19-20. századfordulót követő évtizedekben gyűjtötte és 

dolgozta fel társadalmi, gazdasági tapasztalatait, az Egyesült Álamokban 

fellendült gazdaság, és az általuk meghirdetett társadalmi egyenlőség 

megvalósításának bűvöletében. „Szabadságban élünk” - írta: „amikor 
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tudatában vagyunk a képességeinkkel arányos önirányítás mértékének.” 

Közel száz éve határozottan kijelentette: Az ortodox oktatás lehet az élet 

előkészítése, de a felnőttképzés izgalmas eszköz az élet megváltoztatásához.  

Bepillantást kaphatunk a gondolkodásába egy 1926-ban is írt cikkben, 

amelyben a felnőttképzést a következőképpen írja le: „Egy nem autoritárius, 

az informális tanulásban együttműködő vállalkozás, amelynek fő célja a 

tapasztalatok jelentésének felfedezése az elme azon törekvése, amely a 

magatartásunkat megformáló előítéletek gyökereihez vezet; amely az 

emberek „kivirágzását” segíti és vezeti a jóéletbe.” Eduard Lindeman 

határozottan elkötelezi magát a progresszív társadalmi fellépés mellett. 

Meggyőző képet nyújt nekünk az elkötelezett és cselekvésorientált 

oktatásról. Dewey szerint ez az az oktatás, amely lehetővé teszi az emberek 

számára, hogy megosszák közös életüket. „Lindeman azt állítja, valószínű, 

hogy lesznek, akik el fogják utasítani az „ortodox és szabályozott 

módszereket” mert számítani akarnak valamire; azt akarják, hogy élményeik 

élénk és értelmesek legyenek; azt akarják, hogy tehetségeiket 

felhasználhassák; meg akarják ismerni a szépséget és az örömöt; és azt 

akarják, hogy teljes személyiségük ezen megvalósításai megosszák a 

közösséget a közösségben”. 

Lindeman meghatározásait, állításait több bírálat érte, amelyek segítették 

munkásságának továbbfejlesztését. A bírálatok azért fontosak számunkra 

ma, hogy a tudományok azóta történt fejlődése, valamint a felnőtt lét 

társadalmi gazdasági környezetének átalakulására figyelemmel most hogyan 

kíséreljük megformálni az állításokat és azok bírálatát.  

Knowles 1989-be azt írja Lindeman 1926-ban megjelent könyvéről: 

elolvastam és annyira izgatott voltam, hogy nem tudtam letenni. Negyed 

évszázadra ez lett ötleteim legfontosabb inspirációja. A kortárs kolléga és 

„tanítvány” Malcolm Knowles – a kiteljesedő társadalmi és szakmai 

felnőttképzési igények irodalmában fejlesztette Lindeman munkásságát a 

napjaink felnőttfejlesztésének is alapul szolgáló tudománnyá. „Minden 

felnőtt csoportnak, bármilyen természetű is legyen, a demokrácia 

laboratóriumává kell válnia, egy olyan helynek, ahol az embereknek 

megtapasztalhatják a közösségi élet mibenlétét, gyakorlatát. A felnőtteknek – 

átgondoltan „érett” megértést kell kialakítaniuk magukról; - fejleszteniük 

kell az elfogadást, a szeretet és a tiszteletet másokkal szemben; dinamikus 

hozzáállását kell kialakítaniuk az élet iránt; - meg kell tanulniuk a viselkedés 
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okaira, nem pedig a tünetekre reagálni; meg kell szerezniük a személyiségük 

potenciáljának eléréséhez szükséges készségeket; meg kell értenie az emberi  

tapasztalatok fővonásaiban szereplő alapvető értékeket; - meg kell értenie a 

társadalmát és felkészültnek kell lennie a társadalmi változások 

irányításában.” 

Korunk társadalma, írja Knowles nem várhatja meg, hogy a következő 

generáció megoldja problémáit. Az idő túl gyorsan fogy. A sorsunk azon 

emberek intelligenciáján, készségén és jó akaratán múlik, akik ma a 

polgárok uralkodói. Az eszköz, amellyel javíthatók polgári uralkodó 

képességeik, a felnőttképzés. Ez a mi problémánk. Ez a kihívásunk. 

Lindeman és Knowles mindketten egyetértenek abban, hogy a demokráciát 

újból meg kell tanulni minden generációban, és hogy a társadalmi struktúra 

megteremtése és fenntartása sokkal nehezebb feladatot jelent, mint az 

autokrácia. Mindkettő látja a demokrácia szoros függését a 

társadalomtudománytól. Az emberi természet törvényeinek csoportos 

környezetben való ismerete és engedelmessége nélkül a demokrácia nem 

lehet sikeres. És a demokratikus környezetben biztosított kutatási és elméleti 

szabadság nélkül a társadalomtudomány minden bizonnyal kudarcot vall. 

Dewey, mondhatnánk, a demokrácia kiemelkedő filozófiai exponense, 

Lewin pedig kiemelkedő pszichológiai exponense. mindenki másnál 

konkrétan, operatív módon megmutatta nekünk, hogy mit jelent 

demokratikus vezetőnek lenni és létrehozni a demokratikus 

csoportstruktúrát. 

Itt érdemes idézni Lewin egyik kísérlettel kapcsolatos megjegyzését: „Kevés 

tapasztalatot találtam számomra annyira lenyűgözőként, hogy láttam, hogy a 

gyermekek arcában a kifejezés megváltozik az autokrata első napja során. 

Az élettel teli, barátságos, nyitott és együttműködő csoport rövid félórán 

belül kezdeményezés nélkül meglehetősen apatikus megjelenésű 

összejövetellé vált. Az autokráciáról a demokráciára való áttérés úgy tűnt, 

hogy valamivel több időt vesz igénybe, mint a demokráciától az 

autokratizmusig. Az autokráciát az egyénre kényszerítik. A demokrácia, 

amelyet meg kell tanulnia”. (Lewin 1948: 82) 
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Csaba Alexa 

HANGADÓK AZ IFJÚSÁG SZOCIÁLIS 

ÉLETÉBEN 

 

 

Abstract: Opinion leaders in youths’ social life is about people who 

somehow effects the development of youths’ personality and socialization. 

Mentioning the most usual social mediums and where young people occur, 

furthermore the relation of youth and digitalization. In my empirical 

research I investigated young people and their ideals, online leaders and the 

way they relate to these characters. 

 

 

Kutatásom célja, kérdések és hipotézisek 

A kutatásom célja az volt, hogy bemutassam, hogyan formálják az 

úgynevezett hangadók az ifjúság személyiségét, és a szocializációs 

folyamatot. Bemutatom a szocializációhoz kapcsolódó, témához fűződő 

lényeges fogalmakat, továbbá a digitális világ folyamatos változásának 

hatásait, és az ebből következő problémákat, fordulatokat. 

Empirikus kutatásom során a fiatalokat és példaképeiket, 

szabadidőeltöltésüket vizsgáltam és hoztam összefüggésbe az online élettel 

való kapcsolatukkal. Ezzel a célom az, hogy rávilágítsak a média szerepére 

és annak hatására miként alakítja a fiatalok egyéniségét. 

Az előzőekben vázoltak alapján az alábbi kutatási kérdésekre és 

hipotézisekre kerestem reflexiókat: 

Kutatási kérdések: 

1. Milyen szerepe van a médiának a fiatalok személyiségformálásában? 

2. Milyen hatása van az influencereknek az ifjúságra? Hogyan ítéli meg 

az ifjúság az influencereket? 
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Hipotézisek: 

• Mára központi szerepet kapott az internet a fiatalok életében, 

nagyrészt a médiakultúra befolyásának alapján élik mindennapjaikat, 

ahhoz igazodva formálódik a személyiségük és az élethez való 

hozzáállásuk. 

• Az influencerek tökéletességre törekvő hajlama, és nagyfokú 

influálásának köszönhetően a fiatalok egyre felületesebbé válnak, 

csökkenhet az önbizalmuk és a világról alkotott képük is 

átformálódik. 

 

Szociális kompetencia 

A szociális kompetencia – amely fogalom magában hordja a szociális 

megismerés, a szociális motívumok, készségek, képességek, szokások, 

ismeretek komplex rendszerét - képezi az emberek alapvető társulási 

szokásait. A definícióban is megmutatkozik, hogy ez nem egy dolog, hanem 

több minden együttvéve. Vonatkozhat a társas szituációkban megfigyelhető 

magatartásra, cselekedetekre, szubjektív gondolatokra és érzésekre, vagy 

akár arra is, hogy az egyén miként viszonyul bizonyos szerepek betöltéséhez 

(például szülőség, példakép, barát stb.), azok kezdeményezéséhez, 

fenntartásához, ápolásához. 

Számomra azért releváns és fontos ezt kiemelni, mert az ifjúság 

szempontjából hatványozottan igaz a fogalom, miszerint rengeteg külső-

belső tényező befolyásolhatja a személyiséget és az énkép formálódását, 

amely az életkorral folyamatosan változik, formálódik. Egy fiatal társas 

viselkedésénének megértéséhez elengedhetetlen megismerni a környezetet, 

amelyben különböző ingerek érik, és amely hatások meghatározzák az 

ítéletalkotást és viselkedést. (Bless, Fiedler, & Strack, 2004) Ez a 

meghatározás és nézőpont képezte a kutatásom vezérfonalát. 

 

Szocializációs közegek 

Azt a fajta platformot, amelyet például az általános vagy középiskola jelent a 

fiatalok számára, Giddens szocializációs közegnek nevezi, és további, 

interakciókra alkalmas környezeteket különböztet meg – család, 

kortárscsoportok, iskolák, munkahely, illetve a tömegkommunikációs 

eszközök. (Giddens, 1997).  
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Kollár Csaba A budapesti ifjúság fogyasztói csoportkultúrája az infó-

kommunikációs társadalomban, és ennek marketingkommunikációs 

aspektusai című disszertációjában azt vallja, hogy az egyén fejlődése és 

jelleme szempontjából döntő jelentőséggel bír, hogy kik, milyen csoportok, 

mekkora aktivitással, mennyi ideig, mennyire homogén vagy éppen 

heterogén értékrend közvetítése révén hatnak a személyiségre, és ezek 

milyen irányban valósulhatnak meg. (lásd 1. ábra). (Dr. Kollár, 2007) 

 

1. ábra: Szocializációs modell érvényesülése 

 

(Forrás: Saját szerkesztés, 2020) 

 

Az 1. ábra jól szemlélteti a szocializáció színtereit, illetve azok egymásra 

hatását és lehetséges irányait Ahogyan az illusztráción is látható, az 

elsődleges közegek egy ifjú életében a család és iskola/barátok, csak ezek 

után következik a többi lehetséges terület, a munkahelyi környezet és a 

tömegkommunikációs eszközök teremtette világ. 

 

A „Screenagerek” 

Alapvetően egy személy világnézete a környezet, az életmód, a cselekedetek 

és az öröklés közrejátszásával formálódik, amelyet megfelelő tapasztalati 

tőkével már mi magunk is kedvünkre formálhatunk. 

A 21. századi fiatalság sokkal dinamikusabban alkalmazkodik a változó 

lokális és globális világ kihívásaihoz, hiszen az elérhetetlen és lehetetlen 

fogalmai elavultak. A mai felgyorsult, megállíthatatlan online életben 

zökkenőmentesen, már-már tudattalanul vesszük igénybe a modern lét adta 
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lehetőségeket, és ez az életforma új szemléleteket alakít ki. Az identitás 

újabban már az elektronikus médiumok által alakul. 1994-ben Koncz így 

határozta meg az identitás fogalmát, „… amelyben elfogadott önmagamat 

felismerem, vagyis amelyet önképemnek ismerek el…” (Havasi, 2009, old.: 

77.). Manapság a fiatalok szabadidőeltöltését magasan vezető elfoglaltság az 

internetezés, chatelés vagyis a telefonon „lógás”. Ezt bizonyítja a 2016-os 

Margón kívül című ifjúságkutatás is, amely a 2012-es évvel hasonlítja össze 

a szabadidős elfoglaltság alakulását az ifjúság (15-29 év között) körében 

hétvégi és hétköznapi eloszlásban (lásd 2. ábra). 

 

2. ábra: Szabadidős elfoglaltságok („Mit csinál leggyakrabban a 

szabadidejében?” N2012=7345; N2016=2000; százalékos megoszlás) 

 

(Forrás: MIK 2016, saját szerkesztés, 2020) 

 

Empirikus kutatás 

Empirikus kutatásomban arra voltam kíváncsi, hogy kik a fő hangadók, 

motivátorok, példaképek az ifjúság életében és hogy ezek a személyek 

hogyan képesek hatni a fiatalokra, miként formálják a személyiségüket. 

Valamint érintőlegesen megfigyelni a fiatalok szabadidőeltöltési szokásait. 

A vizsgálat módszere online kérdőív volt. Az általam vizsgált célcsoport 12-
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26 éves korosztály. A nemi eloszlás 80-20%-os arányban a nők felé billen, 

összesen 98 nő és 28 férfi töltötte ki a kérdéssort. 

Kérdőívem legmeghatározóbb részében olyan kérdésekre vártam a választ, 

melyek rámutathatnak arra, hogy kik a legmarkánsabb szereplők a fiatalság 

életében. Ebből kifolyólag arra kértem a kitöltőket, hogy állítsanak fel egy 

rangsort (egy 1-től 4-ig terjedő skálán jelöljék, kik milyen mértékben 

alakították leginkább a személyiségüket: az 1. - egyáltalán nem, a 2 - kis 

mértékben, 3 - jelentős mértékben és 4 - nagyon nagy mértékben) a megadott 

karakterekből, vagyis jelöljék be minden esetben ki az, aki egyáltalán nem és 

ki az, aki nagyon nagy mértékben hatással van/volt az életükre. Az összesen 

126 kitöltőből legtöbben - 85-en - egy családtagjukra tekintenek a 

legbefolyásosabb személyként, a rokonokat pedig a jó barátok követték, 51-

en választották ennél a lehetőségnél a 4-es számot (lásd 3. ábra). 

Ahogy a diagramon is látható, a „mérleg” másik oldala is érdekes eredményt 

mutat, amely a hipotéziseim és kutatási kérdéseim szempontjából is értékes 

eredményeket hoz, ugyanis a celeb/sztár és influencer megnevezésnél a 

legtöbben azt a lehetőséget választották, hogy egyáltalán nem tettek hozzá 

semmilyen értéket az életükhöz ezek a személyek. A hírességek kapcsán 

63%, míg az influencerekkel kapcsolatosan már 82% vallotta, hogy nincsen 

semmilyen érzelmi kötelékük. 

A serdülőkor és a posztadoleszcens kor elsődleges megjelenési színtere az 

internet, így a feltételezésem is az volt, hogy a médiasztárok és hírességek 

nagyobb befolyással bírnak rájuk. A két kategóriában összesen 10 fiatal 

vallotta, hogy egy híresség nagyon nagy-mértékben befolyásolta a 

személyiségét, és mindössze 6-an fejtették ki ennek okát. Egy 26 éves, 

dolgozó lány például szerette volna egy híresség civil életbeli nézeteit és 

gondolatvilágát sajátjára formálni, mi több egy nagyon fiatal, mindössze 15 

éves lány szavai így hangzanak az influencerekről, sztárokról: 

„Tetszik, ahogy öltöznek, élik a mindennapjaikat. Sokszor próbálok úgy 

öltözni, enni, pózolni, mint ők.”. 

Tapasztalataim szerint ennek oka az lehet, hogy az ifjúság köztudatában 

cikinek, gáznak számít az ilyesféle „rajongás”. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint a kérdőívem utolsó kérdése. 

A téma zárásaként azt kérdeztem a célcsoporttól, hogy véleményük szerint ki 

ma Magyarországon a legtöbb fiatal példaképe. 126 emberből 65-en, vagyis 

a válaszadók több mint fele, 52%, írta (negatív hangnemben) a „görbe tükröt 
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mutató” influencereket, YouTube vloggereket, közmédia szereplőket, és, 

hogy szó szerint idézzek, „a sok pénzes, magamutogató, nagyképű 

„celebek”-et (18 éves lány), vagyis „mindenki, aki nem visel semmilyen 

értéket” (14 éves fiú). 

 

3. ábra Fiatalok és példaképeik című kérdőív részlet 
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(Forrás: Saját szerkesztés, 2020) 

Az alábbi 1-től 4-ig terjedő skálán jelöld be, hogy a felsorolt személyek (meglátásod 

szerint) milyen mértékben alakították a személyiségedet. (1 - egyáltalán nem, 2 - kis 

mértékben, 3 - jelentős mértékben, 4 - nagyon nagy mértékben)” kérdésre beérkezett 

válaszok; N2020=126 

 

A kérdőív utolsó kérdését megelőzte még egy olyan kérdés, amely arról 

szólt, hogy vannak-e olyan személyek, akiknek az Instagram, Facebook, 

YouTube oldalát, posztjait rendszeresen látogatja és nézi, és ha igen, akkor 

miért teszi azt. Kutatásomból kiderült, hogy ennek leggyakoribb okai a 

posztok, videók hasznossága, az emberi kíváncsiság mások mindennapjai 

iránt, megszokásból történő nézelődés, és végül a rokonszenv, amely 

magába foglalja a menőnek tartást, csodálatot, a hasonlítani akarást. A 

megkérdezettek erős többségben napi rendszerességgel tekintik meg az 

általuk követettek profilját (Instagramon, Facebookon, YouTube-on stb.). Ez 
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az eredmény, még ha nem is túlnyomó többségben, de mégiscsak azt 

bizonyítja, hogy igenis mérvadó szereplői a médiasztárok életünknek. 

Összességében tehát a fialatokat – bevallásuk és az adatok szerint – a 

haszonvadászat vezérli, amely bebizonyítja, hogy az influencerek valójában 

online internetes eladók, akik bemutatnak adott termékeket, praktikákat, sőt 

sokszor kedvezményekkel is szolgálnak a vásárlók számára, amelyet viszont 

maximálisan kihasznál a követő társadalom. Továbbá az egyszerű emberi 

érdeklődés, mondhatni „kukkolás”-ból származó izgalmakkal színesítik 

napjaikat a fiatalok, amely alapján véleményt alkothatnak embertársaikról, 

és a látottak akár érdekfeszítő beszédtémaként is szolgálhatnak egy kávé 

vagy süti mellett. 

 

Összegzés 

A mai fiatalság fejlődésének szemszögéből az egyik legjelentősebb színtér, 

kérdések nélkül az online világ. Meglátásom szerint a médiának 

köszönhetjük azt a különleges helyzetet, hogy az ifjúságnak ma már nem 

csak egy, hanem két személyiséget is „fejlesztenie kell”. A valós életben és a 

képernyőn két külön egyéniség jelenik meg. Az első az, akik valójában mi 

vagyunk, a múltunkkal, jelenünkkel, jövőnkkel, minden hibánkkal, jóval-

rosszal együttvéve. A másik egy olyan karakter, akit mi alkotunk meg, aki 

lenni szeretnénk, és akit szívesebben mutatnánk be egy személyes találkozás 

alkalmával a környezetünknek. Ez az elektronikus profil jeleníti meg ideális 

önmagunkat, egy olyan valakit, akinek sosincs rossz napja, nem vét hibákat, 

tehát aki egy életvidám, sikeres Én. Ez a kettősség jelent meg empirikus 

kutatásom eredményeként az első hipotézis alátámasztásaként. 

Az influencerek tökéletességre törekvő hajlama, és nagyfokú influálásának 

köszönhetően a fiatalok egyre felületesebbé válnak, csökkenhet az 

önbizalmuk és a világról alkotott képük is átformálódik. Így szól a második 

hipotézis, amelyhez a következő kérdéseket fűztem hozzá: Milyen hatása 

van az influencereknek az ifjúságra? Hogyan ítéli meg az ifjúság az 

influencereket? 

Manapság az ifjúság azt vallja, hogy az influencerek nincsenek rájuk 

semmilyen hatással, mégis úgy vélekedtek róluk, mint kortársaik lehetséges 

példaképei. Ami egyértelművé vált számomra, hogy elítélik és negatív 

érzéseket társítanak ehhez a munkakörhöz, mindezt azért, mert nem tartják 
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önmagukat „kellően tökéletesnek”, rosszul érzik magukat a bőrükben a nap, 

mint nap szemük előtt lebegő kifogásolhatatlan képrengeteg és terméktömeg 

miatt. Alapvető emberi tulajdonság az, hogy szeretnénk mindig a legjobb 

formánkat mutatni és nyújtani, azonban ez nem mindig lehetséges. Ennek 

ellenére a közösségi média felületein az influencerek éppen tökéletesnek 

tűnő pillanataival szembesül az ifjúság, aminek hatására a fiatalság szeretne 

hasonló életet élni, úgy cselekedni, öltözködni, viselkedni, mint az általuk 

követett online celebek. 

A kialakult pénzkapitalista online világban prioritást élvez a külső, a márkák 

és a tökéletesség, egy olyan világ épült fel, ami valójában nem létezik, 

azonban mégis bizonytalanságra és ítélkezésre kényszeríti a fiatalokat. Az 

influenszerek pedig igazi alappillérei lettek a perfekcionizmusra törekvő 

életvitelnek. 

Mindemellett pedig az ifjúság szemszögéből bár még mindig a családi, baráti 

és iskolai közeg a legmeghatározóbb, nagy részben kap már szerepet az 

online térben megismert celebek befolyásoló ereje, hiszen napi több órában 

is találkoznak az ő tartalmaikkal egy-egy közösségi média felületén. 

Végső soron azt a konklúziót vonhatjuk le, hogy napjaink ifjúsága egyszerre 

képviseli a múlt és a jelen értékeit, felnéznek családjukra, tisztelik és 

becsülik őket, fontosnak tartják azt a szociális környezetet, amelyben élnek, 

mindemellett pedig maximálisan kihasználják a digitális világ nyújtotta 

lehetőségeket, amely nélkül az életet már el sem tudja képzelni ez a 

generáció. 
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Herczegh Judit 

AZ IKT, MINT KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ESZKÖZ A 

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS- ÉS 

MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A  

COVID HELYZET TÜKRÉBEN 

 

 

Abstract: In our study, we aim to track the development of community 

learning forms and the development of communication in the view of a 

medium defined by the Internet in our higher education system. We want to 

present the formal and informal communication methods and interfaces that 

the information society transformation brought to life in the Institute of 

Education and Cultural Sciences of the University of Debrecen and which 

play a primary role in learning and communication. 

A lot of international and Hungarian studies examine the effects of 

computers and using Internet on social structures, the economy, or even the 

individual, and in this case: education and higher education. Basically, ICT 

tools are no longer used not only in the administration of education but also 

in the entire pedagogical and teaching-learning process (Byungura et.al. 

2016). 

There is an increasing emphasis on building ICT infrastructure capacities in 

universities to mobilize human resources, from higher education policy to 

implementation (Byungura et.al. 2016). Our present study examines and 

presents the articulation of ICT capacity building strategies based on both 

theoretical and practical institutional ICT policies and structures. 

We show how easy it is for students to build social relationships between 

faculty and administration through ICT tools and social media platforms. 

This established formal and ad hoc informal structure is an essential 

retaining force in the rapid response transformation of the online higher 

education system. 
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Bevezetés 

Megújuló társadalmunk megértésében az elektronikus, információs és 

kommunikációs eszközök kitüntetett szerepet játszanak. A legjobb módja a 

társadalmi élet változásainak követésének és megértésének az internet 

sokrétű használatának feltérképezése. Az internet és a számítógép az egyéni 

szocializáció részévé váltak. Az IKT elemek képesek elősegíteni a 

társadalmi kohéziót. Az IKT-eszközök által létrehozott tér alkalmazkodik a 

hagyományos társadalmi struktúrákhoz, ám újfajta mintázatokat is képes 

kialakítani (Herczegh 2014). 

A közösségi hálózatok a kommunikáció és az információáramlás színterei, 

amelyek nem csak a szocializáció szempontjából töltenek be tanulási 

funkciókat. Az IKT eszközök a társadalmi élet területein alapvető funkciókat 

látnak el, a gazdasági élet és az oktatási rendszer minden szintjére beépülve.  

Az oktatási rendszerben, különösen kiemelve a felsőoktatás szegmensét, a 

globalizációs kihívásokra reagálva elengedhetetlen a hálózatosodás, az 

online terek és rendszerek létrehozása, az IKT eszközök tanulási célú 

felhasználása mind formális (az intézmény által létrehozott platformok 

segítségével), mind informális (a hallgatók által kezdeményezett felületeken) 

módokon. 

2020 tavaszi szemesztere a Covid-19 járványügyi intézkedéseinek 

következtében 100%-ban IKT alapokra helyezte a helyzetben kényszer 

pályán mozgó felsőoktatást, és felgyorsította az intézményi digitális átállási 

lehetőségek bevezetését. 

 

Intézményi alapok 

A 21. században a technológia fejlődésével párhuzamosan az oktatási 

rendszerek megkíséreltek és megkísérelnek technológiai alapú eszközöket 

integrálni a pedagógiai és adminisztrációs tapasztalatok és gyakorlatok 

javítása érdekében (Byungura et.al. 2016). 

A számítógépek és IKT eszközök megjelenése a mindennapi életben drámai 

módon befolyásolta az összes tevékenységi ágazatot, ideértve az oktatási 

rendszereket is. Az internet és a világháló bevezetése óta a kormányok és a 

felsőoktatási intézmények jelentős mértékben beruháztak az információs és 

kommunikációs technológiai kapacitások kiépítésére irányuló projektekbe, 



Az IKT, mint közösségépítő eszköz 

266 

azzal a céllal, hogy elősegítsék az oktatás és felsőoktatás technológiai 

innovációját (Jowi, 2009; Romeo, Lloyd, &Downes, 2012). 

Alapvetően az IKT-t már nemcsak az oktatás adminisztrációjában, hanem a 

teljes pedagógiai folyamatban is használják (Byungura et.al. 2016). 

Egyre hangsúlyosabbá válik a humán és IKT infrastruktúra-kapacitások 

kiépítése és fejlesztése a felsőoktatás rendszerében, a szakpolitikától egészen 

a végrehajtásig (Byungura et.al. 2016). 

Az információs és kommunikációs technológia nem csupán eszköz az 

oktatás minőségének javítására, hanem egyben gazdasági lehetőség is(Toro-

Joshi 2012).  

Mivel a társadalom gyorsan mozog a digitális médiában és az online 

információban, az IKT szerepe az oktatásban egyre fontosabbá válik ebben 

az időszakban. Az IKT elősegíti a bevált gyakorlatok és a legjobb tananyag 

elérhetőségének megosztását az oktatásban. Az IKT-alapú oktatás 

megváltoztatja az oktatási célokat a tanítási és tanulási folyamat 

koncepciójához igazítva. Az IKT lehetővé teszi a tudományos intézmények 

számára, hogy hátrányos helyzetű csoportokat tudjanak bevonni és új 

nemzetközi oktatási piacokat érhessenek el, lásd Coursera, Stanford Online, 

MOOC típusú kurzusok. Az elmúlt évtizedben az új IKT-eszközök 

alapvetően jelentős átalakulásokhoz vezettek az iparban, a 

mezőgazdaságban, az orvostudományban, az üzleti, a mérnöki és más 

területeken egyaránt. Az új oktatási módszertan magában foglalja az 

audiovizuális, számítógépes és telematikai eszközök használatát az előadók 

részéről valamint az infrastrukturális erőforrások biztosítását és a hallgatói 

jelenlétet (Toro-Joshi 2012). 

Az IKT tudáselemek elsajátítása és a gazdasági valamint társadalmi 

növekedésre gyakorolt hatásának maximalizálása érdekében maximális 

összekapcsolhatóságot, megfelelő hálózati kapacitást és minimálisan 

szükséges infrastruktúrát kell létrehozni. Ezenkívül ennek a folyamatnak a 

gyors terjedése az emberi tényező azon képességétől függ, amely a 

technológia előnyeinek felismerését és kiaknázását jelenti.A politikai keret 

és az intézményi mechanizmus a technológiához és az emberi 

kapacitásépítéshez kapcsolódó költségek felvételének és beruházásának 

képességével együtt befolyásolja az IKT szerepét a tudás és a növekedés 

támogatásában. A fenntartható oktatási kapacitás kiépítése az IKT révén a 

mai fejlett globalizációs folyamatban és a kommunikációs infrastruktúrában 
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a fenntartható helyi kapacitás integrálását jelenti a globális oktatási 

környezetbe. A fenntarthatóság kulcsfontosságú elemei a globalizált 

kereteken belül nem csupán a világszintű kommunikációs folyamatokhoz 

való hozzáférés, hanem olyan aktív csomópontok létrehozása is, amelyek 

kommunikáció alapúak és összekötik a felsőoktatás minden hangsúlyos 

intézményi elemét: oktatót, hallgatót, adminisztrációt (Byungura 2016). 

 

 

1. ábra: IKT Eszközök kiépítése az intézményi struktúrában 

 
(Forrás: Byungura 2016) 

 



Az IKT, mint közösségépítő eszköz 

268 

Az első ábra az IKT infrastruktúra kiépítéséhez szükséges három oldal 

együttes jelenlétét határozza meg: a tervezés oldaláról a humánerőforrásban 

és az eszköz igényben felmerülő kompetencia és tudás kialakítása válik 

szükségessé. Az intézmény oldaláról a tényleges hardver és szoftver 

beszerzés, valamint a képzések lebonyolítása hangsúlyos, míg a gazdasági 

oldal a költségek és hatékonyság mérőszámait tartalmazza. Az érdekessége 

az ilyen típusú strukturális szemléletnek, hogy a humánerőforrás 

fejlesztésben és képzésben a hallgatók is bevonásra kerülnek, mint az 

erőforrás-gazdálkodás eleme.  

 Intézetünk egyrészt az összegyetemi infrastruktúra és gazdálkodás 

egysége, másrészt az egyes pályázati részvételek tették lehetővé az 

infrastruktúra fejlesztést és a humánerőforrás-kapacitás erősítését. 

Ugyanakkor alapvető tapasztalat, hogy maga a felsőoktatás rendszere 

többnyire adottnak tekinti a hallgatók készség szintű, vagy legalábbis 

alapvető IKT használati képességeit, így ők a kiépített rendszereket 

(elektronikus tanulmányi osztály, elearning felület, levelező rendszer stb) 

felülről irányítottan veszik igénybe és használják és ezt a formális utat 

kiegészítve alakítanak informális tudás és információközvetítő, valamint 

kommunikációs csatornákat (messenger, zoom, facebook). 

 

Formális közösségek és kommunikáció 

Az intézményi humánerőforrás kapacitásépítésének nem csupán azt kell 

jelentenie, hogy lehetővé tegye IKT-műveltség használatát, noha ez alapvető 

előfeltétel. Az IKT valódi jelentése és ereje a kapacitásépítéshez 

kapcsolódóan az lenne, hogy lehetővé tegyék az adminisztrátorok, az oktatók 

és a hallgatók számára, hogy az IKT erőforrásokat a saját adminisztrációs és 

tanítási-tanulási folyamataikban használják számukra megfelelő módon 

(Capacity building for ICT in education 2010). 

Az IKT kapacitásépítés nem korlátozódhatcsupán az oktatók IKT-

kompetenciáinak fejlesztésére, hiszen ami ennél is fontosabb, az az IKT 

lehetőségeinek kiaknázása az oktatók saját szakmai és szakmaterületi 

kompetenciájának kiépítésére, a tantermi vezetési és kommunikációs 

gyakorlatban való jártasságuk fejlesztésére, az utasítások minőségének 

javítására akár a hallgatók, akár az adminisztráció, akár a tudományos 

diskurzus szintjén (az IKT kapacitásépítése az oktatásban 2010). 
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2. ábra: UNESCO IKT kompetencia szabványok 

Oktatóknak/Pedagógusoknak 

 

(forrás: Unesco 2008) 

 

A 2. ábrán bemutatott Unesco oktatói kompetencia szabvány modellje 

plasztikusan ábrázolja ezt az elképzelést. Az IKT eszközök használata 

sokrétűen épül be az oktatási gyakorlatba, ugyanakkor nem csupán a 

formális tudásátadás képességét kell ezen eszközök segítségével 

kiterjeszteni, de a virtuális térben létre kell hozni azokat a tudás bázisokat és 

tudáselemeket, amelyek a hallgatókat közösség szintjén szólítják meg és a 

jelenlétüket formális közösségi jelenlétként értelmezik.  

A 3. ábrán az intézet elektronikus tanulási felületén egy aktuálisan futó 

kurzus hallgatói közösségét formális módon irányító felülete látható. 

Rögzített tartalmakkal, rögzített időpontokban zajló tanulási modulokat 

sajátít el a hallgatók közössége. 
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3. ábra: Elektronikus tanulási felület 

 

(forrás: elearning.unideb.hu – saját kurzusfelület) 

 

A felsőoktatás IKT-politikájának céljakell hogy legyenazonban a formális 

utak mellett az ifjúság felkészítése a kreatív részvételre egy tudásalapú 

társadalom létrehozásában, fenntartásában és növekedésében, amely az adott 

nemzet teljes körű társadalmi-gazdasági fejlődéséhez és a globális 

versenyképességhez vezethet.Az IKT bevezetése a felsőoktatásba átfogó 

következményekkel járt az egész oktatási folyamatban, a beruházástól a 

technológiák használatáig, a hozzáférés, a menedzsment, a hatékonyság, a 

pedagógia és a minőség kérdéseinek kezelésében. A problémamegoldási 

utak keresése is virtuális platformokra terelődött (Toro-Joshi 2012). 

Az IKT eszközrendszer kiépítése és használata intézeti szinten is 

változásokat hozott, a globális sémákhoz igazodva:  

1) Diákközpontú tanulás: Az IKT olyan technológiát biztosít, amely képes 

elősegíteni és ösztönözni az oktatásnak a tanárirányítású vállalkozástól a 

hallgatóközpontú modellekké történő átalakulását. Mivel egyre több hallgató 

használ számítógépet információforrásként és tudásalapozó eszközként, a 

technológia befolyása növekedik a tanulási mintázataikban; az online 

platformokat előnyben részesítik a hagyományos terekkel szemben 

(könyvtár, enciklopédiák, hirdetők, adatbázisok). 

2) A tudásépítés támogatása: A kortárs IKT eszközök felhasználásával 

történő tanulási megközelítések számos lehetőséget kínálnak a 
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konstruktivista tanuláshoz és az erőforrás-alapú, vagy hallgatói központú 

beállítások támogatásához, lehetővé téve a gyakorlat orientált tanulási 

folyamatokat, akár online formában is. 

3) Bárhol tanulás képessége és lehetősége: Az IKT eszközök segítségével az 

oktatási intézmények távolról tudnak formálni és kínálhatnak programokat. 

(4. ábra) 

4) Bármikor tanulás képessége és lehetősége: A technológiával támogatott 

oktatási programok megszűntetik a földrajzi akadályokat. A hallgatók 

bármikor, bárhol oktatásban részesülhetnek. Ez a rugalmasság sok más 

tanuló számára biztosította a tanulási lehetőségeket, akiket korábban más 

kötelezettségvállalások korlátoztak. A járványügyi intézkedések idején pedig 

a határokon átívelő képzési platformok és alkalmak lehetőségét nyújtotta. 

5) Információs műveltség: Az IKT mint mindennapi eszköz,amely mind 

formális, mind informális úton hozzájárul egy szélesebb információs 

műveltséghez (Toro-Joshi 2012). 

 

4.ábra: Oktató által koordinált formális hallgatói facebook csoport 

 
(forrás: saját ábra) 

 

A 4. ábrán látható, ahogyan egy formális csatornát informális tudáselemek 

átadására hasznosít az intézetünk. 
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Informális közösségek és kommunikáció 

Noha a tanulmányok szoros kapcsolatot mutattak a társadalmi helyzet és az 

IKT használata között, ez a kapcsolat nem egyértelmű a felsőoktatásban 

résztvevő korcsoportokban, mivel a speciális társadalmi helyzetükben a 

családjuk gazdasági függőségén túl az egyetemi infrastruktúra biztosítja 

számukra bizonyos eszközök és platformok használatának lehetőségét. A 

hallgatóink társadalmi és demográfiai szempontból meglehetősen heterogén 

csoportot alkotnak. Különböző lakóhely, családi állapot, településtípus, 

életkor, valamint a gazdasági javak és az IKT-eszközök eltérő aránya 

jellemzi őket. A különböző társadalmi és gazdasági státuszok ellenére is 

megfigyelhetjük az IKT eszközök használatának meglehetősen magas 

gyakoriságát. 

Mind a számítógépnek, mind az internetnek nagy szerepe van a tanulási 

folyamataik megkönnyítésében. A szórakoztató tartalom és időtöltés 

azonban szintén megjelenik a tevékenységeik között: zenehallgatás, 

böngészés, játékok, fórumok, blogok olvasása és filmek nézése, letöltése 

formájában. A hallgatók rendszeresen kihasználják az ezen eszközök által 

kínált technikai és kommunikációs és közösségteremtő lehetőségeket. 

 

5.ábra: Hallgatók által koordinált informális facebook  

és messenger csoport 

 

(forrás: saját ábra) 
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Az 5. ábrán egy hallgatók által kezdeményezett filmklub online közösségi 

felületének fotója látható. A járványügyi intézkedések időszakában a 

tantermi találkozások online közösségi videó formájában valósultak meg. 

A 2020 tavasza óta tartó pándémiás időszak megváltoztatta az oktatási 

részvételt. Noha időszakosan visszatért a jelenléti képzés a felsőoktatásban, 

az esetszámok emelkedése 2020 novemberében a szemeszter és a tanév 

szempontjából is hosszú távú online képzési visszarendeződést jelentett.  

 

Összegzés 

Az internet-alapú kommunikáció, az IKT eszközök használata az 

interperszonális kommunikáció és közösség építés új eszközeként jelent 

meg, amelyet az egyén kapcsolatok kiépítésére és fejlesztésére, valamint 

kapcsolattartási eszközeinek továbbítására használnak fel mind a hallgatók, 

mind intézményi szinten az oktatók és adminisztrátorok.  

Anapi szintűaszinkron oktatói-hallgató-adminisztrációs kommunikációt és 

információ átadást a Covid 19-hez kötődő intézkedések a napi szintű 

szinkron kommunikációs lehetőségek egyéni és intézményi szintű 

kiszélesítésével erősítették. 

Mind a kurzusok, mind az egyéni konzultációk az online térben valósulnak 

meg, ami ennyi idő után a tanulási motiváció, kommunikáció és részvétel 

szintjén is változásokat eredményez az oktatás egészében, amelyek 

visszarendeződése minél hosszabb online eltöltött képzési idő után 

alapvetően módosít a hallgató-oktató, hallgató-hallgató közötti 

kommunikációs sablonokon.    

Az IKT eszközök által biztosított felületek gyors és hatékony 

kommunikációs és közösségi tanulási formákat kínálnak, amelyek az elmúlt 

időszakban nem zökkenőmetesnek, de működőképesnek bizonyultak.  
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Tímea Mária 

ARCHETIPIKUS SZIMBÓLUMOK  

A HÁLÓZATÉPÍTÉSBEN 

 

 

Abstract: Symbol-based communication is the origin of the culture of all 

peoples. Symbols also carry messages for the descending generations 

(Újvári 2015). According to anthropological research among indigenous 

peoples, symbols are present as a determining element in an individual’s 

relationship system (Malinowski 1972, Elkin 1986). Hoppál et al. (1995) 

believe that symbols are the basis of the unity and communication of a 

community. According to Tánczos (2007), archetypal symbols are universal 

and their communicative power is limitless. The aim of our research is the 

conscious and deliberate application of archetypal symbols in the fields of 

education. Symbol-based games, occupations and activities (e.g., circle play, 

planting, dancing, mandala drawing, making music) can help create unity 

within a community. We conducted our exploratory research among children 

who have difficulty integrating into their community due to behavioral 

problems. A pedagogical experiment was performed (N experimental groups 

= 27, N control groups = 13), the results of which have shown that after the 

intervention, the number of joint activities in the experimental group 

increased compared to the control group. The field deserves further 

research, which can explore the possibilities and effectiveness of different 

applications of archetypal symbols and symbol pedagogy. 

 

 

Bevezetés 

A globalizálódás olyan időszakában élünk, amelyben a nevelés eddigi 

paradigmái – úgy tűnik – alkalmatlanná váltak a pedagógia új kihívásainak 

való megfelelésre. Egy új pedagógiai paradigma kibontakozása történik, 

melybe integrálódnak a személyiségfejlődés szempontjából meghatározó 

szociális kölcsönhatásokkal és tanulási motivációval, s egyre inkább az 

életminőséggel kapcsolatos új ismeretek (Réthyné 2013, Csíkszentmihályi 

2015, Kopp–Skrabski 2016, Di Blasio 2020).  
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A pedagógia célkitűzései között már megtalálható a szubjektív jóllét 

megteremtésére, a boldogság elérésére való törekvés (Noddings 2004).  

A jól-lét (well-being) és jóllét (wellbeing) fogalmakhoz kapcsolódóan az 

emberről szóló tudományok képviselői közül többen a pszichológia 

területéről a boldogság kutatásával, a pozitív érzelmek szerepével 

(Csíkszentmihályi 2015, Seligman 2011), pedagógiai megközelítésből pedig 

a boldogság elérését segítő módszerek kidolgozásával foglalkoznak 

(Noddings 2004). Kutatásokkal bizonyították, hogy a jóllét magasabb 

szintjén élő egyének kiteljesedettebb és szorosabb emberi kapcsolatokat 

képesek létesíteni, s a szociális kapcsolatok a mentális egészség 

kialakításában fontos szerepet játszanak. A pozitív érzelmek, a mentális 

egészség és a társas jóllét közötti összefüggések egyre nyilvánvalóbbá 

válnak (Tough, Siegrist, Fekete 2017), mely területekhez már 

megfigyelhetően hozzákapcsolják a pszicho-spirituális dimenziókat is (Pinto, 

Fumincelli, Mazzo, Caldeira, Martins 2017).  

A jól-lét kutatások pedagógiával való összekapcsolása egyre inkább 

megfigyelhető, például: a tökéletes élmény – flow – pszichológiájára 

alapozva új kísérleti tantervek jöttek létre, kutatásokat végeztek a pedagógiai 

jól-léttel kapcsolatban, s vizsgálták az oktatási-nevelési folyamatban a jól-lét 

megvalósításának lehetőségeit. Iskolai környezetben is a társas jól-lét 

megteremtésének alapjaként tartják számon a társas elfogadást, mert ha egy 

személy pozitívan viszonyul társaihoz, akkor megerősödik benne a 

csoporthoz, közösséghez tartozás tudata (Seligman 2011, Csíkszentmihályi 

2015). Mindezekből adódóan a pedagógusok alapképzésébe, illetve a már 

gyakorló pedagógusok számára továbbképzések keretein belül érdemes 

beilleszteni a társas jól-lét megteremtéséhez kapcsolódó módszerek 

megismertetését. 

Tanulmányunkban, a továbbiakban a jól-lét/jóllét (well-being/wellbeing) 

fogalma az életminőség (quality of life) jelentéseivel megegyezik. A társas 

jól-lét pedig koncepciónkban egy olyan dinamikus állapotot jelent, melyben 

az emberek képesek kapcsolatot elfogadni és létesíteni másokkal, s mely 

állapotra jellemző az együttműködési készség, a pozitív érzelmek és a 

spiritualitás dimenziójának megjelenése. 

Munkánkban reagálunk arra a társadalmi igényre, hogy a gyakorlatban 

dolgozó pedagógusoknak egyre fontosabb feladata az elfogadás és az 

integráció segítése.  
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A tanítási módszerek újragondolása során egyik fő alapelvünk az 

egyetemesség. Az emberi tevékenységeknek, gondolkodásnak a közös 

vonásait számos területen fel lehet fedezni, például: alapvető mozgásformák 

(pl.: forgás, ringatózás, ugrálás), tánc, zene, festés, mesék, 

állatokkal/növényekkel/kövekkel való kapcsolatok. Az archetipikus 

szimbólumok alkalmazása már megjelent a pedagógiai munkában (Mayes 

2020). A jelképeken alapuló kommunikáció minden nép kultúrájának 

eredete, mely jelképek az őket követő generációk számára is üzeneteket 

hordoznak (Újvári 2015). Őslakosok körében végzett antropológiai 

kutatások szerint a szimbólum az egyén kapcsolatrendszerében és a 

tevékenységeihez való viszonyában meghatározó elemként van jelen 

(Malinowski 1972, Elkin 1986). Hoppál és munkatársai (1995) úgy vélik, 

hogy a jelképek egy közösség egységének, s kommunikációjának az alapját 

képezik. Tánczos (2007) megfogalmazásában az archetipikus szimbólumok 

egyetemesek, s kommunikációs erejük határtalan. Az archetipikus 

szimbólumok felsorolt tulajdonságaik miatt segítik a kapcsolati hálók 

kialakulását, s ezen szimbólumok kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő 

jellemzőiből adódóan a pedagógiai gyakorlatban is jól hasznosíthatók. 

Tanulmányunkban egy pedagógiai útkeresést mutatunk be, melyre a 

továbbiakban feltáró kutatásként is utalunk. Kutatásunk aktualitását az adta, 

hogy napjainkban az inklúzió megvalósítása a legnagyobb pedagógiai 

kihívások közé tartozik. Már a bölcsődei beilleszkedéstől kezdődően 

nehézséget jelent a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára, ha egy 

gyermek kevésbé tud beilleszkedni kortársközösségébe. Tanulmányunkban 

az inklúzió megvalósítása érdekében egy pedagógiai modellt vázolunk fel, 

melyet szimbólumpedagógiának nevezünk el. A szimbólumpedagógia olyan 

pedagógiai módszer, amely elősegítheti a kortársak közötti kapcsolatok 

kialakítását, ezáltal az elfogadás kialakulását az általános iskolákban és egy 

adott közösségben. Ily módon a szimbólumpedagógia megkönnyítheti a 

közösségen kívüliek beilleszkedését, segítve ezzel a gyakorlatban dolgozó 

pedagógusok munkáját. 

 

Szimbólumok alkalmazása a társas jól-lét megteremtésében 

A társas jól-lét megteremtésében Csíkszentmihályi (2015), Kopp és Skrabski 

(2016) kutatásai szerint meghatározó szerepe van a pozitív élménynek. 
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Csíkszentmihályi (2015) a tökéletes élményt az öröm művészetének, flownak 

nevezi. A pszichológus megfogalmazásában az élmény a személyiség 

kiteljesedését szolgáló pozitív tapasztalat, melyet az öröm, a kreativitás, az 

élet teljes felvállalása jellemez. Seligman (2011) elméletében az örömállapot 

(flourishing) növelése a jól-lét alapja, s ez teszi az életet élni érdemessé.  

A pozitív érzelmeket előidéző, motivációra építő, élményeken alapuló 

módszerek vizsgálatai a jól-lét kutatásokkal már összekapcsolódtak. Például 

a szenzoros integrációs, a kutya asszisztált, művészeti, lovas-, vagy a 

zeneterápia hatásait vizsgálva (például: Liao et al. 2014, Barnet-Lopez, 

Pérez-Testor, Cabedo-Sanromà, Oviedo, Guerra-Balic 2016). A felsorolt 

módszerek közös jellemzője, hogy ősi/természetes, azaz archaikus élmények 

megtapasztalásához kapcsolódnak.  

Koncepciónkban az archaikus élmény a személyiség kiteljesedését szolgáló 

ősi/természetes és pozitív tapasztalat, melyben megjelenhetnek a társas jól-

lét dimenziói (pozitív érzelmek, együttműködési készség, spiritualitás). Az 

archaikus élmény jellemzője az öröm, amely az élmény újra átélésére 

ösztönöz és sajátossága – archaikus, többdimenziós volta miatt – a 

holisztikus jellege. Tanulmányunkban archaikus élmény alatt olyan ősi 

tapasztalatot értünk, mely már az újkőkortól kezdve az ember jól-létének 

megteremtéséhez kapcsolódott. Az újkőkor időszakából napvilágra került 

termékenységet kifejező szobrocskák, barlangfestmények, állatszobrok, 

zeneeszközök (Haidle, Conard, Bolus 2018) mintegy jelképezik, hogy az 

ember fejlődéstörténetében meghatározó a jólétnek/jól-létnek a biztosítása. 

A szimbólumok és analógiák használatát a kulturális antropológia kutatói az 

emberi gondolkodásmód alapvető sajátosságának tartják. A szimbolikus 

antropológia képviselői szerint a jelképek használata a kultúrákban az 

identitás megerősítése, mert a közös jelrendszer összefogja az egyéneket, 

lehetővé teszi az együttműködést, s ennek a közvetítésével 

kommunikálhatnak az emberek (Malinowski 1972, Elkin 1986, Kapitány–

Kapitány 2020). Az archetipikus szimbólumok beillesztését már javasolják a 

pedagógiai munkába (Mayes 2020), hiszen az analógiás gondolkodásmód 

hatékonyan segíti az előzetes ismeretek és az új ismeret közti kapcsolatok 

kiépítését, amely fontos folyamat a sokféle szituációban előhívható, 

alkalmazható tudásrendszer kiépítéséhez (Malinowski 1944). A 

szimbólumpedagógia elnevezést olyan pedagógiai módszer alkalmazására 
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használjuk, mely az analógiás gondolkodásmódon alapul és archaikus 

élmények megtapasztalására ad lehetőséget (Hevesi 2019). 

Kutatásunkban a szimbólumpedagógia alkalmazása azt jelenti, hogy egy-egy 

pedagógiai szituációba archaikus élményt megjelenítő, archetipikus 

szimbólumokat tartalmazó játék-elemeket illesztünk be. Ezek a játékok 

lehetnek egyrészt élményterápiás elemeket tartalmazók, melyeknél a 

következő módszerekből merítettünk: művészeti terápiák (pl.: zeneterápia, 

művészeti pedagógiai terápia, táncterápia), meseterápia, szenzoros 

integrációs, lovas- és kutya asszisztált terápia, stb. Másrészt archetipikus 

szimbólumokat tartalmazó játék-elemek is használtunk. Például: körrel 

kapcsolatos játékok; földdel, tűzzel, vízzel, magokkal, kavicsokkal való 

játékok; egymás megérintését célzó játékok.  

Kutatásunk célja a társas jól-lét megteremtése szimbólumpedagógia 

segítségével a beilleszkedési nehézségekkel küzdő emberek számára. A 

beilleszkedés nehézségeinek okai például a következők lehetnek: autizmus, 

fogyatékosság, hiperaktivitás, társadalmi hátrány, különböző kultúrák eltérő 

szokásai. 

A szimbólumpedagógia sok játékot és közös tevékenységet tartalmaz, 

melyben megjennek a különböző kultúrák értékei. Ezek a közös játékok és 

tevékenységek érdekesek és érthetőek a résztvevők számára, mert ezekben a 

tevékenységekben univerzális szimbólumok találhatók. Például: körjáték, 

gyertya, élő állatok (kutya, nyúl, ló, stb.), tánc, zene, mesék, ültetés, mandala 

festés, kavics festése, jelképek megbeszélése és megjelenítése (például: 

világfa, madár, víz, nap, kígyó, mag, barlang). Mindenki be tud csatlakozni 

ezekbe a tevékenységekbe, így azok közös élménnyé válhatnak. A kortársak 

közegében a pozitív élmények megtapasztalása segítheti a közösség tagjait 

egymás megértésében és elfogadásában. 

Jelen tanulmányunkban, a kutatásunkban alkalmazott szimbolikus elemeket 

a kutatásban részt vevő gyermekek korához, igényeihez, sajátosságaikhoz 

alkalmazkodva állítottuk össze. A kutatás Csongrád-Csanád megyében 

történt. 
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Kutatási céljaink a következők: 

 Felderítő kutatás végzése, mely a szimbólumpedagógia hatását 

vizsgálja a társas jól-lét megteremtése szempontjából. 

 Intervenciónk megvalósítása során beilleszkedési nehézséggel küzdő 

gyermekek számára pozitív tapasztalatszerzés biztosítása a kortársak 

közegében. 

 Kutatásunk alapján a társas jól-lét megteremtése érdekében 

módszertani ajánlások megfogalmazása a gyakorlatban dolgozó 

szakemberek számára. 

 

A feltáró kutatásról 

Feltáró kutatásunkban az autizmusra utaló viselkedést mutató gyermekek 

integrációjának alkalmával vizsgáltuk meg kortárs közösségeikben a társas 

jól-lét megteremtésének lehetőségeit. A tipikusan fejlődő egyénekhez képest 

ugyanis, az autizmussal élő egyének négyszer nagyobb valószínűséggel 

tapasztalják meg a depressziót életük során (Hudson, Hall, Harkness 2018). 

Kutatásunkban a kidolgozott intervenciós technikák során figyeltünk a 

vizsgálatainkban részt vevő gyermekek egyéni szükségleteire, sajátosságaira, 

az autizmusból adódó speciális igényeire és arra, hogy a játékosság 

jellemezze foglalkozásainkat. Az intervenció alkalmával az 

élményterápiákból olyan elemeket választottunk ki, melyek kivitelezését 

óvodai közegben, a gyermekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek által is 

megvalósíthatónak tartottunk (esetenként külső helyszínek bevonásával). A 

következő terápiák, módszerek elemeit használtuk fel: művészeti terápiák 

közül a zeneterápia és a művészeti pedagógiai terápia, a Floortime terápia, a 

szenzoros integrációs, lovas- és kutya asszisztált terápia. Az archaikus 

tapasztalatok megélését archetipikus játék-elemekkel is lehetővé tettük.  

Az élményterápiák, illetve az archetipikus játék-elemek alkalmazásának 

közös jellemzője, hogy a gyermekek motivációjára, természetes 

érdeklődésére épít. A Floortime terápia szemléletét alkalmaztuk mindegyik 

terápiás elem, illetve archetipikus játék-elem használatakor. A Floortime 

terápia fejlődési, egyéni különbségekre építő, kapcsolat alapú DIR 

(Developmental capacities – Individual differences – Relationships) 

megközelítés. Olyan játékterápia, mely a korai fejlődésbe való beavatkozásra 

fókuszál, s amely a gyermek szociális interakcióinak és kommunikációjának 

fejlesztését célozza. A segítő személy (pl. óvodapedagógus) bekapcsolódik a 
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gyermek tevékenységébe és ebből a helyzetből kiindulva kezdeményez új 

játékhelyzeteket. Ez a megközelítés azokra a tevékenységekre épít, amelyek 

természetes módon felkeltik a gyermek érdeklődését. Ezekbe a 

tevékenységekbe bekapcsolódva segíthetjük, hogy a kapcsolatteremtésben a 

gyermek örömét lelje. Például, ha a gyermek ugrálni szeretne (szenzoros 

integrációs játék-elem), akkor a felnőtt szakember együtt ugrálhat a 

gyermekkel. 

Mintánkba tartoztak a 2012/2013., a 2013/2014. és a 2014/2015. tanévek 

folyamán autizmus spektrum zavarra utaló diagnózissal rendelkező 

óvodáskorú (3–7 év közötti) gyermekek. Vizsgálataink Szegeden és 

Hódmezővásárhelyen valósultak meg. Az autizmus spektrum zavarra utaló 

diagnózis kutatásunkban azt jelentette, hogy érvényesült a diagnózisok 

megállapításakor annak a két területnek a károsodása, amely jellemző az 

autizmusra (elmaradás a szociális kommunikációban és szociális 

interakciókban, valamint szűk körű repetitív mintáztok a viselkedésben, 

érdeklődésben, aktivitásban). A minta kiválasztásánál a nem valószínűségi 

mintavételi csoporton belül jelen vizsgálat a szakértői mintavételi típusba 

sorolható. Ennek a mintavételi technikának az alkalmazása gyakori a jól-lét 

vizsgálatoknál szűkebb populáció esetében (Barnet-Lopez et al. 2016). 

A kutatás alapját egy pedagógiai kísérlet elvégzése adta, melynek 

elemzéséhez kvalitatív és kvantitatív módszereket alkalmaztunk. A kutatás 

céljának megfelelően beavatkoztunk a nevelési folyamatba, változtattuk a 

független változót. 

 Független változó (az intervenció módja): archaikus 

élmények/tapasztalatok. 

 Függő változó: társas jól-lét/szocialitás/életminőség. 

 

Kétcsoportos pedagógiai kísérletet végeztünk, ehhez kapcsolódóan 40 

vizsgálatot elemeztünk (N kísérleti csoport = 27, N kontroll csoport = 13). Az 

intervenciót a kísérleti csoportban valósítottuk meg. Az intervenció 

megvalósítása vagy egyhetes érzékenyítő nyári tábor során, s a tanév 

megkezdésekor emlékeztető érzékenyítő nap beiktatásával vagy a kísérleti 

csoportba tartozó gyermekekkel foglalkozó szakemberek által a gyermekek 

megszokott kortárs közösségében történt meg (1. táblázat). Mindkét 

lehetőség esetében az elő- és az utóvizsgálatok között átlagosan 3 hónap telt 

el. Időben ezzel párhuzamosan, a kontroll csoportban a hagyományos 

módszerekkel, eszközökkel foglalkoztak a gyermekekkel. 



Tímea Mária 

282 

1. táblázat: A vizsgálati időszakokban az intervenció idejének eloszlása 

 

Vizsgálati 

időszakok 

 

Interven-

ciós 

technikák 

Beérkezés Szabad 

játék 

Csoportos 

foglalkozás 

Intervenció 

összesített 

ideje alkalom össz 

(h) 

alkalom össz 

(h) 

alkalom össz 

(h) min/ 

nap 

min/ 

hét 

      min/ 

nap 

min/ 

hét 

  min/ 

   nap  

min/ 

hét 

h/6 

nap 

h/12 

hét 

1. 

vizsgálati 

időszak  

(3hónap) 

érzékenyítő 

napok 

(6 nap) 

20 - 2 40 - 4 180 - 18 24 - 

 

2. 

vizsgálati 

időszak  

(3 hónap) 

szakember

ek által 

óvodai 

ellátásban 

(12 hét) 

- 2x5 2 - 2x10 4 - 2x45 18 - 24 

szakembe-

rek  

által korai 

ellátásban 

(12 hét) 

- 10 - 20 - 90 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

A feltáró módszerek a következők voltak: 

 Az elő- és utóvizsgálatok alkalmával készült – 1. és 2. – videófelvétel 

alapján töltötte ki három független kódoló (továbbiakban: külső 

megfigyelők) a Szocialitást vizsgáló megfigyelési szempontsor 

elnevezésű dokumentumot. A megfigyelési szempontsor a kutatásban 

részt vevő gyermekek viselkedését – 312 item által – egyénenként 

vizsgálta. Szempontsorunkat magyar és nemzetközi kutatások és 

mérőeszközök, illetve saját tapasztalataink figyelembevételével 

dolgoztuk ki.  

 A Kérdőív I. a kutatásban részt vevő gyermekkel foglalkozó 

szakember (továbbiakban: belső megfigyelő) által került kitöltésre az 

1. és a 2. videófelvétel készítésekor a vizsgált gyermekről (20 item 

vizsgálata által). Mérőeszközünket a Social Responsiveness Scale 

kérdőív alapján állítottuk össze. 
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 A kutatás eredményét befolyásolható háttéradatok kikérdezésekor A 

kutatásban részt vevő gyermek háttéradatai elnevezésű kérdőívünket 

használtuk (45 itemet elemeztünk). A kérdőívet a magyar és 

nemzetközi szakirodalomban megfogalmazott befolyásoló tényezők 

alapján dolgoztuk ki. 

 

Három típusú vizsgálatot végeztünk. A (1) komplex vizsgálatoknak három 

összetevője van, melyek a feltáró módszereknél felsorolt mérések elemzései. 

A (2) kiegészítő vizsgálatoknál a megfigyelési szempontsor azon itemeit 

elemeztük, melyeket – az eltérő mérési technika miatt – nem vonhattunk 

össze a komplex vizsgálatban elemzett itemekkel. A (3) részletező 

vizsgálatoknál – melyeket holisztikus dimenzióknak is nevezünk –, a 

megfigyelési szempontsor részletező megfigyeléseit vizsgáltuk, ezzel célunk 

volt a megfigyelt terület komplexebb feltárása, megértése. A kutatás a 

vizsgálatok jelentős részében többfókuszú, mely egyrészt a gyermekek 

megfigyelésén, másrészt a velük foglalkozó szakemberek ítéletén alapult. A 

statisztikai elemzés módja szerint az adatokat az IBM SPSS Statistics 19 

programmal dolgoztuk fel. Az adatokat a leíró- és matematikai statisztikai 

módszerek segítségével elemeztük. 

 

A feltáró kutatás eredményei és ezek alapján ajánlások 

megfogalmazása 

Kutatásunkban a csoportba való beérkezés időszakában, a zenei hatások 

vizsgálata nem volt megfelelő abból a szempontból, hogy a mérni kívánt 

jelenség tanulmányozásához finomabban kidolgozott mérőeszközökre lett 

volna szükség. A zenei hatások kutatása alkalmával a nemzetközi 

kutatásokban gyakran jelzik ennek a területnek a vizsgálatával kapcsolatos 

nehézségeket és többször utalnak a finomabb mérőeszközök kidolgozásának 

szükségességére. A terület kutatását azonban javasolják autizmussal élő 

személyeknél, mert vannak már eredmények azzal kapcsolatban, hogy a zene 

előmozdítja a szocializációt, fejleszti a kommunikációs képességet és a 

viselkedésben pozitív változásokat okoz (Eren, Deniz, Düzkantar 2013). 

Kutatásunkban is tapasztaltunk pozitív változásokat a kortársakkal való 

kapcsolat kialakításának területén. 

Szabad játékhelyzetben a kortársak játékára való odafigyelés területének a 

megfigyelésénél tapasztaltuk a leghatározottabban a fejlődést a társas jól-lét 
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megvalósításában a pedagógiai kísérletünk eredményeként. A külső 

megfigyelések elemzésénél, a vizsgálati csoportok kimeneti eredményeinek 

összehasonlításakor szignifikáns különbséget tapasztaltunk. Az intervenció 

utáni időszak eredményei szignifikánsan jobbak (t = -3,98, p < 0,05) a 

kísérleti csoportnál a kontroll csoporthoz képest. A belső megfigyeléseknél, 

a kísérleti csoport bemeneti és kimeneti eredményeinek az 

összehasonlításakor találtunk szignifikáns javulást (t = -4,11, p < 0,05).  

A szabad játék során megélt élmények, tapasztalatok megszerzéséhez 

azonban szükségesek a megfelelő játékeszközök. Az integráció, inklúzió 

vizsgálatával kapcsolatos kutatásokban a sikeres integráció szempontjából 

meghatározó jelentőségűnek tartják a szubjektív tényezők mellett az objektív 

tényezőket is, melyek között szerepelnek a speciális taneszközök és 

segédeszközök (Réthyné 2013). 

Csoportos foglalkozások alkalmával a csoportfoglalkozásban való 

részvételre az archaikus élményt nyújtó játékok, helyzetek motiválták a 

pedagógiai kísérletünkben részt vevő gyermekeket. A külső megfigyelések 

elemzésénél, a vizsgálati csoportok kimeneti eredményeinek 

összehasonlításakor szignifikáns különbséget tapasztaltunk. Az intervenció 

utáni időszak eredményei szignifikánsan jobbak (t = -2,16, p < 0,05) a 

kísérleti csoportnál a kontroll csoporthoz képest. A belső megfigyeléseknél, 

a kísérleti csoport bemeneti és kimeneti eredményeinek az 

összehasonlításakor találtunk szignifikáns javulást (t = -4,30, p < 0,05).  

A nemzetközi kutatások is megerősítik, hogy az autizmussal élő gyermekek 

szociális interakcióját elősegíti a kortársakkal való játék irányított 

játéktevékenységekben, mely foglalkozások alkalmával fontos szempont az 

élvezhető, jelentéssel bíró élmények biztosítása (Corbett et al. 2014). Ezáltal 

növelhető a valószínűsége annak, hogy a szociális helyzetek és a szociális 

interakciók kellemessé és vonzóvá váljanak a gyermekek számára. 

Kutatásokkal bizonyították, hogy autizmussal élő gyermekeknél a művészeti 

terápia fejlesztheti a kommunikációs és a szociális képességeket, s az 

állatokhoz kapcsolódó tevékenységek a viselkedésre pozitív hatással vannak. 

Javasolják ezért autizmussal élő gyermekek intervenciójánál az ezekhez 

kapcsolódó foglalkozások beépítését (O'Haire, McKenzie, Beck, Slaughter 

2015). 

A kapcsolat (fokozatos) kialakítását vizsgáltuk meg utolsó hipotézisünknél, 

melynél többrétegű elemzéssel igyekeztünk feltárni ezt az összetett 

jelenséget. Kutatásunk során a fokozatosság elve azt jelentette, hogy a 

gyermeket fokozatosan készítjük fel arra, hogy kortársaival együtt játsszon: 

a gyermeket először az beérkezés időszakában a környezethez; ezt követően 
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a szabad játék szakaszában a segítő felnőtthöz és a kortársakhoz; végül a 

csoportfoglalkozás időszakában irányított helyzetben is a környezethez, a 

felnőtthöz és a kortársakhoz szoktatjuk. Mindezt a gyermek egyéni 

sajátosságainak, igényeinek a figyelembevételével tesszük, ezzel segítve az 

alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások 

kialakulását. A kapcsolatok fokozatos kialakítása során, archaikus 

tapasztalatok átélése által pozitív élmények érték a vizsgálatunkban részt 

vevő gyermekeket. 

Komplex vizsgálatainknál, először a külső megfigyelések alapján, a három 

szakasz adataiból összevontan elemeztük a gyermekeknél a figyelmet a 

felnőtt, a kortársak és azok játékai felé; a másikkal való interakcióikban való 

magabiztosságot; a társak és azok játékainak, illetve a felnőttek utánzását és 

végül a társak játékába való bekapcsolódás módjait. Másodszor, a belső 

megfigyeléseken alapuló komplex vizsgálatunkban analizáltuk a gyermekek 

társas kapcsolatait, azok minőségét; másikkal való interakcióinak jellemzőit; 

figyelmét kortársaik tevékenysége felé és utánzását mások cselekedeteinél. 

Mindkét komplex vizsgálatunknál, az intervencióban részt vevő gyermekek 

csoportjánál – saját eredményeik összehasonlításakor – a pedagógiai kísérlet 

után javulást tapasztaltunk a kapcsolat kialakítása terén az intervenció előtti 

időszakhoz képest. A kísérleti csoport bemeneti és kimeneti eredményeinek 

az összehasonlításakor a külső megfigyelések (t = -5,94, p < 0,05), illetve a 

belső megfigyelések (t = -,164, p < 0,05) alapján végzett vizsgálatainkkor 

szignifikáns javulást figyelhettünk meg.  

A kapcsolat fokozatos kiépítésének fontosságával foglalkozó Floortime 

terápia eredményességét nemzetközi kutatásokkal bizonyították. A Floortime 

alkalmazásával javulást tapasztaltak autizmussal élő gyermekeknél a szülő-

gyermek interakciókban, a szociális kommunikáció, az utánzás, figyelem és 

az adaptív viselkedés területein (Liao et al. 2014). 

A külső és a belső megfigyelésekből nyert adatainknál elemeztük a 

háttéradatok hatásait. Megfigyelhettük, hogy minden esetben jelentősen 

befolyásolta eredményeinket a testvéreknek a száma, kora. Ezt követően a 

korai fejlesztés, majd az óvoda és végül a család hatása érvényesült a 

legerőteljesebben. A háttéradatok szerepének vizsgálata a magyar és a 

nemzetközi szakirodalomban is megjelenik. Egy intervenciós módszer 

vizsgálatánál elemzik többek között az autizmussal élő gyermek családi 

hátterének, korai fejlesztésben való részvételének és az intézményes ellátás 

körülményeinek a hatásait (Matson–Sturmey 2011). 

Feltáró kutatásunk eredményei azt jelzik számunkra, hogy a vizsgálatunkba 

tartozó gyermekeknél az archaikus szimbólumok alkalmazása 
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hozzájárulhatott társas jól-létük megteremtéséhez. Az atipikus viselkedést 

mutató gyermekek kortársközösségbe való integrációjánál, a gyermekekkel 

foglalkozó szakembereknek (pl.: óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai asszisztens, fejlesztő szakember) – kutatásunk eredményei 

alapján – ajánlásokat fogalmaztunk meg. 

Javasoljuk az atipikus viselkedést mutató óvodáskorú gyermekeknél az 

archaikus élményt nyújtó játékok rendszeres alkalmazását, illetve az ezekhez 

szükséges eszközök biztosítását szabad játékhelyzetben és csoportos 

foglalkozáson. Továbbá ajánljuk – archaikus élmények megtapasztalásának 

a lehetőségét felkínálva – a fokozatosság elvének a figyelembevételét a 

gyermekekkel való kapcsolat kialakításának folyamatában (először 

beérkezéskor az alkalmazkodás időszakának, majd szabad játékhelyzetnek a 

biztosítása, s ezt követően a csoportfoglalkozás megvalósítása). 

A kutatás további tapasztalata az, hogy a zenei hatások méréséhez finomabb 

mérőeszközöket szükséges kidolgoznunk, valamint az emocionális tényezők 

árnyaltabb kategorizációja érdekében a határtudományok területein érdemes 

mélyebb ismereteket szereznünk. A háttéradatok eredményeiből 

következtethető a korai ellátásban történő, csoportos formában is 

megvalósítható fejlesztés fontossága. 

A kutatás eredményeinek nemzetközi vonatkozásai között megemlíthetjük, 

hogy több kutatás is foglalkozott már az aktív játék-alapú tanulási környezet 

létrehozásának szükségességével, lehetőségeivel, eredményességének 

mérésével (például: Liao et al. 2014). A vizsgálatok konklúziójaként 

megállapították, hogy szükséges a tanárok képzése, szemléletformálása, 

hogy egy érzékenyebb, interaktív pedagógiai irányba elfogadóbbá váljanak. 
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Összegzés 

Kutatásunk előnyeit és korlátait a következőkben összegezzük. 

 

Kutatásunk előnyei 

Kialakított modellünk:  

 Beilleszkedési nehézséggel küzdő személyek integrációját segítheti. 

 Gyakorlat-orientált megközelítésű. 

 A gyermekek/tanulók motivációs bázisaira épít. 

 A tanulás eredményességét, s ezáltal a társadalmi beilleszkedés 

esélyeit növelheti. 

 A hálózatokban való gondolkodást és a bennük megvalósuló 

gyakorlati munkát támogatja.  

 A társszakmák, társ-tudományterületek képviselőinek közös 

gondolkodását preferálja. 

 Multikulturális oktatás során is alkalmazható, hol közösség-

kialakító/formáló szerepe lehet. 

 A tanulási környezet és a pedagógusok szemléletformálásának 

jelentőségére felhívja a figyelmet. 

 

Kutatásunk korlátai  

 A kutatásunk eredményeként kialakított modell működése feltételezi 

a pedagógusok holisztikus szemléletét, melynek kialakítása egy 

összetett folyamat, amelyre kutatásunk csak kis mértékben tud 

hatással lenni.  

 A kutatásunk eredményeként kialakított modell megvalósítása több 

tényező függvénye. Egyrészt, a modell csak hálózatos formában 

funkcionál jól, mely hálózat működése függ a hálózat elemeitől és az 

elemek közötti viszonyoktól. Másrészt, egy hálózat kialakítása és 

működtetése rendszerszintű feladat, s ebből adódóan amellett, hogy 

magas szintű koordinációt igényel, a társadalmi-gazdasági tényezők 

befolyásoló hatása is alapvetően meghatározza működését. 

 A kutatás eredményeinek általánosíthatósága korlátozott. 

 Mérőeszközeink még további finomítást igényelnek.  

 Rövid távú intervenciót mutat be.  
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Kialakított modellünk egyik újszerűsége, hogy a különböző intervenciós 

technikákat egy intervenciós módszerbe rendezi, másik újdonsága, hogy a 

többségi ellátásban való megvalósíthatóságot lehetővé teszi. Harmadik 

újszerűsége modellünk archaikus, többdimenziós jellegéből adódik. Ezáltal 

multikulturális jellegűnek mondhatjuk, mely jelen esetben azt jelenti, hogy a 

beilleszkedést segítheti nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Koncepciónk 

részletes kidolgozásához egyéb tudományterületek ismereteinek az 

integrálása, illetve modellünk gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos további 

kutatások még szükségesek. 
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Kenyeres Attila Zoltán – Szabó Eszter 

A BLOGOK ÉS VLOGOK SZEREPE A 

TANULÁSBAN ÉS A TUDOMÁNYRÓL SZÓLÓ 

ISMERETEK MEGSZERZÉSÉBEN – EGY 

DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 

VÉGZETT KUTATÁS ALAPJÁN 

 

 

Abstract: Besides traditional media (TV, radio and print media), new 

Internet-based media have been playing an increasing role in the 

publication of scientific results and the dissemination of scientific knowledge 

amond lay public. Within this process, social media platforms, including 

blogs and video blogs have also been playing a significal role in recent 

years. During 2020, we carried out an online survey among 100 university 

students from Debrecen. The main role of our research was to reveal how 

YouTube vlogs are used as learning tools among students in their everyday 

life. According to our result, the vast majority of respondents (56%) use 

frequently and very often YouTube for learning and getting knowledge. In 

particular, video blogs containing general knowledge and curiosities have 

proven to be the most popular. Among tutorial videos, the respondents 

mostly searched for and found practical tips that could be used immediately 

in IT-related topics, in the field of practices/tricks/DIY, and in the topic of 

baking and cooking. 

Keywords: informal learning, social media, blog, videoblog, YouTube  

 

Bevezetés  

 

 

Az internet világméretű elterjedése, azon belül pedig a különböző közösségi 

média oldalak létrejötte gyökeresen változtatták meg a lakosság 

információhoz jutását, beleértve annak forrásait és mennyiségét. Az online 

világ egyik legfontosabb jellemzője, hogy szóhoz jutnak azon társadalmi 

csoportok tagjai is, akik eddig csak szűk körben, személyesen tudták 

terjeszteni az információkat.  
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Online térben viszont számtalan lehetőség áll rendelkezésükre, ezek közül 

csak néhány: kommenteket tudnak megfogalmazni közösségi média 

profilokon keresztül, saját oldaluk lehet a közösségi média különböző 

platformjain, saját video-csatornájuk olyan video-megosztó oldalakon, mint 

a YouTube. Korábban nyilvánossághoz nem jutott személyeknek tehát most 

lehetőségük van tartalom előállítására, megosztására, illetve az 

interaktivitásra, ennek révén pedig online közösségek létrehozására is. 

Falyuna ezt úgy fogalmazza meg, hogy „már nemcsak a professzionális 

tartalomgyártók, hanem maguk a felhasználók is alakíthatják a webes 

tartalmakat” (Falyuna 2019). Aczél arra mutat rá, hogy „a hagyományosan 

fogyasztóinak tekintett társadalom előtt olyan együttműködési lehetőségek és 

terek nyíltak meg, amelyeknek köszönhetően kialakult az ún. részvételi 

kultúra” (Aczél 2015:146). Glózer és Guld a YouTube kapcsán a laikusok 

tartalom-előállító tevékenységéről ír. Kiemelik, hogy az internetnek, illetve 

az azon létrejövő közösségi oldalaknak, videómegosztóknak, 

blogmotoroknak, valamint a széles körben rendelkezésre álló olyan technikai 

eszközöknek, mint a beépített kamerával és internetkapcsolattal rendelkező 

okostelefonok, manapság már nem csak a professzionális produkciós cégek, 

stúdiók és szerkesztőségek állíthatnak elő audiovizuális médiatartalmakat. 

Ezek révén egyre több lehetőség kínálkozik az amatőr felhasználóknak a 

nyilvánosság elérésére (Glózer-Guld 2015).  

Ez a fajta, közösség-alapú információs „forradalom” a tudományos 

ismeretterjesztésre is hatással van: számtalan oktató és ismeretterjesztő 

célzatú YouTube csatorna érhető el (lásd még: Brossard 2013), amelyek 

száma többszörösen meghaladhatja az ilyen jellegű televíziós csatornákét. A 

jelenlegi online világ fontos jellemzője tehát a közösségiség, „a közönség 

aktív részvétele, a média működ(tet)ésében való fokozottabb és a 

korábbiaktól eltérő szerepvállalása” (Glózer 2016:132).  

Az online világban a hagyományos mainstream média, tehát a nyomtatott és 

sugárzott médiumok (Brossard 2013) mellett létrejött egy -Szvetelszky 

szerint- egyre nagyobb tömegeket elérő, egyre több tartalmat előállító, 

úgynevezett „informális nyilvánosság” (Szvetelszky 2017). Ennek 

megjelenése nagymértékben megnövelte az elérhető információ 

mennyiségét, amely szinte már átláthatatlan és feldolgozhatatlan. Sok 

esetben nehéz visszakövetni a tartalmak szerzőjét és forrását, ahogyan azok 

hitelességét, valóságtartalmát is (Veszelszki 2017). 
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Brossard pedig arra mutat rá, hogy a blogok és egyéb közösségi média 

platformok esetében a tények és a vélemények időnként nem szeparálhatók 

el világosan egymástól (Brossard 2013). Ezen tanulmányban az „informális 

nyilvánosság” egy szegmensét, a YouTube csatornákat vizsgáljuk, azokon 

belül is a kifejezetten ismeretterjesztő/oktató jellegűeket. Azt térképezzük 

fel, hogyan használják tanulási célzattal ezeket az egyetemisták, konkrétan a 

debreceni egyetemisták egy 100 fős csoportja.  

 

Az internet szerepe a tudományos ismeretszerzésben 

A közösségi média révén formálódó „informális nyilvánosság” a 

tudományos ismeretterjesztésre is kihat. Falyuna ezzel kapcsolatban az open 

access megjelenését hozza fel pozitív példának, amely széles körben, bárki 

számára hozzáférhetővé teszi a tudomány eredményeit, és jó hatással van a 

tudósok karrierjére is (idézetek számának emelkedése, tudományos 

eredmények növekvő társadalmi haszna). Az open access révén az interneten 

nagy mennyiségű tudományos anyag érhető el, maguk a szerzők is 

publikálhatják műveiket, sőt léteznek kifejezetten tudományos közösségi 

platformok is (például az Acedemia.eu, vagy a Researchgate). A 

tudományos ismeretterjesztés egyik leghatékonyabb területe tehát az internet 

(Falyuna 2019).  

Ezt az állítást több kutatás is alátámasztotta. Az internet a legfontosabb 

információforrás az olyan tudományos kérdések esetén, mint például a 

klímaváltozás, vagy az egészségügy (Brossard 2013). 2018-ban az 

amerikaiak 58 százaléka az interneten tájékozódott elsődlegesen a 

tudománnyal és technológiával kapcsolatos kérdésekben, miközben 2001-

ben még csak 9 százalék volt ez az arány. Érdekesség, hogy a televízió 

szerepe ezzel párhuzamosan csökken. 2001-ben még az amerikai lakosság 

44 százaléka tekintette elsődleges információforrásnak a tévét a tudomány 

tekintetében, 2018-ban pedig már csak a fele, 22 százalék volt ez az arány 

(National Science Board 2020). Hitlin és Olmstead a Pew Research Center 

kutatását idézik, amely hat hónapon keresztül analizálta a Facebook-on a 30 

legkövetettebb, tudománnyal kapcsolatos oldal posztjait. Ebből 15 

intézményesített, szerkesztőséggel rendelkező médiafelület oldala volt 

(köztük a National Geographic és a Discovery Channel), 15 pedig olyan 

népszerű Facebook oldal, amely valamely egyénhez, vagy szervezethez 
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köthető, de nincs mögötte offline megjelenés. A kutatás eredményei szerint 

10 milliók követik ezeket az oldalakat (3 és 44 millió közötti követővel 

rendelkeztek egyenként), tehát emberek 10 milliói találkozhatnak napi 

szinten tudományos hírekkel a Facebook hírfolyamban és más közösségi 

média platformokon. Az elemzett posztok 30 százaléka kötődött új 

tudományos felfedezéshez, 21 százalékuk a tudomány eredményeinek 

praktikus felhasználásáról szólt, 16 százalék promóciót tartalmazó, és 12 

százalék magyarázó jellegű poszt volt. A kutatás szerint a legnagyobb elérést 

nem a tudomány új eredményről beszámoló posztok, hanem a praktikus 

tanácsokat, tippeket adó tartalmak produkálták. Formátumot tekintve a 

legnépszerűbbnek az egy képet és rövid szövegeket tartalmazó posztok 

bizonyultak (Hitlin-Olmstead 2018).  

Az internet növekvő szerepét jelzi a tudományos ismeretszerzésben az a 

kutatás is, amely szerint az amerikaiak 84 százaléka elsősorban online 

tájékozódik tudományos hírekről és információkról, míg 31 százalékuk a 

hagyományos és az online médiából egyaránt (Su et. al 2015). Az interneten 

belül a közösségi média szerepét a tudományos ismeretszerzésben több 

szerző is kiemeli (lásd: Anderson et. al 2010; Brossard 2013), azonban ennek 

pontos súlya nem tisztázott. A Pew Research Center 2017-es, 4024 felnőtt 

bevonásával az USA-ban végzett kutatása szerint a közösségi médiát 

használók többsége ugyan találkozik tudományos hírekkel, azonban csak 25 

százalékuk nyilatkozott úgy, hogy sokszor, vagy időnként lát ilyen híreket. A 

megkérdezettek túlnyomó többsége ritkábban találkozott tudományos 

hírekkel a közösségi média platformokon – legalábbis saját bevallása szerint 

(Funk et. al 2017).  

Jarreau és Porter is egy amerikai kutatást ismertet, amelyet tudományos 

blogok olvasói körében végeztek. Összesen 2955 résztvevő töltötte ki a 

kérdőívet, amelyben arra is válaszolniuk kellett, milyen forrásokból 

értesülnek elsőként tudományos hírekről (Jarreau-Porter 2018).  
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1. ábra: Tudományos információk forrása a tudományos blogokat olvasók 

körében (USA) 

 

(Forrás: saját készítés Jarreau-Porter 2018 alapján) 

 

Amint az ábrán is látható, a megkérdezett blogolvasók 23 százaléknak az 

online hírmédia (online újság és magazin) az elsődleges forrása a 

tudományos információk kapcsán, 23 százalék a tudományos folyóiratokat, 

12 százalék a blogokat jelölte meg elsődleges tudományos 

információforrásként (Jarreau-Porter 2018).  

A kérdést hazai kutatás is vizsgálta. A Nemzeti Művelődési Intézettel közös 

online kutatásunkat magyarországi kulturális közfoglalkoztatottak körében 

végeztük 2016-ban, 3932 felnőtt bevonásával. Ennek során a résztvevőket 

megkérdeztük, milyen forrásokból milyen gyakorisággal tájékozódnak a 

tudomány híreiről. Ezt egy 1-től 5-ig terjedő likert skálán kellett értékelniük, 

majd a kapott eredményekből átlagot képeztünk, így kaptuk meg a 

gyakorisági indexet az egyes források esetében, amelyet az alábbi ábra 

összegez: 
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2. ábra: Tudományos ismeretszerzési források indexe a kulturális 

közfoglalkoztatottak körében 

 
(Forrás: saját készítés) 

 

A válaszok alapján a tudományról szóló két legfontosabb 

információforrásnak az internet (3,58-as gyakorisági index) és a televízió 

(3,21-es gyakorisági index) bizonyult. Ugyanakkor a személyes kapcsolatok 

(családtagok, barátok) szerepe is jelentős, és érdekesség, hogy a közösségi 

média is bekerült az öt leggyakrabban említett információforrás közé a 

tudományos hírek kapcsán (Kenyeres 2019).  

 

Blogok és videoblogok  

Az interneten számtalan olyan média-formátum létezik, amely alkalmas 

tudománnyal kapcsolatos ismeretek átadására. Az internetes ismeretszerzés 

eszközei közé tartoznak a blogok, azaz a szöveges alapú internetes naplók 

(Glózer-Guld 2015) és a videoblogok (vlogok) is. A blogok mind a laikus 

közösség, mind az újságírók számára fontos online információforrást 

jelentenek (Colson 2011), sok esetben olyan információkat és nézőpontokat 
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közvetítenek, amelyek hiányoznak a hagyományos média tartalmakból, vagy 

kiegészítik azokat (Anderson et al. 2010; Johnson et al. 2007; Su et al. 

2015). A blogok videó változatait jelentő vlogok Griffith és Papacharissi 

szerint a felhasználó-készítette tartalmak körébe sorolhatók, gyakorlatilag 

olyan személyes video blogok, amelyekben a készítők különféle történeteket 

és/vagy információkat osztanak meg magukról elsősorban videó formában. 

Az írott szöveg helyett a képeken van a hangsúly. A vlog az önkifejeződés 

egyfajta nyilvános eszköze, amelynek kialakulása a jelenlegi 

kommunikációs-technológiai környezetben gyökerezik. A szerzők 

egyenesen a nyomtatott sajtó 15-16. századi megjelenéséhez hasonlítják a 

vlogok elterjedését. Ezek mögött nem áll szerkesztőség, egyedül a szerzők 

kontrollálják a tartalmat, és határozzák meg a közzététel időpontját. A 

vlogokat sajátos ritmus, nyelvezet és kommunikációs stílus is jellemzi. A 

podcastokhoz hasonlóan a vlogok is a blogok „leszármazottai”, és egyedinek 

tekinthetők mind a készítésük, mind a nézőikkel történő elköteleződés módja 

tekintetében. A nézők ugyanis nemcsak megtekinteni tudják a tartalmakat, 

hanem kommentálási lehetőségük is van, interakcióba kerülve egymással és 

a tartalom készítőjével is (Griffith és Papacharissi 2010). Így a vloggerek 

interaktív közönség- és közösségépítést végeznek az internetes felületeken 

(Glózer 2014), kialakítva ezzel a már említett „informális nyilvánosság” 

platformjait (lásd: Szvetelszky 2017).  

Glózer és Guld meghatározása szerint a vlog online felületen elérhető 

videonapló, tehát videoblog, amelynek működtetője a vlogger. A vlogokat a 

szerzők a „user created content”-be sorolják, amelyet Turner meghatározása 

alapján a saját készítésű tartalmakra értenek, elkülönítve azt a „user 

generated content” fogalmától, amely alatt a megosztások és like-ok 

segítségével generált médiaforgalmat értik (Turner 2010 alapján: Glózer-

Guld 2015). Glózer a vlogok kialakulását a 2000-es évek időszakában 

megjelent új televíziós paradigmára vezeti vissza: a reality műsorok 

térnyerésére, amelyek kifejezetten az átlagembert állították fókuszba, és 

fellazítva a korábbi merev műfaji kereteket, igyekeztek megjeleníteni a 

mindennapi valóságot. Ennek megfelelően hétköznapi karaktereket, 

helyszíneket, szituációkat és ismereteket próbáltak bemutatni. Az életstílus-

műsorokat és a valóságshowkat hozza fel erre konkrét példának, 

megemlítve, hogy a hétköznapiság televízióban elindult térhódítása az 

interneten is folytatódik, ennek egyik eredménye volt a vlogok megjelenése. 
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A vloggerek többnyire amatőrök (nem professzionális alapon készítenek 

audiovizuális tartalmakat), civilek (nem szervezet nevében nyilatkoznak, 

hanem privát személyként), illetve laikusak (bár a bemutatott témákban 

alaposan utánajárnak az ismereteknek, mégsem a terület szakértői, nem ez a 

hivatalos szakmájuk, nem hivatásos kutatók). Jellemző, hogy szórakoztató 

formában osztanak meg a hétköznapok során hasznosítható ismereteket 

(Glózer 2014).  Gult is azt hangsúlyozza, hogy a vlog alapvető jelzője a 

hétköznapiság, így a vloggereket leginkább „hétköznapi hírességként” 

lehetne jellemezni a klasszikus filmes és televíziós sztárokhoz képest (Guld, 

2015a). A „hétköznapi” jelző arra is utal, hogy az esetek többségében a 

vloggerek maguk is hétköznapi fiatalok, akik sokszor saját otthonukban 

készített amatőr videókat állítanak elő. Ezzel párhuzamosan a vlogok által 

feldolgozott témák és a vloggerek megnyilatkozási módja is hétköznapinak 

tekinthető (Glózer, 2014, Guld, 2015b). Glózer a vlogokon belül két, 

átfogóbb videóformátumot különített el: az úgynevezett tutorial videókat, 

amelyek kifejezetten oktató célzatúak, valamely konkrét témában gyakorlati 

segítséget kínálnak. A másik a „klasszikus”, személyes videónapló, amely a 

vloggert helyezi a középpontba. A műfaji határokat azonban nem könnyű 

elkülöníteni, a gyakorlatban sok az átfedés és az átmenet ezek között (Glózer 

2014).  

A videoblogok és általában a felhasználók által készített tartalmak 

megtekintése elsősorban a fiatalabb generációkra jellemző. Az Ipsos hazai 

kutatása szerint a 2000-es évek környékén született generáció 

médiafogyasztási idejének több mint 30 százalékát ilyen tartalom 

megtekintése tette ki, amely 35 százalékkal emlékezetesebbnek bizonyult 

körükben más tartalmakhoz képest (Ipsos 2014, idézi Dóbé – Rózsás 2017). 

Az EU Kids Online 2020-as felmérése a YouTube folyamatosan növekvő 

népszerűségét mutatta ki a 9 és 16 éves európai fiatalok körében, miközben a 

TV nézés is egyre inkább online platformra tevődik, illetve az SVOD 

szoláltatások (Subscription Video on Demand = Előfizetés videó tartalomra 

igény szerint) is egyre elterjedtebbek (Smahel et. al 2020). A YouTube és ott 

megjelenő vloggerek egyre növekvő népszerűségét a fiatalok körében jól 

jelzi az amerikai Variety Magazine felmérése is, amelyet 1500 fiatal 

megkérdezésével készítettek. A 10 legnépszerűbb híresség közül hat 

YouTuber volt, tehát a megkérdezett tinédzserek közt népszerűbbek voltak a 

YouTube sztárok, mint a mainstream média hírességei (Ault 2014). 
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A vlogok témaköröket tekintve rendkívül változatosak lehetnek. Közülük 

sok van, amelyik kifejezetten ismeretterjesztő tartalommal rendelkezik. 

Mivel a célcsoportot elsősorban a fiatalok jelentik, így ezek a vlogok 

igyekeznek az ő figyelmüket megragadó formátumban közölni az 

ismereteket. Egy figyelem vizsgálatán alapuló tanulmány szerint „a figyelem 

igen nagy jelentőséggel bír a tanulási folyamat hatékonyságában, 

eredményességében. Amennyiben a figyelem lankad, úgy az agy információ-

feldolgozó képessége is csökken, mely az átadott ismeretek, összefüggések 

feldolgozására és memorizálására jelentős negatív hatással van” (Katona – 

Ujbányi   Kővári 2014:14). Molnár szerint az elmúlt évtizedek során az 

online videók alkalmazása és készítése a digitális tartalmak közvetítésének 

és elsajátításának effektív eszközének bizonyult. (Molnár 2020). „Szaszkó 

(2017) tanulmányában kiemeli az online videók pedagógiai jelentőségét, 

miszerint vizuális inputként szolgálnak, ezáltal gördülékenyebbé teszik a 

tanulást, megtörik a tanulási folyamat monotonitását, valamint vicces 

elemeket is tartalmazhatnak, amelyek a tananyagot kellemes érzésekkel 

kísérik” (Idézi Molnár 2020:48). A Starnetwork.hu adatai szerint ezen 

tanulmány megírásakor, 2021. február végén a hazai YouTube vlogok közül 

a legnépszerűbb, kifejezetten tanulással foglalkozó vlog a „Tanulom 

magam” volt, amely a lista 19. helyét foglalja el, összesen csaknem 25 

milliós megtekintéssel (Starnetwork 2021). A videókban a kommunikációra 

fektetett hangsúly -humoros megnyilvánulásokkal kiegészítve- vélhetően 

hatékonyan ragadja meg a fiatal célközönség figyelmét.  A vlogban 

figyelemfelkeltésére és fenntartására alkalmazott eszközök tartalomelemzés 

általi ismertetésére ebben a tanulmányban nem vállalkozhatunk, de érdekes 

perspektíva lehet egy követkető kutatásra.  

 

A kutatásról és a hipotézisek 

Saját kutatásunkban azt vizsgáltuk, milyen szerepet játszanak a YouTube-on 

található videoblogok a fiatalok mindennapos tanulásában és 

ismeretszerzésében. Online kérdőívünket a debreceni egyetemisták 

Facebook csoportjában tettük közzé, így a kitöltők a Debreceni Egyetem 

jelenlegi, vagy volt hallgatói. A kérdéseket a témában fellelt szakirodalom 

alapján állítottuk össze, és három hipotézist fogalmaztunk meg részben az 

elmélet, részben korábbi kutatások eredményei kapcsán:  
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1. hipotézis: A YouTube jelentős szerepet tölt be tanulási/ismeretszerzési 

forrásként a fiatalok körében. 

Ezt a hipotézisünket arra alapoztuk, hogy korábbi kutatások kimutatták az 

internetes oldalak és a közösségi média szerepét a tudományról szóló 

információszerzésben (lásd: (Jarreau-Porter 2018; Kenyeres 2019), illetve, 

hogy a 2000-es évek környékén születettek generáció médiafogyasztási 

idejének több mint 30 százalékát felhasználó-készítette tartalom 

megtekintése teszi ki (Dóbé – Rózsás 2017). 

2. hipotézis: A leggyakrabban említett YouTube csatornák kifejezetten a 

tanulással lesznek kapcsolatosak. 

Ezt a hipotézist egyszerűen arra alapoztuk, hogy a kérdőívünket 

egyetemisták töltötték ki, így valószínűsítjük, hogy olyan témájú 

ismeretterjesztő vlogokat néznek leginkább, amelyek a tanulmányaikhoz 

köthetők.  

3. hipotézis: A leginkább nézett tutorial videók beauty-videók és gameplay 

témájú videók lesznek. 

Ezt Glózer már ismertetett kutatásaira alapozzuk, aki a népszerű hazai 

videoblogokat elemezve három nagyobb témakört különített el: a beauty-

videókat, a paródiákat és a gameplay videókat (Glózer 2014).  

 

Kutatási eredményeink 

Első kérdésünk arra vonatkozott, milyen gyakran használják a YouTube-ot 

tanulási/ismeretszerzési forrásnak a megkérdezettek. Ezt ötfokú skálán 

kellett értékelniük. Az eredmények alapján a 4-es és a 3-as fokozatot jelölték 

meg.  
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3. ábra: Milyen gyakran használják a YouTube-ot tanulási/ismeretszerzési 

forrásnak? 

 
(Forrás: saját készítés) 

 

A résztvevők többsége (összesen 56 százalék) gyakran és nagyon gyakran 

használja a YouTube-ot ismeretszerzési/tanulási forrásnak. Egyetlen kitöltő 

sem jelölte meg az 1-es (soha) kategóriát, tehát senki sem nyilatkozott úgy, 

hogy soha nem használja ilyen céllal. A legnagyobb csoportot (36,6%) azok 

tették ki, akik gyakran használják tanulásra és ismeretszerzésre a YouTube-

ot. A kérdőívünket kitöltők közül senki nem válaszolta, hogy nem használja 

a YouTube-ot tanulási/ismeretszerzési forrásnak. A legkisebb csoportot 

(12,9%) azok tették ki, akik ritkán, de alkalmazzák ilyen célra a videó 

megosztó oldalt. A második legkisebb csoportot (19,4%) azok alkották, akik 

nagyon gyakran tanulnak vagy informálódnak a YouTube-ról. Őket követik 

azok, akik időnként (31,2%) teszik ugyanezt. Összességében tehát 

elmondható, hogy a válaszadó egyetemisták többsége gyakran használja 

tanulásra és ismeretszerzésre is a YouTube-ot.   
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A kérdőívünkben arra is rákérdeztünk, hogy a kitöltők milyen videoblogot 

néznek a YouTube-on tanulási és ismeretszerzési céllal. Szinte minden 

kitöltő megnevezett legalább egy olyan videoblogot, amelyet rendszeresen 

nézni szokott, ezek közül a leggyakrabban említetteket tartalmazza az alábbi 

ábra.  

 

4. ábra: A leggyakrabban említett YouTube csatornák 

tanulási/ismeretszerzési céllal 

 
(Forrás: saját készítés) 

 

Ahogy a 4. ábra is mutatja, a tanulási és ismeretszerzési céllal nézett 

YouTube csatornák (video-bloggerek csatornái) közül a legtöbben a 

„Tanulom magam” nevű csatornát említették (14 említés), amely általános 

témákban (főképp életmód, pszichológia, szociológia, kommunikáció, 

történelem, neurológia) mutat be ismereteket és érdekességeket. A második 

helyen a TED beszédeket tartalmazó YouTube csatornák állnak (összesen 13 

említés). Ezek szintén általános témákról szólnak, az adott tudományterület 

egy szakértője tart előadást 15 percben. A harmadik legtöbbször említett 

YouTube csatorna Magyarósi Csaba videóblogja, amely ugyancsak általános 

témákban tartalmaz ismereteket és érdekességeket. Leginkább 

informatika/technika (pl. Apple készülékek), autó-motor és utazás kapcsán 
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készíti a videóit. Összességében tehát elmondható, hogy a két leggyakrabban 

említett YouTube csatorna kifejezetten a tanuláshoz kapcsolódik, és 

általános tematikájú.  

A kutatásunkban legtöbbet említett „Tanulom magam” YouTube csatornát 

Dóczi Attila hozta létre 2016-ban. Az akkor 25 éves vlogger elsődleges célja 

-bemutatkozó videója alapján- az volt, hogy egyes tudományágakon 

keresztül segítsen nézőinek kommunikációs készségeik fejlesztésében, 

valamint az imént említett struktúra mentén megismerjék és megértsék 

önmagukat, ezzel egybekötve új ismereteket sajátítsanak el. A csatornán 

belül két lejátszási lista található „Van egy perced?” és „Van egy perced? – 

Season 2” címmel. Ezen kategóriák másfél perces videókat tartalmaznak 

(Tanulom magam 2016). A rövid időtartam oka feltehetően a figyelem és 

érdeklődés felkeltése, valamint fenntartása. A népszerű vlogger 

terjedelmesebb, 15-20 perces tartalmakat is készít, azonban ez az időtartam 

sem haladja meg egy tantermi kereteken belül zajló tanóra időkeretét. A 

videók megtekintői bizonyára tisztában vannak azok rövidségével, ami arra 

ösztönözheti őket, hogy tudatosan figyeljenek az elhangzottakra, ugyanis 

rövid idő áll rendelkezésükre az információk befogadására.   

Az online kérdőívünkben a leggyakrabban nézett tutorial videók (olyan 

videók, amelyek valamely konkrét dolog használatát, működését, 

elkészítését mutatják meg DIY jelleggel) témakörét is lekérdeztük. Itt a 

legtöbb említést az informatikai és technológiai témák kapták.  
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5. ábra: A legtöbbet említett témakörök a tutorial videók kapcsán 

 
(Forrás: saját készítés) 

 

Ahogyan az 5. ábrán látható, a legtöbbet említett téma az informatika és a 

technológia volt (26 említés), valamint ide soroltuk a számítógépes játékokat 

is. A második, leggyakrabban említett témakör a tutorial videók kapcsán a 

csináld magad-jellegű tevékenységek (DYI), a barkácsolás és a különböző 

praktiák volt. A harmadik legnépszerűbb téma pedig a gasztronómia, amely 

elsősorban a sütés-főzés gyakorlati praktikáit jelentette, de a sörkóstolás is 

ide tartozott.   

 

Összegzés 

Összességében elmondható, hogy az általunk megkérdezett egyetemisták 

túlnyomó többsége (56%) gyakran és nagyon gyakran használja a YouTube-

ot ismeretszerzési és tanulási célokra is. Így az első hipotézisünk 

beigazolódott, amelyben azt feltételeztük, hogy a YouTube jelentős szerepet 

tölt be tanulási/ismeretszerzési forrásként a fiatalok körében. 

A második hipotézisünk szerint a leggyakrabban említett YouTube csatornák 

kifejezetten a tanulással lesznek kapcsolatosak. Ezt is igazoltuk, amennyiben 
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a két legtöbbet említett videocsatorna (Tanulom magam és a TED különböző 

csatornái) szorosan kapcsolódnak a tanuláshoz a feldolgozott témák kapcsán. 

Ugyanakkor az is elmondható, hogy egy-egy tudományterületben történő 

elmélyedés helyett elsősorban az általános ismereteket és érdekességeket 

tartalmazó vidoblogok bizonyultak a legnépszerűbbeknek.  

A tutorial videók kapcsán pedig leginkább az informatikával kapcsolatos 

témákban, a praktikák/trükkök/barkácsolás területén, valamint a sütés-

főzésben keresnek és találnak azonnal hasznosítható gyakorlati tippeket a 

megkérdezettek.  A harmadik hipotézisünk tehát, amely szerint a leginkább 

nézett tutorial videók beauty-videók és gameplay témájú videók lesznek, 

csak részben igazolódott be. A gameplay témák ugyanis beleesnek a 

legtöbbet említett informatika/technika/játékok témakörbe, azonban a 

szépségápolással/divattal kapcsolatos témák csak az ötödik helyen végeztek 

a leggyakrabban említett témák között.  
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