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A KULTÚRA VILÁGA

Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl

A kutatási programról

Erdélyben a kulturális kataszter felmérése két régióra osztva történt. A csíkszeredai
Regionális és Antropológiai Kutatások Központja négy, a kolozsvári Max Weber
Társadalomkutató Alapítvány tizenegy megyében mért fel. Az alábbi térkép a Max
Weber TKA kutatási területét és kutatási pontjait mutatja be. A kutatási pontokat a
magyar nemzetiségûek arányát tartalmazó községsoros bontású térképre vetítettük
rá:

1. ábra

A kutatási pontok területi megoszlása
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A MWTK tehát a Maros és Brassó megyékre is kiterjesztett, Székelyföldön kívüli
területen, azaz a Partiumban, Bánságban és Erdély középsõ térségében, összesen
tizenegy megyében végezte a felmérést, amely területet az egyszerûség kedvéért a
továbbiakban Erdélynek nevezünk. A következõ elemzésben az Erdélyben feltárt
magyar kulturális intézmények fõbb jellemzõit mutatjuk be.

Az adatfelvételre 2003 június–júliusában került sor. A kutatás elsõ fázisában kü-
lönbözõ intézmény-nyilvántartások felhasználásával egy listát állítottunk össze a le-
kérdezendõ intézményekrõl; kérdezõbiztosainknak így megadott címeket, pontosan
megnevezett intézményeket kellett felkeresniük. Az adatfelvételre két ütemben ke-
rült sor. Az elsõ megbízatás során a kérdezõbiztosoknak három hét állt rendelkezé-
sükre a megadott szervezetek felkereséséhez és a kérdõívek kitöltéséhez. A kérdõív
kitöltése mellett minden szervezettõl további szervezetek neveit és címeit kérték, a
listáról esetleg lemaradt intézmények felderítése céljából. A második ütemben az
elsõ adatfelvételi periódusban fel nem keresett vagy el nem ért szervezetekhez még
egyszer kiküldtük a kérdezõbiztosokat, ám ez alkalommal a listát kiegészítettük az
idõközben feltárt intézménycímekkel. E módszernek köszönhetõen feltételezzük,
hogy kutatási régiónkban a lekérdezett kulturális intézmények száma megközelíti a
létezõ intézmények számát. Mivel azonban e két számnak egymáshoz közelítése
nagymértékben a kérdezõbiztosok felderítõ képességén is múlott, az egyes kisebb
térségekben feltehetõleg változó mértékben maradtak fel nem derített intézmények
is. A legjobban felderített megyék Beszterce-Naszód és Arad megye, a legkevésbé
feltérképezett térségként pedig feltétlenül meg kell említenünk Gyulafehérvárt és
környékét.

A továbbiakban a régió intézményeinek területi és tevékenységterület szerinti me-
goszlását, az intézményalapítások idõbeli alakulását, és az intézmények mûködésé-
nek fõbb jellemzõit tekintjük át. Ez utóbbi fejezet keretében sort kerítünk a mûkö-
dési forma, az ingatlanhasználat, az eszközellátottság, a személyzet és a gazdálko-
dás kérdéseinek tárgyalására.

Az intézmények területi és településtípusonkénti megoszlása

A felkeresett intézmények megyék közti megoszlását tekintve megállapíthatjuk, hogy
az egyes megyékben található kulturális intézmények száma rendszerint arányos a
megyében élõ magyar lakosság számával. Ez alól kivételt csak Kolozs megye ké-
pez, amelyben a szervezetek aránya messze meghaladja a vizsgált régió magyar la-
kosságának megyére esõ arányát. Míg a magyarok 17,7%-a lakik a megyében, az
összes szervezetek 29,4%-a található itt. Ez a magas arány természetesen nem annyira
a megyére, mint inkább az Erdély kulturális központját képezõ Kolozsvárra jellemzõ,
a megyén belüli szervezetek 78%-a ugyanis Kolozsváron található (azaz Kolozsvárt
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leszámítva a megye egésze a szervezeteit illetõen nem sokkal jobban ellátott, mint a
más megyék).1

2. ábra

1 Ugyancsak meghaladja a szervezetek aránya a magyar megyében található arányát Beszterce-Naszód
megyében, ez esetben azonban figyelembe kell vennünk, hogy ebben a megyében történt a legmé-
lyebbre ható adatgyûjtés, itt a legmagasabb a be nem jegyzett szervezetek aránya, azaz a kiugró ered-
mény ez esetben (részben legalábbis) a kimagasló kérdezõbiztosi buzgóságnak köszönhetõ.

Az intézmények megyénkénti megoszlása (%, N=894)
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Településtípusonként elemezve a lekérdezett intézmények megoszlását azt a nem meg-
lepõ eredményt láthatjuk, hogy városon sokkal magasabb az intézményekkel való el-
látottság: bár az erdélyi magyarság 45%-a él falun, a kulturális intézmények 69,5%-a
városon található. A városi intézmények nagy része a megyeközpontokban koncentrá-
lódik. Itt található az összes intézmény több mint fele (52%-a) is.

Településenként vizsgálva az intézmények megoszlását két kiugró centrumot lát-
hatunk, melyek együtt az összes intézmény 35%-át adják. A közép-erdélyi régió köz-
pontját képezõ Kolozsváron található az intézmények 23%-a (206 intézmény), a Par-
tiumban – az elõbbihez hasonló módon – a kulturális centrumot képezõ Nagyvára-
don az összes intézmények 12,2%-a (109 intézmény). Szatmárnémeti, Zilah, Besz-
terce, Nagybánya és Arad követik e két kulturális központot, összesen 15%-át tö-
mörítve a belsõ erdélyi intézményeknek. E második körbõl Szatmárnémeti ugrik ki
aránylag magasabb intézményszámmal (48 intézmény, 5,4%), a többiek kb. 20 in-
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tézménynek adnak otthont. A fenti hat településen a belsõ-erdélyi térség kulturális
intézményeinek pontosan a fele található.

3. ábra

A kisebb települések körében tipikusnak azok számítanak, amelyekben két vagy
egy intézmény mûködik.

1. táblázat

Az intézmények megoszlása a települések között

Az intézmények településtípusonkénti megoszlása
(N=892)

Falu
30%

Város
18%

Megyeközpont
52%

intézmények száma és aránya  
A további intézmények megoszlása  

 Intézmé-
nyek száma 

% Intézmény

/ település  

Települé-

sek száma  
Intézmények 

összesen  
% 

Kolozsvár  206  23,0  9 2  18  
2,017 

Nagyvárad  109  12,2  8 2  16  1,79  

Szatmárnémeti
 

48  5,4  7 3  21  2,35  

Zilah 23  2,6  6 10  60  6,72  
Beszterce  21  2,3  5 12  60  6,72  
Nagybánya  21  2,3  4 19  76  8,52  
Arad  19  2,1  3 15  45  5,04  
Nagykároly  15  1,7  2 37  74  8,29  
Temesvár  15  1,7  1 32  32  3,58  
Déva  13  1,5      
Összesen  490  54,8  Összesen   402  45,0  
 

A fôbb városokban található

Az intézmények tevékenységterület szerinti megoszlása

Az intézmények tevékenységterületének megállapításához és besorolásához az egy-
ségesen megállapított kategóriákat használtuk, vagyis az egyes intézményeket a négy
tágabb intézménykategórián belül (közgyûjtemények, kiadók/sajtó, mûvészeti intéz-
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mények és csoportok, valamint komplex tevékenységû kulturális intézmények) to-
vábbi típusokba soroltuk.

A Székelyföld nélküli Erdély kulturális intézményrendszerének legjellemzõbb vo-
nása az alacsony fokú szakosodottság, amennyiben a komplex kulturális tevékeny-
ségû szervezetek magas aránya az alacsony fokú specializáció jelének tekinthetõ,
hiszen az itt található összes intézmények 43,9%-át a komplex intézmények képe-
zik. Ez az arány magasabb a romániai átlagnál (azaz a székelyföldinél), és nagy-
mértékben fölötte áll a kárpát-medencei magyar intézmények átlagánál is (amely
36,9%). A komplex intézmények magas aránya másrészrõl természetesen a szako-
sodott intézmények hiányát jelenti. Ezek körén belül a romániai átlaghoz képest Er-
délyben is igen alacsony az „egyéb gyûjtemények” (tájházak, stb.), a színházak és a
táncmûvészeti intézmények aránya (ez utóbbinak a romániai átlaga magasabb a kár-
pát-medencei átlagnál is). Az ismeretterjesztõ-, honismereti-, helytörténeti szerve-
zetek aránya belsõ erdélyi és romániai szinten egyaránt messze elmarad a kárpát-
medencei magyar kulturális intézmények (a továbbiakban: kárpát-medencei) átlaga
mögött. Egyetlen intézménytípus van, amely esetében belsõ-Erdély jelentõsen meg-
elõzi mind a romániai, mind a kárpát-medencei átlagot: az írott sajtó intézményei-
nek aránya 12,6% a kárpát-medencei 9,7%-ához képest.

2. táblázat

Intézménytípusok száma és aránya Erdélyben, Romániában és a Kárpát-medencében

 Erdély  
N 

Erdély 
(%) 

Románia 
(%) 

Kárpát- 
medence (%)  

Könyvtár 94  10,5  10,8  11,5  
Levéltár  1 0,1  0,1  0,4  
Múzeum  23  2,6  2,8  2,6  

 4 0,4  1,9  2,2  
Könyvkiadó  20  2,2  1,7  2,7  
Sajtó  113  12,6  8,4  9,7  
Elektronikus média (rádió, tévé)  14  1,6  1,7  1,8  
Internetes honlapok  2 0,2  0,3  0,4  
Színház  16  1,8  3,1  3,6  

 91  10,2  11,0  10,7  
 33  3,7  6,2  5,8  

Irodalmi kör  9 1,0  1,3  1,2  
-, ipar -, fotó - és 

 
8 0,9  1,8  2,2  

 1 0,1  0,2  0,3  
Is -, honismereti / 
helytörténeti szervezetek  

42  4,7  4,9  7,9  

Komplex kulturális intézmények  423  47,3  43,9  36,9  
Összesen  894  100  100  100  
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A település típusonkénti bontásából kiderül, hogy a komplex intézmények inkább
városokra jellemzõek, mint falvakra. Falun viszont magas a közgyûjtemények ará-
nya, amit elsõsorban a szép számban mûködõ községi könyvtárak eredményeznek.
A mûvészeti intézmények kategóriájában a zene- és a táncmûvészeti csoportok falu-
helyeken nagyobb arányban fordulnak elõ, mint városon. A kiadók és a sajtó vi-
szont erõsen városi intézménytípus, a kiadók kizárólag a megyeközpontokban mû-
ködnek.

4. ábra

Intézménytípusok megoszlása településtípusonként  
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Az a tény, hogy a komplex intézmények inkább városon találhatók, mint falun,
megkérdõjelezi azt a korábbi feltételezésünket, miszerint a komplex intézmények a
specializálódás folyamatának egy kezdetibb fázisában állnának. Ehelyett vagy emel-
lett legalábbis hipotézis szintjén fel kell vetnünk annak a gondolatát is, hogy a komp-
lexitás az intézmények fejlõdésével nõhet, azaz korábban egy tevékenységterülettel
rendelkezõ intézmények további (második-, harmadik- stb.) tevékenységterülettel
bõvíthetik profiljukat, például könyvtárt létesítenek, kiadványokat adnak ki stb. Ilyen-
szerû intézmények lehetnek azok (és egyúttal e hipotézist látszanak alátámasztani)
a komplex intézmények, amelyek második tevékenységként ezeket a területeket emel-
ték ki (a komplex intézmények 12,8%-a).

A mûvelõdési házak típusához állnak közel azok a komplex intézmények, ame-
lyek második tevékenységi területként valamilyen mûvészeti csoport mûködtetését
jelölték be (17%-uk). A komplex intézmények 70%-a azonban nem jelölt be máso-
dik tevékenységterületet. Ezek kilétének megállapítására a tevékenységterületek sza-
bad megfogalmazású behatárolásait használhatjuk, amely válaszok elemzésébõl meg-
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állapítható, hogy e szervezetek jelentõs részét szerteágazó tevékenységû (és csak
részben kulturális) ifjúsági szervezetek képezik: középiskolákban és egyetemeken
mûködõ diákszervezetek, vallási ifjúsági szervezetek (Ifjúsági Keresztény Egyesü-
let és Dávid Ferenc Egyesület területi szervezetei), valamint politikai konnotációjú
ifjúsági szervezetek (MIDESZ, MIÉRT). Ezek együtt az összes komplex szerveze-
tek 20,5%-át képezik. E kategóriában találjuk a szintén komplex (és csak részben
kulturális) tevékenységû nõszövetségeket is.

3. táblázat

A komplex kulturális intézmények második tevékenységi területe

 %  N % 
 5,9  Könyvtár  24  5,7  

  Múzeum  1 0,2  
Kiadó, sajtó  6,9  Könyvkiadó  12  2,8  

  Sajtó  16  3,8  
  Elektronikus média  1 0,2  

 17,0  Színház  11  2,6  
   15  3,5  
   19  4,5  
  Irodalmi kör  10  2,4  
   2 0,5  
  

kör 
15  3,5  

Nincs második 
tevékenysége  

70,2  Nincs második tevékenysége  297  70,2  

Összesen  100   423  100  
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A kulturális intézmények megalakulása és bejegyzése

A kulturális intézmények alapításait tekintve az erdélyi intézményrendszer jellemzõ
vonásaként megállapítható, hogy a kárpát-medencei magyar intézményrendszer-
hez viszonyítva itt az intézmények jelentõsen nagyobb arányban újkeletûek: az
1989-es rendszerváltás után alakultak meg. E sajátosság oka, hogy a kommunista
évtizedek Erdélyben kevésbé kedveztek az intézményalapításnak, mint más orszá-
gokban, a régió kulturális intézményeinek csak 16,4%-a alakult meg ebben kor-
ban, szemben a kárpát-medencei 26,8%-os aránnyal. Az 1945 elõtti korszakban
alapított intézmények aránya nagyjából megegyezik a kárpát-medenceivel (6,5%,
illetve 6,3%).
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5. ábra

Intézménytípusonként vizsgálva az intézmények alapításának idõpontját kide-
rül, hogy 1945 elõtti alapítású intézmények legnagyobb arányban a közgyûjtemé-
nyek között találhatók, amelyeknek majd 10%-a 1918 elõtt alakult. Nagy arány-
ban alakultak továbbá közgyûjtemények 1945–1989 között is: az összes közgyûj-
temények mintegy 44,4%-a. Ez az eredmény nem meglepõ, hisz e kategóriában a
múzeumok mellett jelentõs számban találunk csak részben magyar jellegû könyv-
tárakat is.

A mûvészeti intézmények képezik azt a másik intézménytípust, amelynek jelentõs
része (24,4%-a) a szocialista évtizedekben alakult. A közgyûjteményekkel és mû-
vészeti intézményekkel szemben a kiadók/sajtótermékek és komplex intézmények
nagy arányban a 90-es évektõl kezdõdõen alakultak.

4. táblázat

Alakulás korszaka intézménytípusonként

 
Szervezet alapításának ideje (% )  

4.5 2.0 

16.4  

77.1  
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80.0  
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mények  
(N=108)  

Kiadók, 
sajtó 

(N=145)  
intézmények 

(N=193)  

Komplex 
intézmények 

(N=402)  

Összesen  
(N=848)  

1918 -ig 9,3  6,9  6,2  1,5  4,5  
1919 –1944  0,9  1,4  3,1  2,0  2,0  
1945 –1989  44,4  6,2  24,4  8,7  16,4  
1990 –2003  45,4  85,5  66,3  87,8  77,1  
Összesen 100  100  100  100  100  
 

Közgyûjte- Mûvészeti
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Településtípusonként vizsgálva az intézményalakulások korát azt találjuk, hogy
míg az 1945 elõtti alapítású intézmények falun és városon egyaránt 4–5%-ában for-
dulnak elõ, az 1945–1989 közötti alapítású intézmények háromszor nagyobb arány-
ban találhatók falun, mint városon (29,1% a 10,3%-hoz és 11,6%-hoz képest). Ez
az eredmény feltehetõen részben a községi mûvelõdési házakat takarja, részben a
népmûvészeti (elsõsorban tánc- és zenemûvészeti) csoportokat, amelyek létrejöttét
a kommunista hatalom nem akadályozta meg. Összegezve: ez utóbbi két megállapí-
tásból az a következtetés vonható le, hogy az 1945–1989 közötti periódus legin-
kább a falusi mûvészeti intézmények létrejötte számára kedvezett.

5. táblázat

Intézményalapítások kora településtípusonként

 Falu Város  Megyeközpont Összesen
1918 -ig 4,1  4,5  4,7  4,5  
1919 –1944  2,9  1,3  1,8  2,0  
1945 –1989  29,1  10,3  11,6  16,4  
1990 –2003  63,9  83,9  81,9  77,1  
Összesen  100  100  100  100  

Az intézményalapítások szempontjából a rendszerváltás utáni korszak a legfonto-
sabb, mivel a kulturális intézmények 77,1%-a jött létre 1990 után. A nemzetiségi
intézmények (és általában a civil intézmények) mûködésének több évtizedes korlá-
tozása után 1990-ben nagy szervezetalakulási hullám következett be. Erdélyben eb-
ben az évben alapítják meg a ma létezõ összes kulturális intézmény 11,4%-át – amely
arány magasabb a romániai átlagnál (amely 9,8%) és lényegesen magasabb a teljes
kárpát-medencei magyar kulturális intézményrendszer 1990-ben alapított szerveze-
teinek arányánál is (amely csak 6,6%).

Az intézményalapítás nem mindig jár együtt annak jogi bejegyzésével; az intéz-
ményalapítások gyakori forgatókönyve, hogy a megalakult szervezet egy ideig nem
bejegyzett szervezetként mûködik, és csak bizonyos idõ elteltével (az intézmény
mûködésének állandósulása után) kerül sor valamilyen jogi státus igénylésére. Ez
a forgatókönyv volt jellemzõ az 1990-es alapítási hullámra is, amikor az alapítá-
sok száma meghaladta a bejegyzések számát. A szervezetalapítások további dina-
mikáját nézve azt látjuk, hogy a kezdeti szervezetalapítási hullám után az éven-
kénti alapítások száma 1991-ben hirtelen csökken, ekkor ugyanis az intézmények
bejegyzési aránya megelõzte az alapítások arányát. A bejegyzések ez évi magas
aránya azt jelzi, hogy ekkor rendezõdik az újonnan alakult, illetve a korábbi ala-
pítású, de a rendszerváltás után újra életre keltett intézményrendszer egy részének
jogi helyzete. 1992-tõl az alapítások aránya ismét enyhén nõ, majd fokozatosan
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tovább csökken, évente 4–6% között maradva. A hivatalos bejegyzések aránya egé-
szen 1995-ig kevesebb, mint a megalakulások számaránya. 1996-tól kezdõdõen
azonban ismét megelõzi a bejegyzések arányát, a jogi helyzet tisztázására irányuló
igényt valószínûleg az is elõmozdította, hogy a magyarországi kormányváltás után
szigorodtak a magyarországi közalapítványok pályázati feltételei. Ez évtõl
kezdõdõen a bejegyzések aránya a mai napig az alapítások aránya fölött maradt,
ami azt jelzi, hogy az erdélyi magyar kulturális intézményrendszer szereplõinek
jogi helyzete fokozatosan rendezõdik.

6. ábra

Figyelemre méltó, hogy az 1998-as mélypont után 1999-tõl kezdõdõen az intéz-
ményalapítások száma ismét növekedni kezd, és ez a növekedési trend napjainkig
tart. E periódus sajátossága, hogy a kilencvenes évek kezdetétõl eltérõen a hivatalo-
san bejegyzett intézmények aránya folyamatosan magasabb a be nem jegyzett in-
tézményeknél, vagyis mára megváltozott az intézményalapítás kilencvenes évek elsõ
felében domináns forgatókönyve: többségben vannak azok az alapítások, amelyek
közvetlenül a jogi bejegyzéssel kezdõdnek. Ezt elõsegíti az a tény is, hogy idõköz-
ben a bejegyzések könnyítése irányába módosult a nonprofit szervezetek bejegyzé-
sére vonatkozó törvénykezés is.

Az évenkénti intézményalapításokat intézménytípusonként vizsgálva választ ka-
punk arra a kérdésre, hogy az 1999-cel kezdõdõ intézményalapítási trend keretében
melyik intézménytípus dominál. Megállapíthatjuk, hogy e periódusban az alapítá-
sok növekedése elsõsorban a komplex intézményeknek tudható be, valamivel ki-
sebb mértékben pedig a kiadóknak/sajtótermékeknek.
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7. ábra

Az intézmények mûködésének általános jellemzõi

Mûködési forma

Az állami költségvetéstõl szervezetileg és gazdaságilag független, „saját lábon”
álló intézmények nagy arányát általában pozitívumként szoktuk emlegetni. Az ön-
állóság ára azonban másrészrõl a gazdasági bizonytalanság, kiszolgáltatottság a
sokszor távoli (rendszerint magyarországi) pályázati rendszereknek, az azokat meg-
határozó személyi- és politikai konkjunktúráknak stb., amelyekhez viszonyítva a
költségvetési mûködési forma biztonsága akár kívánatos is lehet. Aligha tudnánk
megmondani, hogy milyen arányban lenne szükség a költségvetési szervezetekre
a kulturális intézményi szférán belül. Az eredményekbõl azonban kiderül, hogy a
kulturális intézmények mûködési formája tekintetében a közép- és nyugat-erdélyi
régió egyik sajátossága a költségvetési szervezetek relatív alacsony aránya. Ez az
arány 10%-kal marad el a teljes kárpát-medencei magyar intézményrendszer költ-
ségvetési intézményeinek 25,6%-os arányától és 12,5%-kal a székelyföldi költ-
ségvetési intézmények arányától. A költségvetési formával ellentétben az alapít-
ványi forma nagyobb arányban fordul elõ, mint általában a teljes határon túli in-
tézményrendszeren belül (az összes intézmények 15,5%-a). Leggyakoribb az egye-
sületi forma, az összes intézmény majd egyharmada ilyen formában mûködik, leg-
ritkább azonban a gazdasági szervezet formájában mûködõ kulturális szervezet
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(az összes intézmény 4,8%-a). Az elemzett intézmények egyharmadát nem lehet
besorolni e négy kategóriába, ezek az „egyéb társadalmi szervezet", illetve „be
nem jegyzett szervezet” kategóriák között oszlanak meg. Ez utóbbi válaszalterna-
tívák esetén lehetõség volt szabad megfogalmazásban rögzíteni a helyzetet. Ezek
elemzésébõl kiderül, hogy az e gyûjtõkategóriákba sorolt szervezetek nagy része
olyan más, nagyobb szervezet (egyházak, oktatási intézmények, RMDSZ, EMKE)
mellett vagy annak keretében mûködnek, amely mûködését tekintve önálló szer-
vezetnek tekinthetõ (legalábbis kérdezõbiztosaink így ítélték meg a helyzetet). Jo-
gilag azonban vagy fiókszervezet vagy más szervezet biztosít törvényes keretet
mûködésük számára (az egyéb társadalmi szervezetek 52%-a része valamely más,
kulturális gyûjtõszervezetnek, míg a teljes erdélyi intézményrendszert tekintve ez
az arány csak 31,8%).

8. ábra

A költségvetési intézménytípus a közgyûjtemények esetében a leggyakoribb, ezek
több mint fele költségvetési intézménynek minõsül (54,7%). Elsõsorban a könyvtá-
rak mûködnek költségvetési intézmények formájában: az összes költségvetési in-
tézmény 35%-a könyvtár, további 30%-a komplex intézmény, 7%-a pedig múzeum
(ami az összesen 23 erdélyi múzeum több mint háromnegyedét jelenti). Az alapít-
ványi és egyesületi forma a komplex kulturális intézmények körében a leggyako-
ribb. A gazdasági szervezet mint mûködési forma szinte kizárólag csak a kiadók és
a sajtó intézményei esetében fordul elõ, az e kategóriába sorolt intézmények 27%-a
mûködik profitorientált, piaci intézményként (a gyakoriság sorrendjében: a gazda-
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sági szervezetek 44%-át az írott sajtó, 33%-át a könyvkiadók, 12%-át az elektroni-
kus sajtó képezi). Egyéb társadalmi szervezetek és be nem jegyzett szervezetek for-
májában elsõsorban a mûvészeti szervezetek és csoportok mûködnek.

6. táblázat

A szervezetek mûködési formája tevékenységterület szerint

 Kiadók, 
sajtó  szervezetek  

Komplex 
kulturális 

intézmények
 

Költségvetési intézmény  54,7  10,9  5,7  9,6  
Alapítvány  6,0  15,3  7,8  21,9  
Egyesület  14,5  19,0  29,5  41,6  
Gazdasági szervezet  0,9  27,0  0 0,7  
Egyéb társadalmi szervezet  12,0  9,5  16,6  10,3  
Egyéb nem bejegyzett 
szervezet  

12,0  18,2  40,4  15,8  

Összesen 100  100  100  100  
 

mények
Közgyûjte- Mûvészeti

A közép- és nyugat-erdélyi régióban megkérdezett szervezetek fele nyilatkozta
azt, hogy jogi értelemben önmaga mûködtetõje, és ez az arány igen közel áll mind a
székelyföldi, mind a teljes kárpát-medencei magyar intézményrendszeren belüli
arányhoz.

9. ábra
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Régiónk sajátossága – e kérdés tekintetében – a helyi önkormányzatok által mû-
ködtetett szervezetek alacsony aránya mind a székelyföldi, mind a teljes kárpát-me-
dencei magyar intézményrendszerhez viszonyítva (és bár kisebb mértékben, de a
megyei tanács által fenntartott intézményekrõl is ugyanez mondható el). Valószínû-
leg közvetlenül ebbõl a sajátosságból következik, hogy az önkormányzatok által mû-
ködtetett szervezetek alacsony aránya az egyházak által mûködtetett szervezetek ré-
vén kompenzálódik.

Érdekes kép rajzolódik ki e kérdést illetõen, ha a mûködtetõket a települések ma-
gyar lakosságának aránya szerint vizsgáljuk: a helyi önkormányzatok által mûköd-
tetett intézmények magas arányban a nagyrészt magyar lakosságú vagy legalábbis
magyar többségû településeken mûködnek/mûködhetnek, de az egyházak által mû-
ködtetett intézmények is inkább a magyar többségû településeken találhatók. Leg-
hátrányosabb helyzetben a szórványmagyarság által lakott települések intézményei
vannak, amelyek körében az „önmagukat mûködtetõ” (de semmilyen stabilabb és
nagyobb szervezet intézményesült támogatását nem élvezõ) szervezetek a leggya-
koribbak.

7. táblázat

A kulturális intézmények mûködtetõi a település magyar nemzetiségû lakóinak aránya szerint *

 0–20% 20–50% 50–80% 80–100 % 
Önmaga  54 ,5 52 ,9 50 ,5 40 ,4 
Állam 4,5 2,9 4,3 3,3 
Területi  
önkormányza t  

4,5 3,8 0 0,7 

Helyi önkormányza t 4 3,1 18 ,3 37 ,1 
Egyház 16 ,5 23 ,8 30 ,1 15 ,2 
Alapítvány  10 ,5 9,8 2,2 6 
Egyéb 21 ,5 9,3 8,6 7,3 

* Az adott kategóriájú települések közül a megfelelõ százaléknyi nyilatkozta, hogy mûködtetõje ön-
maga vagy az állam stb. Mivel több lehetséges válasz volt, az oszlopok adatainak összesítése nem kell
a 100%-ot elérje.

A megyei önkormányzat által mûködtetett néhány szervezet – érthetõ módon –
inkább a megyeközpontokban található, ugyanakkor a helyi önkormányzatok által
mûködtetett szervezetekkel inkább a falvakban találkozhatunk.

A mûködtetõkkel kapcsolatban tehát megállapítható, hogy a közép- és nyugat-er-
délyi régióban a kulturális intézményrendszernek feltételezhetõen legstabilabb ré-
sze fõleg a magyar többségû falvakban található, ahol a helyi önkormányzatoknak
módjukban áll e szervezetek mûködtetése.
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8. táblázat

A szervezetek mûködési formája településtípusok szerint

Ingatlanhasználat

Bármely intézmény folyamatos mûködése nagymértékben függ a rendelkezésre álló
ingatlanépületek meglététõl. Legnagyobb biztonságot a saját tulajdonban levõ in-
gatlan nyújt, amely mentesíti az intézményt a kiadások rendszerint tetemes részét
képezõ bérleti díjtól. Ugyancsak stabilitást nyújthat egy intézmény mûködése szá-
mára, ha valamilyen állami, önkormányzati, esetleg egyházi épületben található he-
lyiség(ek)hez elõnyös módon juthatnak hozzá.

Az általunk felkeresett intézmények közel 10%-a (9,5%) abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy saját tulajdonú ingatlannal rendelkezik. Ez az arány szinte egybe-
esik a teljes kárpát-medencei magyar intézményrendszeren belüli hasonló aránnyal
(9,4%). A legtöbb intézmény mûködése számára valamely helyi egyház biztosít le-
hetõséget, helyiséget (32,8%). A helyi önkormányzat a szervezetek 16,8%-a szá-
mára nyújt mûködési teret, az állam ugyanakkor 8,8%-át támogatja.

Az ingatlanhasználattal kapcsolatosan a válaszadók egynegyede azonban sajnála-
tos módon az „egyéb” kategóriába került. Ez az eredmény azt jelzi, hogy a gyakori
tulajdonformák kimaradtak az általunk felkínált válaszlehetõségek közül. Az „egyéb”
tulajdonosra vonatkozó nyílt kérdésre részleges választ kaphatunk. Ezekbõl kide-
rült, hogy Erdélyben az összes kulturális intézmények 10,2%-a valamelyik szerve-
zeti vezetõ vagy tag magánlakásán mûködik. Magánlakást bérel a további 2%-uk –
vagyis az összes szervezetek 12,2%-a magánlakásban mûködik. A nyílt kérdésekre
kapott válaszokból kiderül, hogy a szervezetek további 2%-a a helyi RMDSZ szék-
házában talált otthonra.

 

 Falu  Város  Megyeközpont
 

Önmaga  41,9  57,8  53,7  
Állam 2,3  5,2  3,6  
Területi 
önkormányzat  

1,1  2,6  4,3  

Helyi önkormányzat  30,6  5,8  0,9  
Egyház  25,3  14,3  21,3  
Alapítvány  4,5  8,4  10,8  
Egyéb  7,5  16,2  12,4  
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9. táblázat

Kinek a tulajdonát képezi az ingatlan, ahol a szervezet mûködik (%)

Intézmény saját tulajdona 9,5  
Állam 8,8  
Területi ön kormányzat (megyei)  3 
Helyi önkormányzat  16,8  
Egyház  32,8  
Alapítvány  2,6  
Egyéb  24,9  

 10,2  
       Egyéb: bérelt magánlakás  2,3  
       Egyéb: RMDSZ  2 
Összesen  100  

ô

Nem kaphattunk választ viszont arra a kérdésre, hogy a szervezetek mekkora há-
nyada bérli a mûködéséhez szükséges helyiséget, és mekkora hányada használhatja
azt ingyen.

Megvizsgálva, hogy a saját tulajdonú ingatlan melyik intézménytípus körében gya-
koribb, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a közgyûjtemények és a sajtó intéz-
ményei átlagon felüli arányban folytatják tevékenységüket saját tulajdonú ingatlan-
ban, a mûvészeti intézmények viszont a legkisebb arányban (amit magyaráz az a
tény, hogy ezek között van a legtöbb nem bejegyzett intézmény). E kategórián belül
az ide sorolt ismeretterjesztõ-honismereti intézmények tulajdonában van a legtöbb
saját tulajdonú ingatlan.

10. táblázat

Az egyes intézménytípusok hány százaléka mûködik saját tulajdonú ingatlanban

 14,9  
Kiadók, írott és elektronikus sajtó  12,9  

 5,2  
Komplex kulturális intézmények  9,7  
Összes intézmény  9,9  

û

û

A mûködés szempontjából szintén fontos információ, hogy az egyes intézmények
egyedül vagy másokkal közösen használják a rendelkezésükre álló ingatlanokat. Ered-
ményeink szerint Erdélyben a megkérdezett intézmények 59,4%-a más intézmények-
kel közösen használja az ingatlant (ez persze még jelenthet külön helyiségeket is).
Az irodalmi körök kivétel nélkül más intézmények mellett mûködnek, de az elekt-
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ronikus média és a színházak, valamint a zene-, ismeretterjesztõ- és táncmûvészeti
csoportok esetében is magas ez az arány; alacsony viszont a könyvkiadók körében
(ezek nagyrészt gazdasági egységek), valamint két internetes honlap is önállóan mû-
ködik egy ingatlanban.

11. táblázat

Osztozik-e valakivel az ingatlan használatán?

 Igen  Nem  Összesen
 

Levéltár 100,0   100  
Irodalmi kör 100,0   100  
Elektronikus média (rádió -tévé)  75,0  25,0  100  
Színház  73,3  26,7  100  

 69,7  30,3  100  
-, honismereti 

szervezetek  
67,5  32,5  100  

 66,7  33,3  100  
Könyvtár  62,6  37,4  100  
Sajtó  60,9  39,1  100  
Komplex kulturális intézmények  60,4  39,6  100  

 50,0  50,0  100  
Múzeum  47,8  52,2  100  

-, ipar -, fotó -
 

42,9  57,1  100  

Könyvkiadók  31,6  68,4  100  
Internetes honlapok 0,0  100,

0 
100  

Összes intézmény 59,4  36,7  96,1* 
 
* 3,9% a hiányzó válaszok aránya 

û
ô

û

û

ô û
û

A felkeresett intézmények képviselõinek 21%-a úgy gondolja, hogy az intéz-
ménye mûködésének helyet adó ingatlan mûemlék jellegû.

A mûködés helyéül szolgáló intézmények 32,7%-a nagyobb, 24,4%-a pedig ki-
sebb felújítást tart szükségesnek, míg 36%-a nem igényel felújítást. A legtöbb in-
tézmény (az összes intézmény 14,3%-a) 100 millió és 1 milliárd lej közötti összeget
tart elegendõnek a mûködéséül szolgáló intézmény felújításához. Az intézmények
7%-a 1 milliárd lejnél nagyobb összegbõl tudná felújítani székházát, míg 5,7% vi-
szont 100 millió lejnél kevesebbõl is.
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Eszközellátottság

Az alapvetõ eszközökkel való ellátottság az ingatlanhoz hasonlóan fontos az in-
tézmények mûködéséhez. Ez esetben a kérdést úgy tettük fel, hogy azt is rögzí-
teni tudjuk, ha egyes eszközöket a vizsgált szervezetek ugyan nem birtokolnak,

 N Van az 
intézmény  

tulajdonában

Nem 
tulajdona,  

de  használja  

Nincs  és  
nem is  

használja

Összesen  

Telefonvonal 743 30 47 ,4 22 ,6 100 
Mobil telefon 737 17 ,1 14 ,1 68 ,8 100 
Fax 738 22 ,5 34 ,4 43 ,1 100 
 

 N Van az 
intézmény 

tulajdonában
 

Nem 
tulajdona, 

de használja  

Nincs és 
nem is 

használja  

Összesen  

Fénymásoló 741  21,9  33,7  44,4  100  
Számítógép  748  41,6  32,9  25,5  100  
Nyomtató  745  34,6  31,5  33,8  100  
CD-meghajtó  743  33,5  24,8  41,7  99,9  
CD-író 733  17,3  13,2  69,4  100  
Szkenner  737  18,9  16  65,1  99,9  
Szerver  728  9,3  8,4  82,3  100  
 

 N Van az 
intézmény 

tulajdonában
 

Nem 
tulajdona, 

de használja  

Nincs és 
nem is 

használja  

Összesen  

Projektor  728  6 5,8  88,2  100  
Videoprojektor  727  3 3,3  93,7  100  
Televízió  736  18,1  19,7  62,2  100  
Magnetofon 731  20,1  17,2  62,7  100  
Videokészülék (-lejátszó)  735  15,4  16,7  67,9  100  

Videokamera  728  5,8  5,6  88,6  100  
 730  8,4  8,9  82,7  100  

CD-lejátszó 729  12,3  10  77,6  99,9  
 

ô

12. táblázat

A szervezetek kommunikációs eszközökkel való ellátottsága

13. táblázat

Számítástechnikai és irodai eszközökkel való ellátottság

14. táblázat

Audiovizuális eszközökkel való ellátottság
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de sajátjukként használnak. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy számos intéz-
mény valamilyen állami vagy önkormányzati intézmény tulajdonát képezõ eszkö-
zöket szabadon használ fel tevékenységei során. Ez esetekben tehát az eszközel-
látottságot illetõen közelebb járunk a valósághoz, ha e szervezeteket jól ellátot-
taknak tekintjük. A következõ táblázatok az egyes eszközök elterjedtségét tartal-
mazzák.

15. táblázat

Gépjármû, speciális szakmai eszközök, egyéb eszközök

 N Van az 
intézmény 

tulajdonában
 

Nem 
tulajdona, 

de használja  

Nincs és  
nem is 

használja
 

Összesen

 729  14  12,5  73,5  100  
Speciális szakmai eszközök  630  19,5  6,2  74,3  100  
Egyéb eszközök  628  7 1,3  91,7  100  
 

û

Elmondható tehát, hogy a legtöbb szervezet egy telefonvonallal (87,3%) és egy
számítógéppel (74,5%), illetve majdnem ugyanennyien egy nyomtatóval (66,2%)
rendelkeznek.

Ha azonban a tulajdonukban levõ eszközöket nézzük, a saját telefonvonallal ren-
delkezõ szervezetek a megkérdezettek mindössze 30%-át képezik (a többiek tehát
valamilyen más intézmény telefonját használják). A számítógépek esetében ennél
jobb az arány, a megkérdezett szervezetek 41,6%-a saját számítógéppel rendelke-
zik, 34,6%-a saját nyomtatóval (könnyebb tehát egy nyomtatót szerezni, mint saját
telefonvonalat igényelni).

Legritkább eszközöknek a videoprojektor, a videokamera, a digitális fényképezõgép
és a saját szerver bizonyult. Saját gépjármûvel a szervezetek 14%-a rendelkezik.
Valamilyen további, speciális szakmai eszközt az intézmények 19,5%-a birtokol. In-
ternet kapcsolattal a kérdezettek 36,8%-a rendelkezik.

16. táblázat

Rendelkezik-e internetkapcsolattal? (%, N=894)

Nem  58,7  
Igen  36,8  
           Teljes  32,2  
           Csak e -mail 4,6  
Nincs válasz  4,5  
Összesen  100  
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Gazdálkodás

A szervezetek gazdálkodására és bevételeire vonatkozó kérdések körében számítot-
tunk leginkább a gyakori válaszmegtagadásokra. A tényleges elutasítások aránya
azonban – megelégedésünkre – Romániában szintén alacsony, míg a teljes kárpát-
medencei magyar intézményrendszer körében a szervezetek 27,2%-a tagadta meg a
válaszadást, ez az arány a régiónkban 23,2% volt, a Székelyföldön pedig 22,2%.
Míg a válaszadók száma a két térségben nagyjából megegyezik, a 2002-ben bevé-
tellel is rendelkezõk aránya már eltérõnek bizonyult: Erdélyben 58%, a Székelyföl-
dön viszont 65%. Megjegyzendõ, hogy ez a különbség származhat a be nem jegy-
zett intézmények nagyobb arányú lekérdezésébõl – hiszen mint tudjuk, jogi státus
nélkül jóval nehezebb támogatásokhoz jutni.

17. táblázat

Bevétellel rendelkezõ intézmények (%)

A bevétellel rendelkezõ intézmények aránya tehát a Székelyföldön magasabb. A
kulturális intézményrendszer össztámogatásának sokkal nagyobb mennyisége jut
ugyanakkor Közép- és Nyugat-Erdélybe, mint a Székelyföldre. A romániai magyar
kulturális intézmények saját bevallásuk szerint 2002-ben összesen megközelítõleg
1005 milliárd lejbõl gazdálkodtak (ez körülbelül 25 millió eurónak megfelelõ összeg
volt), amely összegnek 83,1%-a erdélyi intézmények bevétele volt. E nagynak tûnõ
aránytalanság azzal indokolható, hogy – bár a szervezetek száma a két kutatási ré-
gióban megközelítõleg egyenlõ (a lekérdezett szervezetek 53%-a erdélyi, 47%-a szé-
kelyföldi) – az erdélyi régió mégis több mint kétszer annyi megyét foglal magába,
mint a székelyföldi, ez pedig nagyobb számú jobban támogatott városi és megye-
központi intézményt jelent.

A bevételek forrásai

A bevételek forrásaira részletes kérdésblokk segítségével kérdeztünk rá, és így a be-
vételek 31 különbözõ forrása volt rögzíthetõ. A bevételek forrásonkénti összeg for-

Volt-e 

bevétele 

-Erdély 

és a Partium 

Székelyföld Határon túli 

magyar 

intézményrendszer 

Nem volt 18,8 12,8 13,9 

Volt 58 65 58,9 

Nem válaszol 23,2 22,2 27,2 

 

Belsô
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májában kerültek rögzítésre, ezek összesítése alapján (amely végösszeg azonban már
alig több mint felét éri az összbevételre kapott összegnek, azaz a bevételek majd-
nem fele e részletezõ kérdésnél már kimaradt) az összes bevételek 11,7%-a szárma-
zik saját forrásokból, 88,3%-a pedig támogatásokból.

A valamilyen saját forrásból származó bevételek között két forrás szerepel a
leggyakrabban: a tagdíjakból, valamint a saját kulturális tevékenységekbõl származó
bevételek (22,9%, illetve 21,4%). Saját vállalkozói tevékenységbõl vagy ingatlan
bérbeadásából származó bevételeket már jóval ritkábban említenek, a szervezetek
6,9%, illetve 6,8%-a esetében.

18. táblázat

A saját forrásból származó bevételek típusai

Saját források típusai Említés 

gyakorisága (%) 

N 

Tagdíjak bevétele 22,9 647

 Kulturális tevékenységek bevétele 21,4 645

 

Vállalkozási tevékenység 6,9 639
Ingatlan bérbeadásából 6,8 644

Egyéb bérleti díjak 1,7 64
Ingatlan értékesítés 0,2 64

A támogatásokból kapott bevételek nagyobb része hazai forrásokból származik (a
teljes összeg 64,5%-a), ezt a magyarországi valamint az egyéb külföldi támogatá-
sok követik (26,3%, illetve 9,1%).

19. táblázat

A támogatások megoszlása azok származási országa szerint

Támogatások forrása A teljes erdélyi 

Hazai forrásokból 64,5 

Magyarországi 

forrásokból 

26,3 

Külföldi forrásokból 9,11 

bevételbôl (%)
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Az alábbi táblázat a bevételi források típusainak további részleteit tartalmazza. Az
egyes cellákban az illetõ típusú forrás említési gyakorisága szerepel, az alapsokaságot
cellánként a válaszadó intézmények képezik (az egyes cellákra az esetszámok 619–
643 között változnak). Az egyszerûség kedvéért csak az 5%-ánál gyakrabban említett
forrásokat figyelembe véve: leggyakrabban a magyarországi közalapítványi pályáza-
tokat említik (24,3%), ezt a hazai egyéni adományok (18,7%), hazai „egyéb” támoga-
tások (13,8%) és hazai közalapítványi pályázatok (13,4%) követik. Szintén jelentõs
arányban említik a magyarországi állami pályázatokat (10,3%), a hazai önkormány-
zatoktól nem pályázati úton elnyert támogatásokat (10,2%), valamint még kisebb mér-
tékben a hazai állami pályázatokat (6%). A forrásokat országonként – az említés gya-
korisága szerint – csoportosítva a következõ táblázatot kapjuk:

20. táblázat

A támogatások típusai országonként (adott forrástípus említési gyakorisága)

Ország  Forrás típusa  Forrás említési 
gyakorisága (%)  

Hazaiak  Egyéni adomány  18,7  
 Egyéb támogatás  13,8  
 Hazai közalapítvány  13,4  
 Önkormányzati, nem 
pályázati úton  

10,2  

 Egyházi  9,4  
 Önkormányzati, 
pályázati úton  

6,1  

 Állam pályázat  6,0  
Magyarországiak  Közalapítványi pályázat  24,3  

 Állami pályázat  10,3  
 Egyéni adomány  2,9  
 Civil szervezetek 
pályázatai  

2,1  

Külföldi Egyéni adomány  4,2  
 Civil szervezet nem 
pályázat  

2,1  

 Közalapítvány pályázati 
úton  

1,8  

 Egyházi  1,5  
 Civil szervezet pályázat  1,1  

A hazai és magyarországi bevételi források között a legszembetûnõbb különbség,
hogy míg a magyarországi források döntõen pályázati formában mûködnek, a hazai
források elosztási rendszere erõteljesen személyes kapcsolatokra épül, amint azt az
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„egyéni adományok” mint forrástípus leggyakoribb említése jelzi. Az egyéni ado-
mányokat követõ „egyéb támogatások” részben szintén ilyen jellegû támogatásokat
fedhetnek, akárcsak a nem pályázati úton kapott önkormányzati támogatások. Ez
utóbbi két forrástípus másrészt feltehetõen a költségvetési intézmények hazai nor-
matív támogatásait is tartalmazzák. A hazai forrástípusok említési gyakoriságai azon-
ban mindenképpen a hazai pályázati rendszer fejletlenségét jelzik.

A kismértékû külföldi (azaz nem hazai és nem is magyarországi) források köré-
ben szintén az egyéni adományozások fordulnak elõ leggyakrabban.

A bevételek nagyságrendje

A bevételeket négy kategóriába csoportosítottuk annak érdekében, hogy átfogó ké-
pet alkothassunk az egyes szervezetek bevételeinek nagyságáról. Nevezzük „sze-
gény” szervezeteknek a 10 millió lej alatti éves bevételû szervezeteket, ezek az összes
válaszadó szervezetek 21%-át alkotják. 10–100 millió közötti bevétellel rendelke-
zett a szervezetek 32%-a (nevezzük ezeket „közepesen” gazdag szervezeteknek).
100 millió–1 milliárd lej közötti bevétele volt a szervezetek 16%-ának („gazdag”
szervezetek), míg 7%-uk több mint 1 milliárd lej fölötti bevétellel rendelkezett („dús-
gazdag” szervezetek)

10. ábra
Bevétel nagysága a válaszolók körében (N=687)

Nem volt bevétele 
24% 

10 millió lej alatt
21% 10–100 millió lej között

32% 

100–1000 millió lej között 
16% 

1 milliárd lej fölött
7% 

A bevételek intézménytípusonkénti megoszlása

A bevételek intézménytípusok közötti megoszlását két módon is megvizsgáltuk. Egy-
részt kiszámoltuk, hogy a felmért intézmények teljes bevételének összege hogyan
oszlik meg a fõbb intézménytípusok között. E módszerrel számolva kiderült, hogy
a kulturális intézmények mûködését szolgáló teljes bevételek összegének 81%-a a
komplex intézményekhez került, második helyen a kiadók/sajtótermékek szerepel-
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nek a bevételek összegének 9%-ával, majd a közgyûjtemények következnek 6%-kal
és a mûvészeti intézmények 4%-kal.

11. ábra

Teljes bevételek megoszlása intézménytípusok szerint (N=687)

6% 

Kiadók, sajtó
9% 

4% 

Komplex intézmények 
81% 

Mûvészeti intézmények

 

Közgyûjtemények

Másrészt megnéztük, hogy a fõbb intézménytípusokon belül milyen mértékben
oszlanak meg az egyes bevételek nagyság szerint, a korábban már bemutatott sze-
gény, közepesen gazdag, gazdag és dúsgazdag bevétel-kategóriákat alkalmazva.

12. ábra

Bevételek intézménytípusonként (%, N=687) 

37.2 

13.2 

38.4 

18.6 

19.8 

16.0

26.5

19.5

26.7 

34.9 

21.9

37.8 

10.5

22.6 

9.3 

18.3

5.8 

13.2 

4.0

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Kiadók, sajtó 

Komplex intézmények 

Nem volt bevétele 10 millió lej alatt 10–100 millió lej között 100–1000 millió lej között 1 milliárd lej fölött 

Mûvészeti intézmények

Közgyûjtemények
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Az ábrán két szegényebb és két gazdagabb intézménytípus rajzolódik ki. A mûvé-
szeti intézmények és a közgyûjtemények körében találhatjuk a legtöbb bevétel nél-
küli intézményt (38,4% és 37,2%), a bevétellel rendelkezõ mûvészeti intézmények
között a kispénzûek vannak többségben (26,5%), a dúsgazdag intézmények pedig a
legkisebb arányban fordulnak elõ. A mûvészeti intézményektõl a közgyûjtemények
bevétel-megoszlása csak annyiban tér el, hogy ezek esetében a bevétellel rendel-
kezõ intézmények között a közepesen gazdag intézmények vannak többségben
(27,6%).

A két gazdag intézménytípus bevételének eloszlása hasonló, körükben relatíve ke-
vés a bevétel nélküli vagy a kis bevételû intézmény, legtöbbjük közepesen gazdag
(a komplex intézmények 37,8%-a, a kiadók/sajtó 34,9%-a) és a másik típushoz ké-
pest több közöttük a nagyon gazdag intézmény.

A bevétel összetétele fõbb intézménykategóriánként

Az önállóságot biztosító saját bevételek – mint az várható volt – a legtöbb gazda-
sági szervezetet magába foglaló kiadók/sajtó kategóriájába tartozó intézmények ese-
tében a legmagasabbak: összes bevételük több mint háromnegyedét saját tevékeny-
ségbõl nyerik. A másik három típusnál, e bevételforma csak a teljes bevétel kiegé-
szítéseként szerepel, és feltehetõleg kulturális tevékenység bevételeibõl, illetve tag-
díjakból állhat. A komplex intézmények esetében a saját tevékenységbõl származó
bevételek látszólag jelentéktelenek (a teljes bevételnek csak 1,5%-át képezik), ám a
nagy intézményszám és az intézményrendszer komplex intézményekre esõ része miatt
ez is jelentõs összegre rúghat.

21. táblázat

A bevételek megoszlása intézménytípusonként

 Saját 
 

Támogatásból  Összesen  

22,6  77,4  100  
Kiadók 77,2  22,8  100  

 12,8  87,2  100  
Komplex intézmények  1,5  98,5  100  
Mûvészeti intézmények

Közgyûjtemények
tevékenységbôl

A támogatásból származó bevételek a közgyûjtemények esetében majd teljes egé-
szében (98,1%-ban) hazai forrásokból származnak (költségvetési intézmények). A
kiadók/sajtótermékek ezzel szemben támogatásaik több mint felét Magyarországról
szerzik (támogatásból szerzett bevételeik 55,9%-át) és az egyéb külföldi források
elnyerése terén is õk vezetnek (11,098%). A mûvészeti intézmények támogatásból
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származó bevételeinek kétharmada hazai, egyötöde magyarországi és egytizede Ma-
gyarországon kívüli külföldi eredetû; ettõl az összetételtõl a komplex intézmények
térnek el a magyarországi bevételek némileg magasabb aránya miatt (28,1%).

22. táblázat

A támogatások megoszlása a forrás országa szerint

 Hazai Magyarországi Egyéb külföldi  Összesen  

98,1  1,7  0,1  100  
Kiadók  32,2  55,9  11,9  100  

 69  21,9  9,1  100  
Komplex intézmények  62  28,1  9,9  100  
 

Közgyûjtemények

Mûvészeti intézmények
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