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Kultúrafogyasztás és CQ + EQ kapcsolata 

Kultúrafogyasztás jellemzői

Kulturális és érzelmi intelligencia szintjei

Kultúrafogyasztás és EQ, CQ összefüggései



∑: 867 kitöltés

(2020-2021)

843

24

Átlag életkor: 24 év

Minta fő jellemzői
86%

2%12%

Hallgató Oktató/kutató Nem oktató dolgozó

69%

31%

Nappali Levelező



Kultúrafogyasztás jellemzőinek mérése

• Képernyőkön túl 
töltött szabadidő

• Képernyőkön innen 
töltött szabadidő 
(Falussy, 2004; 
Fekete, 2018)

• KSH időmérleg



Érzelmi intelligencia (EQ) mérése
• TEIQue - Személyiség alapú érzelmi intelligencia 

kérdőív magyar verziója

• 30 állítás

• 1-7 Likert skála

• Meghatározható az EQ négy dimenziója is

Jóllét Önuralom

Társas 

hajlam 

Érzelmesség



Kulturális intelligencia (CQ) mérése
• CQS - Kulturális Intelligencia Skála magyar verziója 

• 20 állítás

• 1-7 Likert skála

• Meghatározható vele a CQ négy dimenziója is

Viselkedés Kognitív

Metakognitív Motiváció



Kultúrafogyasztási szokások

• Kulturális 
rendezvények 
látogatása

• Vallásgyakorlás

• Sportrendezvények 
látogatása



Ismeri és járt ott Ismeri, de nem járt 
ott

Nem is hallott róla

Állatkert VeszprémFest Auer Fesztivál 

Vár Művészetek Háza Kabóciádé

Gulya-domb Laczkó D. Múzeum Szaléziánum

Betekints-völgy Érseki Palota Tánc Fesztiválja

Utcazene Fesztivál

Kultúrafogyasztási szokások - Veszprémben



Kultúrafogyasztás és EQ összefüggései

EQ 

összpontszám
Jóllét Önuralom Érzelmesség Társas hajlam

Szabadidő társas eltöltése ,275** ,341** ,104 ,238** ,190**

Vallásgyakorlás ,108 ,077 ,108 ,121 ,066

Kulturális rendezvények 

látogatása

,176* ,182* ,124 ,157* ,115

Sportrendezvények látogatása ,051 ,102 -,031 ,023 ,063

Olvasás ,223** ,082 ,265** ,156* ,125

Zenehallgatás ,123 ,034 ,060 ,203** ,060

Tévénézés, videózás ,019 ,025 -,007 ,057 ,012

Egyéb hobbi tevékenységek ,055 ,005 -,082 ,058 ,152*

Séta, kirándulás ,215** ,114 ,110 ,135 ,209**

Sportolás ,219** ,148* ,177* ,098 ,224**



Minél magasabb az érzelmi intelligencia (EQ) Jóllét és
Társas hajlam szintje, annál nagyobb aktivitás
tapasztalható a veszprémi látnivalók, események
meglátogatásában

Kapcsolatvizsgálat további eredménye



Kultúrafogyasztás és CQ összefüggései

CQ 

összpontszám
Motiváció Viselkedés Kognitív Metakognitív

Szabadidő társas eltöltése ,302** ,237** ,269** ,232** ,244**

Vallásgyakorlás ,111 ,010 ,069 ,172* ,123

Kulturális rendezvények 

látogatása

,292** ,197** ,101 ,279** ,339**

Sportrendezvények látogatása ,085 ,116 -,037 ,104 ,116

Olvasás ,254** ,114 ,182* ,232** ,313**

Zenehallgatás ,179* ,118 ,115 ,166* ,162*

Tévénézés, videózás ,093 ,122 ,092 ,055 ,087

Egyéb hobbi tevékenységek ,065 ,101 ,124 -,033 ,078

Séta, kirándulás ,171* ,172* ,023 ,129 ,213**

Sportolás ,073 ,130 ,006 ,038 ,064



Összegzés, további kutatási irányok

Nemzetközi összehasonlítás más EKF városokkal (Novi Sad, 
Temesvár, Tartu)

Kutatás megismétlése helyi lakosság körében

Eredmények megosztása, integrálása az EKF monitoring 
rendszerbe

Eredmények felhasználása a közösségek EQ és CQ szintjének 
növelésére, valamint a minőségi kultúrafogyasztás ösztönzésére 



raffay.agnes@gtk.uni-pannon.hu


