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Márkus Edina:  

 

Az általános célú felnőttképzési intézmények és programok 

kínálata két hazai régióban6 
 

 

Háttér 
 

A tudásalapú társadalom és gazdaság, Európa versenyképességének megerősítése, a 

munkaerő alkalmazkodási képességének és foglalkoztathatóságának javítása érdekében 

megnövekedett az igény a tudás hozzáférhetősége iránt. A gazdasági versenyképesség, a 

foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás, az aktív állampolgárság, a személyes fejlődés, 

azok a kulcsszavak, amelyek a felnőttképzés szerepe, jelentősége kapcsán előtérbe kerültek 

az elmúlt időszakban. Mind az általános képzés, mind a szakképzés fontossága elismert, 

azonban, megfigyelhető a szakképzés dominanciája. Ahogyan Pulay és munkatársai (2009) 

is megállapítják ezt a felnőttképzési rendszerek hatékonyságára vonatkozó munkájukban. 

„A felnőttképzésen belül a szakképzés és a szakmai továbbképzés a meghatározó. A jogszabály 

említi ugyan az „általános célú felnőttképzést” is, de a gyakorlatban kevés olyan lehetőséget 

nyújt, amely biztosíthatná az ilyen jellegű képzések jelentős növekedését, jóllehet ezek a 

képzési formák lennének képesek pótolni az alapképzettségbeli hiányokat, ami pedig 

előfeltétele lenne a társadalmi hátrányok mérséklésének, ezzel együtt a felnőttképzés 

hatékonyságának (Pulay és munkatársai 2009:10). Pulayék az akkor hatályos 2001. évi CI. 

törvény a felnőttképzésről jogszabályra utalnak, az új 2013. évi LXXVII. törvényben az 

általános képzés elnevezés nem is szerepel, az egyéb képzés kifejezést használják a 

jogszabályban az általános célú képzésekre. 

Az általános célú felnőttképzés helyzete Magyarországon című kutatásunkban azt tűztük ki 

célul, hogy a felnőttképzés fontos szerepű, de kevésbé vizsgált területével az általános célú 

felnőttképzéssel foglalkozunk. A vizsgálatunk célja a hazai iskolarendszeren kívüli 

felnőttképzés általános célú képzései helyzetének feltárása egyrészt az intézmények, 

másrészt a programok oldaláról. A kutatásunk több elemű, meglévő nyilvántartások 

adataiból saját adatbázist képezünk, és annak adatait elemezzük, ezen túl 

intézményvezetőkkel és szakértőkkel is interjús vizsgálatot folytatunk. A másodelemzés 

célja egy helyzetkép kialakítása az általános célú felnőttképzések számosságáról, az 

általános képzést nyújtó intézmények területi elhelyezkedéséről, az általános célú képzési 

                                                           
6 „A kutatás a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai 
hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 
program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 
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programok tartalmáról, a résztvevők köréről. Az interjús vizsgálatok eredményeképpen 

célunk az általános célú felnőttképzések tervezése és szervezése során felmerülő 

problémák, a képzések eredményességéhez szükséges feltételek (hálózatos működés, 

támogató közösségi környezet), a képzések tartalmi fejlesztésére szolgáló javaslatok, a 

képzéseket támogató jogi, adminisztratív és finanszírozási gyakorlatra vonatkozó 

vélemények megismerése. 

Ebben a tanulmányunkban elsősorban statisztikai adatokra támaszkodva próbálunk képet 

vázolni a felnőttképzés, azon belül is az általános célú felnőttképzés hazai helyzetéről, 

mennyiségi jellemzőiről, területi különbségeiről. 

Már az általános képzés fogalmának meghatározásakor, területének körülhatárolásakor 

eltérő nézeteket találhatunk. Néhányan leszűkítik az általános képzés területét a 

közművelődési intézmények tevékenységére. Mások, csak a kompetenciafejlesztést tekintik 

az általános képzésbe tartozónak. Van egy nagyon széles értelmezés is, az európai fogalom 

alapján, amely ide sorolja mindazokat a képzéseket, amelyek nem szakmai célúak, akár 

iskolarendszerben akár iskolarendszeren kívül zajlanak. Így fontosnak véljük, hogy az 

általános képzés fogalmát körüljárjuk és rámutassunk arra, hogy mi melyik értelmezést 

tartjuk irányadónak. 

A fogalom meghatározásakor több megközelítés lehetséges. Egyrészt a funkcionális-

intézményi megközelítés. Ebben az esetben szélesebb értelmezésben az iskolarendszerű 

felnőttoktatás alap- és középfokú végzettséget nyújtó képzéseit is az általános képzés 

körébe sorolhatjuk. Emellett az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés jelenleg már nem 

hatályos 2001-es felnőttképzés törvény terminológiája szerinti területeket tekintve, amely a 

képzéseket tartalom szerint szakmai, nyelvi és általános célúakra osztotta, az általános 

képzéseké az egyik terület. 

Másrészt a célra, tartalomra irányuló meghatározás. Sz. Tóth (é.n.) szerint az általános 

felnőttképzés tevékenységkörébe tartozik a szakmától független, ugyanakkor több 

foglalkozási körben is alkalmazható, általános ismeretek és készségek oktatása, fejlesztése. 

A tartalmi közelítésű fogalom meghatározások közé sorolhatjuk a 2013. augusztus 31-ig 

hatályos 2001. évi CI-es törvény a felnőttképzésről és az azt követő 2013. évi LXXVII. 

törvény a felnőttképzésről értelmezését is, az új törvényben az egyéb képzés fogalmat 

találjuk. A 2001. évi CI. törvény szerint az általános képzés „olyan képzés, amely az általános 

műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a 

társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához” (2001. évi CI. 

törvény…. 2001, 11417). A 2013. év LXXVII. törvény szerint egyéb képzés „olyan képzés, 

amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai 

végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, 

hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az 

állampolgári kompetencia kialakulásához” (2013. évi LXXVII…, 2013, 54682). A két 
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meghatározás között apró különbségek vannak, de lényegében ugyanazokat az elemeket 

tartalmazzák. 

A következőkben a hazai akkreditált felnőttképzési intézmények és akkreditált képzési 

programok vizsgálatát kíséreljük meg, először az országos adatokat tekintjük át, majd két 

régió felnőttképzési intézményeit és tevékenységüket vizsgáljuk. 
Az elemzés során a következő nyilvántartásokat (2013. évi adatok alapján) használjuk: 

 Felnőttképzési intézmények nyilvántartása – Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 Akkreditált intézmények listája - Nemzeti Munkaügyi Hivatal (FAT által 

akkreditált intézmények) 

 Akkreditált képzési programok listája – Nemzeti Munkaügyi Hivatal (FAT által 

akkreditált programok listája) 

 

Ezek a nyilvántartások 2013 szeptemberéig teljes képet nyújtanak a Magyarországon 

működő intézményekről. A nyilvántartás a felnőttképzést végző intézmények számára 

kötelező volt, az intézményi és programakkreditáció választható. Az akkreditáció 

megszerzése, a szabályozás révén elvárt magasabb minőségi követelményeken túl a 

támogatott képzések és az adómentesség elérése miatt is hasznos volt. Azért a múlt idő, 

mert a 2013. szeptember 1-től hatályos 2013. év LXXVII. törvény a felnőttképzésről új 

helyzetet teremtett, a nyilvántartás szerepét az engedélyeztetési eljárás, a képzési 

programok akkreditációjáét a programkövetelmények nyilvántartásába való bekerülés 

vette át. Azonban azért tartjuk hasznosnak a 2013-as helyzet áttekintését, mert egy utolsó 

képet kaphatunk. A Felnőttképzési intézmények nyilvántartása a hazánkban működő 

felnőttképzést végző szervezeteket tartalmazza. Az Akkreditált intézmények 

nyilvántartásában a 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről és kapcsolódó rendeletei 

szerint akkreditációt kezdeményező és azt elnyerő intézmények szerepelnek, számunkra 

elsősorban a szervezetek területi adatai informatívak. Az Akkreditált képzési programok 

nyilvántartása a programok elnevezésén túl, az óraszámot, valamint az akkreditáló 

intézmény alapadatait tartalmazza. Csak azokra az intézményekre és képzési programokra 

vonatkozik a vizsgálatunk, amelyek a fenti nyilvántartásokban szerepelnek. 

Van előzménye a vizsgálatunknak Koltai (2005a, 2005b) és Farkas és munkatársai (2012) 

2005-ben és 2011-ben végeztek kérdőíves felmérést az akkreditált intézmények körében. A 

kérdőívük lehetőséget adott számos információ begyűjtésére a szervezetektől (működési 

jellemzők, gazdálkodási adatok, vélemények a szabályozásról), a felméréssel elérték az 

adott időszakban akkreditált intézmények 20-35 %-át (Koltai a 35%-át, Farkas és 

munkatársai a 20 %-át). 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal akkreditált intézmények és programok nyilvántartása révén 

egy az intézmények teljes körére kiterjedő, de statikus képet kapunk, elsősorban a kínálatot 

tudjuk vizsgálni. Azt nem tudhatjuk meg, hogy ezek az intézmények milyen intenzitással, 
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milyen minőségi jellemzők mentén működnek. Az egyes akkreditált képzési programok 

milyen gyakorisággal vannak meghirdetve, hány felnőttet érnek el. Az azonban kiderül, 

hogy a vizsgált régiókban hány és milyen típusú szervezet vállalkozott akkreditációra, és 

milyen jellegű képzési programokat akkreditáltak, tehát hogy milyen a potenciális 

intézményi- és programkínálat a felnőttek számára. 

A következőkben az általános – szakmai – nyelvi képzések arányaira, számosságára, 

tartalom szerinti elemzésére, a regionális különbségekre, valamint a képzéseket indító 

szervezetek gazdálkodási forma szerinti jellemzőire fókuszálunk. Az általános célú 

képzések állnak vizsgálatunk középpontjában, így ebből a szemszögből közelítve nézzük 

meg, hogy két eltérő társadalmi-gazdasági hátterű régióban hogyan alakul az intézményi- és 

programkínálat. 

Azt feltételezzük, hogy az intézmények között az állami- és civil szervezetek aránya a 

hátrányosabb helyzetű térségekben magasabb. Továbbá az az előfeltevésünk, hogy a 

hátrányosabb helyzetű Észak-alföldi régióban az általános képzések aránya magasabb. Az 

általános képzéseken belül pedig a felzárkóztató jellegű (alap-, és kulcskompetencia 

fejlesztő, munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő) képzések a jellemzőbbek. 

 

A vizsgálat módszertana 

 

A módszertant tekintve az elemzést az említett nyilvántartások használatával végeztük. A 

nyilvántartások megyei besorolása több esetben pontatlan volt, így azok javítása után 

készült az adatbázis építése és az elemzés. Mindkét nyilvántartást a saját elemzési 

szempontjainknak megfelelően kódoltuk és saját adatbázist hoztunk létre. A következőkben 

ezeknek a saját adatbázisoknak az adatait elemezzük. Az intézmények esetében kódolást 

végeztünk területi elhelyezkedés, szektor és gazdálkodási forma szerint, a képzési 

programok esetében szintén az akkreditáló szervezet szektora, gazdálkodási formája, a 

képzés célja, az általános és szakmai célon belüli céljai, valamint az óraszámok tekintetében. 

A programok csoportosítása, kódolása a képzés elnevezések tartalmi elemzésén alapult a 

szakmai, nyelvi és általános három kategóriát alkalmazva. Számos esetben dönteni kellett a 

képzés szakmai és általános jellegéről, például a járművezetői képzések A és B kategóriái az 

általános képzés kategóriájába kerültek a C, D, E és továbbiak a szakmaiba. A digitális 

írástudás, az alap szintű felhasználói informatikai képzések az általános képzésbe, de a 

magasabb óraszámú, specializáltabb informatikai képzések a szakmai csoportba lettek 

sorolva. 

Az általános képzéseket is tovább próbáltuk csoportosítani, az adatbázis áttekintése után, 

az általános képzésen belül a következő kategóriákat határoztuk meg: alapkompetencia 

fejlesztő, felzárkóztató; kulcskompetencia fejlesztő; komplexebb kompetencia fejlesztő; 

több területen használható ismereteket nyújtó; személyiségfejlesztő; munkaerő-piaci 

elhelyezkedésre összpontosító; szabadidős tevékenység; autóvezetés. A több területen 
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használható ismereteket nyújtó csoportba olyan képzések kerültek, amelyek, döntően 

ismeretalapúak, nem köthetők foglalkozáshoz, akár a mindennapi életben mindenki 

számára hasznosak lehetnek, pl. elsősegély-nyújtási ismeretek, tűzvédelmi ismeretek. A 

járművezetői képzéseknek azért hoztunk létre önálló kategóriát, mert, ha besoroltuk volna 

valamely előbbi csoportba nagyon megemelte volna a számát az abba tartozó képzéseknek. 

A kulcskompetencia képzéseken belül az alábbi kategóriákat határoztuk meg, összhangban 

az EU ajánlásában (Az Európai…, 2006) meghatározott kulcskompetencia területekkel 

(kivéve a kommunikáció idegen nyelven területet), azt kiegészítve egy komplex, több 

kulcskompetenciát fejlesztő kategóriával: megtanulni tanulni; kommunikáció; digitális 

kompetencia; vállalkozói kompetencia; kulturális kompetencia; társas- és állampolgári 

kompetencia; matematika-, természettudományi- és technológiai kompetencia; komplex 

kompetencia fejlesztés. A komplex kategória alkalmazása azért vált szükségessé, mert több 

képzés nem egy, hanem több kulcskompetencia-terület fejlesztését tűzte ki célul. 

 

 

Általános helyzetkép 
 

Az adatokat 2013 szeptemberi és decemberi időszakból vesszük. Az akkreditált 

intézmények és programok adatbázisainak adatállománya kis mértékben változott 2013 

szeptembere és decembere között, szinte minden esetben a decemberi állapot szerinti 

adatokkal dolgoztunk, ezeket az egyes ábrákon fel is tüntetjük. 

A Felnőttképzési intézmények nyilvántartása szerint nyilvántartott intézmények száma: 

10 264 (2013. szeptember). A regionális megoszlást az 1. számú ábrán láthatjuk. 
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1. ábra Nyilvántartott intézmények száma régiónként (db), (NMH – Felnőttképzési 

intézmények nyilvántartása 2013. szeptember 04.) 

 

 
 

A FAT által akkreditált intézmények adatbázisa szerint az akkreditált intézmények száma: 

1566. A FAT által akkreditált képzési programok adatbázisa szerint az akkreditált képzési 

programok száma: 8391. Az intézmények és programok budapesti és megyénkénti számait 

a 2. számú ábrán láthatjuk. A területi besorolásnál az intézmény székhelyét és a képzési 

programot akkreditáltató intézmény székhelyét vettük alapul. 
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2. ábra Akkreditált intézmények, programok száma Budapesten és megyénként (db), (NMH 

- FAT nyilvántartás 2013. december területi besorolások javítása után) 

 

 

 

Mint látható Budapesten és Pest megyében, valamint a három Tiszántúli, hátrányosabb 

helyzetű régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj Zemplén és 

Csongrád) magas az akkreditált intézmények és akkreditált programok száma. 

Ha az intézmények és programok arányait tekintjük (3. ábra), akkor azt tapasztalhatjuk, 

hogy az intézmények arányában alakulnak a programok is, némi eltérést tapasztalhatunk a 

magasabb intézményi arányú megyékben, valamint Budapesten, amely esetében nagyobb 

arányban találjuk a programokat az intézményi arányokhoz viszonyítva. 
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3. ábra Akkreditált intézmények, programok aránya Budapesten és megyénként (%), (NMH 

- FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján) 

 

 

Ha az általános helyzetet tekintjük érdemes azt megnézni, hogy az akkreditált intézmények 

milyen szektorba sorolhatók, milyen gazdálkodási formájúak, milyen arányban vannak 

jelen piaci-, állami- és civil szervezetek. Ezt mutatja a 4. ábra. 
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4. ábra Az akkreditált intézmények aránya szektor szerint (%), (NMH - FAT nyilvántartás 

2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

 

Ezt a képet megyei bontásban nézve (5. ábra) elemszámokat tekintve, mivel megyénként 

100 alatti a szervezetek száma, is az látható, hogy a piaci szervezetek vannak túlsúlyban, 

azonban, több megyében a civil szervezetek száma is magas, döntően a hátrányosabb 

helyzetben lévő megyékben (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Heves, 

Baranya). Ez utalhat a civil szervezetek esélykiegyenlítő szerepére. A hátrányos helyzetű 

felnőttek képzésében és foglalkoztatását elősegítő programjainak megvalósításában 

jelentős szerepe van a civil szervezeteknek. 

Több szerzőnél olvashatjuk (Györgyi 2006; Juhász 2009; S. Arapovics 2011), hogy a civil 

szervezetek jelentős szerepet töltenek be olyan csoportok (fogyatékkal élők és a hátrányos 

helyzetű csoportok) képzésében, amelyeket a piaci szervezetek a profitérdekeltségük miatt, 

az állami szervezetek a résztvevők komplex igényei miatt nem tudnak és/vagy akarnak a 

célcsoportjuknak tekinteni. Ez a felismerés már az 1970-es években megjelent a nonprofit 

szervezetek társadalmi-gazdasági szerepének vizsgálatakor, Etzioni (1973) elsők között 

mutatott rá a nonprofit szervezetek speciális ellátó szerepére a társadalomban. Etzioni 

szerint a civil társadalom szervezetei képesek ellensúlyozni, mind a piac, mind az állami 

szektor hibáit; ezek a szervezetek felismerik azokat a területeket, ahol sem a piac, sem az 

állam nem képes vagy nem akar tevékenykedni, így egy kiegészítő (szolgáltató) szerepet is 

ellátnak. 
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5. ábra Az akkreditált intézmények száma szektor és megyék szerint (db),(NMH - FAT 

nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

 

Az akkreditált képzési programok száma 8391 db, ebből 2118 db általános képzés (25,2%), 

4893 db szakmai (58,3%), 1380 db nyelvi képzés (16,4%), az arányokat tekintve tehát a 

szakmai képzések vannak túlsúlyban. Ha csak az általános képzéseket7 tekintjük, azon belül 

a kulcskompetencia fejlesztő képzések emelkednek ki (34, 3 %), valamint a komplexebb 

kompetencia fejlesztő (18,7 %) és a több területen használható ismereteket nyújtó (17,1 %) 

képzések aránya magasabb. 
 

                                                           
7 Az általános képzésen belül, ahogyan a módszertanra vonatkozó részben ismertettük, a következő 
kategóriákat határoztuk meg: alapkompetencia fejlesztő, felzárkóztató; kulcskompetencia fejlesztő; 
komplexebb kompetencia fejlesztő; több területen használható ismereteket nyújtó; személyiségfejlesztő; 
munkaerő-piaci elhelyezkedésre összpontosító; szabadidős tevékenység; autóvezetés. 
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Az általános célú felnőttképzések két hazai régióban 
 

A két régió felnőttképzési akkreditált intézményeinek és programjainak elemzése előtt 

érdemes összevetni gazdasági, társadalmi helyzetüket. 

Az Észak-alföldi régió fekvését tekintve speciális helyzetben van. Miközben egy része az 

ország legkeletibb fekvésű területe, addig más részei benyúlnak egészen az ország középső 

részeire is. A régió természetföldrajzi szempontból viszonylag egységes terület, de a régiót 

alkotó megyék elhelyezkedését vizsgálva nagy különbségeket találhatunk. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye, egyedüli módon az országban, három szomszédos országgal is 

határos, több mint 300 km-es határszakaszon. Hajdú-Bihar megye jelentős hosszúságon 

határos Romániával, Jász-Nagykun-Szolnok megye azonban nem rendelkezik 

határszakaszokkal, az ország belsejében azonban hat, régión kívüli megyével is határos. 

A Közép-dunántúli régió a Dunántúl középső részén helyezkedik el. Közigazgatásilag három 

megye, Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megye alkotja. A régió földrajzi helyzete 

kedvező, területe a Bécs-Pozsony-Győr-Budapest, valamint a Velence-Trieszt-Ljubljana 

fejlődési tengely mentén helyezkedik el. A közeli Budapest és Győr hatására az európai 

fejlődési trendek közvetlenül és erőteljesen alakítják a régió fejlődését. A régió határos 

Szlovákiával végighúzódik rajta a Dunántúli középhegység, melynek meghatározó szerepe 

van a rendkívül színes településszerkezet kialakulásában. 

Az Észak-alföldi régió településszerkezetét tekintve a mezővárosok száma kiemelkedően 

magas, míg a falvak száma a nyugati területekhez képest nagyon ritka. A régión belül is nagy 

eltérések figyelhetőek meg. Míg Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

mezővárosias, addig Jász-Nagykun-Szolnok megyében aprófalvas, tanyás településszerkezet 

jellemző. 

A Közép-dunántúli régióban aprófalvas, kisvárosias településszerkezettől a mezővárosias, 

nagyobb falvas településszerkezetig minden megtalálható. A terület négy megyei jogú 

várossal rendelkezik (Székesfehérvár, Dunaújváros, Veszprém, Tatabánya). 

A magyar gazdaság tulajdonformák és vállalatméret szerinti kettőssége az ország területi 

szerkezetében is megjelenik. Határozott különbségek rajzolódnak ki területileg az ország 

gyorsan növekvő, a külföldi tőkebefektetések által preferált központi és nyugati területei, 

valamint a külföldi tőkeáramlásból és a növekedésből javarészt kimaradó keleti régiói 

között.  

Az Észak-alföldi régiót mind a centrum-periféria, mind a kelet-nyugati egyenlőtlenségek 

hátrányosan érintik. Az Észak-alföldi régió gazdasági helyzetét általánosan jellemzi, hogy a 

GDP-ből és a működő gazdasági szervezetekből való részesedése elmarad a területi, illetve 

népességi arányoktól (KSH 2008). Megyei lebontásban a keleti megyék a rangsor végén 

helyezkednek el. 

A Közép-dunántúli régióban gazdaságilag kedvező helyzetben van az ország más régióihoz 

képest mind a GDP, mind a különböző vállalkozások számát tekintve, ám ezt az előnyös 
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képet csak néhány gazdaságilag kedvező helyzetben levő kistérség biztosítja, miközben a 

kistérségek egy jelentős részében komoly problémák mutatkoznak a gazdasági teljesítmény 

területén. 

Az Észak-Alföld lakosságának természetes szaporodása sokkal kedvezőbb képet mutat, 

mint bármelyik másik régióé. A magas születésszám ugyanakkor önmagában semmiképpen 

sem nevezhető feltétlen előnynek, sőt – mivel általában szegényebb térségekre jellemző – 

gyakran súlyos gazdasági és szociális problémákkal társul. Az Észak-alföldi régió 

mindhárom megyéjében a munkanélküliség hivatalos elismerése óta folyamatosan és 

magasan az országos átlag felett van az állástalanok aránya (KSH 2008; KSH 2013). 

Ezzel szemben a Közép-dunántúli régió foglalkoztatottsági helyzete kedvezőbb az 

országosnál, de jelentős belső egyenlőtlenségeket takar. A foglalkoztatási ráta, és az 

aktivitási arány magasabb az országosnál, a foglalkoztatottság itt a Közép-magyarországi és 

a Nyugat-Dunántúli régió után a legmagasabb. A munkanélküliségi ráta, pedig alacsonyabb 

az országos átlagnál. A régióban az 1990-es évek elején megindult gazdasági növekedés 

következtében mára magasabb a foglalkoztatottak aránya az országosnál. 

A két régióra jellemző demográfiai, területi, gazdasági adatokat az 1. számú táblázatban 

foglaltuk össze. 
 

1. táblázat Az Észak-alföldi és a Közép-dunántúli régió demográfiai, területi, gazdasági 

adatai, (Forrás: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, KSH-

STADAT) 

 

Területi egység Észak-alföldi Régió Közép-dunántúli Régió 

Terület 17 729 km2 11 116 km2 

 

Lakónépesség (2013) 1 491 659 fő  1 074 702 fő 

 

Régióközpont Debrecen Székesfehérvár és Veszprém 

 

Megyék Hajdú-Bihar, Jász-

Nagykun-Szolnok, 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 

Komárom-Esztergom, Fejér, 

Veszprém 
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Települések száma 389 401 

 

Megyei jogú városok Debrecen, Szolnok, 

Nyíregyháza 

Székesfehérvár, Tatabánya, 

Dunaújváros, Veszprém 

Egy főra jutó bruttó 

hazai termék (ezer Ft) 

(2012) 

1817 2485 

Munkanélküliségi ráta 

(%) (2013) 

14,4 8,8 

 

Ha a két régió intézményeinek számát tekintjük, azt tapasztalhatjuk, hogy az Észak-alföldi 

régióban jóval magasabb az akkreditált intézmények száma. A megyénkénti 

csoportosításban Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb az 

intézmények száma (6. ábra). 

 

6. ábra Az akkreditált intézmények száma megyénkénti bontásban (db), (NMH - FAT 

nyilvántartás 2013. december adatai alapján) 

 

Az akkreditált képzési programok száma jóval magasabb az Észak-alföldi régó megyéiben 

(2. táblázat). Ez érthető, hisz az intézményszám is magasabb, de míg az intézmények száma 

alig kétszeres megyei összehasonlításban, az intézményekhez kapcsolódó képzési 

programok száma akár háromszor több. 
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2. táblázat Az akkreditált programok száma megyénként (db), (NMH - FAT nyilvántartás 

2013. december adatai alapján) 

 

Terület Az akkreditált képzési programok 

száma 

Komárom-Esztergom 161 

Fejér 156 

Veszprém 138 

Közép-Dunántúl 455 

Hajdú-Bihar 542 

Szabolcs-Szatmár Bereg 475 

Jász-Nagykun-Szolnok 179 

Észak-Alföld 1196 

 

Ha tartalmilag tekintjük és az akkreditált általános-szakmai-nyelvi képzések arányait 

nézzük megyénként, akkor megállapíthatjuk, hogy a szakmai képzések a dominánsak szinte 

mindenhol, azonban a nyelvi és általános képzések esetében van eltérés az arányokban. A 

nyelvi képzések a Közép-dunántúli régió megyéiben magasabb arányúak, míg az általános 

képzések az Észak-alföldi régió megyéiben kiemelkedő arányúak, különösen Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében, ez az igényekre, keresletre való reagálásként is felfogható (7. 

ábra). A nyelvi képzések, kivéve az egyes Európai Unió által támogatott programokat (pl. 

Tudásod a jövőd program) keretében szervezettek, általában önköltségesek és épp a Közép-

dunántúli régió kedvezőbb gazdasági helyzete magyarázhatja, azt hogy ott nagyobb 

arányúak a nyelvi képzések, a fizetőképes kereslet nagyobb lehet ilyen típusú képzésekre. 

Tehát az előfeltevésünk, hogy az általános képzések jellemzőbbek a hátrányos helyzetű 

térségekben igazolódott. 
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7. ábra Az akkreditált képzési programok arányai képzési cél és megyénkénti bontásban 

(%), (NMH - FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

 

Ha kifejezetten az általános képzéseket tekintjük, tehát, hogy az általános képzéseken belül 

mely képzési célok a meghatározóak, akkor a 8. ábrán látható képet kapjuk. A 

kulcskompetencia fejlesztő képzések emelkednek ki. A szabadidős- és személyiségfejlesztő 

képzések alacsony száma arra vezethető vissza, hogy számos képzés ezen a területen nincs 

akkreditálva, így nem lehet ebben a körben. Meglepő azonban az alapkompetencia fejlesztő, 

felzárkóztató képzések alacsony száma, bár az látszik, hogy számosabban az Észak-alföldi 

régióban találkozhatunk ilyen jellegű képzésekkel. 

Feltételezésünk így részben teljesült, mert a kulcskompetenciafejlesztő képzések 

meghatározóak, de az alapkompetencia fejlesző, felzárkóztató és a munkaerő-piaci 

elhelyezkedést segítő képzések a vártnál alacsonyabb számban fordulnak elő. 
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8. ábra Az általános képzések tartalmi csoportosítása megyénként (db) (N=526), (NMH - 

FAT nyilvántartás 2013. december adatai alapján saját adatok) 

 

 

 

Összegzés 
 

A tanulmány egy rövid áttekintést nyújthat az országos helyzetet érintően és a két régió 

vonatkozásában. A 2013-as adatok elemzése révén egy utolsó képet kaphatunk, mert a 

2013. évi LXXVII. törvény új szabályozási környezetet teremtve, új engedélyeztetési és 

programnyilvántartási követelményeivel változást hoz. 1-2 év múlva lesz érdekes 

összehasonlítani a 2013-as törvény hatására kialakuló és az azt megelőző helyzetet, és 

megvizsgálni a hasonlóságokat, különbségeket. A két régió választása tudatos volt, 

feltételezve az eltérő társadalmi és gazdasági háttérből fakadóan eltéréseket. Az 

előfeltevéseink jórészt igazolódtak. 
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Szabó József – Kenyeres Attila: 
 

A helyi televíziók szerepe a személyes tanulásban8 
 

 

Bevezetés 
 
A digitalizáció kora új kihívásokat jelent azoknak a kutatóknak, akik a média 

hatékonyságáról, az üzenetek átviteléről szeretnének ismereteket szerezni. A hagyományos 

print média esetén viszonylag egyszerű volt a helyzet, mivel az eladott példányszámok 

alapján lehetett következtetni az olvasók számára. Már ebben az esetben is figyelembe 

kellett venni korrekciós tényezőket, mert az újságokat nemcsak a vásárlók, hanem mások is 

olvassák, például munkahelyen a kollegák, vagy könyvtárakban és egyéb helyszíneken. 

Emellett az egyes cikkekről, azok olvasásáról és értékeléséről csak közvetett módon lehet 

némi információt szerezni, amelyek valóságtartalma megkérdőjelezhető. A könyvek esetén 

a helyzet valamivel egyszerűbb, mert itt a vevőt olvasóként is kezelhetjük, de itt is felmerül 

a többszemélyes használat.  

Az elektronikus média teljesen új helyzetet teremtett. Tényleges közönségkutatásra nagyon 

kevés példa született, mivel nehéz definiálni a kutatás pontos célját, az egzakt változókat, a 

módszereket és a mérés folyamatát. A jelenleg használt gyakorlati közönségkutatás a 

strukturalista iskola szemléletét követve inkább közönségmérést jelent, hiszen a kutatási 

megközelítés ebben az esetben alapvetően a mennyiségi szemléletre fókuszál: mennyien, 

milyen arányban, milyen összetételben néznek, fogyasztanak, használnak média 

termékeket. A közönségmérés egyik új kihívása a televíziós nézőközönség és a hozzá 

kapcsolható közösségi média aktivitásának összekapcsolása. 

Philip M. Napoli egyik friss tanulmánya a televíziós programok értékének meghatározásával 

foglalkozik az átalakuló és fejlődő közönségpiacon. Eszerint alapvetően két fő trendet 

azonosíthatunk a televíziós közönségmérés esetében: az egyik a megszokott kontaktus 

számot, az elért közönséget mérő megközelítés, a másik pedig a közönséget jellemző, 

fogyasztás minőségét mutató információ (pl. bevonódás (engagement)) mérése és 

kvantifikálása. Ez utóbbi meghatározására tűnt fel a közösségi médiában a televíziós 

programok és műsorszámok kapcsán zajló nézői beszélgetések elemzése és értékelése. 

(Napoli 2011) 

A digitális videórögzítő (DVR) nyújtotta kényelmi késleltetett nézés funkcióval együtt 

megjelent a közönségmérési adatok késleltetett, időben eltolt nézéssel korrigált 

                                                           
8 A tanulmány a „Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig című kutatás (2011-2014), OTKA (K-

101867). A kutatás vezetője Prof. Dr. Kozma Tamás.” kutatás keretében készült. 
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eredményeinek közzététele is. 2007 óta használják az USA piacán az ún. C3 rating-et, ami a 

sugárzás időpontját követő három napban megnézett műsorokkal korrigált nézettségi 

adatot tartalmazza. 

Bár a DVR nézettségmérésbe való integrálása meghatározó lépés, tudjuk, hogy emellett a 

platformok diverzifikálódásának jelensége jelenti az igazán komoly kihívást: mérni 

szeretnénk a televíziós tartalmak fogyasztását és közönségét a PC-n, laptopon, tableten, 

mobiltelefonon ebookon, karórán, a gépkocsik multifunkciós egységein, stb.  

A konvergencia korában gyakorlatilag minden összetart: a tartalmak, a technológiák, a 

szolgáltatások, az eszközök, a fogyasztói szokások. A média működtetőinek, a 

tartalomszolgáltatóknak egy-egy kampány végén lényegében csak néhány adatra van 

szükségük, elsősorban arra kíváncsiak, hogy mennyi embert értek el, milyen költség mellett. 

Ezt az információt jelenleg egy-egy médiatípus esetében többé-kevésbé meg is kapják, de ha 

egy kampányban több médiumot alkalmaznak, akkor az adatok megfelelő értékelése és 

összehasonlítása nem történik meg. Így a szolgáltatók nem rendelkeznek valós tényekkel 

arról, hogy az adott információs csomagot valójában hányan dolgozták fel. A valódi 

hatékonyság ismeretének hiánya milliárdokba kerül a szolgáltatóknak. A tudományos 

vizsgálat mellett tehát a gazdaság szempontjából is igen fontos ismeretekről van szó.  

A médiatípusokon átnyúló (cross-over) kutatások szembetűnő hiánya arra enged 

következtetni, hogy vagy nincsenek olyan szereplők a média működtetői és felhasználói 

között, akinek érdeke fűződne a médiatípusok együttes hatékonyságának értékeléséhez, 

vagy nincsenek hatékony modellek a mindenki számára elfogadható mérésekhez. A 

keresztmérések bonyolult módszertani és technikai kérdések sorát vetik fel, ugyanakkor a 

tartalomszolgáltatók fejével gondolkodva nehéz elképzelni, hogy ne volna vonzóbb egy 

olyan médiamix, amelynek pontosan ismerhető az elérés, a célcsoporton belüli találati 

valószínűsége, illetve nagyobb a hatékonysága, mint az eltérő módszertanú, szemléletű és 

megbízhatóságú külön-külön méréseké.  

Erre a helyzetre reagálva indították útjára a kereszt-platform alapú méréseket, például a 

Nielsen cross-platform campaign rating kezdeményezését. A módszer lényege, hogy a 

jelenleg is használt televíziós és Internetes mérések eredményeit egy saját fejlesztésű 

szoftver segítségével dolgozzák fel, és ennek alapján az eddig használt változókkal jelenítik 

meg az eredményt.  

Ebben a témában több érdekes workshop-ot is szerveznek. Ilyen a Columbia Egyetem Tele-

Information Intézete és a Nemzetközi Akadémiai Média Menedzsment Szövetség 

szervezésében megvalósított Új média Új kereslet mérési módszerek programja. Az ottani 

eredmények is azt bizonyítják, hogy jelenleg nagyon nehéz egy alkalmazható modell 

kialakítása, főleg a peer to peer (P2P) hálózatok különböző típusainak terjedése miatt. 

A továbbiakban a hagyományos elérésen alapuló méréseket használjuk, de ezt a saját 

modellünkben reprezentatív mintavételezésen alapuló, az egyes műsorokra vonatkozó 

mérésekkel, illetve minőség értékelési elemekkel egészítjük ki. Egzakt képet természetesen 

http://www.tvweek.com/news/2007/10/commercial_ratings_shuffle_the.php
http://www.advertisementjournal.com/2012/03/nielsen%E2%80%99s-introduces-a-breakthrough-in-advertising-measurements-cross-platform-campaign-ratings/
http://www4.gsb.columbia.edu/citi/
http://www4.gsb.columbia.edu/citi/
http://orga.uni-sb.de/immaa/
http://www4.gsb.columbia.edu/citi/events/IMMAA
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így sem kapunk, de kezdeti lépésként a televíziós műsorok esetén egymás mellé tudjuk 

állítani a mennyiségi és a minőségi paramétereket. Ez a méréssorozat alapja lehet egy 

későbbiekben pontosítható, egységes szerkezetben kezelhető, a folyamat bonyolultságához 

illeszkedő modellnek. 

 

 

Autonóm tanulás és televíziózás 
 

A televíziós műsorok tanulásban betöltött szerepét egy 2006-os kutatás vizsgálta 

Magyarországon Forray R. Katalin és Juhász Erika vezetésével Ennek során egy Internetre 

épülő országos kérdőíves felmérés során gyűjtötték össze 1200 hazai felnőtt (25-64 évesek) 

önálló, tanulással kapcsolatos tapasztalatait. Az OTKA által finanszírozott kutatás „A 

felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés” címet viselte. Az 

eredmények értékelésénél fontos figyelembe venni azt, hogy a technikai fejlődés miatt a 

vizsgálat egyes eredményeit ma már nem tekinthetjük relevánsnak.  

Az autonóm tanulást a következőképpen definiálták a kutatás vezetői:   

„a tanulást saját maga kezdeményezi a tanuló, és önálló, irányított tanulási programot 

valósít meg, ellenőrzi meglévő ismereteit, felfrissíti korábban megszerzett tudását saját 

elhatározása alapján.” (Forray és Juhász, 2008:62) 

A kutatás során a televízió autonóm ismeretszerzésben betöltött szerepét is vizsgálták, 

összehasonlítva más elektronikus médiumokkal, az Internettel, valamint a rádióval. A 

megkérdezetteknek 1-től 5-ig terjedő skálán kellett osztályozniuk, hogy milyen gyakran 

használják ezen eszközöket önálló tanulásra. A felmérésben részt vettek 17 százaléka 

leginkább a TV segítségével végzett autonóm tanulást, 54 százalékuk többé-kevésbé (ők a 2-

3-4-es válaszokat adták) szerzett ismereteket tévéműsorokból, a fennmaradó 29 százalék 

azonban teljesen elutasította a TV-t, mint tanulási eszközt.  

Az is megállapítható volt, hogy férfiak közül többen tekintettek elsődleges ismeretszerző 

forrásként a tévére, hiszen a megkérdezettek 24 százaléka elsősorban a tévéből szerzett 

önállóan ismereteket, addig a hölgyeknek csak 16 százaléka válaszolt így.  

Egyéb elektronikus médiumokkal összehasonlítva a kutatás megállapította, hogy nem a 

televízió, hanem az Internet a leggyakrabban használt eszköz az autonóm tanulásban. Itt az 

Internetes olvasmányoktól kezdve a mozgóképes audiovizuális anyagokig bármi elérhető, 

akár a televíziós műsorokat is lehet a számítógépen nézni. Az Internetről a válaszadók 58 

százaléka tanult autonóm módon, 29 százalékuk pedig többé-kevésbé használta erre a célra. 

Szembetűnő a világháló népszerűsége a hölgyek körében, hiszen a megkérdezett nők 65 

százaléka elsődlegesen önálló tanulási forrásnak tekintette, míg a férfiak körében csak 50 

százalék volt ez az arány. A felmérés alapján az egyértelműen megállapítható, hogy az 

elektronikus médiumok között az autonóm tanulásra legkevésbé felhasznált eszköz a rádió.  
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A kutatás során azt is megvizsgálták, hogy az ismeretterjesztő televízió csatornákon kínált 

tudományterületek köréből melyeket milyen gyakorisággal tanultak a felnőttek autonóm 

módon. Három, ezen adókon mindenképp főszerepet kapó témát emeltek ki: a vallási-

spirituális, a természettudománnyal kapcsolatos, valamint politikai-történelmi ismereteket. 

A megkérdezetteknek arról kellett nyilatkozniuk, hogy az adott témában milyen 

gyakorisággal bővítették önállóan ismereteiket az elmúlt időszakban. A férfiak és a nők 

érdeklődése több területen is szinte teljesen megegyezett. Kevésbé voltak népszerűek a 

politikával és a történelemmel kapcsolatos témák (magyar- és világtörténelemmel, helyi, 

országos és nemzetközi politikával, állampolgári jogokkal, kisebbségekkel kapcsolatos 

ismeretek). (Kenyeres, 2009:285).  

 

 

A helyi televíziók szerepe a helyi társadalomban 
 

A Helyi Televíziók Országos Egyesületével (HTOE) és a Real PR kft-vel együttműködve 

2011-ben készítettünk felmérést a helyi televíziók ismertségéről, nézettségéről és a 

műsorok fogadtatásáról. A vizsgálat legfontosabb célja a helyi televíziók helyének, 

szerepének megismerése a lakosság helyi hírekről való tájékozódási szokásai 

vonatkozásában. Kutatásunkban vizsgáltuk a különböző helyi médiumok – köztük a helyi 

televíziók – egymáshoz viszonyított versenyhelyzetét a helyi információkról való 

tájékoztatásban. Képet kapunk arról, hogy a helyi lakosság milyen mértékben preferálja, 

várja el a helyi televíziók megfelelő színvonalú további működését, a települést érintő napi 

információk általuk történő közvetítését. Ezek mellett megvizsgáltuk a helyi televíziók 

szerepét, jelentőségét az országos televíziókkal, illetve az új információforrásokkal 

(Internet) összevetve. A vizsgálat azért is fontos, mert itt próbáltunk először a 

hagyományos nézettség mérésen túlmutatva minőségi paramétereket is figyelembe venni, 

így a lakosságot érő hatásokról komplexebb képet kapni. 

A mintavételi terv során az egyesület tagjaival egyeztetve három kategóriába soroltuk a 

HTOE tagtelevízióit (elérhető lakosság száma, a televízió műsora, technikai felszereltsége és 

gazdasági adatai szerint), majd mindhárom csoportból egy-egy reprezentánst választottunk 

ki. A vizsgálat gondolatmenetének alapja az volt, hogy a kiválasztott televíziók a 

legfontosabb szakmai jellemzők tekintetében jól közelítik kategóriájuk átlagát. Az összes 

helyi televízióra vonatkozó adatsort a három reprezentáns televízió eredményeinek 

súlyozott összevonásával kaptuk (az összevonás során az egyes kategóriák HTOE egészében 

meglévő tényleges arányát vettük alapul). Mindezek eredményeként – az elemszámok 

figyelembevételével – pontos adatokat kaptunk a három kategóriát illetően külön-külön, 

illetve összességében a HTOE tagtelevíziói által elérhető lakosságra és annak 

médiafogyasztási szokásaira vonatkozóan. 
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A minta tehát csak a fenti megszorításokkal tekinthető reprezentatívnak, de a lehetőségek 

függvényében így is fontos információs alap. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük más, a 

mintában nem szereplő televíziók saját mérési adatait, amelyek nagyon hasonló 

eredményeket mutatnak9. A kutatáshoz kiválasztott három település Kaposvár, Kiskunhalas 

és Pápa volt. 

Első lépésként azt néztük meg, hogy milyen információk iránt érdeklődnek leginkább a 

fogyasztók. Várakozásainknak megfelelően elsősorban az ország hírei érdeklik az 

embereket, a lakosság közel 30%-a ezeket az információkat keresi a tömegkommunikációs 

eszközökben. Amennyiben a három legkeresettebb hírt nézzük, akkor a lakosság 62%-a ezt 

a kategóriát említette. Azt is láthatjuk, hogy az ország hírei után a nemzetközi és a helyi 

hírek következnek közel azonos első említési szinttel. Amennyiben az első három 

megjelölést tekintjük, akkor a helyi hírek iránti érdeklődés alig marad el az országos hírek 

keresésétől. Az eddigiek mellett még a sporthírek és az időjárás előrejelzés tekintetében 

mértünk 10%-ot meghaladó (11-12%-os) eredményeket, a további témakörök esetében 

elhanyagolható, csupán néhány százaléknyi az első helyre sorolt említés aránya. Azt tehát 

már ebből az eredményből is megállapíthatjuk, hogy a helyi hírek ismeretét a lakosság 

kiemelkedő fontosságúnak tekinti. 

A lakosságot a helyi televíziókra jellemző eddigi nézettségi adatok alapján négy fő csoportra 

bontottuk, és ilyen bontásban is elemeztük a kapott eredményeket. Erre elsősorban azért 

volt szükség, hogy a kereskedelmi partnereknek információt szolgáltatassunk a helyi 

televíziók által elérhető szegmensekről, a várható hatékonyságról. Megállapítottuk, hogy 

mind a négy korcsoportot elsősorban az országos hírek érdeklik, az életkor emelkedésével 

jelentős mértékben nő a témakör mutatója, a legfiatalabbak fele, míg a legidősebbek 73%-a 

említette az országos híreket a három legfontosabb információtípus között. A 

legfiatalabbaknál az országos hírekkel azonos eredményt ért el az időjárás jelentés, majd 

néhány százalékkal elmaradva következnek a helyi hírek (45%). A három idősebb 

korosztályban ezzel szemben az utóbbiakat látjuk a rangsorban másodiként, mégpedig – az 

országos hírekhez hasonlóan – az életkorral együtt növekvő adatokkal. A legfiatalabbak 

45%-a, az 50 év felettiek kétharmada említette a három legpreferáltabb hírtípus között a 

helyi híreket. Az 50-69 éveseknél tehát gyakorlatilag azonos az országos és a helyi hírek 

preferáltsága. Az időjárás előrejelzés vonatkozásában is a legidősebbeknél mértük a 

legmagasabb eredményt. Ez az információtípus a 30 év feletti korosztályokban a rangsor 

harmadik helyén látható, az 50-69 éveseknél a nemzetközi hírekkel azonos eredménnyel 

(42%) szerepel. Ez utóbbi téma a többi korosztályban a negyedik helyre került, a 

legidősebbeknél közel 30%-os, a fiatalabbaknál 40% körüli adatokkal. A 30-49 éves 

korosztálynál a gazdasági hírek (27%), a többieknél a sporthírek szerepelnek még az öt 

                                                           
9 Győr, Szombathely, Veszprém, Debrecen 
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legpreferáltabb információtípus között. Utóbbit illetően a legfiatalabbaknál mértük a 

legmagasabb eredményt, az idősebb korosztályoknak csak negyede említette a sporthíreket 

az első három hely valamelyikén. 

1. ábra: Az információk iránti érdeklődés, korcsoportok szerint 

"Önt milyen hírek, információk érdeklik leginkább?" - életkor szerint
a három legpreferáltabb téma között való említések összesített aránya
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Ezek után azt vizsgáltuk meg, hogy a helyi hírekről honnan tájékozódnak az emberek, 

melyik médiumot választják, melyiket tekintik számukra fogyasztható hírforrásnak. Az 

eredmény nem lepte meg a vizsgálat végzőit, hiszen az egyes televízióknál elkülönülten, de 

évek óta folyó kutatások többször bizonyították, a legkeresettebb hírforrás a helyi televízió. 

A nagyobb városok (Debrecen, Pécs, Szombathely) eredményei már 2003 óta azt mutatták, 

hogy a helyi televízió a napi tájékozódásban megelőzte a helyi sajtót. A jelenlegi felmérés 

szerint a lakosság 62%-a gyakran, közel 90%-a legalább alkalmanként tájékozódik helyi 

hírekről a városi televíziókból. Ezekkel az eredményekkel a legfontosabb csatornának 

számítanak a lakosság helyi hírekről való tájékoztatásában. A gyakori tájékozódásnál 

emellett csak a helyi hetilapoknál mértünk 50%-ot elérő adatot, de ennek összesített értéke 

is több mint 10%-kal elmarad a helyi televíziókétól. Érdemes megfigyelni a megyei 

napilapok gyenge szereplését, ami szorosan összefügg a print média háttérbe szorulásával. 

A regionális szinten egységesített, megyénként mutációban megjelenő napilapok fontossága 
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nem vitatható a tájékozódás folyamatában, de az is látható, hogy ma már nem a 

legmeghatározóbb médiaként szerepelnek, hanem sokkal inkább a máshonnan megszerzett 

információk részletesebb, pontosabb megismerését szolgálják. A többéves időszakot 

felölelő vizsgálatokból az is látható, hogy először csak a helyi televíziók mögé szorult a 

napilap, de ma már lemaradása jelentős, és a tendencia várhatóan így folytatódik tovább. 

Amennyiben a gyakori és az alkalmankénti tájékozódást vizsgáljuk, az ismerősöktől szerzett 

információk állnak a második helyen 87%-os – a helyi TV-ktől minimális mértékben 

elmaradó – eredménnyel, de a gyakori jelölést csak a kérdezettek 43%-a adta, így ebben a 

tekintetben az ismerősök a rangsor harmadik helyén szerepelnek. Ezután mindként 

vonatkozásban a helyi rádiók és a megyei napilapok következnek egymáshoz hasonló 

eredményekkel. A legalacsonyabb mutatókat a helyi hírportáloknál mértük, de nem 

jelentéktelenek ezek sem, hiszen a lakosság 28%-a gyakran, minden második lakos pedig 

legalább alkalomszerűen informálódik ilyen módon a saját városát érintő eseményekről. 

Figyelembe kell venni azt, is, hogy egy felfutóban lévő információforrásról van szó, ami 

jelenleg még csak a lakosság szűkebb rétege számára elérhető.  

Rendkívül szoros összefüggés állapítható meg a helyi hírekről való tájékozódási szokások és 

az életkor között. Lényegében minden kommunikációs csatorna esetében szignifikáns 

különbségeket láthatunk. Az életkor emelkedésével együtt jelentősen nő a helyi 

hetilapokból rendszeresen tájékozódók száma, és emellett a helyi televíziókból és 

napilapokból is az 50 év felettiek tájékozódnak leginkább. Az előbbiekkel ellentétes 

tendenciákat látunk a további csatornáknál, így az életkor csökkenésével nő a vizsgált 

mutató az ismerősök és a helyi hírportálok tekintetében, továbbá a helyi rádiókból 

határozottan nagyobb arányban tájékozódik rendszeresen a két fiatalabb korosztály, mint 

az 50 év felettiek. A jelentős különbségek következtében más-más hírforrások számítanak 

kiemelt fontosságúnak az egyes korcsoportokban. Az 50 év felettieknél a helyi televíziók 

vezetik a rangsort 75% feletti rendszeres tájékozódási mutatókkal, másodikként pedig a 

helyi hetilapok következnek ugyancsak magas – a legidősebbeknél 69%-os, az 50-69 

éveseknél 61%-os – adatokkal. Ezek mellett még a megyei napilapok 50% körüli 

eredményei említésre méltók ezekben a korcsoportokban. A legkiegyensúlyozottabb 

adatsort a 30-49 éveseknél látjuk, ahol a vezető városi televízió 52%-os eredményétől csak 

néhány százalékkal kisebbek a városi hetilapok, az ismerősök és a helyi rádiók vizsgált 

mutatói, sőt a rangsor végén lévő megyei napilapok is csak alig több mint 20%-kal 

maradnak el a vezető hírforrástól. Ezek szerint a 30-49 éves korosztálynál nincs igazán 

kiemelkedő jelentőségű csatorna a helyi hírekről való tájékozódás tekintetében, hanem 

eléggé heterogén médiafogyasztás jellemzi a szegmenst. Az eddigiektől teljes mértékben 

eltérően a legfiatalabbaknál az ismerősök jelentik az elsődleges információforrást, a csoport 

60%-a gyakran tájékozódik ilyen módon. Másodikként szerepel ebben a korcsoportban a 

városi televízió, ahonnan a szegmens minden második tagja informálódik rendszeresen, 

majd a helyi rádiók következnek néhány százalékos elmaradással. Az Internet legfiatalabb 
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korosztályban tapasztalható jelentőségét mutatja, hogy ebben a korcsoportban a helyi 

hírportálok – közel 40%-os eredménnyel – biztos különbséggel előzik meg a 30%-os 

adatokkal rendelkező helyi heti- és napilapokat.  

A vizsgálat egyértelműen alátámasztja a helyi televíziók piacszegmentálását és 

pozicionálását. Már a kilencvenes években, különösebb előzetes vizsgálatok nélkül is a helyi 

televíziók elsődleges célpiacként a 40 év feletti korosztályt jelölték meg. Az induló 

kereskedelmi televíziókkal nem tudtak komoly versenytársak lenni a fiatalabb korosztály 

elérésében. Mindig voltak és vannak is próbálkozások olyan műsorok indítására, amelyek 

kifejezetten a fiatalabb korosztályt veszik célba, de ezek ritkán sikeresek. Így tehát azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a helyi televíziók az általuk meghatározott célpiacokon el 

tudták érni, hogy a helyi hírekről a lakosság tőlük szerezze meg a legfrissebb és egyben 

legjobban fogyasztható információt.   

Úgy gondoltuk, érdemes iskolázottság szerint is megnéznünk az egyes csatornák 

fogadtatását. A végzettség szerint vizsgálva a tájékozódási szokásokat jellemző 

sajátosságként emelhetjük ki, hogy a végzettség szintjének emelkedésével nő a vizsgált 

mutató a megyei napilapoknál, a helyi hetilapok esetében viszont ennek ellenkezőjét látjuk. 

Ez utóbbihoz hasonlóan a városi televízióból is az érettségivel nem rendelkezők 

tájékozódnak leginkább, míg az Internet kapcsán éppen ebben a szegmensben mértük a 

legalacsonyabb adatot. Ezek mellett ki kell még emelni, hogy a helyi rádiókból viszont 

éppen a diplomások informálódnak a legkisebb számban rendszeresen.  

Mindhárom szegmensben a helyi televíziók vezetik a rangsort, de míg a legalacsonyabb 

végzettségűeknél a 70%-os adat jelentősen magasabb a többi csatorna eredményeitől, 

addig a két magasabb végzettségű csoport 50% körüli mutatói kevésbé emelkednek ki a 

sorból. Ezt a két szegmenst eléggé kiegyenlített eredmények jellemzik, hiszen 40% körül 

mozognak a további csatornák eredményei, amitől pozitív értelemben csak a helyi hetilapok 

érettségizettek körében mért 47%-os adata tér el, negatív értelemben pedig a helyi rádiók 

diplomásoknál tapasztalt 24%-os mutatója. Az előbbiekkel szemben a legalacsonyabb 

végzettségűeknél kiemelkedik a városi TV jelentősége (70%), másodikként a városi 

hetilapokat látjuk 54%-os eredménnyel, a további csatornák kevésbé keresettek, bár az 

ismerősök és a helyi rádiók esetében mért 40% körüli, továbbá a helyi napilapoknál látható 

30% feletti mutatók nem tekinthetők jelentéktelennek.  
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2. ábra: A helyi televízió nézettsége 

 

Az eddigi eredmények arról adtak tájékoztatást, hogy kik honnan tájékozódnak a helyi 

hírekről. Megállapítottuk, hogy a helyi televíziók ebben kiemelkedő szerepet játszanak. 

Ezután arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen gyakran nézik az egyes csoportok a helyi 

televíziót. Amennyiben a helyi televíziók nézettségét vizsgáljuk, a helyi hírekről való 

tájékozódási gyakoriságnak megfelelő eredményeket látunk, miszerint az 50 év felettiek 

sokkal nagyobb arányban nézik a helyi televíziókat, mint a fiatalabbak. Az 50 év alattiak 

körében a helyi televíziók napi nézőközönségének aránya csak 30% körüli, míg a két 

idősebb szegmensben 50%-ot messze meghaladó, 56-61%. A rendszeres nézők száma már 

a két fiatalabb korcsoportban is 50% feletti (57%), az 50 évnél idősebbeknél azonban ez az 

arány ugyancsak határozottan nagyobb, meghaladja a 80%-ot. A fiatalabbak körében sokan 

jelölik magukat inkább alkalmi nézőnek, ami az idősebbeknél 10%-os értéket jelent. Az 

összesített nézőszámokban ennek megfelelően már kisebb különbségekkel találkozunk, a 
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fiatalabbaknál megközelíti, az idősebbeknél kissé meghaladja a 90%-ot a helyi televíziókat 

legalább alkalmanként nézők száma. Az iskolázottság szerinti különbségek is 

visszaigazolják a korábbi megállapításainkat. Az érettségivel nem rendelkezők nagyobb 

érdeklődést mutatnak a helyi televíziók iránt. Ennek a szegmensnek a fele, míg a magasabb 

végzettségűeknek csak 28%-a nézi napi rendszerességgel a helyi televízió műsorát. A 

műsort hetente többször nézők száma az utóbbi csoportokban közel 60%, a legalacsonyabb 

végzettségűek körében viszont eléri a 75%-ot. Kisebb különbségeket láthatunk az 

összesített nézőszámokban, hiszen míg a legalább érettségivel rendelkezők 85-87%-a nézi 

alkalmanként a helyi televíziót, addig a legalacsonyabb végzettségűeknél 93% ez az arány. 

A nézőszámok közötti különbség szűkülése annak köszönhető, hogy a magasabb 

végzettségűeknél nagyobb – majdnem 30% – az alkalmi nézők száma, mint az érettségivel 

nem rendelkezőknél – ahol ez 18%. Az adatok nem meglepőek, hiszen valószínűsíthető volt 

már a mérés kezdetén, hogy a magasabb iskolai végzettségűek többféle információs 

lehetőséggel tudnak élni, így a helyi televíziót inkább kiegészítő információk miatt, vagy a 

helyi hírek pontosításáért keresik meg televízió készülékükön. Akiknek viszont 

szűkösebbek a lehetőségei, kevesebb tudással és technikai eszközzel rendelkezik, sokkal 

inkább fog a díjmentesen elérhető helyi televízióból információkat szerezni. 

Érdekes színfolt a helyi televíziózásban a tematikus műsorok köre. Ide tartoznak azok az 

elsősorban helyi műsorok, amelyek a helyi társadalom különböző részterületeinek 

működését mutatják be, illetve minden a nézők érdeklődésére számot tartó témát feldolgoz. 

Így többek között olyan ismeretterjesztő alkotások születnek, melyeket egymásnak 

felajánlhatnak a helyi televíziók, így hozzájárulnak az ország kultúrájának, történelmének 

és látnivalóinak bemutatásához, a mind szélesebb körű tájékoztatáshoz. Ezt akár egy 

speciális közszolgálati funkcióként is értelmezhetjük. A tematikus műsorokat illetően csak a 

legidősebbek körében mért 14%-os adatot lehet kiemelni a többiek 5-6%-os 

eredményeihez képest. Nem véletlen az alacsonyabb nézettség, hiszen ezek a műsorok 

általában olyan műsorsávban kerülnek adásba, amikor csak az egyébként is otthon lévők 

tudják nézni, akik zömmel nyugdíjasok, tehát 60 év felettiek.  

A nézettségi adatok után fontosnak tartottuk annak megismerését, hogy milyennek tartják a 

nézők a helyi televíziók műsorát. Ötfokú skálán kértük az osztályozást. Úgy gondoltuk, hogy 

a tetszési index a nézési hajlandósággal összefügg, vélelmezhető, hogy ha pozitívan 

értékelik a nézők a műsorokat, akkor a továbbiakban is szívesen fogják nézni azokat. A 

városi televíziók műsorát rendszeresen nézők minden tekintetben határozottan 

elégedettebbek, mint akik csak alkalmanként vagy sohasem nézik azt. Az életkor szoros 

összefüggésben áll a városi televíziók megítélésével. A válaszadók korának emelkedésével 

jellemzően nő az átlag értéke. Ez igaz a műsorvezetők alkalmassága, a képi megjelenés, a 

műsorok színvonala és kínálata kapcsán, de a saját műsorok száma, a helyi hírekről való 

tájékoztatás és az összességében való értékelés vonatkozásában is a legidősebbeknél látjuk 
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a legjobb átlagokat. Egyetlen kivétel a műsorok kezdési időpontja, amivel a legfiatalabbak a 

leginkább, az 50-69 évesek a legkevésbé elégedettek. A szignifikáns különbségek ellenére 

jó, a korosztályok véleménye szerint a közepesnél átlagosan jobb eredményt kaptunk. 

Többnyire 3,5-4 közötti, sőt több esetben négyest meghaladó átlagokat mértünk. A 

legidősebbeknél hat, az 50-69 éveseknél csak egy, míg az 50 év alattiaknál két-két kérdésnél 

éri el vagy haladja meg az átlagos vélemény a négyest. 

 

 

Összegzés 

 

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a lakosság szerint szükség van a helyi televíziókra, azok 

fontos szerepet játszanak a helyi hírekről való tájékoztatásban. Ebben a kérdésben, néhány 

százaléktól eltekintve mindenki egyetértő választ adott. A válaszadók 85%-ának az a 

véleménye, hogy van igény a helyi televíziókra, színvonalas műsorkínálat esetén szívesen 

nézik ezeket. Ellenvéleményen csak 13% volt, ez utóbbiak szerint csak az országos 

kereskedelmi tévécsatornákra van igény. További két állításnál is magas, 80%-ot 

megközelítő a pozitív válaszok aránya, ezek szerint fontosak a hagyományos helyi 

médiumok, és érdeklik az embereket helyi televíziók. Ebben az esetben 20 % körüli az 

ellenvéleményen lévők száma. Szerintük ma már fontosabb információforrás az Internet, 

illetve a lakosság nagy része nem a helyi televíziókból tájékozódik a helyi hírekről. A 

legnagyobb megosztottság nem kis meglepetésünkre az állami finanszírozás tekintetében 

látható, de a túlnyomó többség, 60% itt is egyetértő, szerintük nagyobb állami és 

önkormányzati támogatásban kellene részesíteni a helyi televíziókat a lakosság igényeinek 

magasabb szintű kielégítése céljából. Ezzel szemben 30% szerint a helyi televízióknak a 

kereskedelmi televíziókhoz hasonlóan a piacról, reklámbevételekből kellene maguknak 

biztosítaniuk a működésükhöz szükséges további forrásokat. Ez azt bizonyítja, hogy a 

lakosság nem rendelkezik információval a televíziózás működési költségeiről és az elérhető 

reklámbevételekről. Az országos kereskedelmi televíziókhoz képest a működési költségek 

műsorpercre vetítve nem térnek el jelentősen, miközben a szűkebb területi lefedettség 

miatt a reklámpiacnak csak egy nagyon szűk szelete jelenik meg a helyi televízióknál, és 

emellett a helyi szereplők egyre több közszolgálati jellegű műsort szeretnének látni. 
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Szűcs Tímea: 
 

Tanulási funkciók az Észak-alföldi régió zeneiskoláiban10 
 

 

Kutatócsoportunk a Kozma Tamás által vezetett, OTKA által támogatott (K-101867) 

„Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig”  című kutatás keretében 

vizsgálja a magyarországi tanulási aktivitások regionális összefüggéseit. A kutatás célja, 

hogy feltárjuk és elemezzük a gazdasági, politikai és kulturális jellemzőket az egyes 

térségekben, és összehasonlításokat tegyünk közöttük, hogy megállapíthassuk, milyen 

tényezők vezetnek a tanuló régiók kialakulásához. A kutatásunk módszertani alapját a 

Német Tanulási Atlasz (Deutscher Lernatlas – DLA) adja, amely a tanuló régiók 

vizsgálatát, és a tanulás társadalmi-gazdasági hatását 4 tanulási dimenzióhoz kötődően 

vizsgálja: 

1. Formális tanulás  

2. Szakképzés  

3. Személyes tanulás  

4. Társadalmi tanulás  

Kutatásunk ezekhez a dimenziókhoz kapcsolódó munkacsoportokban zajlik. 

A személyes tanulás dimenzióban a német kutatók (DLA) négy fő területet vizsgálnak : 

1. az általános (tovább)képzéseket,  

2. a kulturális életben való részvételt,  

3. a sporttevékenységeket,  

4. a média eszközeivel történő személyes tanulást (Juhász 2012)  

A kulturális életben való részvétel területén, az Észak-alföldi régió zeneiskoláiban jelen 

lévő tanulási funkciók vizsgálatával foglalkoztam a kutatócsoportban. 

A zenetanulás transzfer hatásairól számos tanulmány született (lásd Kokas 1972, Janurik 

2008 stb.), azonban a nonformális tanulás megnyilvánulásait és tanulási motivációit ezen 

kutatások kevésbé érintik. Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy milyen tanulási 

funkciókkal találkozunk a zeneiskolákban, és mi motiválja a tanárokat, gyerekeket és a 

szülőket arra, hogy ezekben a tanulási aktivitásokban részt vegyenek. 

Három szinten vizsgáltam a zeneiskolák tevékenységét, keresve a formális, non-formális 

és informális tanulás lehetőségeit. A fogalmak tisztázásához a Felnőttoktatási és –képzési 

lexikon szócikkeit használtam. Formális képzés „minden olyan képzés (...), ami 

intézményes keretek között végzettséget ad”. (Csoma 2002a)  

                                                           
10 A tanulmány a „Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig című kutatás (2011-2014), OTKA (K-

101867). A kutatás vezetője Prof. Dr. Kozma Tamás.” kutatás keretében készült. 
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Nem formális oktatás „minden olyan képzés, ami nem ad végzettséget, hanem a szabad 

tanulás céljait valósítja meg” (Csoma 2002b).  

A formális tanulás megvizsgálására a zeneiskolák statisztikai adatait elemeztem: a 

tanszakok megoszlása, iskolák száma településenként és megyénként stb.. A 

zeneiskolákban folyó non-formális tanulási folyamatokról az iskolák honlapján található 

információk alapján nyertem információkat: milyen amatőr művészeti csoportok 

(zenekar, énekkar) működnek a zeneiskolában. A zeneiskolai tanulás informális oldaláról 

szintén olvashatunk a zeneiskolák honlapján (műsoros estek, bemutatók, versenyek, 

hangversenyek stb.). Az elsődleges források hiányos adatait, információit a régió 

nagyobb zeneiskoláit kiválasztva (Nyíregyháza, Püspökladány, Kisújszállás) a vezetőkkel 

készített mélyinterjúk eredményei egészítik ki. 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (MZMSZ 2013) honlapján 

megtalálható az ország összes zeneiskolája. Az Észak-Alföldi régió megyéi közül Hajdú-

Bihar megyében 42 darab, Jász-Nagykun-Szolnok megyében 38 darab és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 50 darab zeneiskola és alapfokú művészetoktatási intézmény 

található. E három megyéből kiválasztottam egy-egy zeneiskolát, ebből egy 

megyeszékhelyi és két kisvárosi. A nyíregyházi nyolc alapfokú művészetoktatási 

intézményből a nagy múlttal rendelkező Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményt választottam. Püspökladányban és Kisújszálláson csak egy-

egy minősített alapfokú művészetoktatási intézmény található, ezeket vizsgáltam meg. 

A formális tanulás terén az általános és középiskolákhoz hasonlóan a zeneiskolák is 

törvényileg meghatározott rend szerint végzik a munkájukat. Tanterveket készítenek 

minden egyes hangszerre és az elméleti tárgyakra egyaránt (szolfézs, zenetörténet-

zeneirodalom, zeneelmélet stb.). A tanterv például fuvola esetében a következőképpen 

épül fel: a fuvolatanítás általános céljai, feladatai; fejlesztési feladatok évfolyamonként; 

ajánlott tananyag alapfokú évfolyamok A és B tagozat esetében; követelmény; a 

művészeti alapvizsga követelményei; ajánlott tananyag továbbképző évfolyamok A és B 

tagozat esetében; a művészeti záróvizsga követelményei;  a tananyag feldolgozásához 

szükséges kötelező (minimális) taneszközök (MZMSZ 2013). 

Az intézmények a tantervekre építve elkészítik az éves munkatervet, amelyben 

szerepelnek az időpontok, a tevékenységek és a felelősök (pl. szept. 28. péntek – Zenés 

Családi Játszóház – Hajdú Ágota, Olajos Gábor).  

A statisztikai adatszolgáltatás a többi közoktatási intézménnyel együtt október elsejei 

határidővel a zeneiskolák számára is kötelező. A KIR (Köznevelés Információs 

Rendszere) tartalmazza a beküldött adatokat. Az adatok nagy része csak ún. 

mesterjelszóval (intézményi speciális egyedi jelszóval) érhető el, de vannak nyilvános 

részei is. Itt találjuk az azonosításhoz szükséges adatokat (név, cím, telefonszám, 

intézmény vezetője stb.), a minősítést, a képzési ágakat (Oktatási Hivatal 2012). A 

kisvárosok esetén 3-4 képzési ággal találkozunk, míg a nagyváros esetében csak egy 
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képzést nyújtanak a jelentkezőknek. E furcsa ellentét feloldására érdemes végiggondolni 

ezen intézmények lehetőségeit. Nyíregyházán nyolc intézmény közül választhatnak a 

gyermekek, ezért az intézmények specializálódhatnak egy-egy képzési ágra. Így a tanulók 

azt az intézményt választják, amelyik az ő érdeklődési körüket ki tudja szolgálni (Képző- 

és iparművészeti ág, Szín- és bábművészeti ág, Táncművészeti ág, Zeneművészeti ág). A 

kisvárosokban viszont egyetlen intézménynek kell kielégíteni valamennyi igényt, ezért a 

lehető legszélesebb palettát kell nyújtani a gyerekeknek, ezért találunk 3-4 képzési ágat 

az intézményeknél. 

A non-formális tanulás lehetőségeit elsődlegesen a zeneiskolákban működő amatőr 

együttesek szintjén találhatjuk meg. A zeneiskolák honlapján gazdag anyag áll 

rendelkezésünkre.  

A Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat (régi nevén Csenki Imre Művészeti Iskola) több 

mint ötven éves múltjával méltán büszkesége a városnak. Erről tanúskodnak a 

zeneiskolában működő népszerű együttesek is, melyek gyakran színesítik a városi 

ünnepségek műsorait (CSIMI 2013). 

A CSIMI Fúvószenekar története az 1972-es évig nyúlik vissza, jelenlegi és visszajáró 

egykori zeneiskolásokból áll. Az együttes jelentős színfolt nemcsak a város, hanem a 

térség más településeinek kulturális életében is. Püspökladány ünnepségeinek állandó 

résztvevője.  

A CSIMI Handa-banda vonós népzenét játszik. A zeneiskolában működő öt 

néptáncegyüttes (Csimpolya, Kicsimpolya, Tádé, Kicsi Tádé és Kenderkóc) gyakori kísérői 

ők. Közös programjaik az aktuális jeles napokhoz kapcsolódó táncházak, és a nyári 

népzene - néptánc tábor is.  

A Csimpolya együttes 1979-től működik Püspökladányban. A létszám növekedésével 

szükségessé vált a Csimpolya utánpótláscsoportjának, a Kicsimpolya együttesnek a 

létrehozása. Amikor az általános iskolát befejező gyermekekben felmerült a néptánc 

folytatásának igénye, megalakult az ifjúsági csoportként működő Kenderkóc együttes is. 

Mindhárom csoport sok szereplésen bizonyította már, hogy a csoportokban igényes 

munka folyik. 

Vidéki és országos rendezvények rendszeres résztvevői, a város jeles ünnepeinek állandó 

szereplői. Az együttesek több nemzeti ünnepen tematikus műsorral bizonyították 

tehetségüket, elhivatottságukat és ügyességüket. 

A Tádé együttes 1979-ben alakult. Tagjai általános és középiskolás tanulók. A városi, 

megyei és országos néptánc-fesztiválok és rendezvények állandó résztvevői. 

Tevékenységük legfőbb célja a néphagyományok, népszokások megőrzése, 

továbbadása. Évente több alkalommal önálló gálaműsorral lépnek fel. Kézműves 

foglalkozásokat és táncházakat rendeznek, mindig az aktuális jeles napokhoz 

illeszkedően. Néptánctudásukat hangulatos nyári táborban csiszolják.  
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A Gitár-együttes és Ütő-együttes sokszor vendégszereplője mind a városi mind a 

környékbeli települések rendezvényeinek. Az ütő-együttes célja a tanulók aktív társas 

muzsikálásra nevelése, kihasználva az ütőhangszerek sokrétű alkalmazhatóságát. A 

közös játék lehetősége nagyon vonzó a gyermekek számára, és nagymértékben elősegíti 

a hangszertanulás kezdeti nehézségeinek leküzdését is. Emellett a kamarazenélés az 

egymásra figyelésre szoktat, így alkalmas a közösségformálásra és ezen keresztül a 

személyiségformálásra is. Az együttes 10-19 éves zeneiskolás növendékekből áll, akik 

nyáron is szívesen zenélnek együtt az ütős táborokban.  A zenei tanulmányaikat befejező 

növendékek is örömmel járnak vissza a baráti közösséggé kovácsolódott együttesbe. 

Műsorunkon egyaránt szerepelnek klasszikus, modern és könnyűzenei darabok. 

A Gitár-együttes az évek során a város zenei életének gyakori szereplői, kiállítás-

megnyitókon, iskolai, jótékonysági műsorokon vagy más szórakoztató rendezvényeken 

egyaránt fellépnek. 

Az amatőr együttesekben a közös munka során toleránsabbak, figyelmesebbek lesznek a 

tanulók, és megtanulnak csapatban dolgozni.  

A Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is több együttessel 

büszkélkedhet.  

A Canto Guitarras gitárzenekar 2007 óta új színfoltja mind az iskola mind a város zenei 

életének. A 14 fős kamaraegyüttes színes műsorán hallhatunk könnyű- és komolyzenét 

egyaránt. A zenekar tagjai többnyire középiskolás korúak. 

A Vikár Fúvószenekar 2002 tavaszán alakult. Az évek alatt felléptek a város különböző 

rendezvényein és rendszeres szereplői a zeneiskolában rendkívüli népszerűségnek 

örvendő Kakaó bérletsorozatnak. A zenekar folyamatosan bővülő repertoárjában latin és 

könnyűzenei dallamok, örökzöld világslágerek is szerepelnek.  

A Piccoli Archi Zenekar tagjai maguk a muzsikáló fiatalok, szüleik és más zenebarátok. Az 

egyesület neve: Pro Archi Egyesület. Az ifjúsági zenekar utánpótlását a gyermekzenekar 

biztosítja. Egyik legfontosabb eredményüknek tekintik, hogy a fiatalok a középiskolai, sőt 

a főiskolai és egyetemi tanulmányaik alatt is folytatják az aktív zenélést.  

Népzenei együttese több is van az intézménynek. 2000-ben alakult meg a zeneiskola 

népzene tanszakos tanulóiból álló citera és népdalének együttes. Az együtt zenélés 

vágya, élménye keltette életre ezt a kezdeményezést. A megye gazdag népzenei 

hagyománya mellett kalotaszegi, szilágysági, dél-dunántúli, palóc és székelyföldi zenei 

összeállítások találhatók a repertoárjukon. Rendszeresen megemlékeznek az év jeles 

napjairól, a megye kulturális életének különböző színterein bemutatva tudásukat (Vikár 

Sándor Zeneiskola AMI. 2013).  

Az amatőr együttesek jelenléte a zeneiskolákban azért is rendkívül fontos, mert 

lehetőséget ad arra, hogy együttműködés alakuljon ki az együttesek és a diákok között.  

A kisújszállási Alapfokú Művészetoktatási Intézmény is számos amatőr zenekarral és 

énekkarral gazdagítja a város zenei életét, azonban a jelenlegi kutatáshoz használt 
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információforrásokból nem kaptunk részletesebb adatokat róluk (ez a kutatás egy 

későbbi fázisában helyszíni esettanulmány formájában kiegészíthető). A színes paletta 

azonban érzékelhető, felsorolásszintű adatsorokkal rendelkezünk ezen intézmény 

nonformális csoportjairól is. Íme, néhány közülük: 

- Mellofon Fúvós Együttes 

- Városi Vonós Zenekar 

- Nagykun Néptánc Együttes 

- Csacsogók Népzene Együttes 

- Kiskórus 

- Tücsök Zenekar 

- Kiütő Együttes 

- Saxofon Quartett 

- Karakasok Néptánc Együttes 

- Garaguly Néptánc Együttes (Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisújszállás 2012). 

Az informális tanulás minden esetben önálló elhatározásból történő tanulást jelent. 

Ennek egy része direkt módon, tervszerűen zajlik, amikor egy személy zenei műveltségét 

szeretné bővíteni, és ennek érdekében látogat zenei programokat. Ezt nevezzük autonóm 

tanulásnak. (Juhász – Forray 2008) Az informális tanulás más része azonban olyan, 

sokszor teljesen észrevétlen, spontán, mindennapos tevékenység, amelynek elsődleges 

célja nem a tanulás, vagy önmagunk képzése, de amely során mégis sok olyan ismeretet 

szerezhetünk, amelyek akár a munkaerő-piaci esélyeinket is javíthatják.  

A zeneiskolákban számtalan lehetőség adódik az informális tanulásra a 

növendékhangversenyek, a koncertek és a sok színes program során. Bár a zeneiskolákat 

semmilyen törvényi szabályozás nem kényszeríti, mégis (vagy talán ezért?) 

szivárványosan sokszínű programokat ajánlanak az érdeklődőknek.  

A püspökladányi zeneiskola rendszeres programjai a következők: Szüreti Mulatságok 

(szeptember); Zenei Világnapi Hangverseny (október); Karácsonyi Koncertek 

(december); Félévi tanszaki hangversenyek (december-január); FARSHANGI 

Jótékonysági Koncert (február); Hangverseny a művészetoktatás napja alkalmából 

(április); Év végi tanszaki hangversenyek (május); Juniális vidám hangverseny (június); 

Zenei Tábor (június). 

A legfontosabb iskolai események a zeneiskolában: az intézmény fennállásának 45., 

illetve a névfelvétel 5 éves évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséggel tisztelegtek 

Csenki Imre emléke előtt. A tanulók, a pedagógusok és a városban működő két énekkar 

szereplésével bemutatásra került Csenki Imre – Vargha Balázs: A tücsök és a hangyák 

című gyermekoperája (Püspökladányi Többcélú Nevelésoktatási és Pedagógiai 

Szakszolgálati Intézmény Csenki Imre Művészeti Iskolai Tagintézmény 2013). 
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A felsorolt programok közül a FarsHangot emelném ki. Több mint 15 éve megrendezik 

minden évben, és minden korosztályt megmozgat a kis előképzős gyerekektől a 

továbbképzős tanulókig, sőt a tanárok nagy része is fellép.  

A nyíregyházi Vikár S. Zeneiskolában hónapra lebontott eseménynaptár segíti az 

érdeklődőket a programok közötti eligazodásban. Íme, néhány példa ezek közül: 

„Határtalan zene”; „Csokoládé” koncert; Kakaó bérlet; Regionális gordonka találkozó; 

„Tavaszi Virágcsokor” hangverseny; Vidám Vikár játszóház; Szendrőfi Péter dobos, 

zeneszerző koncertje; „Virágcsokor nyugdíjasoknak”; XIII. Országos Zongoraverseny Sára 

Jenő emlékére; Előképzős hangverseny; Tervezett furulya szakmai nap; Volt növendékek 

hangversenye; Magánének farsangi hangverseny; Közös magánének koncert a debreceni 

Simonffy Emil Zeneiskola és a Vikár S. Zeneiskola növendékeivel; Kodály műveltségi 

vetélkedő; Karácsonyi hangverseny; Ünnepi hangverseny Kodály Zoltán születésnapján; 

Iskolai zenei világnapi megemlékezés; Jubileumi koncert – Áginé Bocskai Ibolya 100 éves 

születésnapja alkalmából; Határon túli zeneiskolák találkozója (Vikár Sándor Zeneiskola 

AMI. 2013). 

A felsorolásból látható, hogy több olyan programja van a zeneiskolának, amellyel 

biztosítják az utánpótlást a zeneiskolai tanulói köréhez, és természetesen a közönséghez 

is (Kakaó bérlet, Vidám Vikár játszóház). 

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben Kisújszálláson is változatos programokkal 

találkozunk: Zenei Világnapi rendezvény (október); karácsonyi ünnepség (december); 

tanszaki hangversenyek (január, május); Művészetoktatás Napját (április); főiskolás és 

pályára került volt növendékek kamarahangversenye (alkalomszerűen) (Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Kisújszállás 2012). 

A zeneiskolák életében mindig különleges alkalom, amikor a régi növendékek adnak 

hangversenyt. Egyrészt büszkeséggel tölti el a tanárt, másrészt jó példa a jelenlegi 

diákoknak, harmadrészt jó lehetőség a fellépőknek egy komoly megmérettetés előtt 

kipróbálni, hogy stresszhelyzetben hogyan sikerül előadniuk a darabokat. 

Látható, hogy a zeneiskolák élete rendkívül színes és változatos. Az interjúk során arra 

kerestem a választ, hogy mi motiválja a tanárokat, a gyerekeket, a szülőket erre a plusz 

munkára, és közben milyen zenén kívüli hatások érik őket.  

Bár mindhárom zeneiskola vezetője kicsit másként fogalmazott, de tartalmilag 

legfontosabb gondolatok hasonlóak voltak mind a három interjúalany esetén. Ezekből a 

gondolatokból emelünk ki néhány, a kutatás szempontjából fontos elemet. Az 

iskolaválasztás motivációinál meghatározó a saját elhatározás, ami mögött azonban a 

család és a kortárs csoportok befolyása érzékelhető (v.ö. Gábor Kálmán 2012): 

amennyiben a testvére vagy a barátja már jár zeneiskolába, és erről pozitív élményeket 

mesél, akkor nagyobb valószínűséggel követi ezen a területen. Ezt a választást erősíti a 

szülői példa és ráhatás is: vannak, akik szülői bátorításra érkeznek, mert a szülőnek jó 

tapasztalata volt, vagy ő nem járhatott, de szeretné, ha gyermeke nem maradna ki belőle. 
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A zeneiskola választásánál meghatározó az a tény, hogy nem kötelező, ezért többségében 

motivált gyermekek érkeznek a zeneiskolába. Az egyéni tanulás óriási lehetőség: sokkal 

nyitottabbak a gyermekek, bátrabban kérdeznek, még a dorgálás is más stílusban zajlik. 

A tanár jobban megismerheti a tanítványait és sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki, mint 

egy 30-40 fős osztály esetén. A zeneiskolában a gyengébb tanulóknak is van 

sikerélményük, hiszen egyéni fejlesztési utat dolgozhat ki számukra a tanár, ezért nő az 

önbizalmuk és ez meghatározó a személyiségfejlődésükben.  

Kutatások is bizonyítják az interjúalanyok azon megállapítását, hogy a zenetanulás 

transzferhatásaként más képességek, többek között a matematikai és nyelvi 

kompetenciák fejlődnek (Janurik 2008; Kokas 1972) A tanulók megérzik a közösségi 

munka örömét, sokkal elfogadóbbak másokkal szemben. A zenetanulás segíti az érzelmi 

fejlődést is. Nagy előnyükre válhat a későbbi életükben, hogy megtanulják legyőzni a 

lámpalázat, így akár munkakeresés alkalmával sem lesznek félszegek, hanem bátran 

kiállnak. 

A zeneiskolás gyerekek figyelmesebbek, jobban koncentrálnak, kitartóbbak és 

megbízhatóbbak társaiknál a közoktatási tanulmányaik során is, és jobb eredményeket 

érnek el, amit szintén kutatások is bizonyítanak (Kokas 1972).  

Viselkedésükben a zenész gyerekek nyitottabbak, elfogadóbbak, könnyebben 

barátkoznak, rugalmasabbak, több önbizalmuk van, és jobban beilleszkednek egy új 

közösségbe. Kiegyensúlyozottabbak, az agresszív jegyek háttérbe kerülnek. Úgy is 

mondhatjuk, más szemüvegen át nézik a világot. 

Az élménypedagógia itt napi szinten érvényesülhet: a fellépések sikere mellett a 

csapatmunka öröme felejthetetlen, miközben komoly barátságok szövődnek. A zenei 

táborok különleges hangulata is életre szóló élményt jelent a tanulóknak. 

A zeneiskolába gyakran a szülőkkel együtt érkeznek a gyermekek, így a tanár-szülő 

kapcsolat mindennapi, így a tanulási folyamatban is együttműködő partnerek lehetnek. A 

fellépések alkalmával sokszor a szülők szállítják a diákokat és a hangszereket egyaránt, 

így nélkülözhetetlen a szülők jelenléte és segítsége.  

Püspökladányban egészen speciális módon cselekedtek a szülők. A zeneiskola teljes 

áttelepítését tervezte az önkormányzat. Egy általános iskola termeiben szétszórva 

tervezték a tanórákat, ahol egyébként délelőtt hagyományos tanítás zajlott. Ez 

technikailag is komoly kihívást jelentett (hangszerek elhelyezése, kottatár stb.), ám 

emberi oldalról sem lett volna könnyű. Az eredeti zeneiskolának és az egész épületnek 

különleges, nyugodt hangulata van, ahova a szülők bátran el merik engedni a 

gyermekeiket, ami az új helyszínen nem valósulhatna meg. Ezért összefogtak a szülők, 

aláírásgyűjtésbe kezdtek, majd leültek a polgármesterrel tárgyalni. Azt mondták: eddig 

mi kaptunk, most mi segítünk. A szülők akciója sikerrel járt, így a zeneiskola megmaradt 

a régi helyén. 
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A zeneiskolai programok előkelő helyet foglalnak el a családi program szervezésekor, 

hiszen a családok többsége a saját gyermeke produkciójára ellátogat. Sokszor 

rácsodálkoznak, hogy mire képesek a gyermekek és nagyon hálásak érte. 

Magvas összefoglalása a következő Kodály idézet mindannak, amit a zeneiskola adhat a 

gyermekeknek:   

„…a zenetanulás pozitíve megkönnyíti a számtant a ritmussal, a folyékony olvasást a 

dallammal, a szép- és helyesírást. A kottaírás nagyobb pontosságra szoktat, grafikai 

érzéket fejleszt, az éneklés a szótagok élesebb megfigyelésére, pontosabb kiejtésre, 

helyesebb artikulációra tanít; jó légzés, bátrabb fellépés, fejlettebb hallás, fokozott testi 

egészség, jó közérzet, derűs hangulat. Megannyi munkakedvet fokozó mellékes járulék, ami 

a rendes iskolában mind hiányzik.” (Kodály 1989: 108.) 

Ez a próbakutatás alapja egy összetettebb, az Észak-alföldi régió zeneiskoláit lefedő 

kutatásnak. Ebben azt is vizsgáljuk, hogy vajon mi motiválja a gyermekeket és a szüleiket 

a zeneiskolai tanulmányok folytatására, és az ott tanult ismereteket hogyan tudják 

használni a későbbi életükben, hogyan hat mindez a későbbi munkájukra, közösségi 

szerepeikre. 
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