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KUTATÁSI TERVEK 
Magyar Művelődési Intézet Kutatási Osztály 

Nem szokásszerű ugyan, de az érdeklődésre való tekintettel 
elhatároztuk, hogy közzé tesszük a Magyar Művelődési Intézet 
Kutatási Osztályán folyó jelentősebb empirikus kutatások pub-
likus változatát. 

A jelenlegi számunkban a következő három kutatatásról ol
vashatnak: 

A közművelődési feladat ellátás törvényessége és formái fa
lun. 

A kutatás vezetője: Lipp Márta Kutatási Osztály vezető. 
A kultúra finanszírozása városokban. 
A kutatás vezetője: Zavarkó Mihály külső munkatárs. 

A közművelődésre ható jogszabályok hatásvizsgálata. 
A kutatás vezetője: G. Furulyás Katalin tudományos kutató. 

A következő számunkban az alábbi kutatások tervét adjuk 
közre: 

A fiatalok érdeklődésének és műyelődésének vizsgálata, az 
intézményes közművelődésbe való bevonásuk lehetőségei. 

Művelődés gazdaságtani kutatás. 
Közművelődési intézmények, közösségi színterek igénybevé

telének kutatása. 
Lipp Márta 

Kutatási terv 
„A közművelődési feladat ellátás törvényessége és formái falun" című kutatáshoz 

Magyar Művelődési Intézet 
Kutatási Osztály 
Készítette: Lipp Márta 

A korábbi kutatásaink (5 megye művelődési házainak tevé
kenység vizsgálata, a közművelődési feladatokat is ellátó össze
vont önkormányzati intézmények szervezeti típusai, teljes körű 
ÁMK- és teljes körű klubkönyvtár kutatás, az intézmény nélkü
li települések kulturális ellátásának vizsgálatához készült előku
tatás") rendre felhívták a figyelmet, hogy az intézményi műkö
dés 4 alapvető szempont mentén differenciálódik: 

- a (megfelelő számú) szakember megléte vagy hiánya 
- az intézmény típusa 
- e kettővel szoros összefüggésben a település nagysága és 
- a megye határokat átlépő, hasonló szemléleti hagyomá

nyokat is ötvöző földrajzi-regionális elhelyezkedés. 
A szakember hiány az intézmény hiánynál is leküzdhetetle-

nebbnek látszó hátrányokat jelent. 
A 820 intézmény nélküli településen rendelkezésre álló kul

turális kínálat nem tér el lényegesen az intézményekkel rendel
kező településekétől. Ugyanakkor lélekszámtól csaknem függet
lenül a vezető nélkül működő művelődési házak 40%-a csak 
névleg létezik, ritkán vagy soha nem nyit ki, s csak 1/3 részük
ben van tulajdonképpeni művelődési program (is). Az iskolá
val szervezetileg összevont AMK-típusú működés rendezettebb, 
valamilyen program mindenütt van, ám a munka nem lakossá
gi, hanem iskolai szempontokat követ. 

Az összevont intézményekre vonatkozó vizsgálat jelezte, 
hogy a szervezeti megoldások szabályozatlansága nem annyira a 
sokszínűséget, mint az áttekinthetetlen káosz és a közművelő
dés más területekben való föloldódásának tendenciáját hozza 
magával. Terjed a közművelődés immanens logikáját nélkülöző 

* A kutatási eredményekről lásd az alábbi tanulmányokat: 
Andrássy Mária: A klubkönyvtárak országos teljes körű vizsgálata = 

Szín 2001. ő. sz. 
Andrássy Mária: Kutatási terv az intézmény nélküli települések ku l 

turális ellátásának vizsgálatához. 2002. Kézirat. Kutatási Osztály 
Lipp Márta: Közművelődési jelenségek és jelentések. Bp. 2001. M M I 

- Nóvák József Alapítvány 

u.n. alkalmazott közművelődés, és nőnek a fehér foltok, ahol 
valójában kulturális ellátás nincs, a közművelődés a rokon szfé
rák tevékenységének fedőnevévé válik. E tekintetben a regio
nális elhelyezkedés jelentős alakító tényező. 

Mindez egyenes következménye a terület definiálatlanságá
nak és szabályozatlanságának, s annak, hogy a törvényt követő
en az állam az „állampolgári jog" biztosításának analógiájára 
„települési jogon" vállal minimál finanszírozási garanciát, nor
matív elvárás rendszer kifejezésre juttatása nélkül. Magyarán: 
nem egyértelmű, hogy mire szeretné, és nemcsak hogy nem vi
lágos, hanem nehezen is tisztázható, hogy mire fordítja valójá
ban a pénzét. Ez lehetetlenné teszi művelődéspolitikai prefe
renciák érvényesítését. 

Az 1999-ben a NKÖM által indított szakfelügyeleti vizsgá
lati program az önkormányzatok közművelődési feladatellátása 
törvényességi felügyeletének kíván eleget tenni, így az ebből 
született dokumentumok, mint erre a problémakörre egyedülál
ló információs forrás, az eredeti iniciatíváknak megfelelően ku
tatási célokat is szolgálnak. 

Kutatásunk közvetlen célja az, hogy átfogó képet kapjunk -
az ország településeinek közművelődési helyzetéről, az önkor
mányzatok és az állam településenkénti kultúra finanszírozó 
szerepéről, hogy a különböző nagyságrendű és regionális elhe
lyezkedésű településeken milyen szervezeti keretben milyen mű
velődési lehetőséget biztosít az önkormányzat a lakosság számá
ra, s ők maguk hogyan kapcsolódnak be a kulturális tevékeny
ségekbe, s azok feltételeinek megteremtésébe. Milyen arányban 
és hatékonysággal vannak jelen a közművelődési civil szerve
ződések e terület hivatalos és nem hivatalos szereplői közt, s rá
juk eltérően hatnak-e az intézményi működést befolyásoló szo
ciológiai tényezők. 

Kutatási egységünk tehát nem az intézmény, hanem a tele
pülés. Ez lehetőséget ad arra, hogy a települési hátrányokat és 
előnyöket a kulturális folyamatokkal és a helyi kultúrafejleszté
si lehetőségekkel összefüggésben vizsgáljuk. Fontosnak tartjuk 
az önkormányzati elképzelések, a közművelődésről alkotott fo
galmi és szemléleti keretek feltárását is, hisz ma elsősorban az 
önkormányzatokon múlik, hogy mit értenek és finanszíroznak a 
közművelődési feladatellátás fogalma alatt. Nagy súlyt helye-
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zünk az előremutató kezdeményezések feltérképezésre is. A ku
tatás eredményeképp szeretnénk létrehozni: 

1. egy közművelődési feladat ellátási tipológiát a különböző 
ellátási szintek leírásával, ahogy az a valóságban szerveződik. 

2. a progresszív tendenciákat figyelembe véve egy előrevi
vő, ám a napi gyakorlatban elemeiben már benne lévő, megva
lósítható normatív elvárás rendszert, amely az ellátási szintek 
problémáját is figyelembe veszi. 

A kutatásra alapozva ajánlásokat szeretnénk tenni egy - a 
települések kulturális hátrányainak enyhítésére alkalmasabb -
állami támogatási szisztéma kidolgozására. 

A már meglévő dokumentumokat tekintettük vizsgálati 
nyersanyagnak, elsősorban a NKÖM által lefolytatott szakfel
ügyeleti jelentéseket, melyek mindegyikét esettanulmányként 
fogtunk fel. Kiegészítésképpen az egyedi statisztikai adatlapokat 
és kontrollként a 4 nagy N K A pályázat (revitalizációs, több
funkciós, új intézmény, érdekeltség növelő) nyerteseinek listá
ját használtuk. 

A z e dokumentumokra épített kutatás sok - technikai és 
módszertani - nehézséget vet föl. Elsősorban a rendkívül eltérő 
színvonal, a heterogén információs kör és információ mélység 
problémáját, valamint a kiválasztott települések mintavételi 
szabályokkal való megfeleltetésének nehézségeit, s hogy eleve 
adott és lehatárolt, hogy milyen témákat tudunk egyáltalán, s 
milyen mutatók segítségével érinteni. Nehezítő körülmény az 
is, hogy nagyszámú jelentés elolvasása után lesz csak eldönthe
tő, hogy mely információk számszerűsíthetők. Továbbá úgy a 

szakfelügyelői mulasztás, mint a minta torzulásainak korrigálá
sa végett adat, illetve település kiegészítést kell végeznünk. Ez 
utóbbit (új települések bevonását) a minta-arány pontosításá
nak rovására is igyekeztünk a minimumra szorítani. Gazdaságos
sági okok mellett technikai okokból is, hisz az új települések 
bevonásánál nem szinkron, hanem retrospektív - 2000-re és 
2001-re vonatkozó tény rekonstrukcióra van szükség. 

Ugyanakkor nagy előnye, hogy matematikai statisztikai esz
közökkel is értelmezhető mennyiségű településről áll rendelke
zésre a szokásosnál mélyebb - szemléleti kutatásra is alkalmas -
anyag. 

A z alap mintát a 2001 végéig elkészült szakfelügyeleti jelen-
• tésekből állítottuk össze, az addig elkészült összes jelentés 70%-

os mintáján. Nem használhattuk az addig elkészült összes (364 
db) jelentést. K i kellett hagynunk részint minőségi okokból a 
számunkra használhatatlan, nagyon hiányos jelentéseket. Más
részt arányosítanunk kellett a mintát, hisz a települések kivá
lasztása a szakfelügyelet esetében természetszerűleg nem a rep
rezentativitás szem előtt tartásával történt. A minta arányosítá
sánál regionális és településnagyság szerinti szempontot érvé
nyesítettünk. A régiók szerinti arányokat megpróbáltuk a lehe
tőség szerint minél inkább figyelembe venni . A települési kate
góriánál azonban - lévén kis elemszám - nem a reprezentativi
tásra, hanem arra törekedrünk, hogy közel azonos számú tele
pülés kerüljön egy kategóriába. Ez 257 települést jelent régión
ként, település nagyságrend szerint reprezentálva a hazai falva
kat, azok mintegy 9%-a alapján. 

A minta településnagyság és régiók szerinti megoszlása 

Település nagyság 

Régió 

lOOfó alatt 1000-1999 fő 2000 fő fölött Összesen Település nagyság 

Régió Össz. jelentés minta Össz. Jelentés minta Össz. jelentés minta Össz. jelentés minta 

Pest (Közép M . o.) 22 9 4 1 % 2 9% 39 14 3 6 % 5 9% 9 6 56 5 8 % 14 1 5 % 157 79 5 0 % 21 1 3 % 

Fejér megye 25 1 1 33 3 3 40 . 6 6 98 10 10% 10 10% 

Komárom-Esztergom 20 18 5 23 4 4 24 5 4 67 27 40% 13 19% 

Veszprém 160 11 4 37 4 4 14 2 2 211 17 8% 10 5% 

Közép Dunántúl 205 39 1 5 % 10 5 % 93 11 1 2 % 11 1 2 % 78 13 1 7 % 12 1 5 % 3 7 6 63 1 7 % 33 9% 

Győr-Moson-Sopron 95 2 50 2 2 23 1 3 168 3 2% 7 3% 

Vas 182 9 9 19 3 3 7 - 1 208 12 6% 13 6% 

Zala 211 13 13 33 8 8 4 - 1 248 21 8% 22 9% 

N y u g a t Dunántúl 4 8 8 22 5 % 24 5 % 102 13 1 3 % 13 19% 3 4 1 3 % 5 1 5 % 6 2 4 36 6% 42 7 % 

Baranya 253 15 15 28 4 4 8 1 1 289 20 7% 20 7% 

Somogy 175 8 8 43 3 3 14 1 2 232 12 5% 13 6% 

T o l n a 53 3 3 30 6 6 16 3. 3 99 12 12% 12 12% 

Dél Dunántúl 481 26 5 % 26 5 % 101 13 1 3 % 13 1 3 % 3 8 5 1 3 % 6 16% 6 2 0 4 4 7 % 45 7 % 

B A Z 215 17 10 80 14 ' 10 45 6 5 340 37 11% 25 7% 

Heves 36 „ _ 37 6 5 38 6 6 111 12 11% 11 10% 

Nógrád 71 6 6 38 9 5 13 4 4 122 19 16% 15 12% 

Észak Magyarország 3 2 2 23 7% ' 16 5 % 155 29 1 9 % 20 1 3 % 96 16 1 7 % 15 16% 5 7 3 6 8 1 2 % 51 9% 

Hajdú-Bihar 19 1 1 20 4 3 25 5 5 65 10 15% 9 14% 

Jász-Nagyk.-Szolnok 15 1 1 20 5 2 26 4 4 61 10 16% 7 18% 

Szabolcs-Sz.-Bereg 97 19 5 53 8 7 59 12 9 209 39 19% 21 10% 

Észak Alföld 131 21 16% 7 5 % 93 17 1 8 % 12 1 3 % 110 21 1 9 % 18 16% 3 3 5 5 9 1 8 % 37 11% 

Bács-Kiskun 23 2 2 34 4 4 45 6 6 102 12 12% 12 12% 

Békés 16 5 1 18 5 3 25 5 5 59 15 15% 9 15% 

Csongrád 14 3 1 11 2 2 27 2 4 52 7 13% 7 13% 

Dél Alföld 53 10 1 9 % 4 7 % 63 11 17% 9 1 4 % 97 13 1 3 % 15 15°/ 213 34 1 6 % 28 3% 

Mindösszesen 1702 141 8% 89 5 % 6 4 6 108 1 7 % 83 1 3 % 541 115 2 1 % 86 16°/ 2 8 9 8 3 6 4 1 3 % 257 9% 
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Noha a jelentések elemzésénél nem az extenzitásra, hanem 
a dokumentumból nyerhető ismeretek mélységére törekedtünk, 
a kutatásba bevont települések száma elég nagy ahhoz, hogy a 
tendenciákról érvényes következtetéseket vonhassunk le az or
szág egészére nézve. 

A szakfelügyeleti jelentések előzetes elolvasása után kialakí
tottuk a kutatandó témák körét, s azon belül egy részletes mu
tató rendszert, amelyhez rendelt információkat a jelentésekből 
az elemzőknek ki kell gyűjteni. Minden egyes településről kom
pendiumot készítünk, mely egy lekódolható, nyitott kérdéseket 
tartalmazó kérdőívnek felel meg. A település általános jellem
zésére szolgáló mutatókat K S H adatokból egészítjük ki, s hasz
náljuk a K S H területi számjelrendszerének egyes mutatóit, me
lyek számunkra hasznos és könnyen értelmezhető információ-. 
kat közölnek. A szempont rendszer a következő: 

Település azonosító törzsszám: 
Területi jelzőszám: 
Körjegyzőségi kód: 
Üdülő körzet kód: 
Agglomerációs kód: 
Kistérség: 
Mezőgazdasági övezet kód: 
Régió kód: 
Vállalkozási övezet kód: 
A szakfelügyelet éve: 
A település neve: 
Megye: 
Lakosságszám: 
Településtípus: 
I. Demográfiai jellemzők 
1. A lakosságszám alakulása: 
2. A lakosság korösszetétele: 
II. Etnikai jellemzők 
1. A településen élő nemzetiségek: 
1 1. Van-e nemzetiségi önkormányzat: 
2. A nemzetiségi összetételből adódó esetleges kulturális / 

művelődési jellegzetességek: 
III. Felekezetek, hitélet 
1. Felekezeti arányok: 
2. A hitélettel kapcsolatos esetleges kulturális települési jel

legzetességek: 
IV. Iskolázottság 
Az aktív korúak legmagasabb iskolai végzettség szerinti 

megoszlása: 8 általános vagy kevesebb; szakmunkásképző; érett
ségi; felsőfokú: 

V . Gazdasági - foglalkozási jellemzők 
1. Gazdálkodási hagyományok, speciális termelési kultúrák: 
2. Jellegzetes munkahelyek, foglalkozások: 
3. Munkanélküliségi jellemzők: 
4- A szociális juttatásra szorulók aránya: 
5. Az infrastruktúra kiépítettsége: 
6. A település rendezettsége: 
7. A település általános gazdasági, életszínvonalbéli állapo

tának jellemzése: 
VI. Közigazgatás 
1. A rendszerváltás előtt székhely község volt-e: 
2. Települési státus: 
3. A polgármester főállású vagy tiszteletdíjas: 
4. Vannak-e bizottságok/kulturális bizottság: 
5. A települési költségvetés főösszege: 
VII. Helyi médiák 

1. Helyi lap: 
2. Kábel T V : 
VIII. Internet 
1. Van-e Internet hozzáférés a településen: 
2. Van-e nyilvános számítógép/Internet hozzáférés, ha van, 

hol: 
IX. Intézmények 
1. Oktatási intézmények. Van-e helyben óvoda, általános 

iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, egyéb oktatási in
tézmény (felsorolásuk, jellemzőik): 

1.1. Önállóan vagy társulásban tartják-e fönn: 
1.2. Kulturális/művelődési lehetőségek biztosítása az oktatá

si intézményekben: 
2. Milyen közművelődési-, közgyűjteményi és egyéb kultu

rális intézmények vannak: 
2.1. Községi Könyvtár: 
Szervezeti kerete: 
Fönntartása (társulásos, önálló): 
Vezetője: (végzettsége; alkalmazásának minősége) 
Kötetek száma: Folyóiratok száma: 
Napilapok száma: 
A forgalom általános jellemzése: 
A könyvtárban folyó közművelődési tevékenység: 
2.2. T e l e h á z : 

2.2.1 Alapításának éve, ki/mely szerv kezdeményezte: 
2.2.2. Szervezeti kerete: 
2.3. Míívelődési ház: 
2.3.1. A pontos neve, típusa: 
2.3.2. Intézmény történet: 
2.3.3. Volt-e bezárva, ha igen, mettől meddig miért: 
2.3.4. Az utolsó fölújítás éve: 
2.3.4-1. A felújítás összege: 
2.3.4.2. Ebből pályázati pénz: 
2.3.4-3. Milyen felújítási munkákat végeztek belőle: 
2.3.5. Az épület általános jellemzése: 
2.3.6. Komfortja: 
2.3.7. Bútorzata és felszereltsége: 
2.3.8. Nyitva tartási idő: 
2.3.9. Van-e vezetője: 
2.3.9.1. Ha van, alkalmazásának minősége, beosztása: 
2.3.9.2, Kap-e vezetői pótlékot: 
2.3.10. Az intézmény szakalkalmazottainak jogviszonya, 

szakképzettsége, munkaköre: 
2.3.1 L A kisegítők jogviszonya és munkaköre: 
2.3.12. Az intézmény szervezeti egységei: 
2.3.13. Működési, fenntartási formája(pl. KHT, önkormány

zati társulással stb): 
X. A település egyedi kulturális arculata 
1. Épített örökség: 
2. Természeti örökség: 
3. Szellemi örökség: 
3.1. Népi/kulturális hagyományok: 
3.2. Neves szülöttek, történelmi szereplők/események: 
3.3.Speciális helyi tudások: 
4. A településen élő hírességek/nevezetes kulturális telje

sítmények/amatőr csoportok: 
5. Rendszeressé vált kulturális kapcsolatok más települések

kel, különös tekintettel a volt társközségekre és a testvér-tele
pülésekre: 

6. Idegenforgalom, kulturális turizmus: 
XI. Civil szerveződések 
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1. Alapítványok (név, tevékenység, alapító, az alapítás éve): 
1.1. Lát-e el közműveló'dési feladatokat: 
2. Egyesületek: (név, tevékenység, alapító, az alapítás éve) 
2.1. Végez-e közműveló'dési tevékenységet: 
XII . Települési problémák 
1. A szakfelügyelő által jelzett települési problémák: 
2. A szakfelügyelő által nem jelzett, de a jelentésből kikö

vetkeztethető települési problémák: 
XIII. A vizsgált évben a közművelődésre fordított összeg: 
1. A teljes közművelődési ráfordítás: 
2. A közművelődésre fordított összeg az önkormányzati 

költségvetés hány %-a: 
3. A z önkormányzati támogatás az önkormányzati költség

vetés hány %-a: 
4. A normatíva összege a tárgy évben: 
5. A teljes összegnek hány százaléka az állami normatív tá

mogatás: 
5.1. a pályázati forrás: 
5.2. a normatíván túli önkormányzati támogatás: 
6. Meghatározható-e, hogy a normatív támogatásból milyen 

arányban költöttek közművelődési- és közgyűjteményi feladatokra: 
7. A közműveló'dési kiadások hány %-át fordították progra

mokra: 
7.1. Bér jellegű kiadásokra/tiszteletdíjakra: 
7.2. Fönntartásra/állagmegóvásra/fölújításra: 
8. Á M K esetében elkülöníthetők-e a közművelődési- és az 

oktatási kiadások: 
9. Más forrásokból is finanszírozza-e az önkormányzat, a 

közművelődést: 
9.1. H a igen, mit: 
X I V . Pályázatokban való részvétel: 
1. Pályázati bevételek: (milyen közműveló'dési célú/kihatású 

pályázatokon mennyi pénzt nyertek, mire) 
1.1. Még el nem bírált, beadott pályázatok: 
X V . A kulturális kínálat a településen a vizsgált évben 
1. A l k a l m i rendezvények fölsorolása, jellegük szerint: 
1.1. Ebből település szintű nagyrendezvény: 
2. Amatőr művészeti csoportok: 

Jellege Korosz
tály 

Helye Tag
létszám 

Tagdíj 
Csoportvezető 
(van-e, díja

zása) 

Bemutat
kozások 

3. Ismeretszerző csoportok/klubok/körök: 

Jel
lege 

K o r 
osztály 

He
lye 

Taglét
szám 

Tag
díj 

Csop. 
vez. 

Díjazá
sa 

Bemutat
kozások 

4. Tanfolyamok fölsorolása: 
5. Lakossági szolgáltatások: 
6. A településen kívülre szervezett programok (pl. színház

látogatás): 
7. Más, típusba nehezen sorolható társadalomszervező tevé

kenység: 
8. Egyéb önkormányzati hozzájárulás, kulturális lehetőség 

biztosítása (pl. gyakorló hangszer biztosítása gyerekeknek): 
X V I . A közművelődési feladat ellátás szervezeti keretei 

1. M i a településen az önkormányzat által biztosított köz
műveló'dési színtér (színterek): 

2. A z önkormányzat szerepvállalása a feladat ellátásban: 
2.1. A z önkormányzat munkatársa (polgármester) közvetlenül 

szervezi-e a programokat, vagy van külön felelőse a területnek: 
3. A feladat ellátást végző szervezet /intézmény /személy: 
3.1. A z önkormányzati feladat ellátás szervezeti jellemzése: 
X V I I . A közművelődési munkát végző személyi állomány 

(nemcsak az intézményben) 
1.1. Szakképzettséggel rendelkezők: beosztás, munkakör, 

jogviszony: 
1.2. Szakképesítéssel nem rendelkező közművelődési szak

feladatot végzó'k(beosztás, munkakör, jogviszony): 
1.3. Kisegítők: munkakör, jogviszony: 
2.1. A közművelődés egyéb hivatalos szereplői (szerződéssel, 

megállapodással): 
2.2. Nem hivatalos szereplői (szerződés, megállapodás nélkül): 
X V I I I . A település művelődési hagyományai 
1. A település kulturális életének meghatározó korszakai a 

települési folyamatokkal összefüggésben: 
a. Mikor volt a legszínesebb a közművelődés a településen, 

mire emlékeznek pozitívan: 
1.2. M i k o r fulladt k i a közművelődés: 
1.3, Melyik korszakból (korszakokból) szeretnének progra

mokat újra feleleveníteni: 
X I X . A közműveló'dési feladat ellátás dokumentálása 
1. Van-e az önkormányzatnak közművelődési koncepciója, 

helyi kultúra fejlesztési elképzelése: 
2.1. Van-e helyi rendelet; ha van, a minősítése: 
2.2. Van-e alapító okirat: 
2.3. S Z M S Z : 
2.4. Munkaterv, beszámoló: 
2.5. Munkanaplók, nyilvántartások: 
2.6. Töltenek-e k i statisztikai adatlapot: 
3. A z elmúlt 5 évben tárgyalt-e a képviselő testület közmű

velődési témákat, ha igen, mikor, melyeket: 
4. Van-e közművelődési megállapodás keretében végzett 

tevékenység, ha igen, mi; kivel kötöttek megállapodást: 
5. Van-e társulási formában finanszírozott feladat. H a igen, 

mi, kivel: 
6. Szervezeti / munkaköri / munkajogi tisztázatlanságok; 
X X . A szakfelügyelő által jelzett hiányosságok 
1.1. Szakmai problémák: 
1.2. Szakfelügyelői javaslatok: 
X X I . A z elemző által észlelt anomáliák: 
X X I I . Előremutató kezdeményezések, pozitív példák 
XIII . A jövőre vonatkozó önkormányzati elképzelések, ter

vek: (konkrét fölsorolás) 
X X I V . A település közművelődési karakterére vonatkozó 

elemzői reflexiók: 

A 2002-2003-ban elkészült jelentésekből, csökkentett min
tával, kevesebb területre kiterjedő szempontrendszerrel kont
roll vizsgálatot tervezünk az elmozdulások követésére. Ennek 
ütemezését és költségeit később tervezzük. 

A munka ütemezése: 
Kompendiumok a vizsgálatba bevont településekről: 2003. 

október vége 
Adatbevitel: 2003. november vége 
Földolgozás: 2004. január vége 
Zárótanulmány: 2004- május 31. 
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Kutatási terv 
a kultúra finanszírozása városokban című kutatáshoz 

Magyar Művelődési Intézel 
Kutatási Osztály 
Készítette: Zavarkó Mihály 

Kutatásunk a városi önkormányzatok kulturális preferenci
áit, s azon belül a közművelődésre fordított összegek arányát 
vizsgálja, s azt, hogy a ráfordítások milyen kínálatot eredmé
nyeznek. Célunk feltárni az önkormányzatok finanszírozásban 
megnyilvánuló kulturális szerepvállalását a különböző nagyság
rendű és regionális elhelyezkedésű városok esetében. 

Szándékunkban áll azt is megismerni, hogy az önkormány
zatok milyen mértékben felelnek meg a törvényekben, rendele
tekben meghatározott kulturális/közművelődési feladataiknak, 
a saját maguk elé tűzött céloknak, kulturális jövőképüknek és 
lakosságuk művelődési igényeinek. Ezt elsősorban a városi kul
turális, és ezen belül közművelődési ráfordításaikkal mérjük, 
vagyis azzal, hogy mit mi lyen mértékig finanszíroznak. Azért 
ezzel, merr a helyi kulturális irányítás és befolyásolás legitim, 
formális és un. adminisztratív eszközei közül (intézmények ese
tében pl . vezetői pályáztatás, kinevezés, vezetői program jóvá
hagyása, alapító okirar kiadása, SzMSz jóváhagyása, éves mun
katerv elfogadása) a leghatékonyabb az éves költségvetéssel, a 
pénzügyi feltételekkel való szabályozás. Ide tartozik az adott in
tézmény költségvetési szervi besorolása, jogállása, a kiadási -
bevételi nemek tervezése, a költségvetési rendeletben megha
tározott előirányzatok ütemezett biztosítása, azok esetleges mó
dosítása, átcsoportosítása, az előirányzatok felhasználásának el
lenőrzése. 

Szeretnénk megtudni azt is, milyen koncepciók, elvek sze
rint támogatnak vagy nem támogatnak kulturális feladatokat, 
mi határozza meg az egyes feladatok közötti rangsort, a finanszí
rozás mértékét, arányait, mit értenek és mire költenek a köz
művelődés címszó alatt. 

Kíváncsiak vagyunk arra is, hogy befolyásolja-e a város mé
rete és gazdaság-földrajzi elhelyezkedése a képviselő-testület ál
tal támogatott és a kötelezőkön túl vállalt önkormányzati fel
adatellátás közötti hangsúlyokat. 

A kutatást a szakfelügyeleti jelentések elemzésére alapoz
zuk. Ezek hiányosságai miatt azonban k i kell egészítenünk az 
adatokat az adott település önkormányzatától és az Államház
tartási Hivataltól (Magyar Államkincstár) megszerezhető költ
ségvetési adatokkal (mérlegbeszámolók, szakfeladatonkénti 
bontások, intézménysoros költségvetési rendeletek, az előirány
zatok felhasználásról, a költségvetés végrehajtásáról készült be
számolók) ahhoz, hogy mindegyik településre vonatkozóan 
homogén költségvetési adataink legyenek. 

A mintába 40 város került be (Magyarország városainak 
18%-a) a következők szerint: 12 megyei jogú város és 28 - ré
giónként átlag 3-4 - különböző nagyságú város. 

Vizsgáljuk az alábbi források település szintű felhasználását: 

— közművelődési és közgyűjteményi állami normatíva; 

— kisebbségi önkormányzatoktól származó források; 

— kulturális befektetők /szponzorok, mecénások/ által nyúj
tott támogatások; 

— kulturális szakfeladatokra szánt költségvetési előirányzat
ok képzése, ezek mértéke, melyeken belül: 

- a saját fenntartású kulturális /közművelődési, közgyűj
teményi, művészeti, integrált és többfunkciós/ intézmé
nyek, közösségi színterek támogatása; 
- az egyéb /p l . megyei, egyházi, egyesületi, alapítványi, 
szakszervezeti, vállalati/ fenntartású intézmények, közmű
velődési feladatellátást végző szervezeti keretek támogatá
sa; 
- közművelődési megállapodáson, támogatási szerződésen, 
együttműködési megállapodáson alapuló kulturális fel
adat-finanszírozás; 
- művelődési, művészeti közösségek, autonóm kulturális 
szervezetek, a helyi képző-és alkotóművészeti élet, kulturá
lis célú kiadványok, programok, rendezvények finanszíro
zása; 
- kulturális céltartalék képzése és szerkezete (testületi 
vagy bizottsági i l l . egyéb diszpozíció, tematikus pályázat 
vagy ad hoc, eseti jellegű támogatások) 
- az intézmények és az önkormányzat központi, regionális 
és egyéb szubvenciós csatornákból, pályáztató szervektől 
elnyert céltámogatásainak és pályázati pénzeszközöknek az 
elosztása, szakfeladatonkénti bontása; 
- az intézményi költségvetés szerkezete, kiadási-bevételi 
nemei, azok aránya, az intézmény, mint költségvetési szerv 
Áht. szerinti besorolása, jogállása; 

A szakfelügyeleti jelentéseket és a kiegészítő adatokat ket
tős szinten dolgozzuk fel: „kemény változók" képzésével kvanti
tatív és elemzési háló segítségével kvalitatív elemzést végzünk. 

K va n t i t a t í v m u t a t ó k: 
A települési önkormányzat költségvetése a kulturális ráfor

dítások szemszögéből 
A költségvetés főösszege: eFt 100% 
Ezen belül: 
A kulturális kiadások összege: eFt % 
A kulturális kiadásokon belül 
A z állami normatívából: eFt (ez a ktsgv. %-a) 

(ez a kult. kiad. %-a). 
Saját forrásból: eFt, (ez a ktsgv. %-a) 

(ez a kuk. kiad. %-a) 
(Ebből pályázatra elkülönített önrész: eFt) 

Önkormányzati pályázati bevételekből: eFt, 
(ez a ktsgv. %-a) 

(ez a kuk. kiad. %-a) 
Intézményi bevételekből: eFt 
(Ezen belül: 
Intézményi pályázati bevételekből: eFt 
Intézményi működési bevételekből: eFt) 
+ pénzmaradvány (ha van): eFt) 
Egyéb támogatásokból: eFt 
Kiadási célok, feladatok: 
Intézményi összkiadás: eFt 
Intézményi támogatás/fenntartás összesen: eFt 100% 
(Közművelődési intézmények: eFt) 
(Közgyűjtemények, művészeti intézmények: eFt) 
Ezen belül 
„Klasszikus" közművelődési (művelődési otthon típusú - p l . 
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művelődési ház, műv. központ) intézmények eFt % 
Integrált, többcélú intézmények (pl. A M K , Klubkönyvtár) 
Összevont, többfunkciós, közös igazgatású (pl. művelődési 

ház + könyvtár, művelődési ház + oktatási intézmény, művelő
dési ház + minden egyéb) intézmények 

Közgyűjtemények, művészeti intézmények eFt % 
Intézményeknél összesítve: eFt % 
Működési kiadások 
Személyi, bérjellegű + járulékok eFt % 
Dologi, tárgyi, állóeszköz-fenntartási költségek, közüzemi 

díjak, felhalmozási kiadások, szolgáltatások vásárlása, immate-
riális javak költségei tartalmi, kulturális szakmai munka támo
gatása eFt % 

Felújítás, fejlesztés, beruházás eFt 
Közművelődési megállapodáson keresztül történő feladatel

látás (támogatási, együttműködési- és közhasznú szerződéses te
vékenységi forma is, ha szerepel a feladatellátásban és kultúra-
finanszírozásban) eFt Össz: % 

Kult : % 
Államháztartáson kívülre átadott pénz, közösségek műkö

désének, programjainak támogatása eFt Ossz: % 
Kul t : % 

A település kulturális rendezvényeinek támogatása 
eFt Össz: % 

Kult : % 
Kisebbség önkormányzatok kulturális kiadásai eFt 
Egyéb kulturális szereplők (az önkormányzat költségvetését 

nem érintő szponzorok, mecénások) kiadásai eFt 
A település - a fentieken túlmenően - rendelkezik-e kultu

rális céltartalékkal? Igen N e m 
Saját hatáskörben vagy bizottsági hatáskörben történt-e az 

átruházás? 
M i l y e n mértékű a céltartalék összege? eFt Össz: % 
Bevételek 
Ezen belül 
Kulturális intézmények bevételei: eFt 100 % 
Intézmények önkormányzati támogatása eFt % 
Működési bevételek 
Intézmények alap- járulékos és kiegészítő tevékenységeiből 

származó bevételei eFt % 
Intézmények vállalkozási tevékenységből származó bevéte

lei eFt % 
Intézmények pályázati bevételei és egyéb támogatások 

eFt % 
Előző évi pénzmaradvány eFt % 
Á F A vissza térítés eFt % 
Művelődési közösségek és egyéb kulturális szereplők 

bevételei eFt 

A kvalitatív elemzés dimenziói: 
1. A z ágazatra használja-e fel a települési önkormányzat az 

állami normatívát? A lakosság/fogyasztók kulturális alapellátá
sára, művelődési- szórakozási igényeik kielégítésére fordítja 
vagy más célokra? 

2. A z állami normatívánál többet fordít-e az önkormányzat 
kulturális feladataira? Ha igen, mennyivel, és mire fordítja azo
kat? 

3. A z önkormányzat tart-e fenn kulturális intézményt, mű
ködtet-e közösségi színteret? M i l y e n szervezeti kereteket prefe
rál? 

4- A z önkormányzat egyedül vagy más önkormányzattal/ 

fenntartó szervvel működteti kulturális intézményeit? Ha nem 
egyedül, milyen megállapodási, feladat-megosztási és finanszí
rozási feltételekkel? Ez hogyan jelenik meg a költségvetésben? 

5. A z intézmények részben vagy teljes egészében önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek-e? A z adott intézményre 
vonatkozó gazdálkodási jogkör előnyei és hátrányai. 

6. Mire elegendőek az önkormányzat intézményi kiadásai? 
M i l y e n mértékben finanszírozza a közművelődési feladatellátás 
feltételrendszerét ( bér+ járulékok, állagmegóvás, felújítás, esz
közpótlás stb.), nyújt-e támogatást a tartalmi munkához, ad-e 
közvetlenül pénzt a kulturális értékteremtésre- közvetítésre? 

7. Van-e az önkormányzatnak az ágazatra költségvetéssel el
látott fejlesztési tetve? Ha igen, milyen feladatokkal, prioritá
sokkal? 

8. Történt-e a vizsgált időszakban fejlesztés, bővítés, eszköz
beszerzés, beruházás, létszámbővítés az ágazatban? H a igen, mi
lyen forrásokból és milyen mértékben? 

9. A z önkormányzat mennyire figyel az ágazat fejlesztéseire, 
beruházásaira irányuló pályázatokra, komolyan veszi-e azokat, 
él-e a lehetőségekkel? 

10. M i l y e n irányú feladatokra, milyen mértékű támogatá
sokat nyert el az önkormányzat? 

11. Törvényesen használja-e fel az elnyert támogatásokat, 
célirányosan használja-e fel azokat? 

12. A z önkormányzat ír-e k i a helyi közművelődést serkentő 
pályázatokat céltartalékból, elkülönített alapból vagy eseti jel
leggel finanszíroz-e kulturális programokat? H a igen, ezek típu
sa, jellege, a sportrendezvények és a többi rendezvény egymás
hoz viszonyított aránya. 

13. A z önkormányzat intézményei - és a jogi személyiségű 
c i v i l kulturális szervezetek milyen mértékben élnek a számukra 
kiírt pályázati lehetőségekkel, milyen feladatokra mekkora tá
mogatást l&iptMcikvizsgált időMzakban? 

14. Szervez-e az önkormányzat hivatala rendezvényeket, 
programokat? H a igen, melyek ezek, és hogyan finanszírozza 
őket? Bíz-e meg „külsős" szerveket - eseti jelleggel vagy rend
szeresen - programok szervezésére, lebonyolítására? H a igen, 
milyen feltételekkel? 

15. Támogat-e helyi közművelődési, művészeti c iv i l kezde
ményezéseket, autonóm közösségeket és sport-szervezeteket? 
H a igen, milyen mértékben, milyen feltételekkel, milyen rend
szerességgel, és működéshez, programhoz vagy esetleg 
mindkettőhöz nyújt-e támogatást? 

16. Köt-e az önkormányzat kötelező vagy fakultatív, vállalt 
közművelődési feladatainak ellátására közművelődési megálla
podásokat? H a igen, milyen szervezetekkel, milyen feladatokra 
és milyen feltételekkel? 

17. A kisebbségi önkormányzatok végeznek-e kulturális ér
tékközvetítő feladatokat? H a igen, melyek ezek, és milyen fi
nanciális keretek között látják el azokat? 

18. M i l y e n területen, műfajokban van szponzori, mecena-
turális önkormányzati tevékenység a településen? 

19. A kiadási - bevételi arányok értékelése az alábbiak szerint: 
a, költségvetés - kulturális kiadások, 
b, kulturális kiadások - állami normatíva, 
c, állami normatíva - saját forrás, 
d, saját forrás - kulturális céltartalék, 
e, saját forrás - pályázati bevételek, 
f, kulturális kiadások - intézményi támogatás, 
g, intézményi támogatás - közművelődési megállapodás 

szerinti feladatellátás finanszírozása, 

57 



S Z A K M A I BESZÁMOLÓK 

h, kulturális kiadások - művelődési, tudományos közös-
ségek finanszírozása, 

i , kulturális közösségek - sportszervezetek finanszírozása, 
j , kulturális kiadások - rendezvények finanszírozása, 
k, kulturális rendezvények - sportrendezvények finanszí

rozása, 
1, kulturális kiadások - fejlesztések, beruházások aránya, 
m, önkormányzati pályázati támogatások-fejlesztések, 

beruházások aránya, 
n, intézményi támogatás - intézményi vállalkozói bevé

tel aránya, 
o, intézményi támogatás - intézményi alap-, és kiegészítő 

tevékenységből származó bevétel aránya, 
p, intézményi pályázati bevétel - önkormányzati pályá

zati bevétel aránya, 
q, az önkormányzati intézmények alap-, és kisegítő te

vékenységekből származó bevételek - a kulturális ráfordítások 
aránya, 

20. A z önkormányzat kultúratámogató szerepvállalásának 
értékelő összegzése. 

A munka ütemezése: 
Elemzés:2003. október vége 
Záró tanulmány: 2003. december 15. 

Kutatási terv 
a közművelődésre ható jogszabályok hatásvizsgálata című kutatáshoz 

Magyar Művelődési Intézet 
Kutatási Osztály 
Készítette: G . Furulyás Kata l in 

A közművelődés jelenlegi jogszabályi környezetét legjelen
tősebben az Önkormányzati törvény és a Kulturális törvény 1 

határozza meg. A helyi önkormányzatok jog biztosította moz
gástere igen megnövekedett, lehetőségeiknek sokkal inkább a 
pénzügyi források hiánya szab határt. Elméletileg a települések 
közművelődési feladatellátásuknak a legeltérőbb módokon te
hetnek eleget, a szakfelügyeleti jelentések tanulságai nem iga
zolják ezt a sokszínűséget. 

Nagyon hasonló problémákat gyűjthetünk szinte földrajzi 
meghatározottság nélkül, településtípustól függetlenül. Ez a ku
tatás most a jogi környezetre fókuszál, arra keresi a választ, 
megteremtődött-e az a „rugalmas szabályozórendszer"2, amely a 
„szervezett rendetlenséget" felszámolja, ugyanakkor minden 
innovációt képes befogadni. 3 

A kutatás alcíme: a joghézagok föltárása, a túlszabályozottsága 
ból, i l l . a szabályozatlanságból eredő anomáliák meghatározása, 
a napi gyakorlat szintjét emelő vagy visszahúzó elemek leírása. 

A kutatás célja szűkebben: a jogi környezer bemutatása, a 
belőle fakadó következmények körülírása, pozitív és negatív 
hatásuk vizsgálata a területre. 

A kutatás céljának meghatározása bővebben: 
A közművelődésre ható jogszabályok vizsgálata munkacím 

pontosabb meghatározása során - különös tekintettel a szak
mában folyó vizsgálatok logikájára - meg kell állapítanunk: 

1. a) A kutatás nem az önkormányzatok feladatellátásának 
törvényességére irányul. 

b) Másodsorban le kell szögeznünk, nem az „intézmé
nyek" jogszabályszerű működését kívánjuk vizsgálni, még ke
vésbé ellenőrizni. 

2. A feladat annak a jogi környezetnek a vázolása, arnely a 
közművelődést, mint a társadalom működő szféráját körülveszi. 

1990. évi L X V . tv. A helyi önkormányzatokról 
1997. évi C X L . T v . A kulturális javak védelméről és a muzeális in

tézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
2 Mezei András: Ilyen gazdagok vagyunk? Bp., 1981, Magvető Könyv

kiadó 
3 Koncz Gábor: Komplex elemzés a művelődési otthonokról (1945-

1985) In :A szabadművelődéstől a közösségi művelődésig. Szerk.: Beke 
Pál és Deme Tamás Bp., 2003., Széphalom Könyvműhely 

A kutatás elkülönülő fázisa kell , hogy legyen annak elemzé
se, hogy ezt a szférát önállóan magasabb szintű jogszabály nem 
kezeli. Több oldalról és több szinten kerül megharározásra. A z 
állampolgárok, magánszemélyek oldaláról, mint alkotmányos 
jogot ismerhetjük meg. A c iv i l szervezetek és kezdeményezések 
szintjén, mint egyesülési jogként közelíthetjük meg a szabályo
zást. Más szinten önkormányzati feladatellátásként formálódik, 
nem meghatározottan intézményi működésként, majd elérkez
hetünk az önkormányzati fenntartású és nem önkormányzati 
intézmények szabályozásainak kérdéseihez. 

Ebben a kutatási fázisban számolnunk kell azzal, hogy köze
lebbről meg kell vizsgálnunk, a jog mit ért közművelődésen, 
hogyan kívánja azt szabályozni. Folyamatosan szem előtt tartva 
azt, hogy a szféra alapvető fogalmai nem konzekvensen defini
áltak vagy definiálatlanok esetleg definiálhatatlanok. 

I. A vizsgálandó fogalmak meghatározása 
A vizsgálandó fogalmaink a települések közművelődése, 

mint a társadalom működésének egy szegmense; a közművelő
dési feladatellátás; a szféra intézményei, az intézményeket 
weberi éltelemben véve 4 . A feladatellátás nem jelent intézmé
nyi fenntartási kötelezettséget minden településtípus esetében. 
( Ettől függetlenül a magyar művelődési otthoni „hálózat" mű
ködik, tehát az intézményeket a kutatás alapvető fogalmaként 
kell kezelnünk.) Azontúl azonban hogy a hagyományosnak te
kintett intézmények körét megszabjuk, a közművelődés szférá
jának egyéb szereplőit is a vizsgálat látókörébe kell emelnünk, 
így természetesen a c iv i l szervezeteket, majd mindazokat az in
tézményeket, amelyek részei a közművelődési feladatellátásnak, 
de nem művelődési ház típusú intézmények, és azokat a műkö
dő közművelődési intézményeket, amelyek nem részei a köz
művelődési feladatellátásnak. 

Feladatunk tehát a hagyományosnak tekintett intézmények 
körét megszabni, majd körülírni azokat a jogi környezetet befo
lyásoló tényezőket, amelyek a meghatározott körbe tartozó in
tézményeket érinthetik. 

Ez a kutatás tehát nem csupán a közművelődés intézménye
inek „hagyományos" típusait veszi számba. A z innovatív finan
szírozású,-kvázi piaci fonnák jogszabályi környezetének leírása 
további kutatás témája kell , hogy legyen, bár a minta összeállí-

4 Intézmény alatt értve minden olyan szervezett működést, amelyre 
meghatározott működési területen meghatározott rend érvényes, amely 
meghatározott cselekvéseket involvál. 
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tása kitekintéssel lesz rájuk is. Hiszen a hagyományosnak tekin
tett intézményi formák tipizálhatatlan sokszínűsége is nehéz hely
zet elé állít minket a vizsgálati szempontok meghatározása során. 5 

II. Szempontok a mintavételhez 
A minta kidolgozásánál két rétegezési szempontot tartunk 

szem előtt. Rétegképző változóink: a településtípus és az intéz
mények jellege. 

A települések kategorizálásához a Kutatási Osztály keretében 
folyó korábbi és párhuzamosan futó kutatások kategóriarend
szerét használjuk, amely rendszer (falvak esetében) az 1000 fő 
alatti településeket, az 1000 és 2 0 0 0 fő közötti és a 2000 fő fe
letti településeket különbözteti meg, számolva a megyei és a ré
gióbeli sajátosságokkal. Városoknál ez a kategóriarendszer a 
következő: kisvárosok (15 0 0 0 fő alatti városok); közepes vá
rosok; továbbá a megyei jogú városok, megyeszékhelyek, nagy
városok.7 Jelen kutatásunk nem terjedhet ki a főváros, Buda
pest közművelődésére. 

A minta kidolgozásához tehát az „intézményeket" is tipizál
nunk kell. Az intézmények tipizálásánál, a rendező ismérvet 
mindenképpen a gyakorlat kell hogy szolgáltassa, nem az őket 
leíró, sőt meghatározó, nevesítő törvényi logika kell hogy ér
vényesüljön. 8 

A különféle intézménytípusokat az éves közművelődési sta
tisztikai jelentésekből és a NKÖM által irányított szakfelügye
leti vizsgálatok jelentéseiből határozzuk meg, ez tehát a minta
vételi keret. 

Természetes, hogy az esettanulmányok felvételénél, a mód
szer jellegéből adódóan, a leírások az „intézményi" szférán túl 
fognak mutatni. 

III. A vizsgálat módszere 
Vizsgálatunk módszeréül a résztvevő megfigyelésen, inter

júkon és tartalomelemzésen alapuló esettanulmányokat válasz
tottuk. 

Az interjúkat elsősorban népművelőkkel9 és polgármeste
rekkel, továbbá a különféle feladatellátókkal, civil szervezetek 
képviselőivel vesszük fel. Lehetőség szerint a helyi közművelő
dést meghatározó minden szereplővel, de mindig külön-külön. 

IV. Az esettanulmányokhoz készítendő interjúk elővázlata 
(Azon témakörök összefoglalása, amely témákat az interjúk

ban mindenképpen érinteni kell.) 
Az interjú vázlatot a próbakérdezés után a szakértői teammel 

konzultálva újradolgozzuk. 
1. A települések közművelődésének meghatározó szereplői

nek leírása 
- a kooperáció szintje, a kompetencia határok kérdése 

5 G . Furulyás Kata l in : Elemző vizsgálat az összevont intézmények kö
rében. M M I , Bp. 1999. (kézirat) 

6 L ipp Márta: Kutatási terv „A közművelődési feladatellátás törvé
nyessége és formái falun" című kutatáshoz 

7 Zavarkó Mihály: Kutatási terv „A kultúra finanszírozása városok
ban" című kutatáshoz 

6 1997. évi C X L . törvény A kulturális javak védelméről és a muzeá
lis intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelő
désről 

'Földiák András: Egy hivatás szakmai esélye Kultúra és közösség 
1990/3. 

Bujdosó Dezső: Szeressétek a kulturális menedzsereket Kultúra és 
közösség 1994-

- a szervezeti szintek leírása 
2. A közművelődési rendeletek, közművelődési megállapo

dások 
- ki a kidolgozójuk, ki alkotta ezeket 
- hatásuk az intézményiek tevékenységére 
3. Közművelődési bizottságok, tanácsnokok 
- ki határozza meg feladataikat 
-jogköreiket hogyan alakítják ki 
4. Közművelődési tanácsok 
- kik a tagjai 
- mennyiben tudnak hatást gyakorolni a helyi közművelő

désre 
- hatásuk az önkormányzatok működésére, döntéseikre 
5. A munkavállalással kapcsolatos jogi helyzetek 
- a kinevezés/ek feltételei, alkalmazási feltételek 
- vezetői és egyéb munkaköröket érintő pályázatok elbírálása 
- az ezekről való döntés előkészítésének körülményei 
- a státusok kialakításának és jóváhagyásának módja ' 
- a besorolás rendje 
- a képesítési rendelet hatásai 
- a szerződések, megbízások rendje 
- a pótlékok rendje 
6. A munkarenddel kapcsolatos kérdéskörök 
- a munkaidő kötetlen, rugalmas kezelése 
- az esti, hétvégi munkavégzés díjazása 
- különféle megjelenési kötelezettségek kompenzálása mun

kaidőben vagy bérben 
7. Döntési jogkörök 
- miben születhet önálló, intézményen belüli döntés, med

dig terjed a szakmai kompetencia 
- ki/ kik hozza/ák meg a döntéseket a területre vonatkozóan 
- jellemzően milyen kérdéskörökben ragadja magához a 

fenntartó a döntést 
- szakmai kérdésekre is gyakorol-e hatást a fenntartó 

8. A finanszírozással kapcsolatos jogi kérdések 
- a gazdálkodással összefüggő kérdések 
- az önálló gazdálkodás feltételrendszere 
- a nem önálló gazdálkodás típusai 
- (a korlátozás módjai, az önállóság mértékének meghatá

rozói) 
- a részben önálló gazdálkodás logikája 
- a költségvetés előkészítésének módja 
- mi alapján dönt az önkormányzat az intézménye/i költ

ségvetéséről 
- az intézményeket nem működtető önkormányzatok „kul

turális fejkvótája" hogyan kerül hasznosításra 
- a költségvetéssel lehetséges-e tartalékolni, átcsoportosítani 
- a költségvetés felhasználásának ütemezése 
- a pályázatok rendszere; ki a pályázó fél; ki dönti el, mely 

pályázatokon indul az intézmény; ki állja a pályázati önrészt; 
kié a pályázati pénzek feletti rendelkezés joga 

9. Minősítés, értékelés, visszajelzések 
- van a minősítésnek, értékelésnek kialakult rendje 
- van-e igény az értékelésre 
- ki végzi az értékelést 
- az értékelésnek milyen formái vannak 
- milyen visszajelzéseknek van súlya a valós megítélés 

szempontjából 
10. Ellenőrzés 

- történik-e, a fenntartó részéről vagy a felhasználók oldala-
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ról ellenőrzés a szakmai munka minőségével kapcsolatban 
- gazdaságossági szempontból 
11. Szakmai kapcsolatok, a kapcsolattartás formái 
- mely szervezetekkel kell egyeztetnie az intézményeknek 

tevékenységük során 
- van-e valamifajra kötelező együttműködése más intézmé

nyekkel, esetleg c iv i l szervezetekkel 
12. Intézményszervezeti kérdések 
- az átalakítások, összevonások, integrálások, megszűnteté

sek logikája és jogszerűsége 
13. A szervezett képzésben való részvétel kérdései 
14. A nem hagyományos pályázati / innovációs lehetősé

gekben való részvétel 
- területfejlesztési programok, kistérségi egyesülések lehető

ségei 
— a települések határainak új dimenziói 

V . A munka ütemezése 
Kutatási terv: 2003. szeptember vége 
Interjúterv, próbainterjúk alapján: 2003. október 10. 
A szakértői team állásfoglalásának kialakítása: 2003. októ

ber 20. 
Adatfelvétel és az esettanulmányok elkészítése: 2003. de

cember 15-ig az első 15 db. 

P É T E R F I F E R E N C 

HOGYAN FAKASSZUNK FORRÁSOKAT? 
Beszámoló a királdi közösségfejlesztő kísérletről 

A 2000-es évek nagy társadalmi feszültségét az Ózd-Putnok 
kistérségben a bányák bezárása okozta. Ezeknek a gondoknak az 
enyhítésére indított a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmű
velődési Intézet a volt bányásztelepülések térségében közösség
fej leszrési programor, amelyhez megnyerte hazai és nemzetközi 
szakmai szervezetek együttműködését is. 

A megyei intézmény a Magyar Művelődési Intézet Közösség
fejlesztési Osztályával és a C i v i l Kollégium Alapítvánnyal együtt
működve tervezte meg a „Közösségfejlesztés az ózdi kistérségben" 
című programját 2001 őszéről. A programhoz szükséges költsé
gek egy részét (utazás, képzések szervezése, konferencia kökségei) 
a C i v i l Kollégium Alapítvány egy P H A R E programból pályázta 
és nyerte el. A z Özd-Putnok kistérségben elkezdődött közösség
fejlesztő folyamat kulcstelepülése Királd, ahol 2000 szeptembe
rében zárták be a bányát. M i egy évvel később 2001 szeptembe
rében, majd 2002 januárjában kezdtük a közös munkát ezen a 
településen. 

Ezzel párhuzamosan zajlott egy másik folyamat is, a kistérség 
valamennyi településére kirerjedő tájékozódó munka, amelynek 
során két részben ellátogattunk a térség valamennyi'falujába. 
Megkerestük az érintett önkormányzarok egy-egy képviselőjét 
(lehetőség szerint a polgármestert), s beszélgettünk mindenütt 
a helyi c i v i l szervezetnek vagy a helyi társadalomnak egy-két 
meghatározó személyiségével is. 

Kistérségi tapasztalatainkat - melyeket elsősorban a rérség-
ben élők véleményeiből, közérzetéből, az általuk látott problé
mák és a lehetőségek megnevezéséből állítottunk össze - egy 
másik, hosszabb összegzésbe foglaltuk. 

Munkánk célja: 
Királdon a közösségfejlesztés módszereivel a helyi viszonyok 

közösségi feltárását és a lakosság aktivizálását indítottuk el. Meg
próbáltunk mozgásokat létrehozni és a lakosság cselekvési készen
létét, kedvét megerősíteni. Ráébreszteni a helyi közösséget, ho
gyan keresse meg és használja ki a saját erőforrásait és szervezze 
meg önmagát. Önszervező folyamatokat kezdeményeztünk, s 
igyekszünk segíteni a helyi közösségnek, hogy képessé váljon az 
általa elindított cselekvések fenntartására is. 

Mindvégig hangsúlyozzuk, hogy a közösségfejlesztés módsze
re és eszközei a helyi változások kezdeményezésében és alakítá
sában korlátozottak, alapvető strukturális problémák megoldá
sához, kezeléséhez kormányzati, regionális források és eszközök 

szükségesek - bár ezek hatékonyságát is megsokszorozhatja a 
közösségfejlesztés során aktivizák, a c iv i l öntevékenységre fel
készük helyi társadalom. 

A z első feladatok a szerepek és felelősök pontos kijelölése 
és a térségi kapcsolatok aktivizálása voltak. Budapesten Péterfi 
Ferenc vette át a program vezetését, Miskolcon a helyi program
felelős Molnár Aranka lett, aki tagja egy szakmai műhelyünknek 
és a terepismeret mellett rendelkezik már közösségfejlesztői 
gyakorlattal is. A program vezetője és a helyi felelős mindvégig 
napi kapcsolatban irányította és szervezre a munkát. 

A feltáró munka első szakaszaként, az elhúzódó indulás miatt, 
újra pontosítottuk a program tervét, azonosítottuk azokat a te
lepüléseket, amelyek a program szerinti kistérségben érintettek. 
Egyúttal felkerestük a modellként kiválasztott települést Királdot, 
s ott a helyi önkormányzattal és néhány aktív személlyel egyez
tettük az itteni településen tervezett munkafolyamatot. 

Ezzel egyidejűleg megkezdődött a térség és Királd falu általá
nos jellemzőinek feltérképezése. A részletesebb tájékozódást segí
tette néhány helyi dokumentum és a Közművelődési Intézet 
megyei adattára is. 

Feltáró beszélgetéseket indítottunk a modellként választott fa
luban, Királdon. Felkerestük a településen hangadónak, meg
határozónak számító személyeket a saját környezetükben, és in
terjúkar készítettünk velük. A településhez való viszonyukról 
faggattuk őket, arról, mit tartanak a falu értékeinek, milyen 
problémákat látnak, milyen ügyeket-vákozásokat tartanak fon
tosnak és főként, hogy mi az, amiben ők maguk is szívesen részt 
vennének, amibe bekapcsolódnának. 

Összesen ebben a folyamatban 50 db interjú készült a falube
liekkel. A munkában a Közösségfejlesztők Műhelyének fiatal 
szakemberei segítettek (13 fő), akiknek a saját szakmai felké
szülésükben fontos szerepe volt ebben a feltáró folyamatban va
ló közreműködés. A z 50 interjú tapasztalatait összefoglaltuk egy 
5 oldalas lakossági tájékoztatóba, és minden megkeresett helyi 
embernek személyesen, vagy postai úton visszajuttattuk azokat. 

A személyes megkeresések további lehetőséget kínáltak a 
helyi programfelelősnek a kapcsolatok szorosabbá tételére az 
aktív emberekkel, és terveink részletesebb kifejtésére, valamint 
az ezeket követő nyilvános beszélgetések előkészítésére. 

A feltáró munka következő állomásai Királdon a nyilvános 
beszélgetések voltak. 

Meg kell jegyezzük, hogy már az interjú értékelése során 
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