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Balló Beáta  

 

 

Forrásbevonásról alkotott vélemények Hargita megyében
1
 

 

A finanszírozás kérdésköre a térségi kulturális szféra egyik legérzékenyebb problémája. 

Ahhoz, hogy ezt megértsük, ismernünk kell a probléma társadalmi-gazdasági-politikai keretét. 

 Az 1989-es rendszerváltást követően jelentős szerkezeti átalakulás vette kezdetét a kultúra 

területén is: az állam a kulturális élet számos területéről kivonult, és csupán az előző rendszer által 

felépített intzémények egy részének működését tartotta/tartja feladatának (könyvtárak, művelődési 

központok, színházak, egyes zene- és táncművészeti csoportok fenntartási költségeinek fedezése). 

Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb számban jelennek meg a kulturális jellegű tevékenységet (is) 

folytató, többnyire egyesületi vagy alapítványi formában működő civil szerveződések.  

Az egyesületek és alapítványok gyarapodásával párhuzamosan egyre szélesebb körben 

terjed a pályázás fogalma nemcsak a civil szereplők, de a közművelődési intézmények körében is, 

amelyek a pályázati források megszerzése érdekében egymás után hoznak létre 

háttérintézményeket. Mindezek folyományaként egyre színesebb, sokrétűbb a térség kulturális 

élete. (Miklós, 2005) 

 Ennek a látszólagos „felvirágzásnak” azonban számos hiányossága is van, mint például a 

pályázó szervezetek/intézmények pályázatfüggősége, kiszolgáltatottsága, a hazai pályázati 

rendszer hiányosságai, a pályázáshoz szükséges ismeretek és az ehhez kapcsolódó nyelvismeret 

hiánya, de gondot okoz az is, hogy igazán jelentős, főként külföldi pénzalapokat nem sikerül 

lehívni. A forrásbevonás, mint tudjuk nem merül ki a pályázati támogatások elnyerésében, a 

kulturális szféra szereplőinek a sikeres működéshez tudniuk kell a saját belső erőforrásaikat is 

felhasználni, ugyanígy pedig a gazdasági szereplőket is megszólítani, bevonni. Ezen a téren is 

számos hiányosság figyelhető meg. Az 1989 utáni kedvezőtlen gazdasági helyzet a kulturális 

intézmények/szervezetek fenntartását és működtetését is meghatározza. Ebben a helyzetben 

némileg mentőövet jelentenek a megyei önkormányzatok, amelyek szerepe a decentralizációs 

folyamatok következtében megnövekedett: saját pályázati rendszeren keresztül támogatják a 

kulturális élet szereplőit. Ugyanakkor „A romániai magyarság kulturális intézményei szorosan 
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kapcsolódnak az RMDSZ-hez, és természetszerűleg a romániai magyar (vagy erdélyi magyar) 

társadalom nagyságrendjében kezelik a művelődés kérdéseit.” (Ferencz Angéla, 2003:327) „Az 

RMDSZ a Communitas Alapítvány révén nyújt támogatást az országos költségvetési alapból.” 

(Ferencz Angéla, 2003:337). Somai József (2000) a hiányosságokat így összegzi: „hiányzik a saját 

belső erőn alapuló önálló gazdasági háttér és ennek sajátos pénzügyi rendszere, a függőségi 

rendszerekkel szemben nincsenek meg a partnerség érvényesítését szolgáló eszközök; a román 

állam támogatásának nagyságrendje jelentéktelen és az is kiaknázatlan; a vállalkozások vagy 

képtelenek, vagy hiányzik a magatartás a támogatási képességre” (Ferencz Angéla idézi Soma 

Józsefet, 2003:338).  

 A kulturális intézmények számára  fontos fordulópontnak számít a 2006-os év, ekkor 

ugyanis a magyarországi pályázási források nagy része megszűnik, veszélybe sodorva ezzel 

számos civil szerveződés létét, ugyanakkor alternatívák keresésére kényszerítve a kulturális élet 

szereplőit. Ugyancsak változást jelent a 2007-es év is:  Románia Európai Unióhoz való 

csatlakozása következtében növekszik a pályázati lehetőségek köre mind az állami pályázati 

rendszer mind pedig az EU-s pályázati kiírások kapcsán. Az Unió részéről is erőteljes elvárásként 

fogalmazódik meg az állammal szemben a kultúra fokozott mértékű támogatása. 

 A kulturális intézmények/szervezetek problémáinak gyökerét Bíró A. Zoltán leginkább a 

pontszerű termelődés és a pontszerű működés modelljében látja: „(...) sok, egyenként önálló 

pályán mozgó entitás van, amelyek sem szervezetileg, sem funkcionális szempontból nem 

hangolódnak össze; (...) a szervezeti struktúrák többsége kizárólag a saját erőforrásaiból 

gazdálkodik, mindig csak addig nyújtózik, ameddig a takarója ér. Minden intézmény csak olyan 

mértékben formalizálódik, amilyen mértékben ezt saját tartalékai (tudása, erőforrásai, szervezeti 

kultúrája stb.) lehetővé teszik.” (…..) 

  

 A forrásbevonás kérdéskörével a térségi intézmények körében az eddigiekben csupán 

egyetlen (megyei szinten) átfogó felmérés készült: 2002 őszén indult az a hét országot érintő 

kutatás (NKÖM – Határon túli magyar kulturális és közművelődési szervezetek 

katasztervizsgálata), amelynek részeként  a forrásbevonás gyakorlata is elemzésre került.  

 A Hargita Megyei Kulturális Központ által szervezett megyei kulturális Foresight kutatás 

kapcsán a megye minden intézményesített, illetve informális keretek között működő 

szervezetét/csoportját, illetve a kultúra területén jelentős befolyással bíró személyt is lekérdeztünk. 
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A kérdések pedig a kutatás jellegéből adódóan (Delphi kutatás) nem annyira a jelenlegi 

gyakorlatra, mint inkább a jövőbeni stratégiákra, elképzelésekre, elvárásokra vonatkoznak.  

 Kérdésként fogalmazódott meg, hogy: 

 A célcsoport hogyan látja a jövőre vonatkozóan a támogatási feltételeket, a fennmaradás és 

fejlődés külső anyagi feltételeit? 

 Rendelkeznek-e a jövőre nézve valamilyen forrásbevonási stratégiával? 

 A megkérdezettek jövőre vonatkozó „forgatókönyvei”, az általuk kijelölt irányvonalak 

makroszinten összesítve mennyire mutatnak egy egységes, koherens jövőképet a megyei 

kutlurális élet területén? 

 

Ezen kérdéskör kapcsán tíz kijelentést fogalmaztunk meg, ezek az alábbiak: 

 Nő a kulturális életre fordított támogatások aránya. 

 Csökken a kultúrára fordítandó állami vagy önkormányzati támogatások összege. 

 A kulturális közintézmények állami finanszírozása továbbra sem lesz elegendő 

fejlesztésekre. 

 A gazdasági szféra növekvő mértékben finanszírozza a kulturális életet. 

 A magyarországi pályázati lehetőségek köre beszűkül. 

 Javul a kulturális intézmények/ szervezetek forrásbevonási gyakorlata. 

 A kulturális intézmények bevételének nagy százalékát a pályázatokból nyert összegek 

fogják képezni. 

 Az Európai Uniós kulturális pályázási lehetőségekhez képest aránytalanul alacsony a 

benyújtott pályázatok száma. 

 Eredményt csak a sikeresen pályázó, innovatív szervezetek tudnak majd felmutatni. 

 A kulturális projektek jelentős részét magán- és közpénzek összevonásával valósítják meg. 

 

A forrásbevonásra vonatkozó elemzés két fontosabb dimenzióban igyekszik feltárni a 

vizsgált populáció jövőképét: egyrészt azt szerettük volna megtudni, hogy hogyan látják a 

forrásbevonás külső feltételeit és azok jövőbeni alakulását, másrészt pedig a kulturális 

intézmények, szervezetek belső forrásbevonási potenciáljáról kialakult jövőképre voltunk 

kíváncsiak.  
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Az első öt kijelentés a külső feltételeket, míg a következő négy a belső potenciál meglétéről 

kialakult képet taglalja; az utolsó kijelentés arról nyújt információt, hogy a megkérdezettek miként 

vélekednek a köz- és magántőke összevonásának lehetőségeiről. 

A fentiek tükrében nézzük meg dimenziókra bontva hogyan alakultak a jövőre vonatkozó 

elképzelések, vélemények, értékelések. 

 

1. Nő a kulturális életre fordított támogatások aránya 

 

A kijelentés kapcsán a vélemények pluralitása jellemző: a megkérdezettek közel fele 

nem tartja valószínűnek, hogy a jövőben növekedni fog a kulturális életre fordított támogatások 

aránya, közel 30%-uk jósolja a folyamat bekövetkezését, de ebből csupán 10,5% (azaz tíz 

ember közül egy) állítja, hogy egyértelműen valószínű. Viszonylag magasnak mondható a 

kérdéssel kapcsolatban bizonytalanok egyötödös aránya. Korcsoportonként vizsgálva, az 

adatok azt mutatják, hogy a fiatalok a legbizakodóbbak, illetve hogy az életkor növekedésével 

párhuzamosan növekszik a kijelentést egyértelműen cáfolók aránya. A foglalkozás szerinti 

csoportok álláspontjai nagyjából azonos értékeket mutatnak, ez alól csak a média képez 

kivételt, hiszen ez a „legbizonytalanabb” (45%) illetve a „legborúlátóbb” csoport (senki nem 

tartja nagyon valószínűnek a kijelentés bekövetkeztét). Településtípusonként vizsgálva a 

válaszokat, a vidékiek kicsivel nagyobb hányada tartja valószínűnek, hogy növekedni fog a 

kulturális életre fordított támogatások aránya, de összességében nem beszélhetünk jelentős 

eltérésről a vidéken illetve városon dolgozók véleményei között. 

Nincs konszenzus a válaszadók között a kijelentés értékelését illetően sem, közel 

kétötödös arányban negatív vagy inkább negatív, több mint kétötödös arányban pedig pozitív 

vagy inkább pozitív hatást tulajdonítanak a jelzett folyamatnak, több mint egyötödük számára 

pedig mérlegelendő még, hogy milyen hatással bírhat a jövőre nézve ez a folyamat. A felvázolt 

jövőkép valószínűsítéséhez hasonlóan alakulnak a kijelentés értékelésére vonatkozó adatok is: 

a fiatalok illetve a vidékiek csoportján belül társítanak a legnagyobb arányban pozitív hatást a 

folyamatnak. A tevékenységi terület szerinti csoportok álláspontja nagyjából hasonló értékeket 

mutat, a kivételt itt is a média jelenti, amelyet meglehetősen sajátos álláspont jellemez: 45%-a 

egyaránt tulajdonít pozitív és negatív hatást annak a folyamatnak, hogy  a kulturális élet a 

jövőben nagyobb fokú támogatásban részesül, ugyanakkor ezen a csoporton belül senki nem 

jelez egyértelműen pozitív hatást. 
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1. ábra Nő a kulturális életre fordított támogatások aránya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A gazdasági szféra növekvő mértékben finanszírozza a kulturális életet 

 

Az előző kijelentésre kapott válaszokkal összhangban itt is elmondható, hogy eléggé 

megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy be fog-e következni a jelzett folyamat vagy sem, 

ugyanakkor itt is nagy a bizonytalanok aránya, több mint egynegyed. Az előzőekhez hasonlóan 

alakulnak a vidék-város valamint a három korcsoport véleménye is. A tevékenységi területek közül 

itt is a média mondható a leghatározatlanabbnak. 

Ami a folyamat értékelését illeti, elmondható, hogy tíz válaszadóból hat inkább pozitív 

vagy egyértelműen pozitív hatást tulajdonít annak, ha a gazdasági szereplők egyre nagyobb 

mértékben finanszírozzák a kulturális életet. A három korosztály közül a 31-50 évesek vélekednek 

a leginkább úgy, hogy a folyamat pozitív hatással bír majd. A foglalkozás szerinti csoportok 

álláspontjai eléggé eltérnek egymástól; az önkormányzatok, állami hivatalok illetve a kulturális 

intézmények, szervezetek képviselői közel 70%-os arányban pozitív hatást jósolnak, az oktatásban 

és a médiában dolgozók álláspontja némileg eltér, ezen a két csoporton belül a megkérdezettek 

megközelítően fele vélekedik ugyanígy. Településtípusok szerint nincs eltérés a vélemények 

megoszlását illetően.  

23.5
24.6 24

18

9.8

0

5

10

15

20

25

nem

valószínű

kevésbé

valószínű

előfordulhat valószínű nagyon

valószínű



 6 

3. Csökken a kultúrára fordítandó állami vagy önkormányzati támogatások összege 

 

Nincs konszenzus a válaszadók között ezen kérdés kapcsán sem: megközelítően 

ugyanakkora a kijelentést valószínűnek tartók, mint az azt cáfolók tábora; a várható trendeket 

illetően a bizonytalanok aránya meglehetősen magas (26,8%). Ha korcsoportonként vizsgáljuk a 

kérdést, láthatjuk, hogy ahogy az életkor növekszik, úgy nő a „nagyon valószínű” opciót bejelölő 

válaszadók aránya is; vagyis a közép- illetve idősebb generáció valószínűbbnek tartja, hogy 

valóban csökkenni fog a kultúrára fordítandó állami/önkormányzati támogatások mértéke; viszont 

nem mondhatjuk el, hogy ez fordítva is érvényes, azaz hogy a fiatalabbak bizakodóbbak volnának 

e tekintetben. 

Az egyes tevékenységi területeken belül sem beszélhetünk egy egységes álláspontról, a 

kulturális intézmények/szervezetek illetve az önkormányzatok, állami hivatalok képviselői körében 

pedig ez a bizonytalanság még nagyobb nyomatékkal jelenik meg (27,1% illetve 34,1%). 

A két településtípus képviselőinek álláspontjai között itt sem beszélhetünk számottevő 

eltérésről. 

Ami az értékelést illeti, az adatok alapján elmondható, hogy a megkérdezettek többsége a 

jelzett folyamathoz negatív hatást rendel. Nincs életkorbeli különbség a kijelentéshez való 

viszonyulásban, viszont a tevékenységi területek szerinti lebontásban fontos kiemelnünk a média 

csoportját, ezen belül ugyanis, bár több mint háromnegyedük negatív vagy inkább negatív hatást 

jósol, csupán egyharmados arányban gondolják úgy, hogy ha a központi alapokból kevesebb 

támogatást kap a kultúra, annak egyértelműen negatív hatásai lennének.  

Településtípusok szerint közelítve meg a kérdést elmondható, hogy a rurális térségben 

dolgozók kiemelten a jelenség negatív hatására voksolnak. 

2. ábra Csökken a kultúrára fordítandó állami vagy önkormányzati támogatások összege 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.4

23.3

13.9

3.9

9.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

egyértelműen

negatív hatás

inkább

negatív hatás

semleges

hatás

inkább pozitív

hatás

egyértelműen

pozitív hatás



 7 

 

 

4. A kulturális közintézmények állami finanszírozása továbbra sem lesz elegendő 

fejlesztésekre 

 

Rákérdezve az állami finanszírozás jövőbeni mértékére, a kapott válaszok az eddigieknél 

jóval egységesebb álláspontot tükröznek, de a mérleg nyelve negatív irányba mozdul el. A 

megkérdezettek kétharmada nagyon valószínűnek, további 21%-a pedig valószínűnek gondolja a 

jövőre nézve, hogy továbbra sem lesz elegendő a kulturális közintézmények állami finanszírozása 

fejlesztésekre. E tekintetben nincs jelentős különbség sem a különböző korcsoportok, sem pedig a 

településtípusok véleményei között. Érdemes viszont megfigyelni, hogy az egyes tevékenységi 

területek közül a kulturális intézmények mintegy háromnegyede nagyon valószínűnek tartja a 

jelzett folyamatot, ez aggodalmukat fejezi ki. A „legborúlátóbb” csoportnak a médiában 

dolgozókat mondhatjuk, hiszen 95%-uk valószínűsíti, hogy be fog következni az állítás, 

ugyanakkor senki nem cáfolja ezt közülük. 

A hipotetikus kijelentés értékelése kapcsán településtípustól, életkortól és tevékenységi 

területtől függetlenül a megkérdezettek döntő többsége (több mint 80%) a jelenség negatív 

hatására voksol. A tevékenységi területek esetében a média kategóriáján belül vehető észre az 

óvatosabb állásfoglalás, de itt is a kijelentést valószínűsítő illetve a folyamatot negatív hatással 

felruházó álláspont a domináns.  

 

5. A magyarországi pályázati lehetőségek köre beszűkül 

 

Konszenzus van a válaszadók között a magyarországi pályázati forrásokkal kapcsolatos 

folyamat tekintetében is: a megkérdezettek több mint háromnegyede valószínűsíti, hogy meg fog 

csappanni a magyarországi pályázati lehetőségek száma. Korcsoportonként vizsgálva kitűnik, hogy 

a fiatalok körében közel tízszer nagyobb azoknak az aránya, akik nem tudják ezt eldönteni, mint az 

51 évesnél idősebbek csoportjában.  

Az egyes tevékenységi területek közül a kulturális intézmények, szervezetek képviselői 

azok, akik közül a legnagyobb arányban tartják ezt valószínűnek, ez egyben aggodalmukat is 

kifejezi. 
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Településtípusok szerint nem figyelhető meg jelentősebb véleménykülönbség a vidéki és 

városi területeken tevékenykedők álláspontjai között, csupán 5%-kal nagyobb a kijelentést 

valószínűnek tartók aránya a városi válaszadók között, mint a rurális térségben élők körében. 

Ami a feltételezett folyamat értékelését illeti, a válaszadók majdnem háromnegyede a 

folyamatnak negatív térségi hatást jósol. Az értékelést az egyes korosztályok összefüggésében 

vizsgálva kitűnik, hogy az életkor növekedésével párhuzamosan csökken a negatív hatás mellett 

voksolók aránya és növekszik azoké, akik negatív és pozitív hatást egyaránt feltételeznek. Az 

egyes tevékenységi területek valamint a településtípus vonatkozásában nem figyelhető meg 

jelentősebb összefüggés. 

 * * *  

 

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy míg az első három kijelentés esetében 

eléggé megoszlanak a vélemények ezek bekövetkezésének a valószínűségét illetően és viszonylag 

magas a bizonytalanok aránya (vagyis azoké, akik mindkét szcenáriót elképzelhetőnek tartják), 

addig jóval nagyobb az egyetértés az állami, önkormányzati támogatások mértékét, illetve a 

magyarországi pályázati lehetőségek alakulását illetően. 

A tevékenységi területek szerinti lebontásból kitűnik, hogy a médiában dolgozók azok, 

akiknek jövőképe markánsan elkülönül a többi területen tevékenykedőkétől, továbbá ez mondható 

a legszkeptikusabb kategóriának. Fontos kiemelnünk a kulturális intézményeknél, szervezeteknél 

tevékenykedők csoportját, mivel ők a leginkább érintettek; az eredmények alapján elmondható, 

hogy csupán a magyarországi pályázási lehetőségek kapcsán borúlátóbbak a többi tevékenységi 

terület képviselőinél.  

Továbbá azt is észrevehetjük, hogy nincs számottevő eltérés, a vidéki és a városi 

területeken dolgozók véleményei között a tekintetben, hogy az egyes feltételezett folyamatok be 

fognak-e következni vagy sem. 

A kulturális élet támogatására vonatkozó feltételezett jövőképek értékeléséről az alábbiakat 

mondhatjuk el: amíg a támogatások csökkenésére, megszűnésére utaló kijelentéseknél a döntő 

többség értelemszerűen negatív hatást társít a folyamatokhoz, addig a támogatások növekedését 

feltételező kijelentések esetében megoszlanak a vélemények, és eléggé magas azok aránya, akik 

pozitív és negatív hatást is jósolnak. 
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A válaszok összességében nagyfokú bizonytalanságról tesznek tanúbizonyságot, a vizsgálat 

alanyainak nincs egységes elképzelése arra vonatkozóan, hogy a jövőben a kultúra finonszírozása 

hogyan fog alakulni: a források csökkenésére vonatkozó szcenáriót nagyban valószínűsítik és 

negatív folyamatnak tekintik, de ennek az ellenkezőjét is elképzelhetőnek tartják és örülnének 

neki. A válaszok a félelmet és a reményt egyaránt tükrözik, ami érthető, ha figyelembe vesszük az 

elemzés elején már elhangzottakat: a rendszerváltás után a kulturális intézmények/szervezetek jogi 

feltételei és finanszírozási feltételei nagymértékű változáson mentek át, és bár a jogi helyzet mára 

jórészt letisztult, a finanszírozási feltételek, melyek esetenként egyben létfenntartási problémát is 

jelentenek, továbbra sem oldódtak meg, nincs egy jól kidolgozott rendszer erre vonatkozóan. 

 

Mint tudjuk, egy intézmény fennmaradása és fejlődése nemcsak a kívülről érkező 

támogatásoktól függ, hanem attól is, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik az 

intézmény/szervezet, mennyire tudja feltérképezni a potenciális erőforrásokat, mennyire tudja 

bevonni azokat. 

A továbbiakban a forrásbevonási gyakorlatra vonatkozó kijelentésekkel kapcsolatos 

eredmények következnek. 

 

6. Javul a kulturális intézmények/szervezetek forrásbevonási gyakorlata 

 

A vizsgálat alanyainak kevéssel több mint a fele (51,8%) valószínűnek tartja, hogy a 

jövőben javulni fog a kulturális intézmények/szervezetek forrásbevonási gyakorlata, bizakodásra 

ad okot, hogy az ezt cáfolók aránya a megkérdezettek kevesebb, mint egyötöde, viszont több mint 

30%-uk nem tudja eldönteni, hogy ezen a téren a jövőben milyen trend várható. A három vizsgált 

korcsoport közül a fiataloké mondható a legbizonytalanabbnak, hiszen 40%-uk határozatlan a 

kérdést illetően, ugyanakkor körükben csak 4% cáfolná a jelzett folyamatot, ami, tekintve, hogy ők 

a jövő generációja, pozitív eredménynek tekinthető. Az egyes tevékenységi területek szerinti 

csoportok közül a kulturális intézmények illetve az önkormányzatok, állami hivatalok a 

legbizakodóbbak. Az oktatásban dolgozók véleménye eléggé megoszlik, de majdnem 50%-uk 

várható trendnek tekinti a folyamatot. Meglehetősen sajátos álláspont jellemzi e tekintetben az 

adminisztratív elitet, közülük minden második válaszadó bizonytalan e tekintetben, 16%-uk 

cáfolná, közel egyharmaduk pedig valószínűsítené az állítást; ők tehát a legbizonytalanabbak 

illetve a legszkeptikusabbak. A városi illetve a rurális területeket képviselők véleményei között 
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nincs jelentősebb eltérés, csupán egy 10%-os különbség figyelhető meg: a vidéki területen 

tevékenykedő kulturális elit 10%-al nagyobb arányban cáfolja a jelzett folyamatot. 

A kijelentés értékelését illetően korcsoportok szerinti megoszlás tekintetében elmondható, 

hogy az életkor növekedésével párhuzamosan csökken az állítást pozitívan értékelők aránya, és 

növekedik azoké, akik az ellenkező pólust képviselik. Az egyes tevékenységi területek közül a 

médiát érdemes kiemelnünk, itt ugyanis a megkérdezettek fele társít pozitív hatást annak, ha javul 

a kulturális intézmények forrásbevonási gyakorlata. Településtípusok szerint csupán kisebb (8%-

os) eltérés található a válaszadók véleményei között, a városi területek válaszadói ennyivel 

nagyobb hányada tartja a jövőre nézve valószínűnek a kijelentést. 

 

3. ábra Javul a kulturális intézmények/szervezetek forrásbevonási gyakorlata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Eredményt csak a sikeresen pályázó, innovatív szervezetek tudnak majd felmutatni 

 

A fenti kijelentéssel leginkább az idősebb generáció ért egyet, de a másik két korcsoporton 

belül is jelentős (70% illetve 77%) a jelzett várható trendet igazolók aránya. Összességében a 

válaszadók közel 80%-a szerint valóban csak a sikeresen pályázó, innovatív szervezetek tudnak 

majd eredményt felmutatni. 

Tevékenységi területek szerint is ugyanez mondható el: minden terület képviselőinek a 

döntő többsége a “valószínű” vagy “nagyon valószínű” opciót jelölte be, ezek közül főként az 

állami/önkormányzati szféra emelkedik ki több mint 90%-os aránnyal. Itt szignifikáns összefüggés 
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is megfigyelhető (a tevékenységi terület és aközött, hogy a jövőre nézve valószínűnek tartja-e a 

fenti kijelentés bekövetkezését vagy sem), sig. 0,039, 
χ2 

= 13,246. 

A vidéki és városi területeken szintén egységesen ez a vélemény dominál. 

Sokkal heterogénebbek a vélemények a kijelentés értékelését illetően. Azt a feltevést, hogy 

csak az innovatív, sikeresen pályázó szervezetek tudnak majd számottevő sikereket elérni, a 

megkérdezettek közel fele (47,6%) értékeli pozitívan, közel egynegyede (24,1%) pedig ehhez a 

kijelentéshez negatív hatást társít; 28,4% szerint mind negatív, mind pedig pozitív hatásai lesznek 

a jelzett folyamatnak. Amint a grafikonon is jól látható, ahogy az életkor növekszik, úgy növekszik 

vele párhuzamosan a kijelentést pozitív hatással felruházók aránya az egyes korcsoportokon belül.  

Az egyes tevékenységi területek szerinti csoportok eltérően vélekednek ezen kérdés 

kapcsán, közülük a médiát valamint a kulturális intézmények/szervezetek csoportját érdemes 

kiemelni; míg az előbbit azért, mert közel 40%-os arányban állítja, hogy mind negatív, mind pedig 

pozitív hozadéka is lesz a várható folyamatnak, addig az utóbbi kategóriát azért, mert ez a 

leginkább megosztott csoport a véleményeket illetően, nem tükröz egyértelmű 

véleménnyilvánítást: közel egyharmada pozitív, közel egyharmada negatív, a fennmaradó 

egyharmad pedig mind pozitív, mind pedig negatív hatást feltételez. 

Városon 10%-al többen tulajdonítanak pozitív és negatív hatást is a folyamatnak. 

 

4. ábra Eredményt csak a sikeresen pályázó, innovatív szervezetek tudnak majd 

felmutatni 
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8. A kulturális intézmények bevételének nagy százalékát a pályázatokból nyert 

összegek fogják képezni 

 

A megkérdezettek közel 65%-a valószínűnek tartja, hogy a jövőben a kulturális 

intézmények bevételeinek jelentős része pályázati forrásokból fog származni. Ez látszólag 

némiképp ellentmond annak a ténynek, hogy a megkérdezettek több mint háromnegyede 

valószínűsíti, hogy a magyarországi pályázati források köre beszűkül. Valójában a két eredmény 

nem mond ellent egymásnak, mivel a székelyföldi kulturális intézmények/szervezetek 

támogatásainak csupán egyötöde magyarországi közalapítványi, pályázati támogatás (Miklós 

2005:87-88). 

A három korcsoport közül az 51 éven felüliek tartják a legnagyobb arányban valószínűnek 

az állítás bekövetkeztét (64,3%). Az egyes tevékenységi területek közül a kérdés kapcsán az 

oktatásban dolgozók több mint háromnegyede, a média képviselőinek pedig több mint 70%-a 

jósolja a kijlenetés bekövetkeztét. A kulturális intézmények/szervezetek csoportja kevéssel több 

mint 50%-os arányban állítja ugyanezt, a legkevésbé (kevesebb, mint 50%-os arányban) pedig az 

állami hivataloknál illetve önkormányzatoknál dolgozók valószínűsítik ugyanezt. 

A vidéki és városi válaszadók véleményei majdhogynem azonos arányokat mutatnak. 

Az alábbi adatok alapján állíthatjuk, hogy ami a jelenség értékelését illeti, eléggé szórtak a 

vélemények: a válaszadók 44,2%-a pozitív, 28,2%-a negatív hatást tulajdonít annak, ha a jövőben 

a kulturális intézmények/szervezetek bevételeinek jelentős részét pályázati forrásokból nyert 

összegek teszik ki, 27,6% nem tudja ezt egyértelműen eldönteni, pozitív és negatív hatást egyaránt 

jósol. A kijelentéshez mindhárom korcsoport nagyjából azonos arányban rendel negatív illetve 

pozitív térségi hatást; jobban megfigyelve azonban láthatjuk, hogy az életkor növekedésével 

párhuzamosan növekszik a kijlenetést egyértelműen pozitív hatással felruházók aránya az egyes 

korosztályokon belül: a fiataloknak kevesebb mint 4%-a, az idősebbeknek több mint egynegyede 

jósol egyértelműen pozitív hatást. 

Az egyes tevékenységi területek közül a média emelkedik ki, mint a legpozitívabban ítélő 

csoport, a többi kategórián belül nagyjából azonos módon alakult a pozitív illetve negatív térségi 

hatásra voksolók aránya. 
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Mind falvakon, mind pedig a városi településeken azonos módon oszlanak meg e 

tekintetben a vélemények  

 

9. Az Európai Uniós kulturális pályázási lehetőségekhez képest aránytalanul alacsony 

a benyújtott pályázatok száma 

 

A vizsgálat alanyainak 68%-a valószínűnek tartja, hogy a jövőben a térség kulturális 

szereplői nem fogják megfelelő mértékben kihasználni az Európai Uniós pályázati lehetőségeket. 

A három korosztály közül az 51 évnél idősebbek csoportja véli a legnagyobb arányban, hogy az 

állítás be fog következni. Az egyes tevékenységi területek közül maguk a kulturális 

intézmények/szervezetek illetve az állami hivatalok, önkormányzatok közel háromnegyedes 

arányban valószínűsítik a kijelentést. Az oktatás és a média csoportja kevésbé pesszimista e 

tekintetben, de körükben eléggé magas a kérdés kapcsán határozatlanok aránya. Nem figyelhető 

meg eltérés a vélemények között az egyes településtípusokon belül. 

A kijelentéshez kortól, tevékenységi területtől és településtípustól függetlenül negatív 

hatást társítanak a válaszadók, nincs jelentős eltérés az egyes korcsoportok, tevékenységi területek 

illetve településtípusok képviselőinek véleményei között. 

 

10. A kulturális projektek jelentős részét magán- és közpénzek összevonásával 

valósítják meg 

 

A megkérdezettek kétharmada úgy véli, hogy a térségben a jövőben a kulturális projektek 

jelentős része magán- és közpénzek összevonásával  fog megvalósulni; alig 15% jósolja az 

ellenkezőjét. Az életkor szerinti lebontás szerint vizsgálva láthatjuk, hogy az életkor 

növekedésével párhuzamosan növekszik azok aránya, akik nagyon valószínűnek tartják a folyamat 

bekövetkeztét.  

Tevékenységi területekre lebontva is hasonlóan alakulnak az eredmények. Minden 

kategórián belül a válaszok többsége arrafele hajlik, hogy a jövőben a térségi kulturális életben 

jelentős szerepet fog kapni a public-private partnerség. Az összes csoport közül a média áll ki a 

legerőteljesebben amellett, hogy az állítás valószínűleg be fog következni. 

Szignifikáns összefüggés figyelhető meg a település típusa és aközött, hogy a válaszadók 

valószínűnek tartják-e a kijelentés bekövetkezését vagy sem (sig. 0,042,χ
2 

= 6,363); tehát több mint 



 14 

95%-os valószínűséggel állítható, hogy a vidéki kulturális elit inkább tekinti a folyamatot várható 

trendnek, mint a városi területen tevékenykedő társaik.  

A megkérdezettek több mint fele pozitív következményeit látja annak, ha a jövőben köz- és 

magánpénzek együttes felhasználásával valósul meg a kulturális projektek többsége; de 

jelentősnek mondható az az egynegyedes arány is, amely az ellenkezőjét feltételezi. A válaszadók 

megközelítően egyötöde számára pedig mérlegelendő még, hogy inkább pozitív vagy inkább 

negatív hatásai lehetnek a folyamatnak. 

Egybehangzó a középkorú illetve idősebb korcsoport véleménye a kijelentés értékelése 

kapcsán, mindkét esetben a válaszadók több mint fele inkább pozitív hatást társít a jelenséghez. A 

fiatal korosztály véleménye ettől hangsúlyosan eltér, körükben ugyanis a válaszadók fele egyaránt 

társít pozitív és negatív hatást a jelenséghez, 27%-uk pozitív, 23%-uk negatív hatást feltételez. 

Az egyes tevékenységi területeken belüli véleménymegoszlások arányai hasonlóan 

alakulnak, mint az összes válaszadó véleményeinek a százalékos megoszlása, ezek közül a média 

csoportja tér el némileg, itt ugyanis még nagyobb mértékű az állítás pozitív hatásában való 

bizakodás.  

Vidék-város viszonylatban nem beszélhetünk számottevő különbségekről a felvázolt 

jövőkép megítélését illetően. 

 

5. ábra A kulturális projektek jelentős részét magán- és közpénzek összevonásával valósítják 

meg  
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Összefoglaló gondolatok 

 

A fenti adatsorok alapján érdemes röviden összefoglalnunk, miként is látja a térségi 

kulturális elit a jöbőben feltételezett finanszírozási problémák és lehetőségek tükrében a 

székelyföldi kulturális intézmények, szervezetek, csoportok forrásbevonási kompetenciájának 

illetve gyakorlatának alakulását. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált kulturális elit tagjai számára közel sem 

egyértelmű, hogy az állami és a civil szféra, valamint a gazdasági élet szereplői a jövőben milyen 

mértékben támogatják majd a kulturális életet. Aggodalmukat fejezi ki az is, hogy bár a 

vélemények megoszlanak a tekintetben, hogy fog-e csökkenni a jövőben az állami támogatás 

mértéke, abban nagy az egyetértés, hogy ez a támogatás nem lesz elegendő fejlesztésekre.  

Nagy a bizonytalanság arra vonatkozóan is, hogy hogyan fognak alakulni a pályázási 

lehetőségek, erre utal az alábbi eredmények némileg ellentmondásos jellege: a vizsgálat alanyainak 

többsége úgy véli, a magyarországi pályázási lehetőségek köre még tovább fog szűkülni, és az 

Európai Uniós pályázási lehetőségek sem lesznek kellőképpen kiaknázva a támogatást igénylők 

részéről; ennek ellenére úgy gondolják, hogy a térség kulturális intézményeinek, szervezeteinek 

bevételét jórészt a pályázatokból nyert összegek fogják képezni.  

Nem született egységes válasz arra vonatkozóan sem, hogy meglátásuk szerint a gazdasági 

szereplők a jövőben milyen mértékben fogják támogatni a kulturális élet szereplőit és eseményeit. 

Ennek ellenére döntő többségük mégis járható útnak tartja az úgynevezett “public-private 

partnership”, azaz a köz- és magántőke közös finanszírozási formáját a kulturális élet 

szegmensében, és valószínűnek tartják, hogy a jövőben a térségi kulturális projektek jelentős része 

ilyen közös finanszírozási formában fog megvalósulni, és ennek pozitív hatást jósolnak.  

Hasonlóan bizonytalanságot tükröző eredmények születtek a forrásbevonási 

kompetenciákra vonatkozóan is: a megkérdezettek határozottan amellett foglalnak állást, hogy a 

jövőben innovatív megoldásokra és jó pályázási kompetenciákra lesz szükség a siker érdekében, 

nincs összhang viszont abban a kérdésben, hogy ezen kompetenciák feltételezett szükségszerűsége 

pozitív vagy inkább negatív következményekkel jár-e majd, és hogy ezekkel a kompetenciákkal a 

térségi kulturális intézmények, szervezetek, csoportok milyen mértékben fognak rendelkezni  

A fentiekben tárgyalt kérdések kapcsán a válaszok arra engednek következtetni, hogy a 

térségi kulturális szereplők többségét egyfajta belenyugvó pesszimizmus és passzivitás jellemzi: a 

pénzforrások egyre szűkűlő körét, és azok kihasználatlanságát valószínűsítik egyértelműen, 
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ugyanakkor hiányzik a pénzszerzés, forrásteremtés tervezése; belátják, hogy a sikerhez innováció 

és szakmai kompetencia szükséges, ugyanakkor nem feltételezik, hogy ez jellemző lenne a 

jövőben a megyei kulturális élet szereplőire.  
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