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Helyzetfeltárás

Beke Márton

Társadalmiasítás
Lehetőség vagy erősség?

Mi az, hogy társadal-
miasítottan működő 
kulturális intézmény?

Minden közintézményre igaz: 
akkor végezheti munkáját jól, ha 
mélységében ismeri azoknak az 
embereknek az igényeit, szükség-
leteit, akiket szolgálni hivatott. Ezt 
akkor érheti el, ha a kiszolgáláson 
túlmutató kapcsolata van az em-
berekkel: párbeszédben van velük, 
szorgalmazza, hogy elmondják 
igényeiket, ötleteiket, elvárásaikat. 
Fontos azonban, hogy a kérdésekre 
adott lakossági válaszokra reagálja-
nak is az intézmények: tevékenysé-
güket úgy alakítsák, hogy abban le-
gyen tere, helye a megfogalmazott 
igényeknek, felvetett ötleteknek. 

A közösségi művelődési intéz-
mények egyik erőssége, hogy tevé-
kenységük által – a kulturális ér-
tékek megismertetése, egyirányú 
közvetítése mellett – lehetőséget 
biztosíthatnak az alkotásra, a kul-
turális, de emellett a közösségi, 
állampolgári részvételre is. A kö-
zösségi művelődési intézmények 
tehát – amennyiben jól végzik 

munkájukat – alapértelmezetten 
kétirányú kapcsolatban állnak a 
polgárokkal. Hiszen nem pusztán 
helyet adnak pl. egy színjátszó cso-
portnak, alkotókörnek, fiatalokból 
álló rockzenekarnak, a kertbarát 
egyesületnek vagy a startup-je-
lenség iránt érdeklődő fiataloknak, 
hanem a színjátszók és a zenekar 
fellép a rendezvényeken, az alko-
tókör kiállít, a  kertbarátok közös-
ségi kertet működtetnek az intéz-
mény udvarán, a fiatalok pedig az 

intézmény falai között bontogat-
ják vállalkozói szárnyaikat. Sőt, 
számtalan példa van arra, hogy 
a közösségi művelődési intézmé-
nyekben olyan programok, esemé-
nyek valósulnak meg, amelyeket a 
helyi polgárok kezdeményeznek: a 
gyermekével otthon lévő édesanya 
ringató klubot indít, a világutazó 
előadássorozatot tart, az építész-
hallgató raklaptábort szervez. És 
folytathatnák a sort a végtelensé-
gig.

 

Rugalmasság

Nyitottság

Együtt‐
működés

1. ábra
A társadalmiasított működési mód egyes összetevői (saját szerkesztés)
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A közösségi művelődési intéz-
mények számára tehát alapértel-
mezetten adott a lehetőség: a helyi 
polgárokkal együttműködve végez-
zék munkájukat – teret, eszközt, 
kapcsolatokat, szakértelmet bizto-
sítva számukra. A kérdés az, hogy 
e lehetőséggel ki, mennyire él? 
Engednek-e az intézmény munka-
társai annak a csábító szakmai tév- 
hitnek, miszerint azért van diplo-
májuk, hogy tudják: mit és miként 
kell a helyi polgárokért tenniük. 
Vagy inkább úgy gondolják, hogy 
saját művelődésük tárgyában a he-
lyi polgárok a legbölcsebbek, saját 
igényeiket, szükségleteiket ők ma-
guk ismerik a legjobban. És szakér-
telmük egyrészt arra szolgál, hogy 
jártasak legyenek az adott igények, 
szükségletek kielégítése megannyi 
módjában, másrészt pedig, hogy 
kompetenssé, cselekvővé tegyék a 
polgárokat saját ügyeikben. Ha el-
csábulnak, akkor alá- fölérendelt 
viszonyok jönnek létre, amelyek le-
hetetlenné teszik a helyi polgárok-
kal való eredményes és fenntart-
ható együttműködést. Ha viszont 
partnernek tekintik őket, elhiszik 
és tudatosan törekszenek arra, 
hogy a polgárok ne szolgáltatások 

megrendelőiként, hanem tevé-
kenységek cselekvő résztvevőiként 
legyenek jelen intézményükben, 
akkor már remélhető a hosszútávú 
együttműködés. 

Ahhoz azonban, hogy ez az 
együttműködés a legtöbb ember 
számára megfelelő legyen, értékel-
ni is kell azt: mi volt jó, illetve mi 
és miként változzon a jövőben. És 
persze tervezni is közösen érde-
mes: kinek mi a szándéka, érdek-
lődése, érdeke és mindezek megva-
lósítása érdekében ki mit szeretne, 
tudna, fog tenni.

Mi az tehát, hogy társadalmi-
asítottan működő kulturális in-
tézmény? Egyrészt az, ami a fen-
tiekben olvasható. Azaz, ha egy 
intézmény tevékenységeinek meg-
határozásába, megvalósításába és 
értékelésébe a települése, település-
része polgárait tevékenyen bevonja. 
Ezt számos közösségi művelődési 
intézmény meg is teszi. Ki több-
ször, ki kevesebbszer, ki több ügy-
ben, ki kevesebben működik együtt 
a polgárokkal. Ez azonban csak az 
egyik kritérium. Ugyanilyen fontos 
azonban, hogy mindez nyitottan és 
átláthatóan valósuljon meg. Azaz 
oly módon, hogy ha valaki csatla-

kozni szeretne az együttműködők 
köréhez, akkor erre legyen lehető-
sége és ennek módjáról informá-
ciója. E nyitottság és átláthatóság 
egyik módja, hogy a közös tervezés, 
cselekvés és értékelés rendszerét az 
intézmény rögzíti a működést sza-
bályzó dokumentumaiban. És per-
sze nem felejti el e dokumentumo-
kat a polgárok számára elérhetővé 
tenni, és ha szükséges – mert an-
nak nyelvezete bár jogilag pontos, 
de nem közérthető –, „le is fordíta-
ni” számukra.

Fontosnak tartom hangsú-
lyozni: a társadalmiasítottan való 
működés mikéntjének dokumen-
tumokba való foglalása nem ön-
magáért való cél. Sőt, nem csupán 
a nyitottságot és az átláthatóságot 
szolgálja. Hanem azt is, hogy az 
ekként való működésünk tudato-
sabb legyen. Hiszen bármennyire 
is része – illetve része kell legyen 

– munkánknak, hogy az intézmé-
nyünkbe betérőktől, rendezvénye-
ink résztvevőitől vagy településün-
kön mindennapi ügyeinket intézve, 
járva-kelve tevékenységeinkről 
spontán visszajelzéseket kérünk az 
emberektől, az így kapott informá-
ció bizonyosan nem lesz teljes. Pél-
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dául azért sem, mert így nagy való-
színűséggel csak azokkal kerülünk 
kapcsolatba, akikkel szimpatikusak 
vagyunk egymásnak. Vagy épp 
fordítva: az örök elégedetlenkedők 
találnak meg minket. Fontos tehát, 
hogy tudatosan tervezzünk és ér-
tékeljünk, vonjunk be partnereket, 
annak érdekében, hogy a lehető 
legtöbbek véleménye, szándéka el-
jusson hozzánk.

Miért jó ez 
nekem, kulturális 
szakembernek?

A fenti kérdés akár hangozhat-
na ekként is: miért bajlódjak mind-
ezzel, amikor már a most meglévő 
feladataimmal is alig bírok? Hát, 
mert így mindennel könnyebben 
lehet majd boldogulni – hangozhat 
az egyik lehetséges válasz. De van-
nak még egyéb érvek is. A Cselekvő 
közösségek projekt társadalmiasí-
tással kapcsolatos feladatai köré-
ben elkészített módszertani útmu-
tató első változatában1 az alábbiak 
szerint érvelünk a társadalmiasí-
tott működési mód mellett: 

–  „újabb és újabb egyéneket, közös-
ségeket érünk el, ezáltal egyre 
szorosabb szálakkal kötődhe-
tünk a helyi közösségekhez, mé-
lyebben részévé válunk a telepü-
lésünket átszövő közösségi, szer-
vezeti hálónak, illetve mind mi 
magunk szakemberként, mind 
tevékenységeink kilépnek intéz-
ményünk falai közül,

–  terepet, lehetőséget biztosítunk 
ahhoz, hogy az emberek számos 
élethelyzetben kipróbálják ön-
magukat, ezáltal – saját és mun-
katársaink tevékenysége mel-

1 Beke Márton (szerk.): Kulturális intézmények társadalmiasított működtetése - Módszertani útmutató. Budapest-Szentend-
re, 2017, Cselekvő közösségek projekt. https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/csk_utmutato_tarsadalmiasi-
tas_20170331.pdf (utolsó letöltés: 2018. május 19.)

2  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Kultv.)
3 Kultv. 77. § (3) b) pont

lett – intézményünk egésze is a 
közösségfejlesztés eszközévé vá-
lik, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy településünk lakosai aktív, 
cselekvő, résztvevő polgárként 
éljenek, élhessenek,

–  bővül mindazok köre, akik ta-
nácsaikkal, kéréseikkel, segítő 
aktivitásukkal, egy esemény vagy 
egy hosszabb folyamat teljes 
körű megvalósításával, illetve 
megannyi más módon színesítik, 
támogathatják intézményünk 
mindennapjait,

–  beszélgetve, társalogva a lakosok-
kal, együttműködve közösségeik-
kel megismerjük, mire van szük-
ségük, mit lenne fontos értük, de 
leginkább velük közösen tenni, 
mindezek eredményeképpen egy-
re fontosabbak leszünk számuk-
ra, hiszen abban és úgy szolgál-
juk őket, amiben és ahogyan azt 
igénylik.” (Beke et al 2017) 

A fenti, általános jellegű elő-
nyök mellett azonban van egy má-
sik szempont is: a már megvalósult 
és a jövőben várható jogszabályi 
változások. A megújult-megújuló 
jogszabályi környezet ugyanis va-
lójában kötelezővé teszi a közösségi 

művelődési intézmények számára a 
társadalmiasított működési módot. 

Egyrészt a kulturális törvény2 
tavalyi módosításának egyik leg-
jelentősebb pontja, hogy a jogsza-
bály kimondja: a „közművelődési 
intézmény és a közösségi színtér (…) 
működése a közösségek öntevékeny-
ségén alapul, és azt ösztönzi, tevé-
kenységét a közösségek érdeklődése, 
igényei és szükségletei alapján végzi, 
tevékenységének tervezésébe, érté-
kelésébe a közösségeket bevonja”3.

Az idézett jogszabályi szöveg 
második részéről (érdeklődés, igé-
nyek, tervezés, értékelés) a fentiek-
ben bár bővebben szóltam. Itt az 
első részre hívom fel a figyelmet. 

Mit is mond ki a jogszabály? 
Nem kevesebbet, mint azt, hogy 
intézményünk működésének alap-
ja – azaz amiért, amitől létezni 
jogosult, és amely minden akti-
vitásának kiindulópontja – az a 
közösségek öntevékenysége. Azaz 
nem a fenntartó iránymutatásai, 
az intézményvezető tervei vagy a 
munkatársak szakmai önmegvaló-
sítási szándékai a meghatározók és 
elsődlegesek, hanem a helyi polgá-
rok aktivitása. 

 

Az igények, szükségletek, elvárások, ötletek folyamatos gyűjtése

Meglévő 
tevékenységek 
megújulása, új 
tevékenységek 
elindulása

Közös tervezés, megvalósítás, értékelés

Bővül az 
önkénteseink köre
Lehetőség az 
embereknek, hogy új 
helyzetekben 
próbálják ki magukat

Kapcsolatok bővítése

Hitelesebb, 
megbecsültebb, az 
emberek számára 
fontosabb lesz 
intézményünk

2. ábra
A társadalmiasított működési mód intézményi haszna (saját szerkesztés)
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Nem vitatom persze, hogy a 
fenntartó határozhat meg priori-
tásokat – hiszen ezt a közművelő-
dési rendelet keretében meg is kell 
tennie. És azt sem, hogy az intéz-
mény vezetője kell rendelkezzen 
tervekkel – hiszen akkor jó egy 
vezető, ha nemcsak az évenkénti 
munkaterveket készíti el, hanem 
stratégiai elképzelési is vannak. 
Továbbá azt sem vitatom, hogy a 
legmélyebb alázattal végzett kö-
zösségi művelődési munka is csak 
akkor adhat örömöt, ha abban ma-
gunk is kiteljesedünk. Mindezek 
azonban csak annyira lehetnek 
befolyással egy közösségi műve-
lődési intézmény vagy egy közös-

4 E címmel írt Beke Pál a társadalmiasított módon működő közösségi művelődési intézményekről – első alkalommal 1981-ben 
a Magyar Nemzet hasábjain (1981. május 24.), majd a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2006. évi év-
könyvében. Az utóbbi cikk itt érhető el: http://epa.oszk.hu/01600/01667/00005/pdf/EPA01667_MMI_2006_037-047.pdf (utol-
só letöltés: 2018. május 19.).

5 „Tetőt akartunk az emberi együttlét fölé” írta Varga A. Tamás 1995. január 30-ai keltezésű szakmai önéletrajzában. In.: Vercseg 
Ilona (szerk.): Varga A. Tamás. Budapest, 2003, Közösségfejlesztők Egyesülete

6 Az emberi erőforrások miniszterének …/2017. (…) EMMI rendelete a közművelődési alapszolgáltatásokról, valamint a köz-
művelődési intézményekről és a közösségi színterekről. In: Előterjesztés egyes kulturális tárgyú rendeletekről, EMMI, 2017., 
p. 47-59. http://mane.hu/wp-content/uploads/2017/10/egyes_kulturalis_salata_eloterjesztes_szve_utan_ksjo_0921.pdf 
(utolsó letöltés: 2018. május 19.)

7  Uo.: 4. § (2) bekezdés
8  Uo.: 4. § (3) bekezdés

ségi Szintér működésére, ameddig 
nem sérül az az elv, miszerint an-
nak „működése a közösségek ön-
tevékenységén alapul”. Illetve, ha 
már/még nem ez a helyzet, akkor 
azt kell szolgálják, hogy az intéz-
mény „mindannyiunk művelődési 
otthona”4 legyen, azaz „közös tető 
legyen az együttlét felett”5. 

A törvény mellett továbbá an-
nak végrehajtási rendelete is az ek-
ként való működés felé tereli majd 
az intézményeket. A rendelet ter-
vezete6 ugyanis kimondja:

–  „Az éves szolgáltatási terv tar-
talmazza (...) a helyi lakosság 
közösségi tevékenységek megter-
vezésében, megvalósításában és 

értékelésében való részvételének 
módjait.”7 

–  Az éves szolgáltatási tervet „a fel-
adatellátó a helyi lakosság és an-
nak önszerveződő közösségei, va-
lamint – ha az adott településen 
működik – a Közművelődési Ke-
rekasztal bevonásával készíti elő.”8

Amennyiben a kihirdetésre ke-
rülő végrehajtási rendelet e ponto-
kon megegyezik majd a tervezettel, 
akkor adott lesz a helyzet: a mun-
katervek részét képező szolgálta-
tási tervben rögzíteni kell majd 
az egyes tevékenységek társadal-
miasításának módját. Ezt persze 
letudhatjuk néhány sztenderd ki-
fejezéssel: megküldjük, feltesszük, 
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kifüggesztjük stb. De komolyan is 
vehetjük magunkat és meg is felel-
hetünk szakmánk társadalomfej-
lesztő funkciójának. És miért ne 
tennénk inkább így? Miért ne ad-
nánk valódi értelmet ennek az új 

– egyébként persze plusz munkát 
jelentő és ezért elsőre bizonyára 
teherként is megélhető – admi-
nisztratív feladatnak. Hiszen a 
jogalkotó célja nem a tehernövelés 
volt, hanem épp ellenkezőleg: egy, 
a társadalmiasított, azaz a helyi 
közösségben rejlő erőforrások be-
vonását is lehetővé tevő működé-
si mód kialakítását célzó eszközt 
adott a közösségi művelődési in-
tézmények kezébe.9

Mit tett és tesz a 
Cselekvő közösségek 
projekt a kulturális 
intézmények 
társadalmiasított 
működési módjával 
kapcsolatban? 

9 A fentiekben a társadalmiasított működési mód előnyeiről szóltam. Pedig nehézségekkel is jár. A már hivatkozott útmutató-
ban az alábbi akadályokat és azok lehetséges megoldási módjait tekintjük át: a lakosság passzivitása, bevontak bezárkózása, a 
fenntartó támogatásának hiánya, az intézmény és a munkatársak motivációjának csökkenése. Itt és most ezekről részletesen 
nem írok, hiszen útmutatónk közel 10 oldalon keresztül taglalja ezt.

10 EFOP-1.3.1-15 Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepvállalás. https://www.palyazat.gov.hu/efop-131-15-cselekv-
kzssgek-aktv-kzssgi-szerepvllals (utolsó letöltés: 2018. május 19.)

A projektünk alapját jelentő 
pályázati felhívás10 értelmében 
konzorciumunk egyik feladata, 
hogy legalább 54 intézményt fel-
készítsünk működésük társadal-
miasítására. Egyrészt ezzel össze-
függésben, másrészt abbéli megy-
győződésünktől vezérelve, hogy a 
közösségekre alapozott működési 
mód az egyetlen, amely garan-
tálhatja a közösségi művelődési 
intézményrendszer hosszútávú 
fennmaradását, az alábbi pro- 
jekttevékenységek valósultak 
meg, illetve várhatók a közeljövő-
ben:

–  Elkészült a „Kulturális intéz-
mények társadalmiasított mű-
ködtetése” című módszertani 
útmutatónk, online elérhető-
sége: https://cselekvokozosse-
gek.hu/wp-content/uploads/
csk_utmutato_tarsadalmiasi-
tas_20170331.pdf. (cselekvo-
kozossegek.hu / Tudástár me-
nüpont).

–  Az útmutatóra érkezett vissza-
jelzések alapján dolgozunk an-

nak megújításán. Ennek meg-
jelenése – immáron nyomta-
tott formában is – a 2018. év 
második felében várható.

–  A társadalmiasított műkö-
dési módra való felkészítés 
markáns részét képezi annak 
a „Kulturális közösségfej-
lesztés gyakorlata” képzés-
nek, amelyet összesen 420 
kulturális szakembernek tesz 
térítésmenetesen elérhetővé 
projektünk. A képzésről on-
line a következő webcímen 
található bővebb információ: 
https://cselekvokozossegek.
hu/kepzes/kulturalis-kozos-
segfejlesztes-gyakorlata. (cse-
lekvokozossegek.hu / Képzés 
menüpont).

–  Megyénként 1-1 napos szak-
mai műhelyre várjuk majd az 
e működési mód iránt fogé-
kony intézményeket.

–  Mentoraink közreműködésé-
vel szakmai támogatást bizto-
sítunk legalább 54 intézmény-
nek ahhoz, hogy működését 
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Helyzetfeltárás

Beke Márton

társadalmiasítsa, vagy ha már 
(részben) így működik, akkor 
megerősítse annak közösségi 
jellegét. 

A fenti tevékenységek nem 
fognak azonnali változást hoz-
ni intézményrendszerünk egé-
szében. De ez nem is volt, mert 
nem is lehetett célunk. Az egyik 
oldalon a csábító szakmai tévhi-
tekből eredő rossz beidegződé-
seken kell változtatni, míg a má-
sik oldalon a közösségek érdeké-
ben cselekedni kívánó és tudó 
polgári társadalom kialakulását 
többször meg-megakasztó tör-
ténelem máig érzékelhető hatá-
sait kell ellensúlyozni. Hiszem 
azonban, hogy a fenti tevékeny-
ségek is hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy a társadalmiasított 
működési mód ne csak lehető-
sége, hanem erőssége is legyen 
egyszer hazánk közösségi műve-
lődési intézmény- és szervezet-
rendszerének.
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