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1. Bevezetés 

A tanulmány tárgya Dunaújváros Megyei Jogú Város kulturális földrajzi jellemvonásai-

nak és a kulturális intézményrendszer kialakulásának, működésének vizsgálata. A társa-

dalom változó kulturálódási igényei, szokásai miatt a városlakók a kultúrát egyre inkább 

szolgáltatás jellegűnek fogják fel, igényességében, minőségében érdekeltté válnak. Elő-

zetesen feltételezhető volt, hogy a kultúraközvetítő intézményekben folyó tevékenység-

nek fontos eleme a (helyi) társadalom értékelése, megítélése. Ez a szolgáltatások minő-

ségének folyamatos javítását teszi szükségessé, segíti a visszacsatolást az intézmények 

külső megítélése és a kulturálódás folyamata között. (Agárdi P. 2000, Varga A. 2008).  

A vizsgálat arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként vélekednek a kultúráról a 

városlakók, mint a szolgáltatást igénybevevők, és a kulturális intézmények vezetői, mint 

a kínálati oldal képviselői. Az empirikus vizsgálat fő kérdése volt, hogy változnak -e, és 

ha igen, hogyan Dunaújváros lakosságának kulturálódási szokásai a vizsgált intervallum 

alatt. A hipotézisek főként a szabadidős, művelődési, kulturálódási szokásokra, valamint 

a kulturális intézményekhez fűződő viszonyra vonatkoztak. Dunaújváros kulturális infra-

struktúrájára vonatkozó statisztikai adatok összevetésre kerültek más új típusú városok 

és megyei jogú városok adataival. A kutatás hozzá kíván járulni a kulturális szolgáltatá-

sok tartalmának és kereteinek fejlesztéséhez, valamint Magyarország más településein 

lebonyolításra kerülő kulturális földrajzi témájú vizsgálatok továbbfejlesztéséhez . 

A vizsgálat állításai az alábbi három fő csoportba sorolhatók: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város kulturális életének sajátosságai.  

A kulturális fogyasztási szokások változása. 

A kulturális intézményrendszer működésének áttekintése.  

A tanulmány hozzá kíván járulni a kulturális szolgáltatások tartalmának és keretei-

nek fejlesztéséhez, valamint Magyarország más településein lebonyolításra kerülő kultu-

rális földrajzi témájú vizsgálatok továbbfejlesztéséhez. Gyakorlati megvalósítása a 1. 

ábrán látható kutatási modell alapján történt. A modell alapja, hogy a rendelkezésre álló 

ágazati szekunder kutatási adatokat ötvözi a kutatási témához kapcsolódó elsődleges 

kutatási adatokkal. A kutatási modell bemenő adatai három csoportba sorolhatóak, me-

lyeket a következő felsorolás összegez: 

A gazdasági-társadalmi életet befolyásoló, az intézményrendszer működésére valós 

hatást gyakorló közreműködők személyes véleményét megfogalmazó interjúk adatai.  

A városlakók, mint kulturális intézményrendszert felhasználók többkörös, 

reprezentatív igényfelméréséből származó adatai. 

Egyéb, a kutatási témával relációban lévő felmérések adatai.  

                                                        
* A cikk két nagyobb tanulmány szerkesztett változata. 
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1. ábra. Kutatási modell 

 
Forrás: Kutatási adatok alapján szerk. VARGA A. 2009 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város 

kulturális életére vonatkozó megállapítások 

Kutatási adatokkal alátámasztható, hogy a város kulturális élete determinisztikus. A 

normatív szabályozásnak és finanszírozásnak köszönhetően kiszámítható alaptevékeny-

ségeket folytat a város. A civil szervezetek szerepvállalása elenyésző.  

A változó dunaújvárosi gazdasági, társadalmi környezet hatása, demográfiai, migrá-

ciós folyamatok, valamint a térségi infrastruktúra jellemzői egyaránt negatívan befolyá-

solják a város kulturális életét. 

Dunaújváros városi rangra emelkedésekor mesterségesen kialakított, hagyományok-

kal és helyi alkotókkal nem rendelkező település volt. A város alapításának idején a 

szocialista gazdaság- és iparpolitika hatására a gazdasági és társadalmi viszonyok alaku-

lása erőteljesen függött az állam szerepvállalásától. A szocialista hatalmi rendszer sze-

rint az úgynevezett szocialista típusú urbanizáció, az állami tulajdonviszonyok, valamint 

a térbeli folyamatok állami irányítása megszüntetik a felmerülő nehézségeket. Szirmai 

Viktória kutatásai alapján számos társadalmi jellegű probléma volt jelen Dunaújvárosban  

(például deviáns jelenségek, bűnözés, kiemelten magas válási arány, különböző társa-

dalmi-gazdasági helyzetű lakónépesség beilleszkedésének nehézségei, szocializációs 

problémák, értékválság) (Szirmai V. 1988). 

A város fejlődésével egy időben (párhuzamosan) jött létre a kulturális intézmény-

rendszer – tagolt, szervezett – ma is működő formája. A város kulturális életének kiala-

kítására jellemző, hogy a szocialista művészetpolitika célul tűzte ki az értékes alkotások 

közkinccsé tételét a társadalom szélesebb rétegei számára. A kor akkori megítélése sze-

rint a kulturális élet sokszínűsége a városban élő művészeken, a közművelődés szakem-

berein és a művelődéspolitika irányítóin múlt, elsősorban nem a városlakók közreműkö-

désén alapult. A kulturális élet működtetésében markáns szerepet vállaló kultúrpolitika 

hozta létre és működtette a Sztálinvárosi Szórakoztatóipari Vállalatot. Az új város 

Dunapentelére települt, annak hagyományait azonban kezdetben figyelmen kívül hagyta. 
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Az épülő Sztálinváros kulturális helyzetét kezdetben az esetlegesség jellemezte. A város 

gazdasági és társadalmi viszonyai jellemzően a kilencvenes évek végén kezdtek megvál-

tozni. A kulturális élet működésének alapját a közönségszervezés jelentette. Ennek a 

gondolatmenetnek a hatása a mai napig érezhető valamennyi érintett fél tekintetében. A 

történelmi városokban lezajló lassú szerves fejlődés és átalakulás nem klasszikus formá-

jában valósult meg. 

A megváltozó gazdaságszerkezet maga után vonta további társadalmi feszültségek 

megjelenését, erősödését. A kulturális intézményrendszer összességében nem alakult át a 

rendszerváltás után. A kultúra támogatásának legfontosabb pillére a mecenatúra, vala-

mint az ipari nagyfoglalkoztatókhoz kapcsolódó támogatási rendszer volt. A szocializ-

mus időszakában kiegyensúlyozottan működő támogató tevékenység miatt rejtve marad-

tak a feszültségek, melyek az igények és a konkrét megvalósítás eltéréseiből fakadtak. A 

gazdaságszerkezet átalakításával a korábbi támogatási tevékenység jelenléte elenyészővé 

vált. A vállalkozói kedv alacsonyabb maradt, mint más régiókban. Új támogatási forma 

nem kapcsolódott a folyamathoz. A piacgazdaság nem kedvezett a szektorok és területek 

integrációjára irányuló beavatkozásoknak, a fenntartók, befektetők számára a kultúra 

finanszírozása rövidtávon nem jövedelmező. 

Az intézmények kijelölt közreműködőivel készített interjúk tanúsága szerint az in-

tézmények vezetői jellemzően úgy gondolják, hogy a működés színvonala megfelelő. 

Helyzetértékelésük alapján a körülmények által behatárolt térben működtetik  a szerveze-

teiket. Nem fogalmaztak meg hosszú távú célkitűzéseket, fejlesztési irányokat, legfőbb 

célként az intézmények fennmaradásának biztosítását tűzték ki. Kizárólag a Bartók Ka-

maraszínház és Művészetek Házának igazgatója nyilvánította ki elégedettségét és fogal-

mazta meg fejlesztési javaslatait. Sajátosságaiból fakadóan a színház a kulturális intéz-

ményrendszer legjobban működő eleme. 

A rendszerváltás teret nyitott a politikai, gazdasági és társadalmi átalakulásnak és 

ezzel lehetőséget teremtett a nonprofit szektor létrejöttének. Az átalakulás hatására az 

egyes képviselők száma mennyiségét tekintve pozitívan változott. Az érdekérvényesítő 

képesség azonban jelentősen nem változott. A híd szerepkör, melyet sajátosságokból 

fakadóan ellátni kényszerülnek ezen szervezetek esetlegesen valósul meg. A döntési 

folyamatokban szerepük kiegyensúlyozatlan. Dunaújvárosban a civil szféra és vállalko-

zók közötti együttműködés, információáramlás nem kellően hatékony.  

A KSH vonatkozó adatai alapján Fejér megye a kulturális élet területén működő 

szervek számát tekintve az országos átlag (296 kulturális civil szervezet) alatt van. A 

nonprofit szektor által képviselt három legnépszerűbb terület a szabadidő, sport és okta-

tás. Legkisebb aktivitás a szociális ellátás és a szakmai,  gazdasági érdekképviseletek 

területén létrejövő feladatok ellátása kapcsán mutatkozik. 

A működés hatékonyságának egyik kulcskérdése, hogy milyen fokú az együttműkö-

dési hajlandóságuk és érdekérvényesítő képességük. A városban 2004 -ben létrejött Du-

naújvárosi Civil Szervezetek Érdekegyeztető Tanácsa megpróbálja összefogni a nonpro-

fit szféra résztvevőit és elősegíteni az érdekeik megvalósulását. A civil szféra számára 

legfontosabb bevételi forrást az önkormányzati, illetve pályázati támogatások jelentik. 

Negatív tényezőként érvényesül az trend, hogy az állami támogatások mértéke csökken, 

így az együttműködés helyett a nonprofit szektor egyes tagjai versenyre kényszerülnek a 

források megszerzése érdekében. A kutatási adatok szerint lenne igény az összefogásra, 

ugyanakkor a versenyhelyzet gátat szab a hatékony együttműködésnek. Összességében 

megfogalmazható, hogy a civil szervezetek hatékonyságát elősegítené a célzottan meg-
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fogalmazott stratégia és megfelelő mértékű forrásbevonás. A piacgazdaságra történő 

átállás a kultúra területén is változásokat eredményezett. Az egyes területeket érintő 

kedvezmények megszűntek, a kulturális szolgáltatások igénybevétele nagyobb ráfordítást 

igényelt. Megváltozott a társadalom igényének összetétele, bővült a kínálat, átstrukturá-

lódás ment végbe. 

A megyei jogú városok költségvetésében a kulturális finanszírozásra fordítható ki-

adások mértéke megközelítőleg 4%. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 

a kultúrára fordított finanszírozás mértéke a vizsgált időszakban 2,1%. Az új város alapí-

tásánál az iparosodási folyamathoz kapcsolódó jellemző folyamat volt a munkaképes 

korú fiatal szakképzetlen/szakképzett munkaerő letelepítése. Ebben az időszakban a 

társadalmi mobilitás fő iránya a faluból városba történő vándorlás volt. Segédmunkások, 

szakmunkások, értelmiségiek bevándorlása egyaránt jellemző volt. Ez a tendencia alap-

vetően meghatározta a város demográfiai viszonyait. Az első három évben a letelepedet-

tek magas számban változtatták meg foglalkozásukat. Új életmódot és foglalkozást  vá-

lasztva, részben kényszerből, részben szükségszerűségből az új élet reményében. Ez a 

jelenség hatott a demográfiai folyamatokra, az iskolarendszer és kulturális intézmény-

rendszer működésére. Az új város népességmegtartó ereje miatt a népesség növekedése  a 

hagyományos történelmi városok értékeihez képest robbanásszerűnek volt mondható. 

Dunaújváros lakosságszáma az országos tendenciáktól (1981) eltérően csak a kilencve-

nes évek elejétől csökkent érezhetően. A természetes fogyás mellett leginkább a migrá-

ciós veszteségnek volt köszönhető. 1990 és 2005 között a város lakosságszámának válto-

zásában a (Székesfehérvárra és Budapestre irányuló) vándormozgalom volt a meghatáro-

zó, amely leginkább a fiatal, mobilis munkaerőt érintette. Az elvándorlás a városkörnyé-

ki településeket pozitívan érintette, Kisapostag, Nagyvenyim, Kulcs, Rácalmás és Baracs 

haszonélvezői a változásnak. A város korösszetételének legfőbb jellemzője a 65 évnél 

idősebbek arányának jelentős növekedése. A 15 évnél fiatalabbak aránya ezzel párhuza-

mosan közel 9%-kal csökkent. A munkanélküliség 2001-től fokozatosan nőtt, mértéke 

2005-ben átlagosan 5%, 2009-ben 8%. 

A kulturális intézményrendszer infrastruktúrája a kor elvárásainak megfelelően mű-

ködött. Az 1990-es évektől az önkormányzati fenntartású intézmények háttérágazata 

megújult. A kutatás eredményei szerint a megkérdezettek mindkét mérés (2006/2009) 

alkalmával megfelelőnek ítélték az intézmények infrastrukturális jellemzőit.  

A beruházások (M6-os autópálya, Pentele-híd) a kutatás adatai szerint nincsenek je-

lentős hatással a város kulturális életére. A 2006-os mérések szerint a városlakók közel 

60%-a pozitívan vélekedett a Pentele-híd élénkítő hatásáról, úgy gondolták, hogy a híd 

átadása serkentően hat majd a kulturális életre. 2009-ben a megítélés negatív irányba 

változott, azaz a városlakók elvárásai nem igazolódtak. Az intézmények vezetőinek 

nyilatkozatai megerősítik a kutatási adatokat. Kivételt képez a Bartók Kamaraszínház 

igazgatójának véleménye. A vizsgálat időtartama alatt a térségben zajló  fejlesztések 

pozitív megítélése 30%-kal csökkent. A gazdasági visszaesés következtében elbocsátá-

sokra került sor; a szűkülő munkalehetőségek polarizálják a jövedelmeket, jelentősen csök-

kentik a (kulturális) infrastruktúrára és szolgáltatásokra fordítható bevételek nagyságát. 

A jövedelem szerinti megoszlás a normál eloszlás görbéjét követi, de az átlagjövede-

lem alatt van. A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy Dunaújváros kistérségi 

központi szerepének erősödését a Felső-Dunapart, Barátság és Kertváros városrészek 

lakói prognosztizálták leginkább a negyedek közül. A szkepticizmus a Technikum város-

részre volt a legjellemzőbb. A demográfiai, migrációs mutatók, a térségi infrastruktúra 
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jellemző adatai alapján megállapítható, hogy az elöregedési, elvándorlási folyamatok 

negatív hatásait a megvalósított infrastrukturális fejlesztések nem ellensúlyozzák. A 

városlakók nem használják ki a fejlesztések hatását a korábbinál nagyobb mértékben. A 

város népességmegtartó ereje nem nőtt az előrejelzéseknek megfelelően, jelenleg stag-

nál. A beruházások élénkítése a makrogazdasági folyamatokkal összhangban szintén nem 

valósult meg a várt ütemben. 

Tényekkel alátámasztható, hogy a város kulturális életének működtetését tekintve is 

tervezett, „csinált” város. A folyamatosan változó dunaújvárosi gazdasági és társadalmi 

viszonyok jelenleg negatív irányban befolyásolják a város kulturális életének fejlődését, 

mind a támogatói (források szűkülése), mind a felhasználói oldalról nézve (a programok 

változatosságának hiánya, valamint financiális nehézségek miatt). Igazolható azon állí-

tás, hogy a demográfiai, migrációs mutatók, az infrastruktúra jellemzői, valamint a gaz-

dasági szerkezetváltozás negatív hatással vannak a térség kulturális életére. Az elörege-

dés, a migráció, a munkanélküliség hatására szűkül az intézményrendszert használók 

köre. A felmerülő igények specializálódnak. Ezeket az igényeket az intézményrendszer 

nem minden esetben elégíti ki.  

3. A kulturális fogyasztási szokások vizsgálata Dunaújvárosban  

A város lakosságának kulturálódási szokásait pozitívan befolyásolja a kulturális intéz-

mények földrajzi elhelyezkedése. 

A kulturális intézményrendszer elemeinek elhelyezése tudatosan történt. Minden 

központi feladatot ellátó intézményt a várost átszelő Vasmű út közelében he lyeztek el. A 

látogatási szokások alakulásával kapcsolatban az intézmények vezetői megfogalmazták, 

hogy a földrajzi távolság jellemzően nem befolyásolja a látogatási szokásokat. A város 

lakói gyalogosan, tömegközlekedési eszközzel és személygépkocsival egyaránt nehézsé-

gek nélkül közelíthetik meg az intézményeket. A látogatási szokások vizsgálata láthatóvá 

tette, hogy a megkérdezettek 64%-a nem, 20,5%-uk évente vagy félévente egy alkalommal, 

15,5%-uk havonta vagy gyakrabban látogatja a kulturális intézményrendszer elemeit. 

Az Intercisa Múzeum munkatársa árnyalta a képet, a múzeumpedagógiai órákra vo-

natkoztatva elmondta, hogy a földrajzi távolság ebben az esetben behatárolja a látogatási 

szokásokat, a pedagógusnak bele kell férnie a tanóra kereteibe, az intézménytől távol 

elhelyezkedő iskolák pedagógusai nem tudják az órarendjükbe illeszteni a kihelyezett 

órát. A civil közönség esetében a látogatási szokásokat alapvetően nem befolyásolja a 

földrajzi távolság. 

A Bartók Kamaraszínház esetében a városlakók látogatási szokásait nem befolyásol-

ja a földrajzi elhelyezkedés, ugyanakkor a megépült dunaújvárosi hídnak pozitív jellegű 

hatása van. Jelentős számban látogatják a Duna bal partján lévő települések lakói, akik 

korábban elsősorban a kecskeméti Katona József Színház előadásait látogatták. A jelen-

ség valószínűsíthetően a befogadó-színházi jellegnek és a változatosabb programoknak 

köszönhető. Az ICA-D központi fekvésű, minden irányból jól megközelíthető. 

A Kortárs Művészeti Intézet rendezvényeire vonatkozó alapvető megítélés nem vál-

tozott az eltelt három év során. A megkérdezettek fele nem rendelkezik információkkal 

az intézmény működéséről. Az intézmény tevékenysége ugyanakkor közérdeklődésre 

tarthat számot speciális gyűjtőkörének köszönhetően. 

A József Attila Könyvtár esetében a látogatási szokások megváltoztak a távhasználat 

irányába, a könyvtár használatához nem szükséges fizikai jelenlét, így ebben az esetben 

is bizonyítható, hogy a földrajzi elhelyezkedés és a látogatási szokások között nincs 

pozitív irányú összefüggés. Előzetes feltételezésemmel ellentétben a kulturális intézmé-
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nyek térbeli elhelyezkedése jellemzően nem befolyásolja a városlakók kulturális fo-

gyasztási szokásait. 

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének áttekintése során az alábbi megálla-

pítások tehetők. Alapvető tendencia, hogy a legtöbb kulturális intézmény látogatottsága 

csökken. A rendezvényeken való részvétel és a múzeumi látogatások területén kismérté-

kű növekedés mutatkozik. A közép és nagyvárosok kulturális rendezvényein való részvé-

teli aktivitás tendenciái hasonlóvá váltak. A kisebb településeken élők a kultúraközvetítő 

intézmények közül leggyakrabban a művelődési házakat látogatják. A különböző feszti-

válok, emblematikus rendezvények szerepe felértékelődik.  

Dunaújváros ellátottsága a méretben és fejlettségi szintben hasonló városokkal 

(Nagykanizsa, Salgótarján, Hódmezővásárhely és Érd) összehasonlítva nem mutat nega-

tív képet a kultúraközvetítő intézmények számát és a szolgáltatások színvonalát tekintve. 

Speciális adottságai, melyek kialakulásához kapcsolódnak, jelenleg nem érintik hátrá-

nyosan az intézményrendszer egyes elemeit. Kiemelkedő a települési könyvtárak számá-

nak, valamint az állandó színházak tekintetében. A mozitermek száma elegendőnek 

mondható a város nagyságrendjéhez viszonyítva. A többi városban önálló filmszínház 

nem található. Gyengeségként a többi várossal összevetve a közművelődési intézmények 

alacsony száma határozható meg. Összességében a Dunaújvároshoz hasonló népesség-

számú megyei jogú városok intézményi eloszlásának elemzéséből kiderül, hogy a város 

kulturális intézményrendszere tekintetében jó ellátottsági szintet élvez. A hasonló jellem-

zőkkel rendelkező településekkel párhuzamot vonva Dunaújváros előnyös helyzetben van. 

A szocialista típusú városokkal történő összehasonlítás alapján Dunaújváros 2001-

2007 között a legjobb értékeket érte el a mozielőadások és -látogatók számának alakulá-

sában egyaránt. 2006-ban a látogatószám Dunaújvárosban 64 692, míg Tatabányán 

16 942 fő volt, 2007-ben Tatabánya még megelőzte Dunaújvárost. A változás oka a 

városban átadott új multiplex mozi volt. 2009-ben a vizsgált két megyei jogú szocialista 

típusú városban az alábbiak szerint alakult a látogatottság: Dunaújvárosban 43 145 láto-

gató, Tatabányán 127 889 látogató. A színházi előadások számának vizsgálata kapcsán a 

szocialista jelleg alapján Dunaújváros és Tatabánya vizsgálata releváns. Tatabányán az 

előadások száma 80 és 90 előadás között változik, míg Dunaújvárosban százas nagyság-

rend feletti értékek realizálódtak. 

A kulturális rendezvények és a közművelődési intézmények számszaki adatait ele-

mezve láthatóvá vált, hogy Dunaújváros negatívabb eredményeket mutat, mint a szocia-

lista típusú városok általában. A város népességszámához viszonyítva kevés kulturális 

rendezvény számára biztosít helyszínt. A rendezvények számosságát tekintve alacso-

nyabb népességszámmal rendelkező települések (Oroszlány, Ajka, Százhalombatta) 

előzik meg. Ezek közül is kiugró értéket mutat Ajka, ahol a vizsgált időintervallumon 

belül a kulturális rendezvények száma négyszer több volt, mint Dunaújvárosban. A ma-

gas rendezvényszám eredményeként Ajka a látogatószám tekintetében is kiemelkedik a 

szocialista típusú városok rangsorából. A kulturális fogyasztási szokások mértékének 

negatív irányú változása összhangban van a megyei  jogú városok tendenciáival. 

A települési könyvtárak adatait elemezve megállapítható az, hogy az új fogyasztói 

igényekhez igazodva az alapszolgáltatások köre kibővült. Dunaújvárosnak az országos 

tendenciákkal történő együtt haladását jelzi, hogy a nagyvárosokhoz hasonlóan csökken 

a beiratkozott olvasók, a kikölcsönzött könyvek és a leltári állomány száma. A városok 

méretétől függetlenül, az értékekből leolvasható, hogy a felsőoktatási intézmények jelen-

léte pozitívan befolyásolja az adatokat. A felsőoktatásban résztvevő hallgatók aktívabban 
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veszik igénybe a könyvtári szolgáltatásokat. A nagy múltú felsőoktatási szereppel bíró 

városokban (Győr, Szeged, Debrecen) minden negyedik ember beiratkozott olvasója 

valamelyik könyvtárnak. Dunaújvárosban minden hatodik lakos tagja az intézménynek. 

A beiratkozott olvasók és a népességszám arányait vizsgálva Sopron adatai mutatják a 

legjobb értéket, ahol minden második ember könyvtári tag. Dunaújváros adatai 2001 és 2003 

között növekvő tendenciát mutattak, majd pedig folyamatosan csökkentek, 2009-re 7874 fő a 

könyvtári tagok száma. Ez a bázisévhez viszonyítva közel 50%-os csökkenést jelent. 

A mozilátogatási szokások változását vizsgálva egyértelműen csökkenő tendencia 

érvényesül. A rendszerváltást követően a mozik üzemeltetése többszektorúvá vált. Az 

előadások számában Dunaújváros megelőzi a hasonló népességszámú városokat (Érd, 

Hódmezővásárhely, Salgótarján). A legmagasabb értéket a város 2008 -ban érte el 2043 

előadással. A vizsgált időszakban az adott évek magasabb látogatószámának oka, hogy 

abban az évben a forgalmazott filmek száma nőtt. 

A színházlátogatási szokások vizsgálata alapján Dunaújváros a hasonló népesség-

számú városok rangsorában 2004-ig az előadások számosságát tekintve vezető helyen 

állt, majd 2005-től a vezető szerepet Sopron vette át. Látogatószám tekintetében Sopron 

minden évben megelőzte Dunaújvárost. A megyei jogú városok rangsorában a színházlá-

togatás aktivitásában a város a középmezőny alatt helyezkedik el, megelőzve Szekszár-

dot és Tatabányát. A legjobb eredményeket a szellemi és kulturális központok (Debre-

cen, Győr, Pécs, Miskolc, Szeged) mutatják. A nagyvárosokban átlagosan ötször több 

előadást mutatnak be az érdeklődőknek, mint Dunaújvárosban. Ez az arány a látogató-

szám vizsgálata kapcsán is érvényes. 

A kulturális intézményrendszer elemei közül a muzeális intézmények látogatási ten-

denciái viszonylag állandónak tekinthetők. A múzeumok kiállításai iránti érdeklődés 

növekedésében szerepet játszanak a turisztikai folyamatok hatásai. Dunaújváros esetében 

csökkenő tendencia mutatkozik, a látogatószám 15  543-ról 2009-re 12 984-re esett visz-

sza. (A legdinamikusabb növekedés Szekszárd kapcsán látható, 2009-re a bázisévhez 

képest a duplájára nőtt a résztvevők száma.) Az alacsony látogatószám magyarázata 

lehet, hogy a vizsgált évben felújítások, átalakítások miatt nem fogadtak vendégeket a 

múzeumok. 

A közművelődési intézmények keretei között működő rendszeres művelődési foglal-

kozások és alkotó művelődési közösségek alacsony népszerűséggel rendelkeznek a más 

típusú kulturális tevékenységekhez viszonyítva. Az alkotó közösségek közül a legnép-

szerűbbek a művészeti csoportok. A rendszeres művelődési foglalkozások közé tartoznak 

a tanfolyamok és klubok tevékenységei. Dunaújváros a megyei jogú városok rangsorá-

ban a középmezőnyben helyezkedik el. Jelentős a nyugdíjas klubok száma. 

A látogatószám emelkedése és a rendezvények számossága között egyenes arányú 

növekedés nem minden esetben mutatható ki. Az állami támogatások megosztása fontos 

szerepet játszik a rendezvények létrehozásában. Az állami segítségnyújtás jelentőségét 

bizonyítja, hogy a 2009-es év a kulturális rendezvények és résztvevők számában is ki-

magasló eredményeket hozott. A Kulturális Turizmus Évében nagyarányú forrásbevoná-

sok történtek. A nagyvárosokban (Pécs, Szeged, Debrecen) háromszor több programot 

tartottak, mint a korábbi években. A megyei jogú városok rangsorában rendezvényszám 

tekintetében Dunaújváros az országos átlag alatt marad. Kevés a magas színvonalú, nagy 

tömegeket megmozgató rendezvény. A megyeszékhelyi státusszal nem rendelkező vá-

rosok közül Érd, Sopron, Salgótarján és Nagykanizsa is megelőzi mind a látogatók, mind 

pedig a programok számában. 
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A szektorba történő beruházások jellemzően az állagmegóvásra irányulnak. A szak-

mai fejlesztési feladatok pályázatok segítségével valósulnak meg. Az intézményrendsze-

rek fenntartói ellenőrző funkciókat látnak el. A jegyárak piaci ár alatt maradtak a prefe-

rált programok esetében. Az emelt árú belépő díjakkal szervezett, ún. „magas kultúrát” 

képviselő eseményeket jellemzően egy szűk, kvalifikált réteg látogatja leginkább. A 

témában keletkezett korábbi kutatási adatokról a megkérdezetteknek nem volt tudomása. 

Az önszerveződő kulturális kezdeményezések jelen vannak, jelentőségükről egzakt kuta-

tási adat nem áll rendelkezésre. Nem működik egységes információhálózat, csupán ese-

tenként segíti összehangolt terv a munkát. Nincs önálló marketingstratégia, a kultúrára 

vonatkozó stratégiai fejlesztési célok iránya a közösségi élet aktivizálására, a belvárosok 

kulturális tereinek felújítására, a városok kulturális eredményeinek, értékeinek, sajátos-

ságainak megtartására, fejlesztésére irányulnak. Feladatként jelentkezik a városok ide-

genforgalmi vonzerejét növelő kulturális programok, események támogatása, kulturális 

értékeinek közkinccsé tétele. 

Igazolható azon állítás, hogy a kulturális fogyasztási szokások mértékének negatív 

irányú változása összhangban a van a megyei jogú városok tendenciáival. A látogatási 

szokások változásának tendenciája országos viszonylatban negatív irányba mozdul. Az 

okok között gazdasági- társadalmi jellegűek egyaránt megtalálhatók. A kulturális intéz-

ményrendszer elemeinek vizsgálata kapcsán Dunaújváros speciális adottságai, földrajzi 

helyzete pozitív tendenciákat eredményezett más hasonló méretű, de eltérő történelmi 

múltú városok összehasonlításában. 

4. A kulturális intézményrendszer működésének áttekintése 

A kulturális intézményrendszer elemei egymástól függetlenül, önállóan működnek a 

helyi önkormányzat koordinálásával. A kínálat felhasználói igényekhez történő alakítása 

a visszacsatolás esetlegessége miatt nem jellemző. 

A kulturális ágazat bevételtermelő ereje a kiadásokhoz képest alacsony, országos 

szinten az érdekérvényesítő képessége (a színházak kivételével) gyenge. A hagyományos 

értelemben vett közművelődési intézmények helyzete stagnál. A központi költségvetés 

kiadásainak csökkentése hátrányosan érintette a közművelődési intézmények működését. 

A intézmények fenntartói szerint kevés a magas színvonalú kulturális élet megteremtésé-

hez szükséges forrás. Az intézmények a működtetésükhöz szükséges anyagi fedezetet 

belépőjegyekkel és különféle támogatások megszerzésével biztosítják. Bizonyos terüle-

teken továbbra is szükséges az állami beavatkozás, azonban mindez mérsékeltebb for-

mában jelenik meg. Előtérbe kerül a közpénzekből, civil szervezetektől és különböző 

pályázati forrásokból történő finanszírozás. Dunaújváros, kulturális intézményrendszeré-

nek finanszírozását illetően speciális helyzetben van, legnagyobb mértékben a korábbi évek-

hez hasonlóan adott normatívából finanszíroz. Az összeg azonban csak az intézményrendszer 

fenntartásához elegendő, a fejlesztésre nem jut megfelelő mennyiségű forrás. 

A statisztikai adatok a kutatás adataival összhangban alátámasztják az intézményi 

vezetők azon véleményét, mely szerint a kultúrához való hozzájutást tekintve a lakosság 

különböző rétegei közötti egyenlőtlenség tovább nő.  A Városi Tanács, majd Önkor-

mányzat az ezredfordulóig látta el a város kulturális életének koordináló, támogató, 

fenntartó feladatát a Kulturális Irodán, valamint a Kulturális Bizottságon keresztül. Az 

utóbbi években az Önkormányzat fenntartóként és/vagy támogatóként nem véleményezi 

az intézmények szakmai törekvéseit. A fenntartó a vezetők kinevezésével közvetett mó-

don, valamint a költségvetés tervezésének idején, a források elosztásával tudja befolyá-

solni a város kulturális intézményrendszerének működését.  
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Koordináló szerepe egyre inkább háttérbe szorult, a Kulturális Iroda megszűnt, az 

összehangolás feladata adatkéréssé alakult át. Ezen szervezetek teljesítményére, sikeres 

működésére vonatkozóan objektív mérőszám, teljesítménymutató nem áll rendelkezésre. 

A kutatás kapcsán a kulturális intézmények képviselői/vezetői az egyedi jövőképek fel-

vázolása mellett megfogalmazták a közös koncepció, stratégia kialakításának fontosságát 

(a város kulturális koncepciójával összhangban) a szakmai döntési kompetenciák válto-

zatlan megtartása mellett. Az elképzelések alapja a pályázati lehetőségek maximális 

kihasználása. Jelenleg az egyes tématerületek összekapcsolása révén a szakmai egyeztetések 

eseti jelleggel valósulnak meg. A partnerközpontú szemlélet valamennyi intézmény esetében 

igazolható, azonban annak gyakorlati megvalósítása nem minden esetben hatékony. 

A törvényi szabályozás mutatja meg, hogy az adott állam mely feladatokat tekinti a 

legfontosabbnak, a kulturális szolgáltatások (könyvtár, levéltár, közgyűjtemény, múzeu-

mi intézmények, közművelődési intézmények) fenntartása állami vagy önkormányzati 

feladat-e. A finanszírozás mértéke befolyásolja a szolgáltatás színvonalát. A kutatási 

eredmények bizonyították, hogy az állami szerepvállalás kockázatkerülővé tette az egyes 

intézmények döntéshozóit. A normatíva alapvetően meghatározta a működési kereteket. 

Az intézményrendszer azon eleme, mely nem részesült állami normatív támogatásból, 

egyéb lehetőségek segítségével fejlesztette saját szervezetét. Ez az elem az intézmény-

rendszer leginkább működő eleme. 

A város kultúrához való viszonya ambivalens jellegű. A támogatás jelentős része 

normatív jellegű (nagyságrendileg 2% a mindenkori önkormányzati költségvetésből, a 

szinten tartásra és az esetleges fejlesztésekre szükséges 4% helyett). A mecenatúra sze-

repvállalása elenyésző. A kulturális/szórakoztató rendezvények iránti igény felmérésére 

a sajátosságok miatt lehetőség volt faktoranalízis (főkomponens elemzés) módszerének 

alkalmazására. Ennek eredményeként öt különböző kulturális igényű csoport rajzolódott 

ki. A kulturális helyszínek és rendezvények iránti igények összefüggését az életkor te-

kintetében vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők: 

Az életkor előrehaladtával a megkérdezett csoportok elutasították az alábbi szórako-

zási alternatívákat: blues kocsma, fiatalok számára biztosított szórakozási lehetőségek, 

jazz-rock klub, fesztiválok, mozi és a zenés estek. A megkérdezettek igényelnék a gyer-

mektársastánc és az egyéb gyermekrendezvények megrendezését (valószínűsíthetően a 

saját család létének függvényében). Az idősebb megkérdezettek inkább preferálták a 

zenés szórakozóhelyek létesítését, komolyzenei koncerteket, saját korosztályuknak szóló 

rendezvényeket és a népművészetet. A fiatalabb életkori csoportokban ezzel ellentétes 

tendenciák jelentek meg. A látogatási szokások vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 

kutatásban szereplő válaszadók többsége elégedett a rendelkezésére álló kulturális szol-

gáltatások mértékével és azok minőségével, annak ellenére, hogy többségük nem látogat-

ja rendszeresen az intézményeket. 

A megkérdezettek véleménye és az interjúk alapján kijelenthetjük, hogy a kulturális 

intézmények szolgáltatásai (kulturális programok) és a fogyasztói igények nincsenek 

összhangban egymással. A potenciális közönség szabadidő-eltöltési szokásai nem kap-

csolódnak szorosan a megvalósított kulturális programokhoz. A preferált rendezvények 

között erőteljesen megjelenik az ingyenes – könnyed műfajú, családi – rendezvények 

iránti igény. A felhasználói igények változása a közeljövőben is prognosztizálható, a 

gazdasági visszaesés hatására ebben a szektorban is visszaesés következhet be. Koordi-

nációs szerepe maga után vonhatja a racionalizálási törekvéseket. Az egyes elemek külső 

források bevonásával határozzák meg működésük új irányait. Az egyes intézmények 
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vezetői innovatív marketingtevékenységet vázoltak fel. Közönségvonzó kulturális attrak-

ciók kerülhetnek előtérbe. 

A kultúra finanszírozásában résztvevő legfontosabb szereplők az állam, a piaci sze-

replők és a non-profit szektor. Az állam alapvető feladata a jogokhoz való hozzájutás 

biztosítása, beleértve a kulturálódáshoz való alkotmányos alapjogot is. Magyarországon 

jellemző tendencia, hogy a szakmai tapasztalat mellett a személyes kapcsolatok jelentik 

a szektorban az érvényesülés első számú alapját. Dunaújvárosban a kulturá lis intézmény-

rendszer működtetése egy szűk réteg feladata, felelőssége volt és jelenleg is az. A fiata-

lok aránya a rendszer irányításában nem számottevő. Az állam szerepvállalása kétirányú: 

támogató és egyben a működési kereteket is kijelöli, beleértve az elvárásokat a szakmai 

munkával kapcsolatban. Adókedvezmények biztosításával ösztönözni kell az alternatív 

kultúrafinanszírozókat a szponzorációra, az erőteljesebb szerepvállalásra.  

A reprezentatív célcsoport véleménye alapján a kulturális intézményrendszer  bizo-

nyos elemeivel nem elégedettek a város lakói. Az elégedetlenség többek között a tájé-

koztatás elégtelenségére és az ebből fakadó információhiányra vezethető vissza. Érzé-

kelhető egyfajta tartózkodó magatartás a kulturális programokon való részvétellel kap-

csolatban, az okok között társadalmi, gazdasági, szociológiai problémák egyaránt megta-

lálhatók. 

5. Összegzés 

A fő probléma az intézmények közötti koordináció, kommunikáció és együttműködés 

megvalósításának nehézségeiben, hiányosságaiban keresendő. A kapcsolattartás nehéz-

kessége, esetlegessége nyilvánvalóvá vált a doktori értekezés készítése során. Az intéz-

mények képviselői megfogalmazták az igényüket a probléma kezelésére, ugyanakkor 

konkrét megvalósítási javaslatok nem születtek. Az intézményrendszer irányítói úgy 

gondolták, hogy a látogatók elvárásainak figyelembevétele nem igényli a feladatok újra-

fogalmazását, inkább csak a fokozatosság elvét valósítja meg.  

Dunaújváros társadalmi megítélésének megváltoztatása egyaránt szükséges országos 

és helyi szinten, azaz a médiumok tudatos bevonására van szükség. A látogató általában 

pozitívan vélekedik Dunaújvárosról, főként a parkok, a Duna-part, a szocreál épületek 

sajátosságai miatt. A múzeum kiállításainak megújítása, bővítése elkerülhetetlen. A 

városban élő, országos hírű művészek támogatása, segítése jelenleg is megvalósul, 

ugyanakkor tevékenységüket a városlakók jelentős része nem ismeri. Népszerűsítése közös 

koordinációban megrendezett programokon keresztül valósítható meg a leghatékonyabban. 

A Kortárs Művészeti Intézet országos rangú kiállítóhely, ahol kiemelkedő művészeti 

alkotások találhatók, többek között a városban tevékenykedő Palotás József, Várnai 

Gyula, Móder Rezső és Birkás István dunaújvárosi Munkácsy-díjas művészek művei. 

Ám a helyi képzőművész-társadalom megosztott, érdekérvényesítő képessége nem haté-

kony. Számos nemzetközileg elismert egyesület működik: Bartók Táncszínház és kóru-

sok (Dunaújvárosi Vegyeskar, Dunaújvárosi Főiskola Női Kara, Viadana Kamarakórus), 

Vasas Táncegyüttes, Rosti Pál Fotóklub, magángyűjtemények (pl.: Kovácsmúzeum). A 

Dózsa Mozicentrum premier-, art moziként, valamint videotékaként működik. 

A kulturális intézmények internet-elérése esetenként nem lehetséges, vagy elavult. A 

városlakók nem ismerik a helyi értékeket, adottságokat, erősségeket. A közművelődési 

intézményekben működő művészeti csoportok kommunikációjának javítása központi 

kérdéssé vált, az egységesség koncepciójának kialakítása elsőbbséget élvez. A különbö-

ző kulturális ágazatok, kulturális szervezetek koordinációjának erősítése az önkormány-

zat alapfeladata lehet(ne). A partnerség gondolatának erősítése, kiterjesztése minden 
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érintett részéről konkrétan megfogalmazódott. Szükséges lenne koordinátor munkakör 

létesítése, amelynek betöltője szakmai alapokon hoz döntéseket; katalizátorként működne. 

Olyan munkatársra lenne szükség, aki alkalmas közművelődési, közgyűjteményi, 

művészeti, felnőttképzési munkaterületen elemző, tervező, szervező feladatok ellátására. 

Képes a kulturális ágazatok, intézménytípusok, szervezeti és közösségi formák mene-

dzselésére. Speciális képességekkel és ismeretekkel rendelkezik a felnőttképzés terüle-

tén. A hatékony és magas színvonalú feladatellátás érdekében a közművelődési munká-

ban részt vevő munkatársak részére rendszeres intézményeken belüli továbbképzéseket 

kellene tartani. Dunaújváros kulturális életét általánosságban a statikusság jellemzi.  

Bizonyítottá vált, hogy a város jelenleg féloldalas vonzáskörzete a híd szerepének 

erősödésével párhuzamosan pozitív irányba befolyásolhatná a kulturális intézmények 

működését. Jelenleg a dunaújvárosi munkahelyüket megtartani kívánók rekreációs tevé-

kenységüket már új lakóhelyükön folytatják, így igényeik sem jelennek meg Dunaújvá-

rosban, melyekkel befolyásolhatnák a működést. A város térségi szerepe vitathatatlan, az 

oktatási és egészségügyi szolgáltatások megléte, valamint szakmai színvonala a kistér-

ségben működő intézményrendszer lehetőségeit, mi több, szakmai színvonalát egyaránt 

meghaladja. 

A megkérdezettek világossá tették, hogy szándékosan nem veszik igénybe a kulturá-

lis intézményrendszer szolgáltatásait. Dunaújváros turisztikai szempontból nem sorolha-

tó a tömegeket vonzó települések közé, ugyanakkor sajátos múltja, történelmi emlékei, 

műalkotásai, természeti környezete miatt vonzóvá tehető a potenciális látogatók számára. 

Az egyediséget képviselő programok multiplikátor hatása ösztönzőleg hatna a kapcsoló-

dó szolgáltatások fejlődésére. Amennyiben a folyamatok újraszervezése megtörténik, 

valószínűsíthető, hogy a jelenlegi migrációs folyamatok intenzitása csökken, a város 

térségi szerepe és lakosságmegtartó ereje nő, és a budapesti agglomeráció jelenleg érvé-

nyesülő elszívó hatása mérséklődik. A térségi szerep erősödésével a dunaújvárosi híd 

szerepe felértékelődik. A kulturális intézményrendszer működésének pozitív irányú 

változásai révén a városi élettér újra vonzóvá tehető, ha nem is akkora mértékben, mint a 

megalapítását követő három évtizedben. 

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének helyzetelemzése  

1. Bevezetés 

Dunaújváros kulturális intézményei az értékek, információk gyűjtői, továbbadói, művé-

szeti alkotások teremtésének, emellett közvetítésének helyszínei, ismeretterjesztő, szóra-

koztató és közösségi életet formáló helyek. A kedvezőtlen folyamatok ok-okozati viszo-

nyainak feltárása érdekében a statisztikai adatok és az intézményvezetőkkel készített 

mélyinterjúk alapján következtetések vonhatók le az intézményrendszer működésének 

hatékonyságára vonatkozóan.  

2. A kulturális intézményrendszer alrendszereinek működési sajátosságai  

A József Attila Könyvtár működési adatainak áttekintése 

A könyvtár fő feladata gyűjteményének tervszerű és folyamatos fejlesztése. Egyéb fel-

adatai a dokumentumok állományba vétele, feltárása, megőrzése, gondozása és az olva-

sók rendelkezésére bocsátása, hagyományos és elektronikus információhordozón egy-

aránt. A könyvtár 1996-ig a Munkásművelődési Központ része volt, majd a különválás 

után önálló önkormányzati intézmény lett. Az önállóság anyagi stabilitást és presztízs-

növekedést jelentett a város intézményrendszerében. 
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A József Attila Könyvtár állományának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

172941 168484 172442 175171 176166 177482 171477 173797 175239 

A táblázatok forrása: kérdőíves adatok alapján szerk. VARGA A. 2009. 

Közművelődési könyvtár működtetése minden önkormányzat számára kötelező alap-

feladat. Köteteinek száma 2008-ban 175 239 db, a beiratkozott olvasói létszám 8376 fő. 

Ennél azonban jóval többen használják, és veszik igénybe az olvasótermi, folyóirat -

olvasó szolgáltatásait a könyvtárigazgató beszámolója alapján. A József Attila Könyvtár 

könyvállománya 2000 óta kis mértékben emelkedik. Az emelkedő könyv- és folyóirat 

árakkal az intézmény nem tud lépést tartani. A város lakosságának 15%-a könyvtári tag. 

A beiratkozott olvasók száma 2003 óta fokozatosan csökken, több mint 40%-a általános- 

és középiskolai tanuló, vagy felsőoktatási intézmény hallgatója. 

A József Attila Könyvtárba beiratkozott olvasók számának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

11534 11520 11532 11782 11488 11106 11308 9093 8376 
 

Feltételezhető, hogy az internet nyújtotta szolgáltatások, a gyorsan, könnyen, akár 

otthonról is megszerezhető információtömeg nagymértékben befolyásolják a potenciális 

könyvtárlátogatók számának alakulását. A tendencia összhangban van mind a regionális, 

mind az országos trendekkel (Csatári B. 2003). A könyvtár munkatársainak megítélése 

szerint az olvasók létszámának további csökkenése nem folytatódik.  

A Munkásművelődési Központ jellemző adatai 

Az alkotó művelődési közösségek támogatása (néptánc, képző- és iparművészeti csopor-

tok, fotósok, színjátszók), valamint természet- és társadalomtudományos ismeretterjesz-

tés (egyedi előadások, tematikus sorozatok) a szervezet alapfeladatai közé tartozik. Az 

alkotó művelődési közösségek foglalkozásainak célja a közösségi élet megteremtése és a 

szórakozás. A lakosságnak többnyire nincs igénye az ilyen jellegű kulturálódási lehető-

ségekre, emiatt a részvételi aktivitás alacsony. 

A művelődési intézmények működésének specifikus jellemzőiről, amelyek a Vasmű 

és a város építésének kezdetén a szórakoztatás és művelődés funkcióját biztosították, 

kevés információ áll rendelkezésre. A József Attila Kultúrotthon, a Radari és a Déli -

városi Kultúrotthon 1951-1952 között úgynevezett „barakk kultúrházak” voltak. Az 

intézmény törekszik a nyitottságra, hangsúlyozza befogadó jellegét. Szolgáltatásai között 

megtalálhatóak az önfenntartó hobbikörök, szakkörök, valamint a különböző közhasznú 

és nyelvi tanfolyamok szervezése. Az épület központi fekvésének és adottságainak kö-

szönhetően több civil szerveződésnek is helyet ad. 

A Munkásművelődési Központ előadásszámának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

80 58 57 109 87 137 184 191 74 
 

Az adatokat leginkább a közösségi rendezvények befolyásolták. A Munkásművelő-

dési Központban (későbbiekben MMK) bizonyos mértékű profilváltás ment végbe a 

városi igényeknek megfelelően. Az ismeretterjesztő előadások helyett a kiállítások és 

vásárok szervezése vált fő tevékenységgé.  
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A Munkásművelődési Központ látogatószámának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

13 931 20 740 7250 48 726 41 183 86 530 77 662 82 775 30 724 
 

Az MMK látogatószámának alakulása a vizsgált időintervallumon (2000 -2008) belül 

heterogén képet mutat. A legalacsonyabb érték a bázisévhez viszonyítva 2002 -ben volt 

7250 látogatóval. A 2005-2007 közötti növekedés oka a közösségi rendezvényeken való 

részvételi aktivitásban keresendő. Az interjú eredménye szerint a látogatók számának 

csökkenése az intézmény profilváltásából következik. 

Az Intercisa Múzeum működésére vonatkozó információk 

Az Intercisa Múzeum Dunaújváros és környékének régészeti, történeti, néprajzi emlék-

anyagát gyűjti, őrzi és mutatja be állandó, valamint időszaki kiállításain.  1975-től viseli 

az intézmény Intercisa (az ókori településelőd) nevét, mely a római határvidék Magyar-

országon legjobban feltárt állomása. Az intézményhez tartozik a Római Kőtár és Romte-

rület, valamint a Római Kori Fürdő. A tudományos tevékenységet folytató muzeális 

intézmény a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó területi múzeum.  

Az Intercisa Múzeum előadásai/rendezvényei számának alakulása 2000 -2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

83 113 44 62 144 34 137 179 99 
 

A szervezett rendezvények, előadások számának változása trendszerűen nem ele-

mezhető. A heterogenitás feltételezhető okai a felhasználói igények és az információfor-

galom változásában (TV, CD, PC, mobilkommunikáció) keresendők. A múzeum emble-

matikus rendezvényei viszonylag népszerűek, de az állandó kiállítás , források hiányában, 

nem újul meg. 

Az Intercisa Múzeum látogatószámának alakulása 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

8077 6058 6075 13213 12519 2353 4228 5034 3648 
 

A múzeumok kultúraközvetítő tevékenységének erősítése alapvetően fontossá válik. 

A múzeumok látogatási hajlandósága a lakosság részéről kedvezőtlen. Az intézmények-

kel szembeni érdektelenség oka a szolgáltatások alacsony színvonalával indokolható. A 

kiugróan magas látogatási adatok időszaki kiállításhoz, illetve országos nagyrendezvé-

nyekhez – 2003-ban került először megrendezésre a Múzeumok éjszakája – való kapcso-

lódás eredményei. 

A Kortárs Művészeti Intézet jellegzetes adatainak ismertetése 

A Kortárs Művészet Intézet (későbbiekben: KMI) nonprofit, többfunkciós, nemzetközi, 

országos és városi művészeti projekteket létrehozó, megvalósító intézmény. Tevékeny-

ségi köre magába foglalja a Modern Művészetért Közalapítvány tulajdonában lévő és az 

alkotók által átadott gyűjtemények kezelését. 1989-ben kulturális felajánlás ösztönözte a 

KMI létrejöttét, melynek hatására egy év elteltével a Dunaújvárosi Városi Tanács létre-

hozta a Modern Művészetért Alapítványt. Nonprofit képzőművészeti kiállítóhely, ahol 

magyar, nemzetközi, egyéni és csoportos tárlatok kerülnek megrendezésre.  

Szervezeti felépítését, ezenkívül szellemiségét a vezető szerint szakmai naprakész-

ség, továbbá progresszív hozzáállás mellett a rugalmasság és nyitottság jellemzi. A KMI 
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a dunaújvárosi képző-, illetve iparművészek tevékenységének az országos, valamint a 

nemzetközi kulturális életbe való beillesztését tűzte ki alapvető céljául.  

A társművészeteket bemutató programok mellett szakmai, valamint oktatási progra-

mokat szervez. Kiadói tevékenységet végez, melynek köszönhetően az intézet által kez-

deményezett elméleti kutatások publikussá válnak, nyomtatott és elektronikus formában 

egyaránt. A kiállítási program összeállítása során figyelembe vett alapvető szempont, 

hogy a felvetett témák, azonkívül a kiállított munkák elhelyezhetőek legyenek a város 

kulturális közegében, a helyi és a régióban élő művészek alkotásai integrálhatóvá válja-

nak, törekedve az aktuális művészeti trendek bemutatására. Helyi, illetve speciális mű-

vészeti alkotásokat mutat be, emellett projekteket valósít meg elismert művészek bevo-

násával. 

A Dózsa Mozicentrum működésének karakterisztikus jellemző adatai 

A mozilátogatások változását vizsgálva egyértelműen csökkenő  tendencia érvényesül. A 

mozik üzemeltetése többszektorúvá vált. Az internet térhódítása hatást gyakorolt a mozi-

látogatók számának alakulására. A tendencia gyökerei abban keresendők, hogy az inter-

net és a DVD, Blu- Ray filmek megjelenésének eredményeként a kikapcsolódás ezen 

lehetősége otthon is, kényelmes körülmények között elérhetővé válik a lakosság számá-

ra. A kisebb, szűkebb kínálattal rendelkező mozik, hátrányosabb helyzetbe kerülnek a 

cinema citykkel és multiplex mozikkal szemben. 

A megyei moziüzemi vállalatok megszűnése után, 1993-tól átmeneti kft. típusú vál-

lalkozási formát követően közintézményként működött a város egyetlen filmszínháza. A 

bevétel-orientált nagytermi kínálat mellett a kamaraterem elsődlegesen művészmozi reperto-

árt kínál (archív és alternatív filmek bemutatása, filmklub), 1994-től art-videotékaként műkö-

dik. A mozi befogadóképessége korlátozott, két termében összesen 569 fő. 

A Dózsa Mozicentrumot szervezett módon (kedvezményes lehetőség kapcsán), 

egyénileg és gyermekkel egyaránt látogatják a városlakók. A Dózsa Mozicentrum a mai 

elvárásoknak megfelelő látvány- és hangtechnikai rendszerekkel rendelkezik (Dolby 

Digital). Távlati tervei között szerepel a nagy- és a kamaraterem kihasználtságának nö-

velése. Ennek eszköze az iskolák és csoportok részére nyújtott filmvetítések, továbbá a 

konferenciák, rendezvények, koncertek és egyéb terembérleti lehetőségek kihasználása.  
 

A Dózsa Mozicentrum előadásszámának alakulása 2001-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1599 1601 1599 960 1892 1992 1918 2043 1933 
 

A mozielőadások száma alapvetően stagnáló képet mutat. 2004. évi csökkenés az 

üzemeltető-váltásnak tulajdonítható. A következő években ismét növekvő tendencia 

érvényesült. Az előadások számának alakulása függ a mozi kínálati elemeitől is. Minél 

szélesebb a kínált filmek palettája annál nagyobb valószínűséggel látogatják a városla-

kók az intézményt. A változás nagy része (58%-a) a községi mozik megszüntetéséből 

adódott, aholis minden 100 férőhelyből 74 megszűnt. 
 

A Dózsa Mozicentrum látogatószámának alakulása 2001-2009 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

94241 80677 57336 29326 60970 64962 60734 50600 43145 
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A látogatók száma 2004-re jelentősen visszaesett. A bázisévhez képest 2009-re a 

mozilátogatók száma 55%-kal visszaesett. A folyamat a már leírt trendekkel indokolható . 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza jellegzetes tényadatai 

A kamaraszínház szerkezete és működése három fő területre osztható, melyek a követke-

zők: a Bartók Kamaraszínház, a Bartók Táncszínház működtetése, a társművészetek és 

szórakoztató programok bemutatása egyaránt alapfeladata. A színház – kiszámítható és 

tervezhető önkormányzati és állami támogatással – 1973-ban kezdte meg tevékenységét. 

1988-tól félhivatásos státuszú Iskolaszínházi Társulattal, a Dunaújvárosi Bemutatószín-

paddal rendelkezik. Mai arculata az 1990-es évek elején alakult ki, amikor a színházi 

tevékenység viszonylagos önállóságot nyert. 

Bartók Kamaraszínház néven 1992-ben alakult újjá. A kamaraszínház nagyterme há-

romszázhatvanhét, a kamaraterme száz férőhelyes. Önálló bemutatók mellett fogadott 

vendégjátékokat is színre visz. A társulat évadra és produkciókra szerződött művészek-

ből áll. A Bartók Táncszínház kortárs együttes, amely folklór elemeket használ fel pro-

dukciói alapanyagául. A társművészetek és szórakoztató programok (klasszikus zene, 

jazz) szervezésének indoka alapvetően a társművészetek befogadása és közvetítése 

(Viadana Kamarakórus, Bartók Music Club, Aula Galéria). A színház feladata még a 

Petőfi Művészeti Ligetben található Zenepavilon és Szabadtéri Színpad programjainak 

szervezése. 
 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek háza előadásszámának alakulása   

2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

146 195 177 211 154 152 267 196 228 
 

Az elmúlt időszakban az előadások száma jelentősen nem változott, kapacitásainak 

optimális (mind teljesebb körű) kihasználására törekszik.  A színház vezetése bízik ab-

ban, hogy az előadások számának növekedési ütemével arányosan a nézőszám is növe-

kedni fog, különös tekintettel a színház saját bemutatóira. 
 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek háza látogatószámának alakulása 

2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

26 141 43 776 38 594 56 644 37 157 27 983 62 187 33 296 42 856 

Forrás: KSH adatai alapján szerk. VARGA A. 2010 
 

A vizsgálatok alapján elmondható, hogy kialakult (vagy inkább megmaradt) egy vi-

szonylag állandó közönség, amely meg tudja fizetni a szolgáltatást. Összefoglalva: az 

intézményrendszer fenntartása, működőképességének megőrzése létfontosságú, mert 

bármelyik intézmény megszüntetése vagy elsorvasztása nehezen pótolható hiányt ered-

ményez. Az intézményrendszer elemei alapvetően megfelelően, önállóan működnek. A 

gazdasági átalakulást követően a kulturális ágazatban is jelentős átrendeződés történt, a 

gazdaságosság vált a fő szervező elvvé. A működtetés többszektorúvá vált.  

A kulturális ágazat bevételtermelő ereje a kiadásokhoz képest kicsi, országos szinten 

az érdekérvényesítő képessége (a színházak kivételével) gyenge. Nagyon alacsony a 

központi normatíva összege, az egész szakterületre vonatkozóan. A hagyományos köz-

művelődési intézmények helyzete stagnál, ugyanakkor világszerte növekszik a szabadidő 

és felértékelődik az életmóddal, kultúrával összefüggő elemek jelentősége.  
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3. A kulturális intézményrendszer hatékonyságának megítélése  

a működtetők szemszögéből 

József Attila Könyvtár megítélése az intézményvezető szemszögéből 

A könyvtárigazgató 1974-től könyvtárosként, 1986-tól annak vezetőjeként dolgozik. Az 

intézmény helyzetét áttekintve az alábbi megállapításokat tette: a könyvtár önkormány-

zati fenntartású, biztosítva a viszonylag kiegyensúlyozott működést. A korábban szak-

szervezeti státuszban alkalmazott munkatársak 1996-tól, a könyvtár önállóvá válásától 

közalkalmazottak. A fenntartó önkormányzat pénzügyi invesztíciójának köszönhetően a 

működéshez szükséges infrastrukturális feltételek megfelelőek. A vezető megítélése 

szerint a könyvtár állománya az olvasói igényeket kielégíti, amennyiben nem áll rendel-

kezésére megfelelő könyv, könyvtárközi kölcsönzés segítségével az olvasó rendelkezésé-

re bocsátják. A munkatársak szakmai és egyéb (angol/német nyelvtanfolyam, egyetemi) 

továbbképzése biztosított. Amennyiben összehasonlítjuk a József Attila Könyvtár műkö-

dését a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár működésével, megítélése szerint a dunaúj-

városi könyvtár kedvezőbb (financiális és infrastrukturális) körülmények között végzi 

munkáját. A társ művelődési intézmények vezetőivel formális együttműködés keretein 

belül dolgoznak. 

Az elektronikus média (Internet) hatását romboló jellegűnek ítélte. Ugyanakkor a tá-

jékoztatás formái az elektronikus médiához kapcsolódnak (díjnyertes honlap, e -mail, 

hírlevél, tv, rádió, újság). Megítélése szerint a látogatási szokások megváltoztak a táv-

használat irányába. A változás legfőbb oka az időtényező szerepe, a keresési idő jelentő-

sen rövidül, a könyvtár használatához nem szükséges fizikai jelenlét. Fontosnak tartotta 

megjegyezni, hogy az intézmény korábban az úgynevezett „pártos” (azaz az állampárt 

által támogatott) intézmény volt. Ez a tény jelentősen befolyásolta a könyvtári állo-

mányt, a gyűjtőkört és a látogatási szokásokat. 

A rendszerváltás után a szerep átalakult, az intézmény jelenleg heterogén kínálat 

biztosítására törekszik. A nagyvállalatok támogató tevékenysége megszűnt. Korábban öt 

fiókkönyvtárat üzemeltettek a különböző városrészekben, ezek közül kettő maradt élet-

képes a látogatási szokások negatív irányú változása miatt. A könyvtárigazgató vélemé-

nye szerint a földrajzi távolság nem, kizárólag az érdektelenség befolyásolja a látogatási 

szokásokat. Közösségformáló erejének biztosítása mellett leginkább a tanulási folyamat 

részeként könyvtárat használók szegmensét, valamint a gyermekek megtartását emelte ki 

(rejtvényvár, Cimbora Klub, olvasókörök) fő célkitűzésként.  

Munkásművelődési Központ megítélése az intézményvezető szemszögéből 

A jelenlegi igazgató 1974-től dolgozik az MMK-ban, tizenöt éve vezeti az intézményt. A 

szervezet korábban magában foglalta (1974-től 1996-ig) a jelenleg József Attila Könyv-

tár néven működő városi könyvtárat, emellett járási feladatokat is ellátott. 2007-ig Du-

naújvárosban két állami fenntartású intézmény működött, az MMK és a József Attila 

Könyvtár, ami előnyt jelentett az inflációkövető támogatás miatt. A kedvezmény azon-

ban 2007-ben megszűnt. Jelenleg az önkormányzat az összköltségvetés 50%-át biztosít-

ja. Célirányos támogatása a hasonló profilú intézményeknek, így az MMK-nak sincs. 

2009-ben önkormányzati támogatása 55 millió Ft volt. Pályázatokkal próbálják pótolni a 

hiányzó forrásokat, ezek célzott programok megvalósítására használhatók. Bevételi for-

rást jelent az ingatlan helyiségeinek bérbeadása (turkálók, vásárok, középiskolák, kis-

csoportos összejövetelek számára). 

A korábban jellemző, főként a Vasmű által biztosított mecenatúra, a privatizációt 

követően megszűnt. A jogutód és az újonnan alakult vállalatok, cégek, szervezetek (pél-
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dául Hankook Tire Magyarország Kft.) nem különítenek el forrásokat erre a tevékeny-

ségre. Dunaújváros Önkormányzata összköltségvetésének 2,1%-át fordítja a kultúra 

támogatására, az igazgató megítélése szerint szükséges 4% helyett. Az MMK 

küzd/küzdött státuszproblémákkal, történtek elbocsátások különböző feladatok átszerve-

zése miatt. Az utánpótlás-nevelés nem működik. Az MMK feladatai jelenleg klubok, 

szakkörök működtetésére, kiállítások, közösségi programok szervezésére terjednek ki, 

azonban számos feladat ellátatlan marad. 

A rendezvényekhez kapcsolódó sikerességi kritériumok nem tisztázottak, ezért 

eredményesnek ítélhető minden program, akár egy, akár ezer ember látogatja. Minden 

rendezvény ingyenes, kivéve a klubszínházi előadásokat, melyekért jelképes összeget 

kell fizetni. Az MMK megalakulása idején sok fiatal lakott a környéken, mert tervezetten 

az épülő lakótelep közelébe telepítették. Mára azonban a környéken lakók többsége idős 

ember. Ez a tény hatással van az MMK működésére. Az igényeknek megfelelően több 

nyugdíjas klub működik az intézményben. A fejlődés lehetőségét az igazgató a kommu-

nikáció szándékos és célzott alkalmazásában, ezen felül a fiatalok bevonásában látja. 

A látogatási szokások negatív irányú változásának okaként a tájékoztatás eseti jelle-

gét emelte ki. Előrelépést jelenthet a középiskolások direkt megkeresése internet segítsé-

gével. A szakkörök és klubok működésére az önszerveződés a jellemző. Alapvetően 

nincs közösség, nincs közönségszervező hálózat sem, amely a fejlődés alapja és indiká-

tora lehetne. Megítélése szerint: „az intézmények között összefogásra lenne szükség”. Ez 

a tevékenység eseti jelleggel (városi rendezvények koordinációja kapcsán) működik.  

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza megítélése az intézményvezető szemszögéből 

A színház igazgatója 1983 óta tölti be az igazgatói tisztséget. A Bartók Kamaraszínház 

működtetését saját értékrend alapján koordinálja, melynek a lényege: „minden műfajon 

belül a lehető legjobbat kiválasztani és szerepeltetni”. A megvalósítás alapja, hogy ő és 

munkatársai minden héten megnéznek egy előadást, majd, amennyiben megfelelőnek 

ítélik, befogadják. Miután a színház befogadó jellegű, a színészeket az előadásokra szer-

ződtetik, bérköltségeket és járulékokat nem fizetnek. A színház munkatársai közalkalma-

zottak, nincs fluktuáció. A vezető utánpótlás-nevelés rendszere működik, a jelenlegi 

igazgató tudatosan készül a visszavonulásra. Megfelelő utódnak tartott munkatársát 

személyes tapasztalataival segíti.  

A színház jelenleg rentábilisan működik. A működés alapja az egyszemélyi döntés 

és a közönségszervező hálózat hatékony működése. Fontosnak tartotta hangsúlyozni a 

színház nyitott mentalitását a fiatalok irányába, példaként említette, hogy a nézőtéri 

alkalmazottak főiskolás hallgatók. Sajnálatos módon saját tapasztalati szerint a hallgatók 

nem változtattak pozitívan a saját korosztályuk színházba járási szokásain. A városra 

jellemző elöregedési folyamat a színház működésére is negatívan hat, azonban ezt igyek-

szik kezelni az igényeiknek megfelelő műsorstruktúra kialakításával. Megítélése szerint 

leginkább „populáris rendezvényekre van igény”, példaként említette a nótaestek, szóra-

koztató és zenés estek szervezését (Nótaest, Showder Klub, Budapest Bár). A „nehéz”, 

azaz „komolyabb” előadások színtere a kamaraterembe helyeződik át. Az intézmény 

helyzete kielégítő, minden előadást telt házzal játszanak. 

Új épülettel gazdagodott az intézmény 2007-ben. Ebben műhely, balett-terem és 

művész-apartmanok kaptak helyet. A nagy cégek mecenatúrája helyett (Vasmű), a kis 

cégek támogatási metódusa, a zsöllyerendszer működik. A zsöllyetulajdonosok dunaúj-

városi vállalkozók, valamint a környező települések lakói (Rácalmás, Nagyvenyim, 

Kulcs). A működés másik alapja a Dunaújváros Színházáért Alapítvány tevékenysége. A 
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színház fellépteti előadóművészeit az evangélikus templomban (befogadóképessége száz 

fő) és a színház mellett található Petőfi-ligetben, amely szabadtéri színpadként funkcio-

nál (befogadóképessége a pavilonban százhúsz fő, a szabadtéri színpadhoz kapcsolódóan 

háromszáz fő). 

A színház földrajzi elhelyezkedése kedvező, központi fekvésű. A színház működését 

az igazgató szerint a politikamentesség jellemzi. Véleménye szerint a kulturális intéz-

ményrendszer megfelelő működtetéséhez főállású koordinátor munkatársra lenne szük-

ség. Példaértékűnek tartja a Miskolci és Pécsi Nemzeti Színházak működtetését. A  leg-

nagyobb problémaként jelölte meg, hogy a város a kulturális támogatások folyósításában 

nem súlyoz megfelelően, például: fesztivál jellegű háromnapos rendezvényre ugyanannyi 

forrást biztosított, mint egy két hónapig tartó kulturális eseményre. Fontosnak tartotta ki-

emelni a szakmai együttműködést az Intercisa Múzeummal, különös tekintettel a Múzeumok 

Éjszakája elnevezésű rendezvényre. Az intézményrendszer többi elemével jó kapcsolatot 

ápol, kivéve a Dózsa Mozicentrumot, a DMC vezetőjével nincs szakmai kapcsolata. 

Kiemelte a színház szerepének pozitív változását annak tükrében, hogy Fejér me-

gyének két működő színháza van (Székesfehérváron és Dunaújvárosban). A jelenség oka 

megítélése szerint a befogadó színházi jelleg és a változatosabb programok szervezésé-

ben keresendő. A színház saját produkciókkal is fellép az úgynevezett „mag”-társulattal, 

amelyet adott darabra szerződtet. A tájékoztatás leginkább helyi televíziós és rádiós hirdeté-

sek útján, valamint a közönségszervező hálózat segítségével történik. A nyomdai tájékoztató 

anyagok visszaszorulóban vannak. Az intézmény vezetője összességében elégedett a színház 

működésével, megítélése szerint „a város a folyamatos lassú fejlődést értékeli”. 

A Dózsa Mozicentrum megítélése az intézményvezető szemszögéből 

A Dózsa Mozicentrumot jelenleg a Mozicentrum Kft. üzemelteti. A mozit a városban 

megépült első épületek között tartják számon. A működése első évtizedeiben sikeres 

volt. Jelenleg a mozi két szintje közül csak az alsó működik, ahol a nagyterem és a ka-

maraterem található. A nagyterem férőhelyszáma ötszázhúsz fő, míg a kamarateremé 

negyvenkilenc fő. A filmvetítéseken kívül egyéb szolgáltatásokkal is bővíteni kívánják a 

mozi kínálati palettáját. Ezek közé tartozik a kifejezetten iskolás és egyéb csoportok 

részére szervezett filmvetítések; rendezvények, valamint koncertek szervezése; illetve a 

terembérlésből adódó lehetőségek kihasználása. 

A vezető megítélése szerint a moziba járási szokások alapvetően átalakultak az 

utóbbi években. A kisebb mozik szerepe csökken, melynek oka, hogy a bevásárlóköz-

pontokban található több teremmel rendelkező multiplex típusú mozik, a „pláza mozik” 

ellehetetlenítik a kevesebb férőhellyel rendelkező mozik helyzetét. Annak ellenére, hogy 

a DMC kedvező jegyárakat és kedvezményeket kínál a látogatók számára, mégsem tud 

versenyezni a magasabb komfortfokozattal rendelkező cinema citykkel. Jelenleg a Dózsa 

Mozicentrum helyzete megkérdőjelezhető, mivel finanszírozási gondokkal küzd. Emiatt 

hónapok óta nincs fűtés az épületben, ez a nézőszám, valamint az előadások számának 

további csökkenését eredményezi. A szükségletek kielégítetlenek maradnak, tovább 

csökken az érdeklődés a szolgáltatás iránt. 

Kortárs Művészeti Intézet megítélése 

az intézményvezető kijelölt munkatársának szemszögéből 

A város lakói változó intenzitással, de rendszeresen igénybe veszik a Kortárs Művészeti 

Intézet (ICA-D) szolgáltatásait. Az ICA-D tevékenysége elég sokrétű ahhoz, hogy vi-

szonylag széles kört megszólítson itt a városban is, annak ellenére, hogy az intézet tevé-

kenysége városhatárokon kívül sokkal ismertebb és elismertebb, mint helyben. A ha-
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gyományos kiállítások megrendezése mellett vannak fesztiválszerű programok (Sárkány-

találkozó, Aritmia 2005-ig, Éjszakai átszálló 2005-től), társművészetekhez kapcsolódó 

rendezvények (irodalom: Utószó, Versbarátok köre által szervezett rendezvénysorozat, 

zene: Kedvenc Zenéim sorozat, elektroakusztikus hangversenysorozat), gyerekprogra-

mok, továbbá ismeretterjesztő előadások (művészettörténeti sorozat, novellaíró stúdió, 

zenei szoftvereket bemutató kurzus). Mindemellett helyet biztosít a Dunaújvároshoz 

kötődő képző- és iparművészek egyesületének, az Újpart Egyesületnek, valamint folya-

matosan segíti a városban élő, vizuális kultúrával foglalkozó művészeket, képviseli az 

érdekeiket helyben és országos szinten. 

Az ICA-D land art típusú programjai, ahol a képzőművészek gyerekekkel együtt je-

lennek meg a város közterein, hasonló megfontolásból születtek. Itt az oktatási intézmé-

nyek bevonása, a tanárok mozgósító erejének kihasználása az, amivel a ha tékonyság 

erőteljesen növelhető. 

A KMI kulturális szolgáltatásait igénybevevők köre sokrétű, mert a kiállítások sok-

színűsége lehetőséget biztosít valamennyi korosztály megszólítására. A kísérő rendezvé-

nyek segítségével bevonják azokat az embereket is, akik  nemcsak a vizuális kultúra iránt 

érdeklődnek. Az ismeretterjesztő előadásokon leginkább az értelmiség és a középiskolás 

korosztály van jelen. A gyermekprogramok az általános iskolásokat vonzzák. A kutatási 

anyagok, konferenciák anyagai, publikációk, kiadványok az országos, nemzetközi szak-

mának szólnak. Legfőbb feladatuknak tartják az ifjúság aktiválását, a progresszív fiatal-

ság megszólítását (16-30 éves korosztály), mert úgy érzik, ők a jelenleg működő intéz-

ményrendszerből kiszorultak. Rendezvényeikre gyakran kérnek fel neves DJ-ket, zene-

karokat. Bíznak abban, hogy a kísérőrendezvények miatt megjelenő fiatalok a képzőmű-

vészet jelrendszerét is értő közönséggé válnak. 

A célcsoport meghatározása elsődlegesen a Dunaújvároshoz kötődő progresszív fia-

talság; Dunaújvároshoz kapcsolódó értelmiségi réteg; országos, nemzetközi szakma; 

kortárs képző- és iparművészek; a Dunaújvárosi Főiskola; dunaújvárosi középiskolák. 

Másodlagosan valamennyi felnőtt dunaújvárosi, kistérségi lakos, a városi, kistérségi 

általános iskolák, családok. Az ICA-D központi fekvésű, minden irányból jól megköze-

líthető akár autóval, akár tömegközlekedési eszközzel , számos vidéki látogató keres fel 

egy-egy kiállítást. Használhatóan működő városi/kistérségi, egyéb információs hálózat-

ról nincs tudomása. Új marketing tervük most készül. 

Az intézmény szolgáltatásait általában ingyen bocsátja a közönség rendelkezésére. A 

belépőjegyek árát pályázati pénzeszközökkel, szponzori támogatásokkal helyettesítik. A 

változó dunaújvárosi gazdasági és társadalmi viszonyok bizonytalanná teszik, ugyanak-

kor új források, új lehetőségek felkutatására ösztönzik az intézmény munkatársait.  

Intercisa Múzeum megítélése 

az intézményvezető kijelölt munkatársának szemszögéből 

Az Intercisa Múzeum működtetéséhez az önkormányzat és az állam egyaránt biztosít 

forrást. A város a mindenkori állami támogatás mértékével azonos arányban támogatja. 

Tagolódását tekintve a Fejér megyei Szent István Király Múzeum fennhatósága alá tar-

tozik. A források az eltelt három évben csak a fenntartásra és állagmegóvásra bizonyul-

tak elégnek, az éves bérekre és a takarítási kiadások kifizetésére korlátozódtak. Alapkar-

bantartás (állagmegóvás) folyik, ugyanakkor a teremőröket elbocsátották, szakalkalma-

zottak látják el ezt a feladatot. A múzeum pártháznak épült, az épület szerkezete az inf-

rastrukturális fejlesztések és források hiányában harminchárom év alatt tönkrement. A 

munkatársak elhivatottak ugyan, de ez nem minden esetben elegendő. A látogatási szo-



Varga Anita 

 126 

kások megítélésében említésre méltó változás nem várható. A  városlakók csak az ingye-

nes rendezvényeket látogatják még abban az esetben is, ha a múzeumi belépőjegy há-

romszázötven forintba kerül. Az információáramlás leghatékonyabban családi progra-

mokon, illetve személyes ismeretségeken keresztül valósul meg. A látogatók toborzása 

leginkább középiskolákon keresztül történik, az adatok tanúsága szerint a szülők kis 

számban viszik el a gyermekeiket az intézménybe.  

Ez a feladat leginkább a pedagógusokra hárul. A földrajzi távolság ebben az esetben 

behatárolja a látogatási szokásokat, a pedagógusnak bele kell férnie a tanóra időkeretébe. 

Emiatt leginkább a (Belváros és Dózsa városrészek) Széchenyi, Petőfi, Móricz, Dózsa 

iskolák diákjai látogatják az intézményt. A civil közönség esetében a látogatási szokáso-

kat alapvetően nem befolyásolja a földrajzi távolság. 

Kiállítások újratervezésére, a kiállított anyag frissítésére lenne szükség, ehhez jelen-

tős anyagi beruházás kellene, körülbelül egy év szakmai munkát jelentene. A leleteket a 

múzeum területén és légópincéiben tárolják. Két régészt foglalkoztatnak, akik a szakmai 

munkát, a leletmentést és feltárást végzik, és a múzeumpedagógiai órák és gyermekprog-

ramok szervezésébe is besegítenek. Az újkori gyűjtemény nagy része megfelelő kiállító-

hely hiánya miatt nem látható. Két népszerű rendezvényt, a Múzeumok Éjszakája, illetve 

a Múzeumok Őszi Fesztiválja elnevezésű rendezvényeket nevesítettek, melyek nagy 

népszerűségnek örvendenek. 

A múzeumpedagógus szerint mindezek ellenére „a Dunaújvárosi Múzeum helyzete 

nem rosszabb, mint más múzeumoké”. Célzott támogatásokra pályázik, országos rendez-

vényekhez kapcsolódik. Hirdetésekben, reklámokban források hiányában nem szerepel. 

Hatékonyan dolgozik együtt a kulturális intézményrendszer más elemeinek munkatársai-

val. Az önkormányzati költségvetésből a működtetésére fordított 2%-ot határozottan 

kevésnek ítéli meg. A koordinátori szerepkör fontosságát hangsúlyozza, az összehango-

lást szakmai alapokon képzeli el, nem politikai elvek alapján. A városrehabilitációs terv-

ben szerepelt, hogy a kiállító területet tovább kívánja csökkenteni a város, mivel 

vendéglátóipari egységeket terveznek az intézményben elhelyezni. Véleménye szerint 

kampányszerűen nem lehet eredményt elérni. A siker hosszú távú folyamat eredménye.  

4. Összegzés 

Összességében megállapítható, hogy a városlakók szűk rétege veszi igénybe a kulturális 

intézményrendszer szolgáltatásait. A jövedelmek polarizálódása, az elöregedés és az 

igényszint változása alapvetően határozzák meg a látogatási szokásokat. 

Minden tevékenységfajtára igaz, hogy a legképzettebbek között találjuk a legna-

gyobb részvételi hajlandóságot, de a képzettek és a képzetlenek közötti részvételi egyen-

lőtlenség mértéke változó. Legnagyobb különbség a komolyzenei koncertek, legkisebb a 

művelődési házak és a zenés szórakozóhelyek látogatásának intenzitásában van. A föld-

rajzi elhelyezkedés nem befolyásolja az igénybevétel gyakoriságát.  

Az intézményrendszer irányítói felismerték, hogy a látogatók igényeinek figyelem-

bevétele nem igényli a feladatok újrafogalmazását, inkább csak a fokozatosság elvét 

valósítja meg. Az igényeknek megfelelően igyekeznek szélesíteni a szolgáltatások típu-

sait. A lehetőségekhez mérten törekednek emblematikus rendezvények szervezésére. A 

szakmai profilhoz kapcsolódó országos rendezvényekhez történő kapcsolódás alapvető 

programmá vált. Célul tűzték ki, hogy a helyi könyvtár ne csak a könyvek kölcsönző 

helye legyen, hanem szélesebb funkciójú, kulturális színtér, találkozóhely. 

A finanszírozás formája és mértéke alapvetően meghatározza a fejlesztések nagyság-

rendjét. Az erre a célra elkülönített előirányzat nem teszi lehetővé nagy ívű fejlesztések 
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megvalósítását. Források hiányában az infrastruktúra megőrzése a fő cél. A fenntartó 

önkormányzat és az intézmények lehetőségeikhez mérten törekednek magas színvonalú 

szolgáltatások nyújtására, felhasználva a minisztériumi és egyéb pályázati lehetőségek 

adta kereteket. 

A jól működő elemek vezetői felvállalják egyéni döntéseik következményeit, hang-

súlyozzák az együttgondolkodás fontosságát, ugyanakkor kiemelik a szakmai alapokon 

történő koordináció fontosságát. A megfelelő információáramlás a működés alapja, 

azonban ez nem minden elem esetén valósul meg. A hatékony kommunikáció az elektro-

nikus médiához és a közönségszervezők munkájához köthető. Az előbbi infrastrukturális 

befektetést és szakértelmet, az utóbbi elhivatottságot, nyitottságot kíván. A kultúraköz-

vetítő csatornák újabb formái jelennek meg. Ezeken a csatornákon hatalmas mennyiség-

ben különböző minőségű és tartalmú kulturális termék áramlik. A működőképes kulturá-

lis stratégia tehát nem a jövőbelátást várja el a kultúra központi és helyi irányítóitól, 

hanem a nyitottságot. 
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