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Összefoglalás 

 

Az Európai Unió egy igazi „multi nyelvű” intézmény, amely támogatja az „egy közösség több 

eltérő kultúra/nyelv” eszméjét, vagyis a multikulturalizmust. Tanulmányomban megvizsgálom, 

hogy a hivatalos nyelven kívül milyen nyelveket támogatnak a közgyűjteményi intézmények 

honlapjai? Van-e összefüggés az adott ország etnikai, idegenforgalmi adataival a honlapokon 

használt nyelveknek. Vagyis kísérletet teszek a multikulturalizmus nyelvi és közgyűjteményi 

aspektusának tranzakciós adatokból való aggregált levezetésére országonként annak érdekében, 

hogy a multikulturalizmus kifejezés objektív tartalommal legyen megtölthető. 

 

Abstract 

 

The European Union is a truly multilingual institution that fosters the idealof a single 

Community with a diversity of cultures and languages, as a prescriptive term: multiculturalism. 

This paper will examine, which languages are supported by the websites of the national public 

collection institutions in the EU, is there a correlation between a country's ethnic, tourist data 

and institutions of the European Union's official languages. In other words, I attempt to derive 

aggregate transaction data by country to define multiculturalism term of linguistic aspects of 

public collections. 
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Bevezetés 

 

„A nemzeti kultúra legfontosabb őrzőhelyei a közgyűjtemények, a közgyűjteményekben 

felhalmozott tudás a nemzeti identitástudat és a modern ismeretek legfontosabb alapja, ezen 

intézmények az információk jelentős gyűjtő-, feldolgozó-, tároló-, termelő- és elosztóhelyei” 

(Nemzetgazdasági Minisztérium, 2012, 162pp). A kulturális intézmények, ezáltal a 

közgyűjteményi intézmények is a kultúraközvetítés intézményrendszerének részei,a 

„művelődésnek és a szellemi élet”-nek (eduline.hu, 2005, 1pp) művelődési feladatátlátják el, 

jellemző az alapvető célok azonossága. 

 

A „közgyűjtemények könyvtár, múzeum, levéltár”(eduline.hu, 2005, 8pp)„az információk 

legszélesebb körű hozzáférést biztosító intézményei”(Bereczky et al. 2004) az országokban. Ez 
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oknál fogva minden kommunikációs felületen (pl. honlap) elérhetővé kellene tenniaz 

információ minél szélesebb elérését és nem csak az adott ország hivatalos nyelvén, hanem 

etnikai, Európai Uniós nyelveken is. Vagyis érdemes lehet feltárni, vajon egyenszilárdság 

uralkodik-e az egyes EU-tagországok közgyűjteményi nyelvhasználata kapcsán? (vö. 

„Eredmények” fejezet) 

 

Az Európai Unió egy igazi „multi nyelvű” (multilingual) intézmény, ideálja az „egy közösség 

több eltérő kultúra/nyelv” (European Commission, 2006) elvnek, vagyis a 

multikulturalizmusnak. Az Európai Unió Bizottság kommunikációjában 2005 novemberében 

jelent meg először a „soknyelvűség” (multilingualism) kifejezés, amelyet a 2008-as 

stratégiában a “A New Framework Strategy for Multilingualism” adaptáltak, melynek három 

célja közül az egyik az, hogy EU polgárok saját nyelvűkön érjék el az Európai Uniót érintő 

információkat, törvényhozással és eljárásokkal kapcsolatos dokumentumokat (European 

Commission, 2006). Vajon tetten érhetők-e olyan jelenségek, melyek KO-feltételsértésként 

értelmezhetők? (vö. 8 és 9. ábra) 

 

Európai Uniós országok nemzeti közgyűjteményi intézmények honlapjainak nyelvezete 

általában megfelel az adott ország hivatalos nyelvének (nyelveinek). A közgyűjteményi 

honlapok multilingualizmusát az idegenforgalom, vagyis a turizmus is befolyásolhatja. A 

turizmust tekinthetjük úgy, mint szociális, kulturális és gazdasági jelenség, amely a személyek 

megszokott életviteli helyről való elmozdulással kapcsolódik össze. (OECD, 2014) Vajon van-

e összefüggés a turizmus és a kultúr-missziók között? (vö. „Eredmények” fejezet) 

 

Tanulmányomban megvizsgálom tehát, hogy a hivatalos nyelve(ke)n kívül hol, milyen 

nyelveket támogatnak, van-e összefüggés a használt nyelvek száma és az adott ország etnikai, 

idegenforgalmi adatai között, illetve az Európai Unió-s intézményekben hivatalos nyelvek 

közül melyeket használják az adott EU-s ország nemzeti közgyűjteményi intézmény honlapjai? 

 

Az elemzés elsődleges célja egy tranzakciós szintű adatvagyonra visszavezetett 

multikulturalitás index létrehozása, vagyis a fogalom adott szempontrendszer szerinti objektív 

megalkotása. Vélelmezem (vö. hipotézis), hogy az egyes országok nyelvhasználati szokásai a 

közgyűjtemények kapcsán nem egyenszilárdak, ill. akár KO-feltételsértések is egyszerűen 

tetten érhetők… 

 

Anyag és módszertan 

 

Adatvagyon kialakítása 

 

Az EU28 nemzeti közgyűjtemények intézményeiesetén a minta a nemzeti múzeumokból, 

nemzeti könyvtárakból és nemzeti levéltárakból „áll össze”. Több esetben (pl. Ciprus Museum) 

nem volt kitüntetett nemzeti intézmény az adott országban, vagy ennek ellenkezője is 

előfordult, amikor is több nemzeti intézmény (pl. több nemzeti múzeum – vö. Spanyolország, 

Portugália) található. Ilyen esetekben az adott országban jól ismert (jellemzően fővárosi) 

közgyűjteményi intézmény került a vizsgálat körébe. Részletes intézményi felsorolás a 

Mellékletben (1. számú táblázat) található meg. 

 

Az adatvagyon („anyag”) több terület adataiból tevődik össze: 

 a közgyűjteményi intézmények weboldalának célirányos vizsgálatából és méréséből, 

 az adott ország nyelvhasználati és etnikai adataiból, 

 az adott ország turisztikai statisztikáiból. 
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A közgyűjteményi intézmények oldalának vizsgálata egyszerűen valósult meg: a felkeresett 

honlapon vizuális értelmezés1 keretében megszámlálásra került, hány nyelven érhető el az 

intézményről általános információ weboldalként vagy letölthető dokumentumként. Összesen 

74 db (3*28 db) intézmény oldalát vizsgáltam meg, amelyeken 48 nyelv került azonosításra. A 

vizsgálat eredményei Excel táblázatba kerültek rögzítésre, a táblázat 260 rekordból áll. A 

honlap vizsgálat lépései: 

1. A meghatározott intézmény honlap címjének (URL) keresése a világhálón, majd 

odanavigálása. 

2. Az intézmény főoldalán az idegen nyelvre utaló szöveges linkek/menük, nemzeti zászló 

ikonok/grafikák keresése, majd ráklikkelése, hogy valóban olyan információs oldal 

vagy letölthető dokumentum (továbbiakban információs média) található meg a link 

„alatt”, amely idegennyelven szolgáltat információt az adott intézményről. 

3. Az idegen nyelv meghatározása, mivel nem magyarul vagy angolul utaltak a nyelvre, 

hanem rövidítéssel vagy saját nyelven és nyelvikarakterekkel (pl.: English, Deutsch, 

Español, Français, Italiano, Русский,中文,日本語,한국어). Ázsiai és arab nyelvek 

esetén, jól használható volt a linkek URL-ben használt nyelvekre utaló röviditések pl. 

cn (kínai), jp (japán), ar (arab). Több esetben a Google Translater automatikus nyelv 

felismerése segített (pl. gudzsaráti, urdu). 

4. Az idegennyelvű információs média kiértékelése (pl. müködő oldal, valós információt 

tartalmaz a megjelölt nyelven), majd a média kategórizálása követte (pl. honlap, 

tüköroldal, PDF). 

5. A vizsgált értékek és megjegyzések Excel táblázatba kerültek rőgzítésre. 

6. További idegen nyelv keresése a főoldalon (ugrás 2. pontra); abban az esetben, ha már 

nem található több idegen nyelv, akkor új intézmény honlapjának vizsgálatára került sor 

(ugrás 1. pontra), míg mind a 74 db intézmény honlapjai ki nem lettek értékelve. 

 

Az ország nyelvi statisztikáit kezdetben a CIA „The World Factbook” adatai alapján állítottam 

elő (CIA, 2013), de mivel egyes országok adatai hiányosak voltak illetve időben (adat rögzítési 

év) is jelentősen eltértek egymástól, végül a tanulmányomban az Eurobarometer eredményeit 

(European Commission, 2006) használtam fel. 

 

Az Alesina és társai etnikai és nyelvi fragmentáció eredményeit bemutató Wikipedia táblázat 

(Wikipedia, 2015/a) adatai lettek felhasználva az etnikai, multikulturális összehasonlításban. 

 

Az országok turisztikai adatait az osztrák turisztikai marketing információsrendszerből a 

TourMIS regisztrációhoz kötött adatbázisából és az OECD online adatbázisából kerültek 

kialakításra. Mind az Eurostat, OECD vagy a TourMIS esetén az EU28-ra vonatkozó éves 

adatok hiányosak vagy más aspektusból gyűjtik az adatokat az adott országok statisztikai 

intézményei. Az OECD esetén nem minden EU28 tagország található meg a rendszerben. Ezen 

okok miatt az említett TourMIS (2015) és OECD (2012) adatai alapján került kialakításra 2012 

évre vonatkozó adatsorok (Melléklet 14. ábra). 

 

A közgyűjteményi honlapok és az ország multilingualizmus mértéke (több nyelv használata), 

az etnikai összetettségének mértéke (etnikai arány magasabb, ezáltal vegyesebb) és a turisztikai 

statisztika (több külföldi látogatása) adatokból számított arányszám (külföldi turisták száma / 

ország népessége) mértéke alapján jellemezhető, hogy az EU28 országai és közgyűjteményi 

                                                 
1 Ahhoz, hogy egy állandó EU-monitoring rendszer szerves része lehessen egy-egy ilyen vizsgálat, az adatvagyon 

automatikus begyűjtése, de legalább rendszeres (éves) bekérése elkerülhetetlen lenne… 
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intézményi honlapjai egymáshoz képest mennyire több nyelvűek és ezáltal milyen mértékben 

multikulturálisak. 

 

Módszertani alapok 

 

Az adatvagyon vizsgálata több szinten zajlott: 

 A KO-feltételsértés gyanúját a megfelelő riportok alapján HA/AKKOR értelmező 

függvényekkel lehet levezetni. 

 A multikulturalitás indexének kialakítása olyan módszertant vár el, mely képes 

megvizsgálni, vajon minden egyes objektum tartható-e azonos értékűnek? 

o Ennek az igények a lefedését a naiv megoldások közül pl. a szóban forgó 

objektumok attribútum-sorszámainak átlaga (vö. iskola jegyátlag) fedi le. 

o Emellett az anti-diszkriminatív modellek építésére képes hasonlóságelemzés 

alkalmazása tűnik magától értetődőnek. 

 Az egyes tényezőcsoportok közötti összefüggéseket (termelési függvényeket)  

o hasonlóságelemzések és/vagy 

o regressziós számítások teszik lehetővé… 

 

Az adatvagyon a fent említett szintek figyelembevételével kerültek megvizsgálásra. Az 

összegyűjtött adatokat az attribútumok értékeinek átlag rangsora alapján és a COCO 

hasonlóságelemzéssel (Pitlik, 1993) kerültek kiértékelésre, amely a vizsgált országok 

„tulajdonságait”, adatait egymáshoz viszonyítva értékeli ki. A COCO módszer a független 

változók (attribútumok, Xn) és a függő változó (célfüggvény, Y) közötti kapcsolatot keresi a 

lineáris programozás használatával (Bánkuti - Pitlik, 2010). 

 

Az adatgyűjtés eredményeként tehát előállt három darab objektum-attribútum-mátrix 

(továbbiakban OAM), ahol az objektumok (EU-tagországok) száma 28, az attribútumok száma 

a kérdésektől függően változott. 

 

Az említett három mátrix attribútumai kerülnek most bemutatásra: 

 

OAM1: Az EU28 országai milyen mértékű multikulturalitással rendelkezik? (1. és 2. ábra) 

Attribútumok (továbbiakban: A): 

1. Közgyűjteményi honlapok nyelveinek átlaga (A1): Nemzeti múzeumok, levéltárak és 

könyvtárak honlapjain használt nyelvek (pl. hivatalos és más idegenynyelvek) 

számainak átlaga az adott országban. Minél több nyelvet használ egy ország 

közgyűjteményi intézményrendszere, annál inkább tekinthető multikulturálisnak 

(kitettségűnek) az objektum. 

2. Közgyűjteményi honlapok EU-ban nem hivatalos nyelveinek átlaga (A2): Nemzeti 

múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt nem hivatalos EU nyelvek (pl. 

hivatalos és más idegennyelvek) számainak átlaga az adott országban. Minél több 

nyelvet használ egy ország közgyűjteményi intézménye a nem hivatalos EU nyelveken 

kívül, annál inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

3. Közgyűjteményi honlapok EU-ban hivatalos nyelveinek átlaga (A3): Nemzeti 

múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt hivatalos EU nyelvek (pl. 

hivatalos és más idegenynyelvek) számainak átlaga az adott országban. Minél több 

nyelvet használ egy ország közgyűjteményi intézményrendszere a hivatalos EU nyelvek 

közül, annál inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

4. Közgyűjteményi honlapokon megtalálható hivatalos ország nyelveinek átlaga 

(A4):Nemzeti múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt hivatalos 
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nemzeti nyelvek számainak átlaga az adott országban. Minél több nyelvet használ egy 

ország közgyűjteményi intézményrendszere a hivatalos nemzeti nyelvek közül, annál 

inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

5. Hivatalos nyelvek száma az országban (A5): Az adott országban a hivatalos nyelvek 

száma összesen. Minél több hivatalos nyelvet használ egy ország, annál inkább 

tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

 

 
1. ábra: Az OAM1 - mátrix nyers értékei (A1-A5) 

Forrás: Saját adatok, fragmentációs adatok (Wikipedia 2015/a) és saját szerkesztés 

 

6. Hivatalos nyelvek %-os aránya az országban (A6): A beszélt hivatalos nyelvek 

százalékos kitettsége az adott országban. Minél kisebb a százalékos érték, annál inkább 

tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 
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7. Etnikai fragmentáció (A7): Az etnikai fragmentáció az Alesina és társai által létrehozott 

index (Wikipedia (2015/a), amely 0 és 1 között vesz fel értéket. Minél magasabb ez az 

érték, annál inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

8. Nyelvi fragmentáció (A8):A nyelvi fragmentáció az Alesina és társai által létrehozott 

index (Wikipedia (2015/a), amely 0 és 1 között vesz fel értéket. Minél magasabb ez az 

érték, annál inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

9. Vallási fragmentáció (A9):A vallási fragmentáció az Alesina és társai által létrehozott 

index (Wikipedia (2015/a), amely 0 és 1 között vesz fel értéket. Minél magasabb ez az 

érték, annál inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az objektum. 

10. Külföldi / hazai népesség aránya (A10): Ez az attribútum megmutatja, hogy a hazai 

népességhez képest milyen arányú turizmus látogatja. Minél magasabb az egy hazai főre 

eső turisták száma, annál inkább tekinthető multikulturálisnak (kitettségűnek) az 

objektum. 

 
2. ábra: Az OAM1 - mátrix nyers értékei (A6-A10) 

Forrás: Saját adatok, fragmentációs adatok (Wikipedia 2015/a) és saját szerkesztés 
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OAM2: Van-e közgyűjteményi honlapok nyelvei száma és az adott ország 

idegenforgalmaközött kapcsolat? (3. ábra) 

Attribútumok (továbbiakban: A): 

1. Közgyűjteményi honlapok nyelveinek átlaga (A1): Nemzeti múzeumok, levéltárak és 

könyvtárak honlapjain használt nyelvek (pl. hivatalos és más idegennyelvek) számainak 

átlaga az adott országban. Minél több nyelvet használ egy ország közgyűjteményi 

intézményrendszere, annál több potenciális turistát (külföldi érdeklődőt) képes 

megszólítani, jobban támogatva a külföldi turisták tájékoztatását, növelve az ország 

idegenforgalmi vonzerejét. 

2. Közgyűjteményi honlapok EU-ban nem hivatalos nyelveinek átlaga (A2): Nemzeti 

múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt nem hivatalos EU nyelvek (pl. 

hivatalos és más idegennyelvek) számainak átlaga az adott országban. Minél több 

nyelvet használ egy ország közgyűjteményi intézményrendszere a hivatalos EU 

nyelveken kívül, annál több potenciális turistát (külföldi érdeklődőt) képes 

megszólítani, jobban támogatva a külföldi turisták tájékoztatását, növelve az ország 

idegenforgalmi vonzerejét. 

3. Közgyűjteményi honlapok EU-ban hivatalos nyelveinek átlaga (A3): Nemzeti 

múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt hivatalos EU nyelvek (pl. 

hivatalos és más idegennyelvek) számainak átlaga az adott országban. Minél több 

hivatalos EU nyelvet használ egy ország közgyűjteményi intézményrendszere, annál 

több potenciális turistát (külföldi érdeklődőt) képes megszólítani, jobban támogatva a 

külföldi turisták tájékoztatását, növelve az ország idegenforgalmi vonzerejét. 

4. Külföldi / hazai népesség aránya (Y = A10): Ez az attribútum megmutatja, hogy a hazai 

népességhez képest milyen arányú a turizmus. Minél magasabb az egy hazai főre eső 

turisták száma, annál nagyobb külföldi „behatás (kultúra) éri az adott nemzetet és így 

növelve az ország idegenforgalmi vonzerejét, vendégszeretetét. 
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3. ábra: Az OAM2 - mátrix nyers értékei 

Forrás: Saját adatok, fragmentációs adatok (Wikipedia 2015/a) és saját szerkesztés 

 

OAM3: Van-e közgyűjteményi honlapok nyelvei száma és az adott ország etnikai fragmentáció 

között kapcsolat? (4. ábra) 

Attribútumok (továbbiakban: A): 

1. Közgyűjteményi honlapok nyelveinek átlaga (A1): Nemzeti múzeumok, levéltárak és 

könyvtárak honlapjain használt nyelvek (pl. hivatalos és más idegennyelvek) 

számainak átlaga az adott országban. Minél több nyelvet használ egy ország 

közgyűjteményi intézményrendszere, annál nyitottabb más kultúrák (nyelvek) iránt, 

vagyis pozitívan jellemzi az adott ország multikulturális helyzetét. 

2. Közgyűjteményi honlapok EU-ban nem hivatalos nyelveinek átlaga (A2): Nemzeti 

múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt nem hivatalos EU nyelvek 

(pl. hivatalos és más idegennyelvek) számainak átlaga az adott országban. Minél több 

nyelvet használ egy ország közgyűjteményi intézményrendszere a nem hivatalos EU 

nyelveken kívül, annál nyitottabb más kultúrák (nyelvek) iránt, vagyis pozitívan 

jellemzi az adott ország multikulturális helyzetét. 
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3. Közgyűjteményi honlapok EU-ban hivatalos nyelveinek átlaga (A3): Nemzeti 

múzeumok, levéltárak és könyvtárak honlapjain használt hivatalos EU nyelvek (pl. 

hivatalos és más idegennyelvek) számainak átlaga az adott országban. Minél több 

nyelvet használ egy ország közgyűjteményi intézményrendszere a hivatalos EU 

nyelvek közül, annál nyitottabb más európai ország kultúrája (nyelve) iránt, vagyis 

pozítivan jellemzi az adott ország multikulturális helyzetét. 

4. Etnikai Fragmentáció (Y = A7): Az etnikai fragmentáció az Alesina és társai által 

létrehozott index (Wikipedia (2015/a), amely 0 és 1 között vesz fel értéket. Minél 

magasabb ez az érték, annál nagyobb az etnikai fragmentáció az országban, vagyis az 

ország magasabb etnikai vegyességgel rendelkezik és ezáltal a multikulturalitás 

helyzete is jobb. 

 

 
4. ábra: OAM3 -mátrix nyers értékei 

Forrás: Saját adatok, fragmentációs adatok (Wikipedia 2015/a) és saját szerkesztés 
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Eredmények 

 

A közgyűjteményi intézmények oldalainak vizsgálata egyszerűen történt: a felkeresett 

honlapon megszámlálásra került, hány nyelven érhető el az intézményről elérhető/letölthető 

információ. Jellemzően négy kategóriába sorolható a nyelvi támogatás: 

1. tükör honlap (teljes), 

2. tükör honlap (részleges), 

3. egy vagy több összefoglaló információ oldal, 

4. letölthető dokumentumokból (pl. PDF). 

 

 
5. ábra: Eltérő nyelvű információs média típusai az EU28 közgyűjteményi honlapokon 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

Az 5. ábra alapján az alapértelmezett portálok, az adott ország hivatalos nyelvű portálok mellett 

más nyelvet használó „tükörportálok” is megtalálhatóak nagy számban. Nyelvi megoszlásukat 

a 6. ábra mutatja be, amely az első kilenc leggyakoribb nyelvet sorolja fel. 

 

 
6. ábra: A leggyakrabban használt nyelvek az EU28 közgyűjteményi honlapokon 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

A teljes táblázatot és további adatokat a Melléklet 12. és 13.ábra tartalmazza. 
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A 2006-os Eurobarometer eredményéhez képest (European Commission, 2006) a 2012-es 

Eurobarometer öt legszélesebb körben beszélt nyelve nem változott: angol (38%), francia 

(12%), német (11%), spanyol (7%) és orosz (5%). A vizsgált honlapok (6. ábra) eredménye is 

az előbb említett öt nyelv használatát mérte, vagyis az EU28 nyelvei dominálnak. A további 

nyelvek (japán, kínai és arab) az idegenforgalmi hatásnak tudható be. 

 

Az Európai Unió területén a legszélesebben beszélt anyanyelv a német (16%), amelyet az olasz 

(13%) és angol (13%) követ, majd a spanyol (8%) és lengyel (8%) (European Commission, 

2012). Ergo, az EU28 etnikai nyelvei helyett a világnyelvek szerepe dominál a honlapokon, 

ezek közül is az angol nyelv (87%). 

 

A 7. ábra azokat az országokat tartalmazza, ahol nem minden esetben volt megtalálható az 

összes hivatalos ország nyelv a honlapon. További eredmények a Melléklet 14. ábrán található. 

 

 
7. ábra: Hivatalos nyelvek hiánya a honlapokon 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

Az OAM1 mátrix az országok multikulturalizmus helyzetének kérdését „feszegeti”. Az alábbi 

8. és 9. ábra az egyes OAM1 attribútumok nyers adatok rangsorát mutatja, az utolsó oszlop az 

egyes attribútumok rangsorának átlagát (10 attribútum országonkénti átlaga) és annak rangsorát 

tartalmazza. A „naív” átlag elemzés mellett a COCO Y0 elemzés is megtörtént, 

eredményeképpen előállt egy becsült érték, amely a tény adathoz képest magas pozitív 

korrelációs értéket ad (10. ábra). 
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8. ábra: OAM1- attribútumai, nyers adatok rangsorának átlaga és annak rangsora 

(táblázat 1. része) 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 
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9. ábra: OAM1- attribútumai, nyers adatok rangsorának átlaga és annak rangsora (táblázat 

2. része) 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

Az OAM1 (multikulturalitás) esetén a COCO Y0 alapján az egyes országok naiv és optimalizált 

megítélése jelentősen eltérhet egymástól. Az OAM2 (turisztikai) és OAM3 (etnikai) a COCO 

sztandard modelljét használták.Az eredmények ingatagok, azaz komplex összefüggésekkel 

állunk szemben, ahol sokkal több input magyaráz egy-egy outputot. 

 

Az OAM2 mátrix az országok idegenforgalma és honlapok nyelvi helyzetének kapcsolatát 

elemzi (10. ábra). A COCO std elemzésének eredményeképpen előállt egy becsült érték, amely 

a tény adathoz képest közepes negatív korrelációs értéket ad. 

 

Az OAM3 mátrix az országok etnikai és honlapok nyelvi helyzetének kapcsolatát igyekszik 

értékelni (10. ábra). A COCO std elemzésének eredményeképpen előállt egy becsült érték, 

amely a tény adathoz képest közepes pozitív korrelációs értéket ad. 
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10. ábra: A rangsor átlagok rangsorai és COCO által eredmény rangsorai és korrelációi 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

Következtetések 

 

Az EU28 közgyűjteményi intézmények honlapjain az angol nyelv (78%) dominált a hivatalos 

nyelv mellett. Figyelemre méltó, hogy több hivatalos nyelvvel rendelkező országok nem 

minden esetben támogatták az összes hivatalos nyelvet a honlapokon. A honlapon legtöbb 

nyelvet használó országok (sorrendben): Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, 

Svédország és Hollandia. Magyarország az első harmadban található. 

 

A honlapokon használt idegennyelvi számai alapján a turisztikai cél országok (pl. Málta, 

Ciprus, Horvátország) közgyűjteményi intézmények honlapjai nem használják az idegen nyelv 

használatát oly arányban, amely alapján a turisztikailag indokolná (11. ábra OAM2 bal oszlop). 

Felülteljesít az átlag rangsor eredménye szerint a Spanyolország, Franciaország, Egyesült 

Királyság ezen a téren. A COCO std elemzés alapján (11. ábra OAM2 jobb oszlop) a már 

említett turisztikai „kis” országok előrébb vannak. Magyarország mindkét elemzésben az első 

harmadban foglalt helyet, köszönhetően a magas turizmus arányának is. 

 

Etnikai fragmentáció terén (11. ábra OAM3 bal oszlop) Lettország, Belgium, Luxemburg, 

Észtország és Spanyolország dominál, de a legtöbb nyelvet használó („nagy”) országok 

(Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Svédország), foglalják el a rangsor elejét, 

rámutatva arra, hogy az etnikai „változatosság” nem hat teljes mértékben a közgyűjteményi 
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intézmények honlapjainak nyelvezetére. Magyarország a két elemzésben eltérő harmadban 

szerepel, mivel a „naiv” átlag elemzésnél jobban érvényesült a honlapok nyelveinek megfelelő 

szereplése (első harmad), míg az etnikai rangsorban középmezőnyben található, ezáltal a 

COCO std elemzésnél ez dominált. 

 

Az OAM1 (multikulturalitás) mátrix jól mutatja, hogy a „naiv” átlag alapján minden „ország” 

más (11. ábra OAM1 bal oszlop), míg a COCO Y0 modell eredményei arra világítanak rá, hogy 

a vizsgált objektumok (országok) lehetnek egyformák, de másképp (11. ábra OAM1 jobb 

oszlop). A „naiv” átlag elemzés alapján Magyarország az utolsó harmad tetején szerepel. A 

COCO elemzés szerint a „kisországok” (pl. Belgium, Észtország) teljesítenek jobban, míg 

Görögország, Portugália mindkét elemzés alapján a rangsor végén található, mivel a nyelvi 

(honlapok eredményei, hivatalos nyelvek száma), etnikai vagy turisztikai szempontból 

minimum kettő esetben a rangsor utolsó harnadában találhatóak. 

 

 
11. ábra: Az országok rangsorai és eredményei 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

A tanulmány rámutat arra, hogy az elemzésekből olyan intézményi stratégiai kérdéseket és azon 

belül is olyan marketingstratégia kérdésköröket érint, amely alapján az online kommunikáció 

eszközök (jelen esetben intézményi honlapok), mely területén nyílik lehetőség az 

optimalizálásra a célcsoportok hatékony elérésében, nemzeti vagy EU tekintetében. A két 

módszertan (vö. naiv átlag és COCO) által generált egymástól független eredmények a 

gyakorlatban hasznosíthatóak vezetői döntések során, illetve a COCO automatizált 

folyamatként vezetői döntéstámogatói rendszerekbe integrálható. 
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Jelmagyarázat: 

A = Attribútum 

A1 = Közgyűjteményi honlapok nyelveinek átlaga (db) 

A2 = Közgyűjteményi honlapoknem hivatalos EU nyelveinek átlaga (db) 

A3 = Közgyűjteményi honlapokhivatalos EU nyelveinek átlaga (db) 

A4 = Közgyűjteményi honlapokon megtalálható hivatalos ország nyelveinek átlaga (db) 

A5 = Hivatalos nyelvek száma az országban (db) 

A6 = Hivatalos nyelvek % aránya az országban 

A7 = Etnikai fragmentáció 

A8 = Nyelvi fragmentáció 

A9 = Vallási fragmentáció 

A10 = Külföldi / hazai népesség aránya 

OAM = objektum-attribútum-mátrix 

OAM1 = objektum-attribútum-mátrix - multikulturalizmus aspektus 

OAM2 = objektum-attribútum-mátrix - idegenforgalmi aspektus 

OAM3 = objektum-attribútum-mátrix - etnikai aspektus 

Y = célfüggvény 

 

Melléklet 

 

1. táblázat: A kijelőlt EU28 közgyűjtemény intézményei 
Ország Nemzeti Levéltár Nemzeti Múzem Nemzeti Könyvtár 

Ausztria Österreichisches 

Staatsarchiv 

Naturhistorisches 

Museum Wien 

Österreichische 

Nationalbibliothek 

Belgium Archives de l'État en 

Belgique 

De Koninklijke Musea 

voor Schone Kunsten van 

België 

Koninklijke Bibliotheek 

België 

Bulgária Държавна агенция 

"Архиви 

National Historical 

Museum 

Национална библиотека 

„Свети Свети Кирил и 

Методий SS. Cyril and 

Methodius National 

Library  

Ciprus Κρατικό Αρχείο Cyprus Museum Κυπριακή Βιβλιοθήκη 

(Cyprus Library) 

Csehország National Archives / Národni 

archiv 

Národní muzeum Národní knihovna Cesé 

republiky 

Dánia Rigsarkivet National Museum of 

Denmark 

Det Kongelige Bibliotek 

(The Royal Library) 

Egyesült Királyság The National Archives British Museum British Library 

Észtország Rahvusarchiv Eesti rahva muuseum Eesti 

Rahvusraamatukogu 

Finnország Arkistolaitos Kansallismuseo Kansallis Kirjasto 

Franciaország Archives nationales Musée du Louvre Bibliothèque nationale de 

France 

Görögország  Γενικά Αρχεία του 

Κράτους 

Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου 

Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος 

Hollandia Nationaal Archief Rijksmuseum Koninklijke Bibliotheek 

Horvátország Hrvatski državni arhiv Arheološki muzej u 

Zagrebu 

Nacionalna i sveučilišna 

knjižnica 
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Ország Nemzeti Levéltár Nemzeti Múzem Nemzeti Könyvtár 

Írország National Archives of 

Ireland 

National Museum of 

Ireland 

National Library of 

Ireland 

Lengyelország Narodowe Archiwum 

Cyfrowe 

Muzeum Narodowe w 

Warszawie 

National Library of 

Poland ( Biblioteka 

Narodowa) 

Lettország Latvijas Nacionālais Arhīvs Latvijas Nacionālais 

mākslas muzejs 

Latvijas Nacionālā 

bibliotēka 

Litvánia Lietuvos Vyriausiojo 

Archyvaro Tarnyba 

 

Lietuvos nacionalinio 

muziejaus 

Martynas Mažvydas 

National Library of 

Lithuania 

Luxemburg Archives nationales de 

Luxembourg 

Musée national d'histoire 

et d'art 

Bibliothèque nationale de 

Luxembourg 

Magyarország Magyar Namzeti Levéltár Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Országos Széchényi 

Könyvtár 

Málta L-Arkivji Nazzjonali ta’ 

Malta 

Heritage Malta National Library of Malta 

Németország German Federal Archives 

or Bundesarchiv (BArch) 

Deutsches Museum Staatsbibliothek zu Berlin 

Olaszország Direzione Generale per gli 

Archivi  

National Roman Museum Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma 

Portugália Instituto dos Arquivos 

Nacionais 

Museu Nacional de Arte 

Antiga 

Biblioteca Nacional de 

Portugal 

Románia Arhivele Naţionale ale 

României 

 Muzeul Național de Artă 

al României 

Biblioteca Naţională a 

României 

 

Spanyolország Archivo Museo del Prado  Biblioteca Nacional de 

España 

Svédország National Archives of 

Sweden 

Nationalmuseum National Library of 

Sweden (Kungliga 

biblioteket) 

Szlovákia Slovak National Archives Slovenské národné 

múzeum 

Slovenská národná 

knižnica 

Szlovénia Archiv Republike Slovrnije Narodni muzej Slovenije Narodna in univerzitetna 

knjižnica 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 
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12. ábra: Közgyűjteményi intézmények honlapjain talált nyelvek számai 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 
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13. ábra: Közgyűjteményi honlapon támogatott nyelvek és honlap jellegei 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 
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14. ábra: OECD és TourMIS idegenforgalmi adatai (2012) 

Forrás: OECD (2012) és TourMIS 2012 adatok és saját szerkesztés 
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15. ábra: Közgyűjteményi intézmények honlapjain használt hivatalos nyelvek aránya 

Forrás: Saját adatok és szerkesztés 

 

 

 

 


