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Kutatói előrehaladási jelentés 

az EFOP-5.2.2.-17-2017-00054 Transznacionális együttműködések 

„Érték, vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló hatásai, ezek 

eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján 

A projekt szakmai tervében szereplő célcsoport meghatározása: 

a) művészetek területén dolgozó szakemberek, művészek 
b) program- és rendezvényszervezők 
c) hagyományőrzők, a hagyományok ápolásában részt vevő szakemberek 
d) a közösségfejlesztésben és hagyományápolás célját felvállaló társadalmi szervezetek 

vezetői, tisztségviselői, alkalmazottai 
e) a helyi társadalom- és közösségfejlesztést, illetve az ilyen jellegű jól ismerő 

személyek, kivéve a jelenleg aktívan a köznevelési és felsőoktatási intézményekben 
dolgozók 

A kutatás keretében a minimálisan elvárt 100 fő magyarországi, és 100 fő romániai minta, 

ezt a kritériumrendszert vette alapul. 

Elsődleges adatgyűjtés keretében két módszer került felhasználásra, illetve ez alapján 

történik az elemzési tevékenység: 

Mind az interjús kérdések, mind pediglen a kérdőívek a megbízó által meghatározott 

kérdéskörökre fókuszált. 

1. Interjús kutatás szakemberek (a-e) megkeresése 

Interjú célja a kérdőívek kiegészítése, melyből további megállapításokat szolgáltathatnak a 

kutatás témájához. Ennek keretében 15 fő megkeresése a cél, ebből 12 fő lett felkeresve, 

amelyből döntő többséggel magyarországi szakemberek mondták el véleményüket, de 

határon túli szakemberek véleménye is ki lett kérve. 

A letisztázott transzkriptált interjúk 79 oldal (mely még bővülni fog) terjedelműek. 

2. Kérdőíves kutatás 

2.1  magyarországi táncegyüttes vezetők részére (a-e) 

A kutatási kérdőívre 139 válasz érkezett. 

A válaszok esetében magas volt a teljes körű kitöltési arány. 

2.2 külhoni táncegyüttes vezetők részére (a-e) 
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A kutatási kérdőívre 81 külhoni válasz érkezett. 

A többszöri megkeresés ellenére a magyarországi mintához képest lényegesen kisebb 

válaszadási hajlandóság volt megfigyelhető. 

2.3 táncegyüttesben táncolók részére (a,c,e) 

A kutatás tervezésekor a táncegyüttes tagjaival történő kérdőíves kutatás szintén fontos 

elemként kezeltük, ez egyrészt a megbízó kérése volt, másrészt az ő nézőpontjuk is 

elengedhetetlen a kutatás komplexitása szempontjából. 

A célcsoport kategória besorolása során az a,c,e pontoknak megfelelően lehet kezelni az 

adatközlőket. A projekt logikájának megfelelően „tapasztalati” szakemberként lettek így 

aposztrofálva. Közösségi, amatőr művészeti, illetve a helyi társadalomfejlesztést közelből élik 

át, és munkájukkal formálják. 

Többszöri megkeresés hatására 346 válaszadó volt összesen. 

A primer adatgyűjtés területi és számszerűsített eredményeit a lenti táblázat mutatja be. 

 

Másodlagos adatgyűjtés keretében, négy módszer került, illetve kerül felhasználásra: 

1. A másodlagos adatgyűjtés gerincét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján 

található Csoóri Sándor Alap keretében támogatott együttesek adatai kerültek letöltésre. 

  

Interjús kutatás 
Kérdőíves kutatás 

táncegyüttes 
vezető 

Kérdőíves kutatás 
"tapasztalati” 

szakértők 
Teljes elemszám 

Magyarország 8 139 175 322 

Románia 1 28 144 173 

Szlovákia 1 24 13 38 

Szerbia - 3 10 13 

Ukrajna 1 3 - 4 

Ausztria - 2 1 3 

Szlovénia 1 1 - 2 

Horvátország - 1 - 1 

Egyéb - 17 3 20 

Összesen: 12 218 346 576 
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Így ebből Kárpát-medencei szinten lehet átfogó képet kapni a „legaktívabb” együttesekről1. 

A primer adatgyűjtés keretében -  főleg a romániai, de ezzel együtt az összes többi 

szomszédos ország elemszám növelése során ezen együttesek elektronikus elérhetőségének 

legyűjtése megtörtént, és - a kutatási kérdőív számukra is el lett küldve (a direkt megkeresés 

hatására további válaszok érkeztek be). 

2. Ezeket az adattáblákat felhasználva, további másodelemzés céljából a statisztikai hivatalok 

adati alapján általános társadalmi adatok legyűjtése követte. Ezt a kutatási elemet 

kiegészítve szükséges még a gazdasági, és civil szervezeti szféra feltérképezése. Ennek 

magyarázata, mely szintén hipotetikus, hogy az aprófalvas, illetve rurális térségek számára a 

közösségi szervezetek, ezen belül a néptánc együttesek egyik fontos katalizátorai lehetnek a 

település életében. 

3. A társadalmi, és gazdasági elemzésén túl, nem elhanyagolható szempont, hogy a 21. 

században az együttesek milyen közösségi média platformmal rendelkeznek. Ezekből 

egyrészt további információt lehet szerezni, illetve nem utolsó sorban ennek hiánya, vagy 

éppenséggel minősége nagyban befolyásolja, hogy a helyi, vagy szélesebb körben élőket, - 

kiemelten a fiatalokat- hogyan tudják megszólítani, illetve mit közvetítenek feléjük. 

4. Interdiszciplináris szemléletű (pszichológia, szociológia, egyéb társadalomtudományok, 

kultúra, oktatás) szakirodalmak felkeresése, szakkönyvek beszerzése. Mind módszertan, 

mind pediglen szakspecifikus könyvek. Ennek felhasználása a tanulmányokban felhasználásra 

kerülnek. 

Az október 31-i végteljesítés során vállalt feladatok folytatatása történik. 

- adatfelvétel kvázi befejezettnek tekinthető abban az esetben, ha átadásra kerülnek  
a kitöltött papír alapú kérdőívek, akkor azok digitalizálásra kerülnek 

- adatbázis építése folyamatos 
- adatelemzés folyamatos 
- országonkénti esettanulmányok készítése a következő hónapban kezdődnek 
- kutatási zárójelentés szeptemberben készül 

A zárójelentés tartalmának kiegészítéséhez szükséges és elengedhetetlen elemnek 
tekinthető a tanulmányutak, műhelymunkák szakmai beszámolói, illetve a papír alapú 
kérdőívek rögzítése. 

                                                             
1
 Ez az elemszám természetesen nem tekinthető teljes körű adatforrásnak, azonban konkrét adatbázis nem 

érhető el, hogy pontosan Kárpát-medencei szinten mennyi aktív együttes működik. Hipotézisünk szerint ez 
tekinthető a minimális sokaságnak, mivel ezen együttesek pályázati forrást igényeltek működésükhöz. 


