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A tanulmány – egy általános deduktív modellen és a regionális kutatások jelenlegi magyar főáramának 
értékelésén alapulva – a regionális tudomány elméleti struktúráját és tartalmát vizsgálja. A regionális 
tudomány mint társadalomtudomány a területi folyamatokhoz kapcsolódó különböző regionális kutatá-
sok alapvető fogalmait, elméleteit és módszereit integrálja. Fő elméleti keretét az általános társadalom-
elméletek és a társadalmi térelmélet dualitása adja. A regionális kutatások által vizsgált folyamatok két 
fő sajátos iránnyal rendelkeznek: a valós társadalmi folyamatok elemzése, illetve a közigazgatás rend-
szereinek kutatása. Ezek a folyamatok szorosan kapcsolódnak a regionális elemzés és tervezés céljaihoz 
és módszereihez. A szerző a regionális tudomány négy paradigmájára mutat rá: a társadalmi tér és a 
területi struktúrák elemeire, mint a diszciplína két általános paradigmája, és a települések és a régiók 
paradigmáira, mint a külső földrajzi tér speciális paradigmái.  

A regionális tudomány tartalmára, céljaira vonatkozó meghatározásokat keresve, 
sokfajta meghatározásra bukkanhat a kutató. Kár lenne azonban ezt valamifajta 
sajátos, önmarcangoló negatívumként, komoly kritikai érvként értelmeznünk, hisz 
nincs ez másként a többi tudományág esetében sem. Még a legtradicionálisabb 
diszciplínák esetében is természetesen befolyásolja a kutatási súlypontokat, a célok 
és eszközök, az intézményrendszer tartalmát a folytonos változás, a tudományos 
fejlődés.  

Enyedi György újabb írásaiban, előadásaiban (legutóbb Enyedi 2002a) azt, a nem-
zetközi tudományosságban is fellelhető álláspontot képviseli, ami a mai regionális 
tudományt transzdiszciplináris tudáskészletként határozza meg, amellyel a területi-
leg mindig egyenlőtlen társadalmi fejlődés vizsgálata végezhető (a transzdiszcip-
linaritást – idézi Timár J. [2001] – a társadalomföldrajz is magáénak vallja). Ma-
gam sok tekintetben szimpatizálok ezzel a tudomány-elméleti szempontból elegáns, 
az intézményesültség szempontjából pedig realista meghatározással, noha az ez 
idáig kiizzadt definícióm bizonyos tekintetben szűkebb szemléletet tükröz: „A re-
gionális tudomány a társadalmi tértudományok legalapvetőbb közös fogalmait, 
elméleteit, módszereit egységes rendszerbe foglaló és a társadalmi jelenségeket és 
folyamatokat ezek felhasználásával vizsgáló társadalomtudomány” – írtam a Tér a 
társadalomkutatásban c. könyvemben (Nemes Nagy 1998, 19).  

A hazai szakirodalomban mindkét szemlélethez közeli vélemények megjelentek 
már. Többen, főként a tudományközi viszonyokat a szükséges empátiával szemlélő 
geográfusok (pl. Mészáros 2000) Enyedi szemléletével rokonszenveznek, az inkább 
az önálló diszciplináris jelleg felé hajlók közül Horváth Gy. (2001) lényegében az 
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én definíciómat vette át, amikor értékelte a hazai regionális kutatásokat. Sokan 
vannak, akik csak egyszerűen dolgoznak, és nem izgatja őket a diszciplináris karak-
ter kérdése, bár minden komoly kutató, ha nem is morfondírozgat tudománydefiní-
ciókon (ami teljesen normális személyiségjegy), műveivel maga is állást foglal a 
legáltalánosabb szemléleti kérdésekben is. 

Ez az írás nem valamifajta, csekély haszonnal járó definíció-vita újraélesztésének 
kísérlete, s nem utólagos – s így értelmetlen – reflexió a közelmúltban hazai aka-
démiai berkekben lezajlott diszciplínavitához. (Ugyanakkor nagyon egyetértek 
Berényi I. (2002) megállapításával – aki ugyan nem a regionális tudományról ír, de 
kifejezetten ilyen típusú kérdéseket feszeget, amikor a kultúrföldrajzban látja meg-
valósíthatónak a geográfiai szintézist –, miszerint nem szerencsés, hogy a tudo-
mány-elméleti és rendszertani problémák „elhallgatottak”.) A szokványos rövid 
meghatározások keresése helyett inkább a regionális kutatások főbb csomópontjai-
nak, elágazásainak feltérképezésével próbálkozom.  

Az ilyen vagy olyan definíciótól függetlenül, a hazai regionális tudomány történetére 
és mai státuszára pillantva megállapítható, hogy az egyre halmozódó tudásanyag, a 
felértékelődött gyakorlati hasznosulás, a szervezeti gazdagodás ellenére valódi disz-
ciplináris elismerése, a tudomány-rendszertani és szervezeti hierarchiákba való stabil 
beillesztése még várat magára. Ez azzal együtt is tény, hogy a kilencvenes években, 
miközben mértékadó nemzetközi publikációkban a regionális tudomány válságáról 
olvashattunk, itthon példátlanul megerősödött e kutatási irány (Enyedi 2002b). A ha-
zai regionális tudomány ezzel együtt ténylegesen inkább csak az elegáns 
„transzdiszciplináris tudáskészlet” státuszáig ért el (ezt távolról sem tartom lekicsi-
nyelhető fejlődési szintnek, de a tudáskészlet mégsem diszciplína) – ezért is használ-
tam a fentiekben Enyedi meghatározására a realista jelzőt. Hozzá teszem: a ma érvé-
nyes hazai tudományos taxonómiában a regionális tudománynak a multidiszciplináris 
társadalomtudomány kategóriájában jut hely. 

A következőkben a transzdiszciplinaritás és a társadalmi tértudományi jelleg épí-
tőkockáit, elméleti és koncepcionális elemeit boncolgatom, kitekintve a nemzetközi 
tapasztalatokra is, de döntően a hazai kutatási irányokra figyelve. Az elméleti kere-
tek és paradigmák áttekintése, valamifajta rendszerbe szedése éppúgy lehet az egyre 
többek által művelt regionális kutatások irányzatai közötti eligazodás, mint az egy-
ség megtalálásának lehetséges eszköze. A tudományközi kapcsolódások is világo-
sabbá válhatnak így, ami a diszciplínák közötti kevés hasznú rivalizálásnak is jó 
ellenszere lehet. A tanulmányon végigvonul a regionális tudomány karakterének, 
tartalmának határozott megfogalmazására való törekvés, ami kétségkívül el is hatá-
rolja a diszciplínát a többi tudományterülettől. Ebben az a vélelmem is tükröződik, 
hogy a tudományközi kooperáció – amit létszükségletnek tartok – sokkal hatéko-
nyabb világos célú és eszközrendszerű tudományterületek között, mint a kusza 
átfedettség viszonyai mentén. 

A tudományág fogalmi építőkockáit egy, szándékaim szerint szép szimmetriával 
esztétizált, deduktív modellre fűztem (1. ábra). A modell négy fogalomkörből épít-
kezve jellemzi a regionális tudományt. E négy fő dimenziót az elméleti keretek, a 
vizsgált folyamatok, a vizsgálati célok és – legbelül – a regionális kutatások mögött 
(vagy előtt) mindenkor kimutatható, egyidejűleg is létező, s így gyakran konkuráló 
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tudományos szemléletek, koncepciók, paradigmák alkotják. Ezek egymásban és 
egymás mellett való elhelyezkedése és a modellen meg nem jeleníthető, de a ké-
sőbbiekben fontos szempontként visszatérően említett időbeli hullámzásuk, történe-
tiségük adja azt a sajátos elméleti-szemléleti konfigurációt, ami a regionális tudo-
mányi kutatások kereteit és jellegzetes irányait jelöli ki. 

1. ÁBRA 
A regionális tudomány elméleti keretei és paradigmái 

(Theoretical Frames and Paradigm of Regional Science) 
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Forrás: Saját szerkesztés. 

Elméleti keretek: társadalomelmélet – térelmélet 

A modell alapkoncepciója, kerete a regionális tudomány elméleti dualitása, együt-
tes társadalomelméleti illetve térelméleti tartalma.  

Ez a szemlélet azt jelenti, hogy a társadalomelmélet mellett a felhasznált diszcip-
línakészletnek (a „transzdiszciplínának”) minden vizsgált tudományos kérdést átha-
tó, alapvető elemének tekintem a térelméletet is. Nélküle beszélhetünk ugyan terü-
leti kérdések vizsgálatáról, mint a társadalomelemzés egyfajta sajátos megfigyelési 
egységekből kiinduló közelítéséről, de csak a regionális tudományon kívül. Ezek a 
közelítések leginkább az egyes társadalmi tértudományokban vagy a területpolitika 
gyakorlati területeihez kapcsolódóan helyezhetők el. A legtöbb tér-ökonometriai 
modell vagy a területi tervdokumentumok jellemző példák minderre. Kissé 
szubjektivizálva, tartalmazza továbbá ez a kettősség azt is, hogy minden 
regionalistának illendő a maga szemléletét és felkészültségét elhelyezni e duálban, s 
mindazoknak, akik a szélső pólusok közelében lévőnek találtatnak – tiszta „társada-
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lomtudós” vagy igazi „térkutató” – indokolt a közép felé indulnia. (Attól persze, 
hogy a helyén marad, még megmaradhat kiváló tudósnak, a „regionalistaság” ehhez 
nem feltétel.) 

A regionális tudomány legsajátabb szemléleti momentuma marad ki a gondolko-
dásmódból és a konkrét kutatási folyamatból, ha a teret (térbeliséget, területiséget) 
puszta elemzési szempontként, keretként értelmezzük. A társadalomelmélet és a 
térelmélet tartalmainak együttes érvényesítése még akkor is (vagy a feladat „szép-
sége” okán épp azért) alapkövetelmény a regionális tudományban, ha a különböző 
tudományterületek térszemléletében és alapkategóriáiban nagyon markánsak a 
különbségek. R. Strassoldo (1990) például a tér, a terület, a környezet kategóriákat 
sorra a matematikához (geometria, topológia), a társadalomtudományhoz, illetve az 
ökológiához kötve, határozott különbségekre mutat rá konkrétságuk, komplexitá-
suk, dinamikájuk, analitikus illetve generális jellegük tekintetében. A térelméleti 
alapok és kutatások viszonylagos gyengesége a hazai regionális kutatások nagy 
kockázati eleme.  

A többi tudományterülettel és a gyakorlattal kapcsolatokat kereső irányokat megfo-
galmazó nemzetközi tudományosság (újabban: Markusen 2001), ha nem is lezárt, de 
leszűrt és biztos társadalmi térelméleti ismeretrendszer bázisán szorgalmazhatja a nyi-
tást. A mi ismeretrendszerünkben nincs meggyökeresedve Lefebre „társadalom által 
termelt” tere (Lefebre 1974), vagy Malmberg emberi territorialitás-elmélete 
(Malmberg 1980), de a kvantitatív elemzők feltárta sajátos és gazdag, s ma is bővülő 
térelemzési eszközrendszer sem.  

A társadalomelméleti jellemző más tudományágak teremtette hatalmas ismeret-
rendszerből merítve érhető el, s így főként szelekciós és adaptációs készséget felté-
telez. Ebben a tekintetben a regionális tudomány is „erősen elméletimportáló tu-
domány”, miként azt Benedek J. (2002, 21) a földrajzról írja (hozzá teszem: a mód-
szer-import sem csekély). Bár szigorú követelményként állíthatnánk a regionalisták 
elé a társadalomtudományok (közgazdaságtan, szociológia, igazgatástudomány stb.) 
teljes elméleti eszköztárának ismeretét, ennek valóságos teljesítése azonban csak 
keveseknek adatik meg.  

Sok egyéb tényező mellett két faktor, a térelméleti alapok gyengesége és a nagyon 
szerteágazó társadalomelméleti gyökerek miatt látszik kockázatosnak – a „sokat mar-
kol, keveset fog” veszélyét hordozza – valamifajta önálló regionalista-képzés megin-
dítása graduális szakként az egyetemeken. Ugyanakkor túl késői fázisnak tűnik a re-
gionális tudományi ismeretrendszernek csak a doktori iskolákban való felbukkanása. 
Saját tapasztalataim szerint a legmegfelelőbb képzési idősávnak a felső évfolyamok 
szakirányai látszanak, ahol – az alapképzési szakasz intézményenként divergáló, de 
biztos szakmai tartalmára is építve – átadhatók és kialakíthatók a regionális tudomá-
nyi szemlélet alapjai is.  

A különböző társadalomtudományok fő elméletei, szemlélete és módszerei átvé-
telének csatornái adottak: a regionális tudomány létrejötte ugyanis nem jelenti egy-
ben azt, hogy a többi társadalmi tértudományt (l. regionális gazdaságtan, település-
szociológia, társadalomföldrajz) felszívta, bekebelezte volna. A társadalomtudomá-
nyi ismeretek ezért e tudományterületek közvetítésével eljuthatnak a regionális 
tudomány eszközei közé. Az ezekben létrejövő új eredmények ismerete, analógiák 
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keresése, az alkalmazási tér kiterjesztése járható út a társadalomelmélet új eredmé-
nyeinek integrálására. Sokat segíthet ebben, hogy a (hazai) regionalisták mindany-
nyian valamilyen alapvető társadalomtudományi képzettséggel rendelkeznek, s 
együttesen talán alkalmasak is az említett elméleti alapok „importjára”.  

A társadalmi térelméleti ismeretek ellenben nem kis részben magán a formálódó 
regionális tudományon belül születtek az elmúlt fél évszázadban, mégpedig olyan 
tartalommal, hogy itt a tér, a térkategóriák általános (filozófiai, matematikai, fizi-
kai) jelentése és tartalma csak azok sajátos, az egyes társadalmi szférákra jellemző 
megjelenésével együtt releváns. A társadalmi térelméleti kutatások nem háríthatók át 
semmilyen más tudományágra, ebben magáé a regionális tudományé a fő felelősség.  

A térelméleti megalapozás talán legfontosabb témakörei nem elsősorban a tér általá-
nos filozófiai jelentéséhez kötődnek, hanem sokkal inkább a különböző térkategóriák 
világos értelmezéséhez (Szabó 2002), a társadalmi folyamatok adekvát területi szintje-
inek és egységeinek megtalálásához. A társadalmi térelmélet számára hatalmas tudo-
mányos kihívást jelent ma, hogy a térbeliség látható felértékelődése a társadalmi fo-
lyamatokban együtt jár a teljesen új tartalmú és jellegű terek megjelenésével (a „virtu-
ális térről” l. Jakobi 2002). Sok írás a manapság felértékelődött szubjektív, szellemi, 
absztrakt tereket el is választja a „valóságos” tértől. Nem gondolom, hogy a különb-
ség abban állna, hogy az egyik „valóságos”, a másik meg „nem-valóságos”. Mindket-
tő nagyon is valóságos, csak másként. Napjaink legújabb folyamatai minőségi válto-
zásokat látszanak hozni az egyik legalapvetőbb térkategória, a távolság tartalmának és 
hatásainak mintegy két évszázada tartó látványos átalakulásában (a közlekedés és a 
kommunikáció újabb és újabb eszközei létrejöttének százada a 19. és a 20. század).  

A jellegadóan a különböző térkategóriák mentén való gondolkodást és kutatást 
nemcsak a regionális tudomány önállósága, de léte és jövője szempontjából is 
kulcskérdésnek tartom. E szemlélet háttérbe szorultsága megállíthatatlanul ahhoz 
vezethet ugyanis, hogy a regionális tudomány kénytelen lesz visszahúzódni valaho-
va oda, ahonnan elindult: a közgazdaságtan, a szociológia, a politológia vagy a 
földrajz valamifajta sajátos, szegmentált al-diszciplínájának szerepkörébe. 

A térelméleti háttér még a leggyakorlatiasabb tevékenységek bázisaként is megje-
lölésre, végiggondolásra érdemes. Jól példázza itthon ezt az, hogy a regionális tu-
dománnyal kapcsolatos szinte teljes elutasítás, szkepszis után (Illés 1975) a magát 
ma már regionalistának valló Illés Iván a hazai területfejlesztés történetének meg-
írásakor is értelmezésre érdemesnek tart (Illés 2002, 13) olyan alapvető térkategóriá-
kat, mint „a térbeli, földrajzi egymásmellettiség, differenciáltság, távolság és mobili-
tás, kiterjedés és tagoltság”. (Azt, hogy a tudományos minőség nem önmagából a 
„regionalistaságból” ered, ékesen bizonyítja mindkét citált munka magas színvonala.) 

Arra, hogy a társadalmi jelenségek térbeliségének s ez által elemzésüknek, vizsgála-
tuknak sajátos, önálló törvényei, szabályai vannak, nagy meggyőző erővel mutat rá 
Varga A. (2002) tanulmánya, ami szinte minden ez idáig nagy hévvel és (ami gyakor-
ta vele jár) felszínességgel végzett (kvantitatív) területi gazdaságtani elemzésünk mö-
gé kérdőjeleket hoz a nemzetközi tudományosság eredményeiből (a késés kb. másfél 
évtizedes, l. Anselin–Griffith 1988). A gondolati mag a következő: mivel a társadalmi 
jelenségek és folyamatok térbelisége az esetek túlnyomó többségében a térbeli közel-
ségből fakadó egymásrahatással, hasonulással jár (elegánsabban: a társadalmi tér jel-
legzetesen pozitív autokorreláltságú), sok területi vizsgálatban csorbát szenved a sta-
tisztika egyik alapkövetelményének számító független mintavétel szabálya. Ez általá-
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nosabban azt is jelenti: a térbeliség nem semleges megfigyelési szempont, hanem a 
társadalmi folyamatokat, összefüggéseket, konfigurációkat közvetlenül befolyásoló 
tényező. Ez a kérdéskör jellemzően azok közül való, ami itthon érdemben még isme-
retlen, nem kivitatott (talán indulóban van a késés ledolgozása: l. Dusek 2002a). 

A regionális tudomány fél évszázados története a társadalomelméleti és térelméle-
ti dualitás állandó meglétéről, de egyben a két komponens egymás közötti arányai-
nak jellegzetes változásairól tanúskodik. Ez sajátos tudománytörténeti szakaszokat 
teremt, amelyek szépen nyomon követhetők G. Benko (1999) analízisében is. A 
változó tudományos hangsúlyokban a társadalmi változások lenyomataira is rábuk-
kanhatunk. 

Isard regionális tudományában a komplex társadalmi (közgazdasági) tartalom 
dominál, ahol a tér, a területegység még inkább csak az egymásra hatás kerete. Az 
alapművében (Isard 1956) célba vett általános elmélet (general theory) nem térel-
méleti, hanem közgazdaságtani (mai szemléletében is leginkább erre mutat érzé-
kenysége [Isard 1999]). De, már a kezdeteknél felsejlik az a vonulat – amit legin-
kább a hatvanas (nálunk a hetvenes, nyolcvanas) évek kvantitatív forradalma teljesít 
ki –, amely a többváltozós matematikai-statisztikai módszereknek és a különböző 
térparamétereknek (helyzet, távolság) a vizsgálatokba történő hangsúlyozott beeme-
lésével, a gazdaságon kívüli kérdéskörökben is a modellező, általánosító elméleti 
irányzat vezető szerepét hozta. Ennek az irányzatnak az utolsó nagy, igazi újdonsá-
gokat hozó hulláma a nyolcvanas évek közepén tetőző diffúzió-kutatás volt, ami – 
különösen értékes szemléleti többletként – először tette e térbeli, területi közelítés-
sel egyenrangúvá a regionális kutatásokban az időbeliség szempontját. Itthon e 
témakörben, néhány korrekt elméleti tanulmányon túl, figyelemre méltó, szintetikus 
munka is születetett (Rechnitzer 1993). Nálunk még egyértelműen kényelmes gye-
rekcipőben jár (a tematikus térképek gyors, számítógépi elkészítésének szakaszá-
ban, a modern kartográfia „profi” eszközeitől – l. Zentai L. 2003 – azonban még 
jócskán lemaradva) a földrajzi információs rendszerek technikáinak társadalom-
elemzési felhasználása, ami, most már érzékelhetően, egy újabb módszertani forra-
dalmat alapoz meg (Ball 2002). 

Tőlünk Nyugatra sorra születnek a kifejezetten a lokalizált, térbeli adatok elemzésére 
használható szoftverek, s ezek bázisán nagy ütemben hatol be a térszempontú elemzés 
a legkülönbözőbb problémakörökbe. Csak egyetlen példát említve: az Amerikai Nem-
zeti Igazságügyi Intézet (The National Institute of Justice) lokalizált bűnügyi adatok 
feldolgozására dolgozta ki CrimeStat nevű programrendszerét, ami azonban egy gene-
rális térelemző eszköz, kiválóan használható bármely más térbeli pontrendszer (cégek, 
intézmények) elemzésére is. A program az Internetről letölthető – ugyanis állami 
pénzből készült, a polgároknak –, ajánlom minden hazai elemző figyelmébe (ha más 
nem, ennyi haszna legyen az olvasónak ebből az elméleti írásból). E tendenciával sa-
játos ellentmondásban a geográfián, a területi elemzésen belül eluralkodott egy nem 
pusztán nem-kvantitatív, de kifejezetten anti-kvantitatív irányzat, ahogy azt  
A.S. Fotheringham és két szerzőtársa az egyik legújabb módszertani monográfia első 
bekezdésében rezignáltan megjegyzi (Fotheringham et al 2000). 

A hetvenes évektől a behaviourista fordulat, a regionális politikai kihívások vagy 
(a kapcsolódó tudományterületek példájával élve) a kritikai vagy radikális geográ-
fia (Timár 2001) újra a társadalmi és politikai determináltságra teszi a hangsúlyt. 
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Egyértelműen ilyen karakterű a kilencvenes évek regionális tudományi szemlélete 
az átalakuló kelet-közép-európai országokban is. E sajátos folyamatok, s a velük 
szinte egy időben felerősödő globalizálódás azonban egy közös momentum követ-
keztében újra kiemelten tereli rá a figyelmet a térbeliségre: az átalakulást minden 
szinten, a tradicionális vagy új reáltartalmak mentén, mértékében ugyan különböző, 
de alaptrendjében növekvő térbeli differenciálódás kíséri. A hatótényezők, okok 
keresésében ezért természetszerűen előtérbe kerül a fekvés, a térbeli kölcsönhatás, 
az „új geográfikum” momentuma. A regionális tudomány növekvő elismerésében, 
felértékelődésében nemcsak a regionalisták eredményeinek, hanem annak is fontos 
szerepe van, hogy a teret, a térbeliséget korábban lényegében ignoráló tradicionális 
társadalomtudományok a maguk új összefüggéseit, törvényeit keresve újra felfede-
zik a teret. Így megfordulóban van a korábbi egyoldalú viszony, amikor a területi 
kutatók a társadalomtudományok eredményeiből merítve dolgoztak, ma a tág társa-
dalomtudomány is felhasználja a regionális tudományban kialakult elméleti és 
módszertani eszköztárat.  

A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek kutatásában például a társadalmi és a tér-
beli faktorok kikerülhetetlenül megjelenő sajátos dualitása mindenekelőtt a „fej” (a 
humán erőforrások) és a „hely” (a fekvés, a környezet) egyaránt érdemi magyarázó 
erejű szerepére reflektál. A szociológia klasszikus módszerében, a véleménykutatás-
ban a minták rétegzési szempontjai között előbb-utóbb fel kell bukkanjon a regionális 
szempont is (korábban legfeljebb a város-falu differenciáltság érvényesítéséig jutottak 
a mintavételes eljárások). Különösen jól jelzi ennek indokoltságát a választási-, illetve 
párt-preferenciákban nálunk is egyre markánsabban megjelenő regionális tagoltság. 

De lépjünk át a modell második fogalmi körébe, a vizsgált folyamatok dimenziójába! 

Vizsgált folyamatok: reálfolyamat – irányítás 

A regionális kutatások szemléletét boncolgatva az elméleti keretek kettőssége 
mellé a vizsgált folyamatok esetében két jól elkülönülő társadalmi szegmens, a 
társadalmi reálfolyamatok, illetve a társadalomirányítás illeszthető.  

A meghatározó (hazai) területi kutatók többsége inkább egyik vagy másik prob-
lémacsoportra koncentrál. A geográfus indíttatásúak jellemzően az előbbi, a jogász-
igazgatási alapképzettségűek utóbbi felé húznak. (Megelőzendő, hogy mások he-
lyezzenek el a saját sémámban, magamat jellemzően a reálfolyamatokat elemzők 
közé sorolom – az irányítási kérdésekhez is leginkább e szálon keresztül kapcsolód-
tam.) A közgazdászok között találjuk a legtöbb „kettős lelkületű” kutatót. Nálunk a 
legjobb példa Bartke István munkássága (l. pl. Bartke 1989), de Enyedi György 
(inkább társadalompolitikai) vagy Rechnitzer János (inkább regionális politikai) 
összegző munkái is duális jellegűek (Enyedi 1996; Rechnitzer 1998).  

A modell e dimenziója kapcsán kérdéses lehet, hogy indokolt-e az irányítási mo-
mentumot a társadalomelméleti, a reálfolyamatokat pedig a térelméleti keretek 
mellé helyezni. A modell természetszerűen az egyes fogalmaknak csak a domináns 
kapcsolódásait jelezheti, s tulajdonképpen valamilyen fokon minden elem kapcso-
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latban van egymással, az irányítás társadalomelméleti oldalhoz kötése elsődlegesen 
és aktuálisan az irányítási folyamat hangsúlyos politikai tartalmából következik. 

Azt, hogy az irányítás és a társadalomelméleti háttér összekapcsolódása nem 
pusztán deduktív elméleti séma, hanem valóban a jellemző kapcsolat, visszaigazolja 
az, hogy a területi irányítási kérdésekkel foglalkozó legjelesebb kutatók munkáiban 
(pl. Pálné Kovács 1999) kevés térelméleti kérdőjelet találunk (társadalom-
elméletieket és a gyakorlati politikára utalókat inkább). Az irányítási kérdéseknek a 
társadalomelmélethez, a társadalomtudományokhoz általában, ezen belül az igazga-
tástudományhoz, politológiához kötődése azonban az irányítási folyamatnak nem a 
térbeli momentumát tagadja, hanem csak azt érzékelteti, hogy itt a „belső” (szerve-
zeti, funkcionális, hatalmi) térbeliség esik egyértelműen nagyobb súllyal latba, 
szemben a „külső” (a földi térben lokalizált) térbeliséggel. Az irányítás és a reálfo-
lyamatok viszonyából ide tartozik az is, hogy szinte nyomtalanul tűnt el a hazai 
érdemi tudományos tematikából a területi irányítás direkt szembesítése a területi 
reálfolyamatokkal. A klasszikus minta – Vági (1982) – sajnos követők nélkül ma-
radt, amire a rendszerváltozás aligha elégséges magyarázat (az irányítás és a reálfo-
lyamatok kritikai szembesítésére most is lenne elég ok). 

Vizsgálati célok: elemzés – tervezés 

A modell következő szegmense a vizsgálati célok szempontját jelzi. Mivel a vizs-
gálati cél, illetve a vizsgált folyamat két, sok tekintetben egymást átfedő dimenzió, 
az előző fejezetben leírtak további részletezésére, finomítására is mód van. 

Ha a regionális kutatások sokszínű vizsgálati céljait összefoglaló kategóriákba so-
roljuk, szinte magától értetődően adódik az elméleti (alap) és a gyakorlati (alkalma-
zott) kutatási célok két nagy csoportja. E két általános tudomány-karakterológiai 
csoporthoz még konkrétabb tárgymegjelölés is köthető esetünkben: az elemzés, 
illetve a tervezés szempontja (orvostudományi analógiával élve a diagnózis és a 
terápia).  

Az inkább az elemzésekhez vonzódó kutató számára ugyan csábító a saját szem-
pontjának kiemelése, a regionális kutatások genezise, egész története és mai gya-
korlata azonban a tervezési (mai divatosabb kifejezéssel: fejlesztési, programozási) 
célt a kezdetektől fogva legalábbis egyenrangúan kezelte az elemzésivel. A két 
szempontot tekintve több időszak s a mai állapotok is inkább a gyakorlatias, terve-
zési cél túlsúlyát jelzik. Tudományelméleti szempontból ezt tükrözik vissza azok az 
álláspontok (G. Benko [1999] is idéz ilyeneket), amelyek az egész regionális tudo-
mányt egészében az alkalmazott tudományok közé sorolják. 

Bizonyos esetekben (nem egy mai PhD kutatási téma kapcsán is) felmerül az a 
kérdés, hogy a nagyon gyakorlatias, politikai tartalmakkal átszőtt tervezési-
fejlesztési célú munkák egyáltalában minősíthetők-e a tudományosság szemszögé-
ből? E kételyekre kettős válasz adható. Egyrészt a tervezési folyamatban vannak 
olyan szakaszok, amikor ténylegesen a tudományos közelítésé az első hely (e ket-
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tősséget jól példázza Kozma G. [2002] munkája, amely a helymarketing elméletét 
és gyakorlatba ültetésének útjait egyaránt bemutatja). Másrészt a tervezésnek, fej-
lesztésnek megvan, meg lehet a maga tudományos, tervezéselméleti tartalma (ez 
utóbbi terület kevés hazai művelője közül kiemelkedik Faragó László szinte min-
den írása – az általam ismertek közül újabban l. Faragó 2000). Ilyen tartalmak 
illetve kritériumok nélkül azonban még a legsikeresebb kistérség-fejlesztési terv 
vagy marketing-mix sem teljesíti a doktori értekezések tudományos követelményeit 
(nem is kell, hogy teljesítse, de nem is fogadható el értekezésként). 

Érdemes végiggondolni a kutatási célok és a vizsgált folyamatok itt figyelembe 
vett két-két kategóriájának a lehetséges kombinációit is. Első közelítésben azt 
mondhatom: a regionális tudomány történetében a reálfolyamatok, illetve a társada-
lomirányítási kérdések kiemelt kutatása közel párhuzamosan fut az elemző, illetve 
tervező céllal, az elemzések a reálfolyamatokra koncentrálnak, a tervezési cél az 
irányítással kapcsolódik össze (Bartkénél, aki az irányítást kevésbé folyamatként, 
mint inkább feladatként fogja fel, a tervezés az irányítás része). Az összekapcsolt-
ság azonban nem sémaszerű. Tekintsünk néhány példával is megerősítve ezekre a 
relációkra! 

J. G. Williamson (1965), a területi egyenlőtlenségek történeti és nemzetközi ala-
kulását taglaló klasszikus munkája – ami a saját elemzői pályám elindításában a 
legfontosabb írás, s melynek újabb, átfogó tesztjét épp mostanság tervezzük kis 
csapatommal – tipikus példája a reálfolyamat – elemzés kombinációnak. A hazai 
szerzők közül ez a szemlélet domináns a magát regionalistának sohasem valló, de 
munkahelyi kötődése okán „korpa közé keveredett” Beluszky Pál kiemelkedő szín-
vonalú településföldrajzi munkásságában (Beluszky 1999). 

A regionális tudománynak is gyökerei közé tartozó (klasszikus) telephely-
elméletekben, a területi optimumkeresésben a gazdasági reálfolyamatok a gazdaságon 
(vállalaton, cégen) belüli döntés momentumával kapcsolódnak össze (ebben az eset-
ben tehát a reálfolyamat – tervezés kombináció esetével állunk szemben). Az Isard-
féle, születő regionális tudomány közelítése érthetően leginkább ezzel volt rokon.  

Az irányítás – elemzés kombináció a regionális kutatásokon jellemzően túlmutató, 
erős politikai tartalmú témakör. Kelet-Közép-Európa átmeneti országaiban azon-
ban, ahol az új regionális politikai intézményrendszer kiépítése volt az elmúlt évti-
zedben napirenden, az elemzések alig jutottak túl a „(még) nem működik” szindró-
ma megállapításán, vagy megelégedtek azzal, hogy a formálódó intézményrendszer 
„EU-konform” (vagy mások szerint „nem EU-konform”). Ehhez a kombinációhoz 
kapcsolhatók ellenben épp az EU regionális politikai akciót, illetve ezek példáján a 
redisztribúciós momentumot, a bürokratikus jegyeket feszegető írások, vagy azok a 
kezdeti kísérletek, amelyek a fejlesztési folyamat monitoringját, a területi hatások 
kimutatását célozzák. 

Ha nemcsak a vizsgálati célokat és folyamatokat kapcsoljuk össze, hanem a kiin-
dulásként felvázolt duális elméleti hátteret is, akkor az eddig áttekintett 
fogalompárok a (hazai) regionális tudomány két, hangsúlyaiban, szemléletében jól 
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elkülönülő – bár természetesen mereven szét nem választható – kutatási vonalát 
jelölik meg:  

a társadalomelmélet  –  tervezés  –  társadalomirányítás az első vonal, 
a második láncot pedig a térelmélet – elemzés  –  reálfolyamatok vonal alkotja. 

Előbbiben – bár ott van –, jellemzően a társadalmi tartalom mögé kerül a térbeli, 
területi szempont, utóbbira inkább az jellemző, hogy kiindulópontja a tér, a terület, 
s ez töltődik meg társadalmi tartalommal. Ha megpróbálunk kiszabadulni a tudo-
mányterületek értékelésében gyakorta megjelenő apologikus szemlélet csábítása 
alól (azaz a valóságos, s nem a kívánatos, elképzelt viszonyokat tekintjük mérvadó-
nak), e két szemléleti vonal világos létét, s nem valamifajta tagolatlan komplexitást 
jelölhetünk meg a mai (s itt nem csak a hazai helyzetre gondolok) regionális tudo-
mány jellegadó vonásaként – a már többszörösen hangsúlyozott, természetes össze-
kapcsolódások ellenére. 

Az első kutatási vonalhoz áll közelebb a magát a hazai regionális tudomány bázisin-
tézményének tekintő MTA Regionális Kutatások Központja is. Legutóbbi – az Orszá-
gos Területfejlesztési Tanács számára készített – kiadványában az intézet (MTA RKK 
2002) a következő területeken számol be kutatási eredményekről: EU-csatlakozás – 
regionális politika, területi gazdaságpolitikai vizsgálatok, városhálózati vizsgálatok, a 
térségi struktúrák vizsgálatai, vidékfejlesztési kutatások, a magyar régiók és települé-
sek versenyképessége az európai gazdasági térben, a regionális intézményrendszer 
fejlesztése. (Az OTT vélhetően nem hiányolta túl hevesen a térelméleti kutatásokat. 
Ezek vitele talán – az említett kiadványban felértékelően „stratégiai partnerként” em-
lített – egyetemek súlyponti feladata lehetne, ha a kutatómunkához a szükséges, de a 
tömegoktatás viszonyai között tovaillant idő biztosítható lenne.)  

A tudományterület jövőjére tekintve az elméleti megalapozottság erősítésén túl-
menően kívánatosnak épp e két kutatási-szemléleti vonal közelítése tűnik. Bizonyos 
tekintetben azonban ezt az elkülönültséget kevésbé tekintem komoly nehézségnek 
annál, mintha egyfajta kusza komplexitásból, összefonódásból kellene kibogozni az 
alapvető szálakat (ez zavaros elemzők zavaros fejlesztési javaslatait eredményezi). 

A regionális tudomány paradigmái 

Áttérve a tanulmány második részére, a modell „szívére”, a következőkben azokat 
az átfogó sémákat, gondolati vonalakat próbálom felvázolni, amelyeket a regionális 
tudományban paradigma-értékűnek tekintek. 

A paradigma a tudományelmélet bevett fogalma, amelyet E. Babbie, átfogó társada-
lomtudományi módszertani művében így határoz meg: „A paradigma olyan alapvető 
séma vagy modell, amely szemléletünket valamely dologgal kapcsolatban szervezi és 
rendezi. Bár nem feltétlenül ad választ a fontos kérdésekre, de azt megmondja, hogy a 
választ hol keressük” (Babbie 1995, 78). Ugyanitt a szociológiai kutatásnak három 
alapvető paradigmáját említi: az interakcionalista paradigma egyének közötti interak-
ciókból álló folyamatként szemléli a társadalom életét, a strukturalista-funkcionalista 
paradigma a társadalmi élet szervezeti struktúrájára összpontosít, végül a konfliktus-
paradigma versengő egyének és csoportok harcaként szemléli az életet.  
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A tudományok fő paradigmáinak megjelölése hosszú fejlődési időszak elmélyült 
elemzésére épülhet. A regionális tudomány egészét érintő ilyen munkák hiányában 
az alábbiak csak kísérletet jelentenek ezek megfogalmazására. Hangsúlyozom: a 
különböző paradigmák között (ha egy szemlélet valóban paradigma-értékű) nincse-
nek hamis és igaz paradigmák, csak különböző közelítések, hangsúlyok sokfajta 
átfedéssel, ugyanannak a társadalmi folyamatnak más-más interpretációjával. Igaza 
van Enyedinek, amikor azt hozza fel példaként, hogy Budapest éppúgy értelmezhe-
tő nagyvárosként, mint városrégióként (Enyedi Gy. szóbeli közlése alapján). 

A regionális tudomány első 25 évének hullámzó kutatási hangsúlyairól – benne olyan, 
mára szinte elfeledett nagy kutatási témákról, mint a területi input-output elemzés, de 
már kiemelten megjelenítve a helyi és regionális tervezési tematikát – tartott előadást 
Peter Nijkamp 1985-ben Budapesten (Nijkamp 1985). A korábban már említett 
Strassoldo a társadalmi térformákat és térkategóriákat briliánsan osztályozó tanulmá-
nyában a matematikai tértudományok (a tér) paradigmatikus fogalmaként a távolsá-
got, a társadalomtudományok (a terület) központi koncepciójaként az érték, az ökoló-
gia (a környezet) paradigmájaként a kölcsönös függőség (interdependencia) fogalmát 
jelöli meg (Strassoldo 1990, 23).  

Miként szemlél(het)i tehát a regionalista a maga vizsgálati tárgyát, a társadalmi 
tér jelenségeit és folyamatait? 

Térbeli társadalmi egyenlőtlenségek 

A regionális tudomány paradigma-értékű építőkövei két alapvető csoportba sorol-
hatók. A regionális tudomány legsajátabb, a társadalomelméletet és a térelméletet 
összekapcsoló kérdésfeltevésének felel meg a tudományág alapvető, belső para-
digmája: a térbeli társadalmi egyenlőtlenség. Ez különösebb kifejtést nem is érde-
mel – aligha vitatható, hogy minden regionális tudományi kutatás mögött az az 
alaphelyzet és kérdés húzódik meg, hogy miért (miként) tagolódik és működik diffe-
renciáltan, egyenlőtlenül a térben a társadalom, s miként változtathatók, alakítha-
tók ezek az egyenlőtlenségek? Miközben az egyenlőtlenség (nem-azonosság) az idő- 
és térbeli létezéstől elválaszthatatlan, a konkrét tagoltság, differenciáltság társadal-
mi következményei nem hagyják egyszerű „adottságként” értékelni, hanem újból és 
újból felvetik megváltoztatásának szükségességét is. Ez a paradigma a társadalmi 
fejlődés átfogó koncepcióihoz leginkább a centrum-periféria elméleteken keresztül 
kapcsolódik. 

A külső paradigmák csokra színesebb, s épp ennek szálakra bontása lehet az egyik 
kulcs a különböző regionális tudományi szemléletek kimutatásához. Külső (vagy 
háttér-) paradigmának nevezem azokat a gondolati, kutatási irányokat, amelyek 
meghatározott társadalmi tartalommal jelenítik meg a társadalmi tér legalapvetőbb 
jegyeit, kategóriát. Ezek a térelem és a térszerkezet, valamint a település és a régió 
fogalmaihoz kötődnek. 

A különböző külső paradigmákból induló gondolkodásban a regionalisták térfel-
fogása, térszemlélete, a térbeliség súlyának, szerepének eltérő értelmezése is megje-
lenik. A többi társadalomtudomány jellemzően nem ezeket, hanem a társadalmi 
folyamatok történetileg változó kulcselemeit (funkcióit) állítja a középpontba. Az 
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átjárás a két közelítés között lehetséges, ha nem is könnyű. Vizsgáljuk meg kissé 
részletesebben ezt a négy paradigma-értékű fogalmat. 

Térelem, térszerkezet 

Abban a regionális kutatói szemléletben, amely a különböző társadalmi szereplő-
ket (egyének, gazdasági alanyok, társadalmi csoportok, intézmények) tekinti kiindu-
lási pontjának – térelméleti szempontból, kimondva vagy kimondatlanul –, tulaj-
donképpen a térelem fogalma áll a középpontban. 

E szemlélet kulcsfogalma a térelemek és attribútumaik egyenlőtlensége a térben. 
Ha megleljük és jól jellemezzük, megértjük az adott folyamat meghatározó szerep-
lőit, magatartásukat, eljuthatunk a vizsgált jelenségkör térbeli egyenlőtlenségi rend-
szerének megértéséhez. Ennek alakítása, például az egyenlőtlenség mértékének 
csökkentése is a szereplők (a térelemek) megváltoztatására (számuk vagy jellemző-
ik módosítására) épülhet. Ha deduktív módon ered az ilyen kutatás a társadalmi 
folyamatok nyomába, akkor épp az érintett társadalmi szereplőket keresi. Ha köze-
lítése induktív (ez a jellemzőbb), akkor a feltételezett társadalmi főszereplők visel-
kedése, viszonyai következményeként jellemzi a társadalmi mozgásokat, és az ezek 
alakította térbeli differenciáltságot. E szereplők keresése a legkülönbözőbb társa-
dalmi folyamatokban kétségkívül nagyon eredményes szemléleti irány, s generális 
kiindulópont a legkülönbözőbb társadalmi szférák kutatásakor.  

Példák sokasága hozható az ilyen közelítésekre. Csak az újabb idők fogalomtárából 
szemezgetve, ebbe a vonalba sorolható például: a jelentős tőkével alapított vállalkozá-
sok léte vagy hiánya (a gazdasági értéktermelés térbeli differenciáltságának vizsgála-
takor), a települési infrastruktúra vagy funkciókészlet (a jóléti tagoltság tényezőinek 
vizsgálatában), a politikai-hatalmi szereplők eloszlásának vizsgálata (a politikai tér-
szerkezet vagy az esélyegyenlőtlenségek elemzésében). Mennyiségi jellemzésükkor e 
szereplők száma és nagysága, hatásuk árnyaltabb feltárására törekedve pedig beágya-
zottságuk, tradícióik, innovatív képességük egyenlőtlenségeinek megjelölése fontos 
adalék a társadalomelemzésben.  

Az már szemléleti és kutatás-módszertani szempontból más kiindulást és utat jelöl 
ki, ha a vizsgálat túllép az egyes társadalmi szférák (ágazatok) jól megfogható ka-
rakteres építőkockáin, szereplőin, s azok kölcsönkapcsolatait firtatja. Az egyes 
társadalmi szférákon belüli egyenlőtlenség vagy szegregáltság például viszonylag 
könnyen felmérhető, de a társadalom összetett térbeli tagoltságának értelmezéséhez 
már más kiindulási pontok szükségeltetnek (település, régió). 

A térszerkezet-paradigma ugyancsak hozzáköthető a tér legáltalánosabb fogalmai-
hoz: itt a rendezettség, a konfiguráció áll a középpontban. Azt a sajátosságot emeli 
ki, hogy a térelemek és jellemzőik másként hatnak eltérő térbeli elrendezettségük 
következtében, hatásuk összeadódhat, vagy csökkenthetik, netán kiolthatják egymás 
hatását. Természetesen a kapcsolat a két fogalom között kölcsönös: minden konfi-
guráció kialakulására magára is hat a térelemek száma és minősége is. 

A térszerkezet-paradigma a belső (hatalmi, politikai, szervezeti) terekben a kapcsola-
tok és viszonyok menti egyenlőtlenség, alá-fölérendeltség, függés mechanizmusaiban 
a szó eredeti jelentésének megfelelő, és nem csak analóg értelmű hierarchiákban jele-
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nik meg. A globalizáció kérdéskörének regionális tudományi közelítése ugyancsak e 
paradigmához áll legközelebb, hisz itt egy új térszerkezet kialakulásáról van szó, új 
főszereplőkkel és új kapcsolatokkal, s kirívó térbeli egyenlőtlenségekkel a homogeni-
zálódás mögött. (Egyetértek Faragóval, aki azt mondja, hogy „A globalizáció felfog-
ható egy hatalmas hálózatként” [Faragó 2002]). 

A térszerkezet-szemléletben bukkan fel leghangsúlyosabban a szinte magával a 
térrel azonosítható, legalapvetőbb térkategória, a távolság (s kisebb hangsúllyal a 
másik rendezettségi paraméter, az irány), e szemléletben a külső földrajzi tér kuta-
tásának központi kategóriája a fekvés (l. Észak–Dél, Nyugat–Kelet dualizmus). 

Település, régió 

A térelem és térszerkezet fogalmától még határozottabban a társadalmi tartalom 
irányába elmozdulva két olyan újabb paradigma-értékű fogalomra bukkanhatunk, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az egyes, sajátos társadalmi szegmensek (ágazatok) 
köréből kilépve az összetettebb, inhomogén társadalmi rendszereket vizsgáljuk. 

Ez a két fogalom a regionális tudományi gondolkodásban a település, illetve a ré-
gió. Előbbi a térelem, utóbbi pedig a térszerkezet fogalmához kötődik erőteljeseb-
ben, de a különbségek a két-két fogalompár között távolról sem elhanyagolhatóak. 
Míg a térelem és a térszerkezet általános érvényű, mind a külső (a földi térben egy-
értelműen lokalizált) térben, mind a belső térben (a földi lokalizációtól függetlenül 
is térjellemzőket mutató rendszerekben) fellelhető – a regionális tudomány egésze 
szempontjából ezért átfogóbb – fogalmak, a település és a régió kifejezetten csak a 
külső térre értelmezhető. Abban az alkalmazott jellegű közelítésben, amely a regio-
nális tudományt mintegy a területi tervezés tudományos háttereként pozícionálja, 
már leginkább csak a település és a régió fogalom jön szóba a gondolkodást elindító 
paradigmaként. 

A különböző tudományterületek közötti kommunikációs zavarok mélyén gyakorta 
épp a „belső”, illetve a „külső” térre koncentráló szemlélet jellegzetes eltéréseit lelhet-
jük meg. Jó példa erre a politológia és a politikai földrajz viszonya (Murphy 1999).  
Nehezen birkózik a területi elemzés a természet és a társadalom (kultúra) együttes 
térbeli elemzésével is. Ez az oka annak, hogy nem a természetföldrajz legátfogóbb 
térkategóriája, a táj vált paradigma-erejű fogalommá és szemléletté a társadalmi tér 
kutatásában. A nemzetközi tudományosságban határozottan érzékelhető törekvés a táj 
természeti és a társadalmi összetevőket egyenrangúan magában foglaló értelmezésére 
(Jones–Atkinson 1999) hazánkban ma még sokkal inkább elvi kívánalomként bukkan 
fel, mintsem a konkrét kutatásokban valóságosan érvényesített szempontként. Többek 
között ez az alaphelyzet teszi részben kényszerű szükséggé azt, hogy a regionális tu-
domány társadalomtudományi karakterét hangsúlyozzuk. 

A paradigma erejű négy fogalom viszonylatában az is figyelmet érdemel, hogy 
míg a térelem és a térszerkezet között az egymásra épülés a jellemző logikai lánc, a 
település és régió fogalomban e viszony mellé már oda tehető a szembenállás is, 
hatókörük, valóságos társadalmi magyarázó erejük megkérdőjelezése mindkét 
irányban. Szerepe van ebben a településhálózati „szövet” különböző vidékeken 
nagyon eltérő sűrűségének éppúgy, mint a település és a régió, mint két térségi szint 
érdekellentéteinek a hatalmi, politikai (finanszírozási) viszonylatokban. 
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Mind a település-, mind a régió-paradigma magában foglalja a település-, illetve a 
régió-típusok rendszerét. (Az egyedi, sajátos település, illetve térség – általánosab-
ban: „az egyedi hely” – a társadalomföldrajz jellegadó kategóriája.) Ez a szempont 
lényeges lökést ad a két fogalom valóságos tudományos használhatóságának, hisz 
az egyedi településeket, illetve térségeket egy rendszer részeként értelmezi. A tele-
püléstípusok esetében bizonyos könnyebbséget (bár kockázatot is) jelent, hogy itt 
egyszerű méretjellemzők (pl. a településnagyság) is megjelennek osztályozási 
szempontként, a térségtípusok esetében azonban a karakter, a fejlettség sokdimen-
ziós „minőségi” kategóriáira épül az osztályozás.  

A település paradigmaerejű szerepét nagyban emeli, hogy e kategóriához kap-
csolható a területi tudományok talán legkiterjedtebb hatókörű elmélete az urbanizá-
ciós ciklusokról. Különleges szerepet kap a település a korábban már emlegetett 
globalizáció tanulmányozásában is. A „városverseny” koncepcióján keresztül ez az 
alapkategória kiválóan használható a lokális-globális viszonyrendszer külső térbeli 
tanulmányozásában, s még arra is alkalmas, hogy a „verseny” fogalmával elkenje, a 
„városéval” pedig megfoghatatlanná tegye a globalizáció kíméletlenségét (London, 
Tokyo vagy New York városok ellen senki sem tüntet). 

Semmifajta sajnálkozás nincs bennem, csak tényként említem: a település paradigma-
ereje korlátokat is állít a regionális tudomány expanziója elé. E fogalom önmagában is 
olyannyira erős és gazdag, sok szálon futó gondolkodásra és érdemi kutatásra ad lehe-
tőséget, hogy egy másik, sok tekintetben generális szerepre vágyó tudomány-terület, a 
településtudomány (urbanisztika) önállósulásához is érveket ad. 

Az urbanizáció-elméletekhez (vagy a gyakorlatiasabb növekedési pólus-koncep-
cióhoz) mérhető – a gyakorlat által is visszaigazolt előrejelzési elemeket is tartal-
mazó – elméleti séma a térség, a régió fogalmához nem kötődik. 

Leginkább talán a regionális egyenlőtlenségek, már említett, Williamson-
hipotézishez kapcsolódó fejlődéstörténete, vagy az ifjabb innováció- és diffúzióel-
méletek tekinthetők ilyennek – az urbanizáció elméletét meg sem közelítő ismertség 
és elismertség nélkül. Ez elméleti szempontból kétségkívül gyengíti a 
régiócentrikus gondolkodás erejét. Sokak számára ugyanakkor a regionális tudo-
mány azonos a régiók tudományával. A régió kitüntetett szerepét (akár szűkebb, 
akár tágabb, összetettebb értelemben használjuk is a fogalmat) objektíve alátá-
masztja az a tény, hogy a társadalmi térszerveződés a maga teljességében csak el-
szigetelt településekben vagy akár települések hálózatában nem értelmezhető (a 
gazdaság bizonyosan települések, hálózatok, áramlások kitöltötte térségekben szer-
veződik és él). A térségi keretekben gondolkodás a gazdaságfejlesztés esetén nem is 
kérdőjelezhető meg, a régiókat középpontba állító tudományos gondolkodás a leg-
nagyobb csapást az „egypont-gazdaság” szemléletére méri (a térszemléletnek a 
gazdasági elméletekre gyakorolt hatásairól l. Dusek 2002b).  

A komplex régiók kutatásakor érdemes tudnunk, hogy mára, a rendszerelméletből ki-
nőve lényegében önálló tudományággá vált maga a komplexitás-elmélet is. Íme egy 
újabb megismerésre érdemes modern ismeretkör. Ismerői a területi kutatói körből 
egyaránt figyelmeztetnek a komplex rendszerek leegyszerűsítésének és formális „el-
bonyolításának” kutatási veszélyeire (Manson 2001; Reitsma 2003). 
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A régió-koncepcióval kapcsolatos elméleti bizonytalanságokat a legújabb időkben 
bizonyos mértékig kiegyenlíti az, hogy a társadalomalakítás (erősen gazdasági tölte-
tű) modern térdimenziója, a területfejlesztés emblematikusan kötődik a régiók  
fogalmához. 

Befejezésül: gyökerek, módszerek 

A regionális tudomány paradigmái (bár át-átszövik egymást) jól köthetők a gyö-
kereket alkotó egyes tudományterületekhez.  

A térelem-paradigma a vállalat (cég, telephely) fogalmában a regionális gazda-
ságtanban jut kulcsszerephez, de a területi dimenziót sem kifelejtő társadalmi 
egyenlőtlenség-kutatásokban a szociológia is ebből a szemléletből (egyének, társa-
dalmi csoportok) indít, az igazgatástudomány intézményközpontú szemlélete is 
szorosan kötődik ide.  

A térszerkezet-vizsgálatok tág értelemben leginkább a komplex földrajzi szemlé-
letben (l. Peter Haggett térbeli rendszerfejlődési stádiumait), szűkebben a különbö-
ző hálózatok (főként az infrastruktúra) vizsgálatait gyakorta végző közlekedéstu-
dományban és információs rendszerek vizsgálatában bukkannak fel.  

A települést leginkább a társadalomföldrajzi és az urbanisztikai gyökerek emelték 
vezető paradigmaként a regionális tudományba, de a sokat emlegetett, szociálpszicho-
lógiai tartalmú identitás is karakteresen a települések szintjén fogható meg. A tele-
püléseknek a „puhább” közelítésekben játszott kiemelt szerepét jelzi, hogy a tágabb 
térségi keretekre is kiterjesztett olyan fogalmak, mint hely-marketing, hely-imázs is 
jellemzően a lokális terekben fogható meg, és hat leginkább (Jankó 2002).  

A régió már kissé „ridegebb” kategória, jól argumentálható léte elsődlegesen a 
gazdaságra szűkül, de összekapcsoltsága a hatalommal (regere – uralkodik, politi-
katudomány, politikai földrajz,) és a tervezéssel is erősödik, s a regionalizmus kap-
csán a „puha” társadalomtudományok identitás-fogalma, a kulturális, etnikai meg-
határozottság itt is felmerül. 

A négy paradigmatikus fogalom magában foglal olyan, ugyancsak alapvető társadalmi 
kategóriákat, amelyek a konkrét vizsgálatok során tovább gazdagítják, sok esetben ki-
teljesítik az adott paradigma mentén induló gondolkodást és kutatást. Ilyen fogalom 
például az erőforrás és a kibocsátás, valamint a hálózat és az áramlás. Ezek példája-
ként érdemes arra utalni, hogy számtalan regionális elemzés tárgya és eszköze a tőke 
különböző formáinak (erőforrások) vizsgálata. A kibocsátás-szemléletű kutatások 
központi kategóriájaként pedig ugyancsak privilegizált kategóriája az elméleti és gya-
korlati (regionális politikai) szemléletű kutatásoknak az értéktermelés (jövedelem, 
GDP). A hálózat-kutatások és a térbeli mozgások (áramlás, terjedés) vizsgálatai a tér-
szerkezet vagy általában a területi fejlődés kutatásának fontos eszközei, mind statikus, 
mind dinamikus közelítésben.  

Már kissé távolabb vezet a paradigmáktól, de érdemes arról is szólni még, hogy 
mindegyikre jellemző az, hogy kutatásmódszertani szempontból egyaránt utat nyit-
nak a szárazabb, de egzaktabb mennyiségi közelítésnek és a mélyebb, puhább, in-
kább az egyedi jegyeket felmutatni képes kutatási módszertannak. Leginkább a 
térelem-szemlélet a kiindulópontja a térparaméterekkel operáló matematikai model-
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leknek. Sok matematikai modellben persze maguk a települések illetve régiók sem 
önmagukban vizsgált összetett rendszerek, hanem különböző jellemzőkkel bíró, de 
önmagukon belül ekkor homogénnek tekintett térelemek. A település vagy régió-
központú gondolkodásban azonban inkább a szintetizáló, a rendszerek komplexitá-
sát leírni képes módszertan a jellegadó. A mennyiségi közelítések inkább az általá-
nos összefüggések keresését, a „minőségre” összpontosító (eset)tanulmányok az 
egyediség erejének bemutatására alkalmasak. Előbbiekben általában kevés hely jut 
a modellből kilógó „reziduumok” (az egyediség), utóbbiakban pedig az egyediség-
ben közös összefüggések bemutatásának. Bár erre aztán igazán kevés a példa, ter-
mészetesen a két út kombinációja a kívánatos.  
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DUALITY AND PARADIGM OF REGIONAL SCIENCE –  
IN THE HUNGARIAN MIRROR 

JÓZSEF NEMES-NAGY 

The paper – based on a general deductive model and the evaluation of the recent Hungarian 
mainstreams in the regional research – investigates the theoretical structure and contexts of 
the regional science. The regional science as a social science integrates the basic concepts, 
theories and methods of different regional studies concerned with spatial processes. The 
basic theoretical framework of the regional science is the duality of the general social  
theories and the social space theory. The processes investigated in the regional studies have 
two main characteristic directions: the analysis of the real social processes or the research of 
the systems of the public administration. These processes closely connected with the aims 
and methods of the regional analysis and planning. The author points out four paradigm of 
the regional science: the elements of the social space and the spatial structures as two general 
paradigm of the discipline, and the paradigm of the settlements and regions, as a special 
paradigm of the “outer” (geographic) space. 
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A TÉR KÉP EGY OLVASATA ÉS A „TERÜLETI” 
TERVEZÉS 

(One Kind of Reading of the Space View and Spatial Planning) 

FARAGÓ LÁSZLÓ 

Kulcsszavak: 

tér    hely    régió    regionalizáció    térhasználat    térstruktúra    területi, ágazati és rendezési tervezés     
regionális tudomány  

A szerző döntően poszt-pozitivista nézőpontból körülírja a tér általános fogalmát és speciális kategóriáit, 
és tárgyalja ezek főbb jellemzőit. A térstruktúra kialakulásában döntő jelentőséget tulajdonít az emberi 
térhasználatnak. Jellemzi a kis- és nagyléptékű tereket, kitér a globalizáció néhány területi aspektusára, 
utal a regionalizáció sajátosságaira, és tárgyalja a térrel kapcsolatos fogalmak használatát. Mindezek 
bázisán a közösségi tervezés olyan eljárását írja le, amelyben megteremtődik a fejlesztési, a rendezési és 
az ágazati tervezés egysége. Összegzés helyett reagál a Nemes Nagy (2003) által felvetett kérdésekre, a 
területi tudomány dualitásával és paradigmájával kapcsolatban.  

Hegel azt tanította, hogy az ember értelmi adottsága állandóan változik, annak a 
társadalomnak, nemzetnek a történeti fejlődése van rá hatással, amelyben él. E 
gondolatot Marx tovább vitte és bemutatta, hogy egy nemzeten belül is lehetnek 
eltérő ideológiákat képviselő osztályok, rétegek. Ma már állíthatjuk, hogy meghatá-
rozó eltérések lehetnek a területileg (kulturálisan) elkülönülő csoportok tudása, 
értékítélete között is, és ezek a különbségek jelentősebbek lehetnek, mint az osztá-
lyok vagy rétegek tudata közötti eltérések. Így a tervezésnek nemcsak hagyomá-
nyos értelemben véve egyik dimenziója a tér, hanem a tervezésnek, mint új tudást 
és akaratot konstituáló folyamatnak is, mert az arra ható társadalmi-gazdasági felté-
telek meghatározott területi struktúrán belül termelődnek újra, a történetileg szituált 
cselekvéshelyzetek a konkrét térhez kötődnek, és a mindennapi élet szereplői – 
emberek, intézmények, gazdálkodó egységek stb. – függnek e területileg újratermelt 
viszonyoktól.  

A térfelfogások történetileg is változnak. Foucault (2000) nagyobb történeti táv-
latban így mutatja be ezt a változást: A középkorban a helyek hierarchikus összes-
sége létezett, a helyek szembenállása (szent és profán, városi és vidéki stb.) és ke-
reszteződése alkotta a helymeghatározás terét. E zárt tér Galileinek köszönhetően 
kinyílt, és megszűnt a középkori tér egyértelműsége, a kiterjedés váltotta fel a 
helymeghatározást. „Mára a szerkezeti hely lépett a kiterjedés örökébe, amely a 
maga részéről a helymeghatározás utódja volt. A szerkezeti helyet pontok vagy 
elemek közötti szomszédsági viszonyok határozzák meg, ezek pedig formálisan 
sorozatként, elágazásként vagy rácsozatként írhatók le. … A korban, amelyben 
élünk, a tér a szerkezeti hely viszonyainak a formájában adódik számunkra.” 
(Foucault 2000, 148) A szerkezeti helyek a vonatkozó viszonycsoportokból kiin-
dulva írhatók le a legjobban. E viszonyokat még mindig a „süket szakralitással” 
átitatott ellentétpárok (pl. magán- és közszféra, kulturális és gazdasági tér) hatják át. 
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„Jelenlegi korunk … a tér korszaka lehet. Az egyidejűség, mellérendeltség, a közel és 
a távol, a jobbra és a balra, a szétszóródás korát éljük. Olyan pillanat ez, … amelyben 
a világ nem annyira az időn keresztül kibontakozó életként, hanem pontokat összekö-
tő és szálakat keresztező hálóként tekint önmagára.” (Foucault 2000, 147) 

Tér értelmezés 

A térbeli összefüggések vizsgálatának pozitivista megközelítési lehetősége egyre 
inkább visszaszorulóban van, és egyre nagyobb a transzcendentális fejtegetések 
létjogosultsága. Kvázi-objektív szemlélet csupán a geometria és a fizika meghatáro-
zott területein lehetséges, bár a geometria ugyancsak emberi gondolati konstrukció, 
amelynek tapasztalati forrása a szubjektív érzékiség.1 Az euklideszi geometria axió-
mái is már csak korlátozottan érvényesek,2 és Heisenberg határozatlansági elve3 az 
egzakt mérésekbe vetett hitet is megrendítette. A pontosságra való törekvés nem 
csupán idő- és költség-korlátokba, hanem magába az anyag természetébe ütközik.4  

Felvethető, hogy az ilyen mélységekben rejlő bizalomvesztés a napi gyakorlat szá-
mára érdektelen, és a „területi tudomány(ok)ban” a teret kvázi-objektív fogódzóként 
kell értelmeznünk. Ezt látszik erősíteni, hogy minden imaginárius tér is a tapasztala-
tokon alapuló „valóságos” tér elemeiből (távolság, pont, tér, térhierarchia stb.) épül 
fel, és magyarázataihoz is általában a geometriából és a földrajzi térből vett analó-
giákat használunk.  

A gyakorlatban éppen ellenkező tapasztalataink is lehetnek. Például a társadalmi 
teret minél kisebb egységekre bontjuk, és minél közelebb jutunk az egyénhez, annál 
inkább a kognitív térnek, mint értelmezett társadalmi-gazdasági konstrukciónak, 
mint életvilágnak van jelentősége, és egyre kevésbé fontos a fizikai távolság, a 
térstruktúra objektivitása, és annál jobban nőnek az értelmezésbeli különbségek és 
vele a bizonytalanság. 

A tér általános fogalmának megértésében és tudatos használatában segít Kant ma-
gyarázatának átgondolása. „Minden jelenség, formáját tekintve, tér meg időben való 
szemléletet foglal magába, mely valamennyinek a priori alapul szolgál.” (Kant 
1981, 141) „A tér nem egyéb, mint a külső érzékek minden jelenségének formája, 
azaz az érzékiség ama szubjektív föltétele, mely mellett egyedül lehetséges szá-
munkra külső szemlélet.” (Kant 1981, 52) Az érzékeléseink tárgyai a térben egymás 
mellett léteznek. „Állíthatjuk a tér empirikus realitását (minden lehető külső tapasz-
talatra vonatkozólag), de egyszersmind transzcendentális idealitását, azaz, hogy a 
tér semmi, mihelyt minden tapasztalat lehetségének föltételét elhagyjuk s olyasva-
laminek tekintjük, ami maguknak a dolgoknak szolgál alapul. De nincs is a téren 
kívül más szubjektív, a külsőre vonatkoztatott képzetünk, mely a priori objektívnek 
volna nevezhető. Mert egyikből sem származtathatók le szintetikus a priori tételek, 
mint a térből.” (Kant 1981, 53) Tehát sajátos kettősség határozza meg térszemléle-
tünket: a tér egyrészt a rajtunk kívüli tárgyaktól független tiszta szemlélet, gondolati 
konstrukció, másrészt minden létező formája, kerete; egyrészt absztrakt („szubjek-
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tív”) szemlélet, másrészt konkrét („objektív”) tapasztalati elemekből álló gyakorlati 
konstrukció.  

A tartalmak nélküli – csak elviekben létező – tér egységes, egyforma ,,sűrűségű” 
és üres, önmagában nem strukturálódik. Nem léteznek benne kitüntetett pontok, 
amelyek körül a jelenségek szükségszerűen szerveződnek vagy szervezhetők. Tehát 
csak az ember szemszögéből beszélhetünk térszerkezetről. A térstruktúrák részben a 
használatból következő viszonyrendszerből erednek, másrészt a térszemléletünk 
struktúrájának megfelelően alakulnak. A priori térszemléletünk történetileg változó, 
korábban meghatározóak voltak a tapasztalatainkhoz kötődő érzeteink, mára egyre 
inkább képesek vagyunk ettől elvonatkoztatni. A mindennapi életben a térről alko-
tott képünket leginkább az experimentális földrajzi tér és annak használata határoz-
za meg, és ez az az előzetes tudás, amelyben a jelenségek térértelmezése interpretá-
lódik, és amelyben, mint előfeltételezésben a különböző térbeli összefüggéseket 
konstituáljuk, amelynek megfelelően cselekedeteinket térben szervezzük. Nem a 
tőlünk független tér strukturálja az emberi cselekedeteket, hanem mi emberek a 
térszemléletünknek megfelelően alakuló térkapcsolatainkkal és azok objektivációi-
val hozzuk létre a térstruktúrákat.5  

Mindennapi létünk egyik dimenziója a tér, a másik pedig az idő. Minden változás 
(pl. mozgás) csak e két dimenzióban együttesen lehetséges. A tér-idő koordináták 
megadásával válik egy általános (egyetemes) állítás konkréttá. Ha valamely létező 
vagy elképzelt dologhoz megadjuk területi koordinátáit, elhelyezzük a térben, azzal 
önmagán kívüli többlettartalmat is adunk hozzá. Konkrét térben az elemek egymás-
ra hatásának, azok kombinációjának más lesz a jelentősége, mint ha a tárgyi szféra 
elemeit önmagukban tekintenénk. 6 

A valóságban a tér sohasem üres és homogén. Az érzékelések tere a magánvaló 
világ tárgyain kívül tele van minőségekkel, értékekkel, utópiákkal, ítéletekkel, tö-
rekvésekkel stb. A tér mindezek együttlétezésének rendje, fizikai vagy virtuális 
kerete. A térbeliség a (fizikai) elkülönülés és egymásra hatás sajátos egységét adja. 
A különböző térhasználatok elkülönülnek (diszkrét jelleg) és a sajátos megközelí-
tésnek megfelelően elkülöníthetőek, ugyanakkor illeszkednek egymáshoz (horizon-
tális kapcsolatok) vagy egymásba (vertikális kapcsolatok), azaz a tér folytonos, és 
így az együttlétező elemei szükségképpen kölcsönhatásban vannak. A térhasznála-
tok által elkülönülő térelemeknek viszonylagos autonómiájuk van, és ezáltal ver-
senyben, vagy akár konfliktusban lehetnek egymással vagy a természeti közegük-
kel, kívánatos esetben pedig harmonizálnak, kiegészítik egymást (kooperálnak), és 
a megfelelő közelségben (szomszédságban) vagy kapcsolatban (hálózatban) lévők 
mindenképpen hatnak egymásra.  

Az együttlétezésből következik a szükségszerű kölcsönhatás. Bármely térelem vál-
tozása hatással van a többi térelemre is. Eo ipso megváltoztatja az őt befogadó tere-
ket és hathat a horizontális struktúra más elemeire is. Például egy új gyártókapacitás 
létrehozása zavarhatja a szomszédokat, kihat a munkaerő-vonzáskörzetben lévő 
településekre és a világ bármely pontján hasonló terméket gyártók lehetőségeire. 
Általában igaz, hogy az egymásra hatás valószínűsége és erőssége a fizikai és az 
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időbeli távolság növekedésével egyre kisebb. A technikai és technológiai forrada-
lom (mobil távközlés, internet stb.), a globalizáció kapcsán egyre inkább szükséges-
sé válik e tétel finomítása, kiegészítése. Például a globalizált tereken belül a távol-
ság jelentősége csökken, míg az abból kimaradók relációjában nő. 

Két, ugyanazokkal a minőségi és mennyiségi jellemzőkkel bíró tárgy ugyanazt a 
teret nem töltheti ki, így azonosak csak, mint a tiszta értelem tárgyai lehetnek. Aho-
gyan az idő egyes pillanatai nem cserélhetők fel, ugyanúgy nem cserélhetők fel a tér 
különböző pontjai sem. A jelenségek, a cselekvéshelyzetek, a döntési helyzetek 
térben és időben meghatározottak és megismételhetetlenek. Ha ugyanazt máshol 
reprodukáljuk, akkor sem lesz azonos önmagával, mert ugyanannak a jelenségnek 
két meghatározó immanens sajátja, az időbeli és a térbeli koordinátái mások. Tehát 
geometriai és filozófiai értelemben is állíthatjuk, hogy a tér két különböző eleme 
(pontja, egysége) nem lehet azonos egymással. Fizikai paramétereit tekintve, két 
azonos térelem szerkezeti helyzete, külső meghatározottsága eltérő. Társadalmi-
gazdasági szempontból a különbözőség területi (helyi, regionális) sajátosságokban 
jelenik meg. Amikor a térbeli elemzések, modellek az időbeliségtől eltekintenek, 
akkor hasonló hibába esnek, mint a térbeli dimenziótól való elvonatkoztatás esetén. 
Annál is inkább, mert a tér meghatározott eleme, látszólagos változatlanság ellenére 
sem azonos időbeni eltéréssel önmagával.7 

A teret folytonos, de megszakított elemek sorozataként foghatjuk fel, amelyre 
nem az egymásutániság a jellemző, hanem a megfagyott és széttört pillanat a ma-
gánvaló tárgyait, az embereket, cselekedeteiket, vágyaikat stb. eltérő területi pozí-
ciókba és lehetséges funkciók sokaságába helyezi, amelyeket a térbeni viszonyrend-
szer köt össze, és teremt a megszakított elemek között különböző elrendeződéseket. 
E struktúrák létrejöttében a tudatosságnak és a beláthatatlanságnak (véletlennek) 
egyaránt szerepe van. A szabályszerűségeket mutató, ismétlődő elemek, események 
térstruktúrákat alkotnak, amelyeknek megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítunk, 
fogalmakkal jelöljük, és esetenként materializáljuk is azokat.  

A térbeli létezés nem csak, vagy nem egyszerűen az ember (társadalom) és a ter-
mészeti-művi környezet egymásra hatása. A jelenségek egyszerre játszódhatnak le a 
konkrét fizikai, földrajzi és egyéb összefüggéseket feltételező terekben, azaz konk-
rét és absztrakt terekben. Konkrét tér például a geometriai és a földrajzi tér, még az 
absztrakt terek az egzisztenciális és imaginárius terek összessége. Gyakrabban 
találkozunk az objektív és szubjektív terek megkülönböztetésével, de ez a felosztás 
azon az episztemológiai előfeltételezésen alapul, hogy a szubjektumtól függetlenül 
létező magánvaló megismerhető és leírható.8  

A legszűkebb konkrét térkategória a geometriai tér. Ennél bővebb a földrajzi és 
még tágabb az egzisztenciális terek köre. A természeti és művi környezet alkotja a 
földrajzi értelemben vett objektív – Perroux kifejezésével banális – teret. A szubjek-
tív, de mégsem imaginárius terek (pl. társadalmi tér, mentális tér) egyre nagyobb 
jelentőségre tesznek szert, és egyre nő a tér e két kategóriája közötti különbség, az 
egybe-nem-esés.9 Ugyanakkor kétségtelen, hogy az absztrakt terek struktúráját is a 
legtöbb esetben a valóságos terek adják, illetve e struktúrák a különböző megközelí-
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tések közös nevezői. A „primitív” társadalmak esetében a különböző absztrakt terek 
többé-kevésbé egybeesnek és azonosíthatók a megtapasztalt földrajzi térrel. A fej-
lődés, a technikai haladás következtében a különböző térstruktúrák egyre inkább 
tágulnak és még a földrajzi vetületük is elszakad a konkrét kisléptékű terektől.  

A területpolitika, a területfejlesztés szempontjából igen lényeges, hogy a társa-
dalmi-gazdasági akciók integráló eleme a tér. Ahogy a tér integrálja a társadalmi-
gazdasági eseményeket és sajátos viszonyt hoz létre a szereplők között, ugyanúgy a 
területi megközelítések (vizsgálatok, koncepciók, tervek stb.) is szükségszerűen 
interdiszciplinárisak és integratívak.  

Alapvetően más kérdéseket vet fel a cyber-térben való gondolkodás és interveniá-
lás, ahol az időtényezőnek új dimenziói vannak, és a virtuális tér alakítása nem a 
hagyományos eszközökkel történik. A térről kialakított általános (értelmezett) ké-
pünk alapján gondolkodunk a cyber-térben is, de konkréttá a programozói utasítá-
sok alapján a virtuális térben válik a gondolat. Az információs társadalom korában a 
tér sok – de nem minden – szempontból egy ponttá zsugorodik, és az elérhetőség 
ideje is a zéró felé tart. A virtuális világban nincs tél és nyár, nappal és éjszaka, 
mindegy, hogy városban élsz-e vagy falun, csak rá tudj kapcsolódni a hálóra. 
Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni a virtuális és a valós világ kapcsolatáról. 
Hiába terjed sebesen az információ, hiába állnak rendelkezésre a világ minden pont-
ján szinte egy időben az információk, ha azok kézzelfogható hatása, a megszerezhe-
tő tudás hasznosítása ugyanazokba az akadályokba ütközik, mint korábban. Az 
elérhetőség térbeli terjedése nagyon hasonló más, hagyományos technikák terjedé-
séhez, és az internetes kapcsolatok létesítése is követi a centrum-periféria hierarchiát.  

Úgy tűnhet, hogy a virtuális világban a hagyományos értelemben vett teret elte-
methetjük,10 de napjainkban egyre bővül a térrel foglalkozó irodalom, és minden 
olyan tudományban is egyre többet foglalkoznak a térbeliségből következő sajátos-
ságokkal, ahol korábban alig (közgazdaságtan és a különböző társadalomtudo-
mányok).  

Az életvilág térstruktúráját meghatározó kis- és nagyléptékű terek 

A tér strukturalizálódása szempontjából meghatározó az emberi térhasználat és 
annak objektivációi. A sorozatosan előforduló, ismétlődő térhasználatok gyakran 
tárgyiasulnak, a cselekvések, események a térstruktúra helyhez kötött elemévé 
válnak (lakóház, munkahely, város stb.). Az egymás mellett (térben) létező jelensé-
gek térbeli viszonyaik, kapcsolataik alapján különböző elrendeződéseket (rendezett-
ség), térstruktúrákat alkotnak. A jelenségekben felismerhetők általánosítható terüle-
ti szabályszerűségek, és meghatározhatók területileg eltérő különbségek is. A tér-
használatban megmutatkozó alapvető eltérések alapján kis- és nagyléptékű tereket 
különböztethetünk meg A területi különbségek fizikai-földrajzi adottságokra és 
történetileg szituált kultúrspecifikus társadalmi különbségekre vezethetők vissza, 
amelyek jelentős egyenlőtlenségeket eredményeznek. Korunk legjellegzetesebb 
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problémája a globalizáció és a lokális kultúrák közötti ellentmondás. Egyre inkább 
e viszonyrendszer válik meghatározóvá a korábbi centrum-periféria problematika 
mellett, helyett. 

Alapvetően a kisléptékű terekben újratermelődő tudáskészletéből, konceptuális 
készletekből nyeri az egyén az „értelmezéseit”, amikor nap mint nap kicseréli néze-
teit a világ dolgairól és ezáltal újratermeli saját identitását. A cselekvő egyén „… 
terméke azon hagyományoknak, amelyekben benne áll, azon szolidaritási csopor-
toknak, amelyekhez tartozik, s azon szocializációs és tanulási folyamatoknak, ame-
lyeknek alá van vetve. … A kommunikatív mindennapi gyakorlat hálójává össze-
szövődő interakciók képezik azt a közeget, amelyen keresztül a kultúra, a társada-
lom és a személy újratermelődik.” (Habermas 1986, 191–192) A kisléptékű rend-
szerek (általában) informális önszerveződések és saját akarattal, „politikával” ren-
delkeznek, amelynek elsődleges referenciakerete a lokális értékrend. E terekben az 
„érzéki” és a szemtől-szembeni kapcsolatok dominálnak, amelyeket a direkt szemé-
lyes kapcsolatok határolnak be. Térszemléletünket alakító érzeteket is alapvetően e 
kisléptékű terekben nyerjük. Az egyének, a kisebb közösségek minél inkább úgy 
érzik, hogy „elvesznek” az egyre növekvő, számukra átláthatatlan globalizálódó 
világban, annál inkább felismerik a mindennapi életterük jelentőségét.  

Az egyén és a társadalom biztonságát a kisebb csoportokban, kisléptékű terekben 
találhatja meg. Greenbie (1976) vizsgálatai alapján állítja, hogy az ember, mint 
társas lény – az állatokhoz hasonlóan – biztonságát térkapcsolatainak középpontjá-
ban keresi. Az ember számára a társadalmi-területi szerveződések három fő típusa a 
legfontosabb: (1) az individuális tér, (2) az otthon és (3) a szomszédok, a barátok, a 
hobbi, a szolgáltatások, valamint a munkahely által meghatározott terület, amely a 
legtöbb esetben nem más, mint a település.  

Ma már nem húzódhatunk vissza a kisléptékű terek biztonságába, elkerülhetetlen, 
hogy részesei legyünk olyan különféle kapcsolatokkal rendelkező embercsoportok-
nak, amelyeknek más-más társadalmi, politikai határai vannak, és egyre növekvő a 
földrajzi kiterjedésük. A mindennapi életben cselekedeteink egyidejűleg zajlanak 
életterek, életvilágok sokaságában, különböző nagyléptékű térkategóriákban. A 
technikai haladás és a globalizáció objektív tendenciáinak következtében az árukon, 
a pénzen, a telekommunikáción keresztül mindenki kapcsolatba kerül egyre na-
gyobb és folyamatosan táguló terekkel.  

A nagyléptékű területi kapcsolatok a közvetett kommunikáció segítségével túllépik 
a területileg-kulturálisan identifikálódott csoportok határait. A nagyléptékű tér ver-
tikálisan és funkcionálisan jól strukturált, tranzkulturális, és nagyfokú mobilitást 
tételez fel. A területfejlesztés szempontjából fontos, hogy minél nagyobb léptékű a 
működtetett rendszer, annál inkább megkívánják a tevékenységek magas fokú szer-
vezettségét, amelyet bürokratikus szervezetek, hatóságok irányítanak, nagy kiszol-
gáló apparátusok segítségével.  
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1. TÁBLÁZAT 
A kisléptékű és a nagyléptékű terek jellemzői 

(Characteristics of Small Scale and Large Scale Spaces) 
___________________________________________________________________ 

Kisléptékű terek   ––  Nagyléptékű terek 
___________________________________________________________________ 

lokalizáció  –– globalizáció 
érzékek, érzelmek  –– érdekek, számítás 
személyes és „helyi” tudás  –– explicit tudás 
helyi értékrend, tradíciók  –– „univerzális” értékek 
személyes kommunikáció   –– közvetett bürokratikus kapcsolat 
partnerség, horizontális kapcsolatok –– vertikális hierarchia 
területileg, kulturálisan meghatározott  –– transzkulturális (plurális) 
területi identitás, helyi kötődés –– mobilitás 
informális önszerveződések –– formalizált, strukturált  

              szervezetek 
saját „politika”   –– ismeretlen eredetű politika 
stabilitás, szerves fejlődés  –– állandó változás, teljesítmény  
      orientáltság 

___________________________________________________________________ 
Forrás: Saját szerkesztés. 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy minél nagyobb léptékű térről van szó, 
annál jobban eltávolodunk az első oszlop jellemzőitől, és annál igazabbá válnak a 
második oszlop állításai. Minél nagyobb léptékű a térhasználat, annál globalizáltabb 
a rendszer, és annál általánosabb (annak tartott vagy feltüntetett) normák alapján 
működik. Ha a globalizációt valóban egyetemes, kulturális relativizmustól függet-
len erkölcsi normák vezérlik, akkor nincs konfliktus a globális és a lokális kultúrák, 
térhasználatok között. Ma, sajnos erről nem tudunk meggyőződni, és fennáll annak 
a veszélye, hogy nem a megértésen és az elfogadáson alapul a globalizációt vezérlő 
normák befogadása, hanem egyoldalú érdekérvényesítés során válnak „valakik 
lokális normái” metaelőírásokká. Arra kell törekednünk, hogy tendenciájában érvé-
nyesüljön az, hogy a magasabb területi szintek működési elvei általánosabban elfo-
gadott normákon nyugodjanak, de be kell látni, hogy minél nagyobb (átfogóbb) 
területi szintről van szó, az érintettek köre annál nagyobb (meghatározott esetekben 
akár a föld teljes népessége), és annál nehezebb lefolytatni a normák elismertetésé-
hez szükséges nézetegyeztetéseket, diskurzusokat.  

Egyre több olyan döntés születik az átlátható és befolyásolható kisléptékű tereken 
kívül, amely hat a mindennapi életre. Minél nagyobb léptékű térbeli rendszerekről 
van szó, annál kisebb az esély, hogy az egyén vagy helyi közösség (akár a kor-
mányzat) hasson a döntésekre, részt vegyen azok kommunikatív megalapozásában. 
A globalizált nagyléptékű terekben a médiák hatalma, az új tőkeáramlási formák 
már-már veszélyeztetik a különböző államok szuverenitását, stabilitását is. A meg-
határozó multinacionális cégek és számos világszervezet döntéseire alig vannak 
hatással a nemzetállamok kormányai (döntéshozói), a ráhatás inkább fordított. A 
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társadalom egyre kisebb hányada tudja, hogy ki, hol és miért hozza az életterét és 
cselekvési lehetőségeit befolyásoló döntéseket. Az egyének, a kisebbségek, a ha-
gyományos és az újabb kis közösségek szenvednek életterük kolonizálásától, a 
külső függőségtől. Részükről egyre fokozódik az elégedetlenség a külső meghatá-
rozottsággal szemben, mindenki joggal akar részt venni az életterét érintő dönté-
sekben, amelynek eszközét sokan az „ideális vagy reális” kommunikációs közössé-
gek működtetésében látják.  

A globalizáció nem fedi le az egész világot, és másként és különböző ütemben 
terjed a gazdaságban, a társadalmi folyamatokban és a kultúrában. A globalizáció 
felfogható egy hatalmas hálózatként, amely összeköti, majd saját érdekeinek megfe-
lelően megváltoztatja a világ különböző pontjait, településeket, régiókat, országo-
kat, különböző nemzeteket és kultúrákat. E folyamat alanyai sok tekintetben 
uniformalizálódnak, de egyben biztosan nem hasonlítanak egymásra, a haszonból és 
a hatalomból való részesedésben. A globalizáció belső struktúrája hierarchikus 
hatalmi rend szerint épül fel. A folyamat nem érték- és érdeksemleges, nem egy 
önzetlen filantróp folyamat, még csak nem is multikulturális vagy plurális értékhor-
dozó, addig és úgy terjed, amíg a mozgató érdekek érvényesülését szolgálják, a 
„színesítések”, a területi adaptációk is a saját érdekérvényesítésük eszközei. A 
globalizáció során uniformalizálódott elemek mobilitási képessége és hajlandósága 
általában nagyobb, mint a szorosabb helyi-kulturális kötődéssel rendelkezőké. Ma a 
gazdasági fejlődés legjárhatóbb útja a globalizáció, ami kulturális westernizációval 
is jár, tehát ha az egyiket szükségből elfogadjuk, akkor számolnunk kell a másik 
folyamattal is.  

A globalizáció olyan, mint a képviseleti demokrácia, sok vele a gond, de ma úgy 
tűnik, kimaradni belőle még több bajjal járna („to be or to have a lunch”). A 
globalizáció folyamata számos paradoxonnal van tele. Például lehetővé válik a 
munkahelyek otthonokba vagy helyi munka-állomásokra költöztetése, így lehetőség 
kínálkozik a lakókörnyezetben, az életmódban meglévő számos sajátosság fenntar-
tására. Ugyanakkor hiába tudunk minél több dolgot otthon, vagy a lakóhelyen elin-
tézni, egyre többet utazunk és a kommunikációs eszközöket (telefon, fax, computer) 
is egyre gyakrabban vesszük igénybe. Elgondolkodtató, hogy a demokrácia és a 
szabad verseny biztosítása önmagában kevés a magas gazdasági teljesítmény eléré-
séhez, és ezek hiányában is működhet a gazdaság hatékonyan. 

A globalizációs hálózatok esetében is megvan az a kulturálisan meghatározott kis-
léptékű téregyüttes, amelyben gyökerezik, és főleg fejlődésének korai szakaszában 
energiáját kapja. A későbbiekben nő és terjeszkedik, esetenként leveleit (hálózati 
egységeket) vagy komplett ágait (területi hálózati szakasz, profil) ledobhatja, de ez 
is azt a célt szolgálja, hogy fennmaradjon, a gyökér és a törzs tovább erősödjön, 
hogy új erőre kapva tovább bővülhessen a hálózat, újabb területeket, embereket 
érjen el.  

A globalizációval nem eltűnik a területi-kulturális identitás, hanem – részben vagy 
egészében – más identitás lép a korábbi helyi gyökerű hovatartozás-tudat helyébe. 
Az uniformalizálódás kétségtelen negatív tényén túl nem biztos, hogy minden 
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globalizációs trend önmagában káros. Úgy gondolom, hogy például, amikor egy 
világhálózat alapvető higiéniás követelményeket honosít meg a világ elmaradottabb 
területein, az önmagában nem baj, de kétségtelen, hogy nem kéne mindenhol „lete-
gezni” a fogyasztókat, és még többet kellene adaptálni a befogadó közegből a 
globalizált (uniformalizált) egységnek is.  

A kis- és nagyléptékű terek tovább strukturálódnak, pontosabban a térhasznála-
toknak megfelelően tovább strukturáljuk azokat. Az egymásba illeszkedő társada-
lomszerveződési tereket („életvilág struktúrákat”) a különböző megközelítések 
eredőjeként az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

személyes terek 
    – intim szféra 
    – otthon/háztartás 
  lokális terek 
    – szomszédság 
    – lakókörzet (településrész, kerület) 
    – település (helyi önkormányzat) 

 regionális terek 
– kistérség/mikrokörzet (kistáj, városi  

vonzáskörzet) 
   – mezokörzet (gazdasági körzet, megye)  

    – nagytérség (régió, országrész)  
 makro-terek 

    – ország 
    – ország-csoport  
    – világ (föld)  
 

A magasabb területi szint az alacsonyabb szinten lévő téregységeket szükségsze-
rűen magába foglalja, ez a vertikális területi struktúra természetes formája. Minden 
téregység vizsgálható a részegységek aggregátumaként és mint szintetizált új tarta-
lom. A nagyobb téregység a kisebb téregységekből épül fel, és valamilyen többlet-
tartalmat is hordoz. Kant 7+5=12 példáján (Kant 1981) jól szemléltethető az össze-
függés. Sem a 7, sem az 5 képzetében nincs benne a 12. A 12 létrejöttéhez kell az 
is, hogy a kettő összetartozását, összeadását is hozzágondoljuk. Ezzel együtt ka-
punk egy szintetikus egyedi tételt. Egy adott téregységet vizsgálhatok, mint külön-
féle jelenségek aggregátuma, szintézise (pl. a régió, mint a 12), és közelíthetem az 
egymás mellett létező folytonos alkotó elemek felöl is (mint az 5 és 7; azaz például 
a régiót alkotó megyék). De döntő, hogy mit gondolunk az összetartozásról, mi a 
magasabb területi szinten történő összegzés jellege! 

A valóságos területi szintek átfogó entitások hierarchiáját alkotják. E rendszerben 
egymásra épülnek a struktúrát alkotó működési elvek. „… a hierarchia logikai szer-
kezetéből következik, hogy egy magasabb szint csak olyan folyamat által jöhet 
létre, mely az alacsonyabb szinten nem nyilvánul meg, vagyis olyan folyamat által, 
amely ezért kiemelkedésnek (emergence) minősíthető.” (Polányi 1997, 200–201) 
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„Egy szervezeten belül mindig a magasabb elv szabályozza a közvetlenül alatta 
levő elv által nyitva hagyott határt. Működése során az alacsonyabb elvre támasz-
kodik, anélkül, hogy beleavatkozna annak törvényeibe, és mivel a magasabb elv 
logikailag nem magyarázható az alacsonyabb fogalmai által, az alacsonyabb szinten 
keresztül megvalósuló működését időnként kudarc is kísérheti.” (Polányi 1997, 
204)11 A magasabb szintű területi funkciók mindig alacsonyabb szinten konkretizá-
lódnak, de az alacsonyabb szintek csak abban az esetben, annak arányában járulnak 
hozzá, vesznek részt a megvalósításában, ha az egyben az ő saját céljaik elérését is 
szolgálja.  

A magasabb szint létezése mindig a kevésbé átfogó alacsonyabb szintekben gyö-
kerezik! Az alacsonyabb szintek a magasabb (összetettebb, bonyolultabb) szintek 
átfogóbb működési elveinek keretein belül működnek. Az alsóbb szintű entitások 
autonóm szükségletei pedig behatárolják a felsőbb szintű entitás hatókörét. Tehát 
minden szint a saját, és a magukból alkotott magasabb szintek törvényszerűségei 
szerint működik. A felsőbb szintek működése nem magyarázható az alsóbb szinte-
ket alkotó egységek működése alapján, minden szintnek saját működési elvei (tör-
vényszerűségei) és funkciói vannak. A magasabb szintet saját működési elvei sza-
bályozzák, ugyanakkor nyitva hagyják az alsóbb szintek működési tereit.  

Az emberek megkülönböztetés, elkülönítés, a különböző viszonyok kezelése, irá-
nyítása érdekében, értékek és érdekek védelmére (mesterségesen) területeket hatá-
rolnak le, falakat, kerítéseket emelnek, politikai, igazgatási határokat húznak. Ezzel 
megteremtik a belső–külső, a befogadás és kirekesztés kettősségét, a határsértés és 
a kritika lehetőségét. A határok az azonosulás és elutasítás mezsgyéi, amelyek két 
perspektívát és két legitimációs teret is létrehoznak. Ilyen demarkációra csak akkor 
van szükség, ha valamilyen célt szolgál a megkülönböztetés, az elkülönülés vagy 
elkülönítés, esetleg szükséges valamit másoktól, a kívülrekedtektől megvédeni, 
vagy velük szemben érvényesíteni.  

A területi határokat nem lehet pusztán pozitivista megközelítésben a térszerkezet 
elemzésével meghúzni, mintha azok a tér vagy a magánvaló dolgok természetéből 
erednének. Például a regionalizáció soha sem lehet formális öncél, csak folyamatok 
leképezése, szándékok kerete, eszköze. Az alapkérdés kétségtelenül az, hogy a 
régió eleve létező (vagy az adott fejlődési periódusban kialakuló) entitás, vagy 
csupán valamilyen célból létrehozott eszköz, strukturális egység. A régiók nem ob-
jektív fizikai térkategóriák, a regionális jelenségek nem egy általánosabb szubsztan-
cia, a térbeliség eredői, így nem szükségszerűen, mindenkor és mindenhol léteznek, 
hanem csak a tartalom felől közelíthető sajátos térszerkezeti egységek. A régióknak 
csak akkor van per se tartalmi vonatkozásuk, ha a zárt földrajzi egységben élő né-
pességének olyan, a környezetétől különböző, sajátos és közös jellemzői vannak 
(pl. nyelv, kultúra, történelmi tradíció, sajátos gazdaság), amelyeket szeretnének 
megőrizni és fejleszteni, azaz sajátos társadalmi-gazdasági folyamatok termelődnek 
újra ezen a szinten, és a közös értékek és érdekek a közös akarat és cselekvés alap-
ját képezik. A legtöbb esetben, ettől eltérően, a regionális térszerkezet, a területi 
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intézmények többnyire csak hardwerként adnak formai kereteket bizonyos 
szoftwerek, funkciók, feladatok hatékonyabb, jobb ellátásához.  

Alulról építkező formális régióra csak akkor van szükség, ha léteznek olyan al-
sóbb szintű problémák, feladatok, amelyek az alacsonyab szinteken (hatékonyan) 
nem megoldhatók, azon túlnőnek, és azt be is látják, és nem indokolt a magasabb 
szintű beavatkozás sem (szubszidiaritás elve). Ezek a mikro-, mezo- és makrorégiók 
(kistérségek, megyék, nagyrégiók) a közös belső értékek, érdekek védelmét szolgál-
ják, és saját politika kialakítását és hatékony megvalósítását segíthetik. A formális 
régiók felülről való létrehozására és intézményesítésére (dekoncentráció) elsősor-
ban a központi feladatok hatékonyabb teljesítése érdekében lehet szükség. Mindkét 
érdek közös területi szinten való találkozása sajátos partnerséget eredményezhet, 
amely megjelenhet egy intézményen belül,12 és két különböző típusú (DEKO, ön-
kormányzat) intézmény együttműködésében is.  

Magyarország esetében jelenleg én hajlok a régió eszköz jellegének hangsúlyozá-
sa felé, de kétségtelen, hogy bizonyos folyamatok regionalizálása sajátos minőséget 
ad. Mivel az újabb határok és intézmények létrehozása csupán eszköz valamilyen 
cselekvés jobb ellátásához, ezért előzetesen (a folyamat jelenlegi állomásain) a 
mögöttes szándék mérlegelendő, és a regionalizációt az új intézmények valóságos 
működése és a tényleges hatások ex post fogják minősíteni. Mint forma éppen úgy 
lehet a koncentráció, a dekoncentráció és a decentralizáció kerete. Számolni kell 
azzal is, hogy az új határok meghúzása, pl. az adminisztratív régiók létrehozása, 
esetünkben átrajzolja a térstruktúrát, új érdek- és diskurzustereket hoz létre.  

Fogalomhasználat 

Mind a mai napig sem a tudományos munkákban, sem a mindennapok gyakorla-
tában nem alakult ki egységes szóhasználat és a terminus technicusok használata 
nem elég tudatos.  

Már az ókori görögök megkülönböztették a tér (chora) általános fogalmát a fo-
lyamatosan változó konkrét hely (topos, locus) fogalmától. A locus a tér általános 
fogalmánál szűkebb kategória, annak egy konkrét eleme.13 Az általános és a konkrét 
sajátos relációját adja, hogy magának a tér-idő fogalmának megítélése is adott idő-
höz és helyhez köthető, valamint az általános törvények, megállapítások a konkrét 
időben és helyen sajátosan érvényesülnek.  

Az angol szaknyelvben az általánosabb fogalom a „space” (tér), és a konkrét föld-
rajzi helyet, területet jelölik a „place” szóval.14 Az európai uniós szóhasználatban a 
„regio” több közigazgatási alapegységet magában foglaló különböző nagyságú és 
közigazgatási státuszú téregységeket jelöl, még a „local” az államigazgatás helyi 
szintjére utal, amely sok országban több települést integrál. Így a „regional”-t tulaj-
donképpen a „territorial” szakmai szinonimájaként területiként használják.  

A magyar nyelvben a „tér”, a „térbeli” a nem-pontszerű jelölésére szolgál, és a 
„hely” megjelölés, annak egy jól körülhatárolható, tovább partikularizált pontjára, 
vagy egységként pontszerűen kezelt térelemére utal (telephely, település, üdülőhely, 
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lerakóhely stb.). A területi tudomány(ok)ban a „területi” jelzőt általában a maga-
sabb szintek, átfogóbb téregységek, a „helyi”-t a vizsgálati szempontból alsó szint 
jelölésére használják, amely leggyakrabban a település, vagy az alsó közigazgatási 
szintet jelenti.15  

Némi zavart okoz a régió megjelenése és a regionális jelző általános, területi érte-
lemben vett használata. A mai szóhasználatban a régió megjelölést nem a helyi és a 
nemzeti szint közötti kisebb-nagyobb téregységek, a mikro-, mezo- és makrorégiók 
összefoglaló kategóriájaként használják, hanem csak a nemzeti szint alatti, több 
megyét érintő (magában foglaló) téregységekre, a nagyrégiókra. A „regionális” 
kifejezést viszont sok regionalista és tértudományokkal foglalkozó egyéb szakem-
ber nem erre a speciális térkategóriára vonatkoztatva (szűkítve) használja, hanem az 
eredeti szélesebb, az „euroenglish”-nek is megfelelő értelemben, a ,,területi'” szino-
nimájaként, és így regionális politikáról, regionális tudományról stb. beszélnek. 
Ennek megfelelően a területi gazdaságtan regionális gazdaságtanként, a területi 
tudomány regionális tudomány néven került be a köztudatba.16 Ez a szóhasználat a 
kilencvenes évek második feléig nem okozott zavart, mert régiók hiányában az 
ilyen szintű kérdések elkülönült megjelölésére nem volt szükség. Amennyiben a 
továbbiakban is a regionálist a terület szinonimájaként használják, akkor a zavar 
elkerülésére, a szükséges diszjunkció megtételére a régiópolitika, a régiótervezés, 
régiófejlesztési tanács stb. fogalmak használata kínálkozik, amelyek ma még idege-
nül hangzanak. Egyszerűbb megoldás lenne a területi kifejezést használni általános 
értelemben, és meghagyni a regionális jelzőt a közbenső területi szintek jelölésére.  

A különböző szempontok újraegyesítésének igénye és lehetősége 

A modern korban sajátos ellentmondást tapasztalhatunk a térről való gondolko-
dásban, a folyamatok térbeni kezelésében és tervezésében. Annak ellenére, hogy 
már a felvilágosodás nagy gondolkodói (pl. Montesquieu, Voltaire) is felhívták a 
figyelmet arra, hogy az univerzális törvényszerűségek a térben konkretizálva sajá-
tosan jelennek meg, mégis a különböző társadalomtudományok saját törvényszerű-
ségeik megállapításainál igen gyakran eltekintettek a térbeliségtől, a területi megha-
tározottságtól, és a közgondolkodás is sokáig olyan evidenciaként kezelte a teret, 
amivel nem is kell külön foglalkozni. A technika és a kommunikáció fejlődése 
következtében ez a jelenség még tovább erősödött. A „pontszerű” gondolkodásból 
eredő problémák (pl. centrum-periféria viszony, leszakadó, elmaradott területek) 
megoldása sok embert arra sarkallt, hogy kezdetben az elfogadott társadalomtudo-
mányok keretein belül térbeli szempontokkal egészítsék ki az általános megállapítá-
sokat (pl. regionális gazdaságtan); majd a különböző megközelítések közös elemeit 
szintetizálva és a térbeli összefüggéseket vizsgálva önálló axiómákat, tételeket 
alakítsanak ki, saját intézményeket (folyóiratok, tanszékek stb.) hozzanak létre, ami 
a területi tudomány(ok) megszületéséhez vezetett. A saját, önálló megközelítés 
(diszciplína) bizonyítása érdekében nem a társadalomtudományok által vizsgált 
tartalmak felől közelítettek a valósághoz, hanem az azoktól függetlennek feltétele-
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zett teret tanulmányozták, határozták meg törvényszerűségeit, és azt vizsgálták, 
hogy ez a befogadó szerkezet milyen hatással van a megtöltő tartalmak egymás 
közötti viszonyaira (térszerkezet) és terjedésére.17 Ez a folyamat sajátos, nem a 
lényegből következő bifurkációt eredményezett. A speciális tudományági megköze-
lítésből fakadó tartalmi-szakmai jellemzőket és a dolgok, a jelenségek meghatározó 
sajátját, a térbeli jellemzőket egymástól elszakítva külön-külön vizsgálták. A tudo-
mány(terület) fejlődése meghozta a tudományterület művelőinek étvágyát, és töb-
ben a pozitív területi tudomány rangjának megszerzésén fáradoztak. Ennek érdeké-
ben visszatértek az empirizmushoz, és a módszertanon eluralkodott a matematikai-
statisztika. Ezzel nem közelebb kerültek a valósághoz, hanem eltávolodtak a praxis-
tól. Ennek következtében a konkrét helyen felmerülő gyakorlati problémákra nem 
lehetett kielégítő választ adni, így felértékelődött a különböző tudományterületek 
együttműködésének, az inter- és multidiszciplináris megközelítéseknek a szüksé-
gessége.  

Az integráció igénye, az együttműködés szükségessége széles körben elfogadottá 
vált, de mind a mai napig nem tudatosult kellőképpen, hogy a tér (ideatórikus és 
konkrét struktúrák) szükségszerűen az együttgondolkodás, az együttműködés közös 
nevezője. A területi megközelítés a praxisban mindig felértékelődik, mert az általá-
nos értékek partikularizálását és állításaink legitimációját csak konkrét térben és 
időben tudjuk elvégezni és minden cselekvés, beavatkozás is konkrét térben történik.  

A közösségi tervezésben az idő dimenzión kívül a térnek van kitüntetett szerepe, 
így minden tervezés területi. Tehát a területi tervezés esetében a területi jelzővel 
való megkülönböztetést nem az teszi szükségessé, hogy a terv a tér egy adott elemé-
re vonatkozik, a javasolt akciók konkrét térben valósulnak meg, hanem valami más. 
Egyrészt, akkor válhat szükségessé a területi jelző használata, amikor meg akarjuk 
különböztetni az egyéb szempontokat preferáló, a térbeliséget csak másodlagosan 
kezelő tervektől. Másrészt – és ez a fontosabb –, amikor konkrét téregységre vonat-
kozik (település, megye, régió, ország stb.), és a területileg elkülönülten élő, ahhoz 
kötődő (területi identitás) népesség (szubjektumok) tudása, normái és akarata adják 
a tervezés komplex referencia kereteit, és nem valamilyen parciális szakmai szem-
pontrendszer. A decentralizáció, a szubszidiaritás, a partnerség is mind olyan társa-
dalomszervezési és egyben tervezési alapelvek, amelyek a különböző társadalmi, 
gazdasági, diskurzus stb. terekhez kötődő tervezést erősítik.  

Minden cselekvés konkrét térben és időben zajlik, így a tervkészítés során előbb 
vagy utóbb, meg kell adni a tér és időbeli koordinátákat. A tervezés során az általá-
nos ismeretekből egyedi predikciókat vezetünk le. Minden partikularizált állítás azt 
jelenti, hogy az egyéb paraméterek mellett pontosan megnevezzük a helyet és időt. 
A hely megjelölés általában földrajzi térkategóriák megnevezését jelenti. Az egyedi 
megjelölések egyben valamilyen általánosabb térkategóriába (osztályokba, alosz-
tályokba, területi szintekbe, településcsoportokba, térkategóriákba) való besorolást 
is jelentenek.  

A hagyományos ágazatok ragaszkodnak a hatalmat jelentő önálló tervezéshez és a 
területi tervezés is folytatja harcát az integrációs szerep betöltése érdekében. Ez 
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kezdetben a területi megközelítés sajátosságának a hangsúlyozását és önálló intéz-
mények létrehozását jelenti, és ezzel párhuzamosan a tértudatos gondolkodás egyre 
inkább a funkcionális és ágazati tervezés részévé is válik. A fejlődés várhatóan új 
típusú társadalmi racionalizációs folyamathoz vezet, amelyben a tér újra minden 
jelenség formája, minden gondolat lehetséges kerete. Ehhez viszont az is kell, hogy 
a formát és tartalmat együtt kezeljük, a térszerkezetet, a térstruktúrát a tartalmak 
megjelenési, működési formájának tekintsük.  

Minden fejlesztési akciónak van egy adekvát térbeli dimenziója és a kor munka-
megosztásának megfelelő mesterséges ágazati természete. E két tényező ugyanan-
nak a dolognak két, egymástól elválaszthatatlan aspektusa. Ezzel szemben a fejlesz-
tések többségének a meghatározásánál az ágazati szempontok dominálnak, amelyek 
nemcsak területi érdekeket sérthetnek, hanem a megvalósítás hatékonyságát is 
nagymértékben ronthatják. Az egyensúly helyreállítását nehezíti, hogy az ágazati 
szempontok érvényesítése mögött gyakran centralizációs érdekek is meghúzódnak, 
amelyek szembe kerülnek a területi elv érvényesítésével járó decentralizációval.  

A területfejlesztési tervdokumentumok csaknem mindegyik javasolt beavatkozása 
(konkrét akció, intézkedés) valamely ágazathoz tartozik, és fordítva, az ágazati 
fejlesztések lokalizációja, területi beágyazódása fontos feladat, ezért kulcskérdés a 
területi és ágazati szakemberek együttműködése. De az ágazati fejlesztések térbeni 
dimenziójának meghatározása, vagy a területi (regionális, megyei, kistérségi stb.) 
bontás/felosztás önmagában nem egyenlő a területi szemlélet érvényre juttatásával.  

A fejlesztési, a rendezési és az ágazati tervezés egysége 

Magyarországon is évtizedeken keresztül a fizikai környezet alakítását, a 
területfelhasználás szabályozását, menedzselését szolgáló rendezési típusú tervezés 
uralta a területi tervezést. A hetvenes évek óta a műszaki szemléletű tervek fokoza-
tosan kiegészültek társadalmi, gazdasági szempontokkal, majd a rendezési tervek 
mellett megjelentek a különböző téregységekre (pl. megye, kistérség) készülő tár-
sadalmi-gazdasági aspektusú fejlesztési koncepciók is. Ezeket a koncepciókat nem 
követte komplex fejlesztési tervek vagy programok készítése, hanem részben a 
pénzügyi és az ágazati tervek megvalósításán, másrészt rendezési tervek szabályo-
zási funkcióján keresztül érvényesültek. A nyolcvanas évektől fokozatosan elkülö-
nült egymástól a fejlesztési és a rendezési típusú tervezés, és a szükségszerű – és 
azóta folyamatosan napirenden lévő – integrálás mindmáig csak óhaj maradt. Ezen 
a helyzeten a törvényi és rendeleti – hiányos és zavaros – szabályozások sem segí-
tettek. A két tervezési folyamat összehangolását személyes és csoportérdekeken 
kívül tervezéselméleti nézetkülönbségek is nehezítik. A rendezési és a fejlesztési 
tervezés más tervezéselméleti alapokon és módszereken nyugszik, eltérő paradig-
mák alapján dolgozik.  

A rendezési tervezők alapvetően hosszú távú átfogó racionális tervezéselméleti 
alapokon állnak. A funkcionális racionalitást sajátosan értelmezik, a „szakmaiság és 
objektivitás” látszata érdekében értékválasztásaik forrásának a természeti-művi 
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környezetet állítják be. A szakmai fórumok és tervegyeztetések is többségében a 
„szakmai szempontok” elfogadtatásának eszközei. A fejlesztési tervezők – részben 
az uniós integrációs elvárások okán – inkrementalista-stratégiai terveket készítenek. 
A fejlesztők a gyorsabb tanulási folyamatra teszik a hangsúlyt, terveiket középtávon 
megújítják. A fejlesztési tervezés elsősorban innovatív (esetleg radikális), így a 
változás kap nagyobb hangsúlyt, míg a rendezési tervezés ab ovo allokatív típusú, 
hosszú és nagytávlatokban gondolkodik, és a művi-környezeti értékek megőrzését 
kiemelt szempontként kezeli.  

A rendezési tervezés alapvetően természetfilozófiai (természetjogi) beállítottságú. 
Abból indul ki, hogy vannak az embereken kívülálló, azok életét meghatározó el-
vek, természeti törvényszerűségek, amelyekhez az emberi akaratnak igazodni kell. 
A természetfilozófia laisser faire evolúciós elv alkalmazása szembeállítja az emberi 
akarat érvényesítését a természet törvényeivel. A természetjog naiv filozófiáján 
alapuló rendezési tervezés számos kritika tárgya:  

– a „nem-beavatkozás” csak egy a lehetséges cselekedetek közül, amely nem a 
meglévő állapot megőrzését szolgálja, hanem az uralkodó trendek folytató-
dását; 

– a kauzalitást – tévesen – összekeveri a teleológiával;  
– a rendezési tervező igen gyakran – önfelhatalmazás alapján – a természet mé-

diumának szerepében lép fel; 
– természeti törvényekre hivatkozva, gyakran objektív szükségszerűségként ál-

lítják be normatív javaslataikat; 
– az empíria-közeli, a fizikai környezethez kapcsolódó állításokat a normatív 

megállapítások fölé helyezi; 
– szakmai döntési körbe kívánják vonni a normatív értékválasztásokat.  
– A rendezési tervezők által gyakran hangsúlyozott ökológiai elv nem végcél, 

hanem az eszközracionalitás során alkalmazható princípium.  
A rendezési tervezés önmagában nem egy önálló tervezési ciklus, tanulási-

ellenőrzési kör, hanem egy egységes tervezési folyamat része. Ahhoz, hogy önálló 
közösségi tervezésként funkcionáljon, a tervezés két alapkérdésére „önállóan” kel-
lene választ adnia. Maradéktalanul meg kellene felelnie a mit és a hogyan kérdések-
re. A rendezési tervezés azt mondja meg, hogy a meglévő fizikai (természeti és 
művi) keretek között, az érvényben lévő szabályok betartásával, a kívülről kapott 
vagy a természeti törvényeknek tulajdonított célok megvalósítása milyen 
területfelhasználást eredményez, és milyen környezethasználati feltételeknek kell 
megfelelniük. Tehát nem posztulál önállóan új célokat, és a hogyanból csak a hol és 
miként kérdésre ad választ, de arra, hogy mikor, miből, ki által stb. már nem. 
Ugyanez fordítva is igaz, a rendezési vonatkozások nélkül a fejlesztési gondolkodás 
is hiányos lenne.  

Mindebből következően a fejlesztési és rendezési tervezés egy egységes tervezési 
folyamat része, amelyen belül megkülönböztetett alrendszer a területfelhasználás 
rendjének és a területhasználat szabályainak a meghatározása. Az egységes tervezés 
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lehetőségét megalapozza, hogy a fejlesztési és a rendezési tervezésnek számos 
közös nevezője van:  

– ugyanarra a fizikai környezetre ugyanaz az aktuális tudás vonatkozik; 
– ugyanaz a társadalmi csoport adja a referenciakeretet: azonosak az értékek, 

normák és érdekek; 
– azonos a cselekvéshelyzet, konkrét helyen és időben ugyanazokat a célokat 

kell teljesíteni mindkettőnek. 
Tételezzük fel – mint ahogyan azt a rendezési tervezők közül sokan állítják –, 

hogy a rendezési tervezés önálló tervezési folyamat, melynek során „saját” célokat 
kell kitűzni, amelyeket képes a „területrendezés” megvalósítani. Ez esetben ugyan-
olyan koncepcionális (normatív) döntéseket hoz, mint a fejlesztési tervezés. Tehát 
ez esetben nincs tervezésfilozófiailag különbség a rendezési tervezés és a fejlesztési 
tervezés között, így a kérdés az, hogy egymással párhuzamosan célszerű-e és sza-
bad-e két vizsgálatot, koncepcionálási és döntési mechanizmust futtatni. Nyilván a 
cselekvéshelyzet azonos, és nem hozhatnak egymással ellentétes döntéseket ugyan-
arra az időszakra vonatkozóan, ugyanabban a térben/közösségben, ugyanazon a 
fórumon. Ez esetben nem lehet két különböző tervezési mechanizmus, azaz a fej-
lesztési és rendezési tervezés egyazon területi tervezési folyamat munkafázisai. A 
tervezési folyamaton belüli elkülönítést az indokolja, hogy a területfelhasználás rendje 
és a területhasználat szabályai jogi ételemben is formális normává válnak, így e nor-
ma (rendelet, törvény) előkészítése, elfogadása és működtetése megkülönböztetett 
eljárást tesz szükségessé, és meghatározott rendezési tervdokumentumok általános 
szabályozó jelentőségük miatt kiemelődnek a többi tervdokumentum közül. Tehát 
egységes településtervezésre, megyetervezésre, régiótervezésre stb. van szükség, 
amelyen belül különböző szabályokban jelennek meg a „rendezési” vonatkozások. 

Számomra mindebből az következik, hogy a fejlesztési és rendezési tervezésnek 
egységes helyzetfeltáráson kell alapulniuk és közös a koncepcionálás, a célmegha-
tározás, a stratégiaalkotás mozzanata is. Rendezési típusú gondolkodást (tervezést) 
igényel a kötöttségek, az elfogadott (vállalt) determinációk meghatározása, a fej-
lesztések ezeknek megfelelő szabályozása, és az elfogadott fejlesztési elhatározások 
területfelhasználásának műszaki megtervezése. A konkrét (ágazati, funkcionális, 
területi) programok (tervek) és akciók a stratégiai elhatározásoknak megfelelően, a 
rendezési szabályokat és lehetőségeket figyelembe véve készülnek. Ezt a kívánatos 
folyamatot szemléltetem az 1. ábrán.  

Az ábrán az első szaggatott vonal feletti rész– hagyományos terminológiával – a 
vizsgálati munkafázis. A két szaggatott vonal közötti területen történik az akarat 
explicitté tétele, új tudás létrehozása (szintetizálás, koncepcionálás, paradigmálás), 
melynek fontos részét képezi azoknak a szabályoknak a megalkotása és elfogadása, 
amelyek rendezési tervek formájában jelennek meg. A továbbiakban együtt vagy 
külön-külön tervezett (ágazati, funkcionális) programok, cselekvési tervek az egy-
séges stratégiába illeszkedve az elfogadott rendezési szabályoknak megfelelően már 
a szakracionális szempontoknak megfelelően funkcionális tervezési elvek alapján 
készülhetnek. Tehát az ágazati típusú (parciális) gondolkodás tipikusan a tervezés-
nek ebben a fázisában kap helyet.  
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1. ÁBRA 
A rendezési és ágazati tervezés helye az egységes közösségi tervezés folyamatában 

(The Location of Physical and Sectoral Planning in the Process  
of Single Community Planning) 

 
        Forrás: Saját szerkesztés. 
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Összegzés helyett: paradigmaváltás a területi tudomány(ok)ban 

Nemes Nagy József ugyanebben a folyóiratszámban megjelenő, a regionális tu-
domány dualitásáról és paradigmáiról írt tanulmányát azzal fejezi be, hogy felkéri a 
témakör művelőit, nyilvánítsanak véleményt az általa felvetett kérdésekről, helyez-
zék el magukat gondolati rendszerében. Az eddigiekben leírtakból is kiolvasható 
számos azonosság és szemléleti különbség, de néhány általam problematikusnak 
tűnő kérdéskörre külön is felhívom a figyelmet.  

Nemes Nagy (2003) munkájában azt sugallja, hogy létezik a hagyományos tudo-
mányosság talaján álló, a reálfolyamatok elemzésére koncentráló térelmélet, ame-
lyik „a valóságos, s nem a kívánatos” kérdésekkel foglalkozik, és van egy másik 
vonal, amely inkább a gyakorlati politika kiszolgálója. Mondatai mögött ott érzem a 
természettudományoktól megkívánt objektivitásra, a hagyományos pozitivizmusra 
való törekvést, és annak magasabbrendűségébe vetett hitet.  

Nincs mód arra, hogy a normatív társadalomtudományból kiragadjuk a térelméle-
tet és az elemzés mozzanatát, és ezeket a valósághoz közelibbnek (igazabbnak) 
állítsuk be. Az elemzésnek nem „ellentétpárja” a tervezés, legfeljebb a szintézis. A 
tapasztalati adatokon nyugvó elemzések is az alkalmazott paradigma által meghatá-
rozottak, így normatívak és csak hipotézis értékűek. A megismerést is valamilyen 
érdek irányítja, a tényeket a szubjektumok hozzák létre! Ezért ebben a megközelí-
tésben Nemes Nagy által felvázolt dualitás nem létezik. A deskriptív-normatív 
dualizmus feloldása éppen abban lehet, ha elfogadjuk, hogy minden tudás normatív. 
Értékválasztásokon nyugvó előzetes feltételezések nélküli elemzésnek se értelme, 
se lehetősége nincs. Az empirikus-analitikus megközelítés legfeljebb az önmegis-
merést és a jelenlegi helyzet fenntartását szolgálhatja, bármilyen terápia megadását 
kizárja. Egy tartalmaktól (minőségektől, értékektől) megfosztott térelméletben még 
nincs benne a centrum-periféria viszony és más hasonló gyakorlati probléma, ame-
lyik a térelmélet (területi tudomány) minőségét megadná.18 

Szemléleti különbségek megvilágítása, osztályozási kísérlete véleményem szerint 
sikeresebb lehetett volna, ha valóban a paradigmák közötti különbségeket kutatja. A 
térbeli egyenlőtlenség nem paradigma, hanem olyan axióma, amiben nincs nézetkü-
lönbség, és a térelemek, a térszerkezet léte sem „paradigma erejű”. A különbségeket 
azokban a konceptuális készletekben lehet és kell keresni, amelyekkel a térelemek 
és a területi folyamatok megismeréséhez közelítünk, azokban az elkötelezettségek-
ben, amelyek meghatározzák látásmódunkat, és abban, ahogyan kezeljük a külön-
böző állítások érvényességét. Nincs paradigma értékű különbség abban, hogy „a 
társadalmi tartalom mögé” kerül a térbeli szempont, vagy az üres tér „töltődik meg 
társadalmi tartalommal”. Mindkét megközelítésben az azonosság a meghatározó, 
az, hogy a teret, mint a tőlünk függetlenül létező fizikai befogadó szerkezetet tekin-
ti. Más paradigmára épül például az általam felvázolt megközelítés, amelyik a tar-
talmak és azok viszonyrendszereinek aktív téralkotó szerepe felől közelíti a térele-
meket és a térszerkezetet.  
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Nemes Nagy által érzékelt különbségek véleményem szerint javarészben a hatva-
nas, hetvenes években lezajlott pozitivizmus vita19 elvarratlan szálaiban gyökerez-
nek, abban, hogy ki, milyen választ ad az elmélet és a gyakorlat, a „van és a legyen” 
közötti kapcsolat megteremtésére. Látszólag meg lehet kerülni a sikamlós értékvá-
lasztásokat, a politika közelségét, szemet lehet hunyni a megismerés nehézségei 
felett, és el lehet távolodni az absztrakció és a szűk metodikai/módszertani kérdések 
irányába (l. pl. a „hivatalos” regionális tudományt a hatvanas évektől egészen a 
nyolvanas évekig), de ez a törekvés szándékával ellentétben éppen a valóságtól 
való eltávolodást eredményezi. A legjobb eszközökkel és metodikákkal 
(szcientizmus) sem biztos, hogy előbbre lehet jutni, mint a tudatosan felvállalt nor-
matív megközelítéssel.  

A területi tudomány(ok) paradigmaváltása kapcsán én nem a dualitásra, hanem a 
változások irányára teszem a hangsúlyt. Annál is inkább, mert a Nemes Nagy által 
is említett zavarosság éppen azt jelzi, hogy megindultak a változások, a paradigma 
néhány eleme kicserélődött, de nem történt még meg a váltás. A korábbi univerzális 
érvényességre igényt tartó magyarázat (metaparadigma) helyébe nem lépett még a 
kidolgozott új paradigmák sokasága. A változások irányát kitapintható hangsúlyel-
tolódások jelzik:  

 
EMPIRISTA-ELEMZŐ – NORMATÍV, SZINTETIZÁLÓ 

SZEMLÉLET 
 

abszolutista – relativista 
objektív – szubjektív 

objektív-szubjektív  igaz-hamis 
empirista – racionalista 

pozitivizmus – poszt-pozitivizmus 
strukturalizmus  egzisztencializmus 

metanarráció – „kis elbeszélések” sokasága 
indukció – dedukció,  
analízis – szintézis 

deskriptív  normatív 
tapasztalat – önreflexió, jövőkép 

mérhető mennyiség  minőség, érték 
meggyőzés, érvényesítés  kritika, érvelés 

munka, teljesítmény  diskurzus, megértés 
igazolás  érvényesség, legitimáció 

 
E felsorolás nem törekszik teljességre, inkább csak példaszerű, és a sorrendnek 

sincs jelentősége. Pragmatikus megközelítésemben ezek a fogalompárok nem feltét-
len antinómiák, hanem létezik a kettő közötti tengely és az azon való választás 
lehetősége. Tehát nem arról van szó, hogy például választani kell az analízis és a 
szintézis között, hanem abban van a különbség, hogy ki melyiknek tulajdonít na-
gyobb jelentőséget és milyen kapcsolatot teremt a kettő között. A korábbiakban 
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főként az első oszlopra támaszkodva állították össze a területi tudomány(ok) para-
digmáját, konceptuális készletét, és inkább az empíriákhoz kötődve, a társadalmi-
gazdasági környezet meghatározó, korlátozó feltételei között keresték a szükségsze-
rűnek vélt teendőket, és empirikus igazolásra törekedtek. Az újabb, alakulóban lévő 
paradigmákat a második oszlop irányába történő elmozdulás jellemzi. A változások 
hívei a szintézisre, az ember alkotó racionalitására teszik a hangsúlyt, a kívánatos 
jövő tükrében tekintenek a tényekre, és tévedési lehetőségük tudatában a tanulási 
folyamatnak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget. Nem törekszenek állításaik uni-
verzális érvényességére, azok érvényességét konkrét térben és időben – többségé-
ben az ideális kommunikáció útján – keresik.  

Többszörösen meghaladott zsákutcának érzek minden pozitivista térelmélet (terü-
leti tudományra) kialakítására irányuló törekvést, de mivel következetes akarok 
lenni a felvállalt prakticista, poszt-pozitivista („posztmodern”) értékválasztásom-
hoz, ezért korlátozott alkalmazási lehetőségek mellett számolok a technikai megis-
merési érdek által irányított pozitivista paradigma létével.  

Jegyzetek 

1 „A geometria olyan tudomány, mely a tér tulajdonságait szintetikusan s mégis a priori határozza meg. 
… a mi magyarázatunk teszi érthetővé a geometriának, mint szintetikus a priori ismeretnek, a 
lehetségét.” (Kant 1981, 51) 

2 Lásd a konstans görbületű, vagy a helyről helyre változó görbületű nem-euklideszi geometriát. 
3 A megfigyelésen alapuló ellenőrzés számára bizonyos fizikai események és mennyiségek örökre rejtve 

maradnak. Minden fizikai mérés során energiacsere történik, ezért olyan állapotról kapunk képet, ami 
már megsemmisült. Atomi objektumok esetében a mérés nem lehet a fizikában az egzakt előrejelzés 
alapja. A „hely és impulzus” egyidejű mérése lehetetlen, e tekintetben tudásunk korlátozott. 

4 Jean Perrin kimutatta, hogy a mérés pontosságának növelésével nem csökken, hanem nő a bizonytalan-
ság és az inkonzisztencia (Lyotard 1993, 121–122). 

5 A „pozitív térelméleteket” leginkább az asztrológiához tudom hasonlítani. Nem a csillagok állása van 
hatással az emberek természetére és cselekedeteire, hanem az emberi léthez kapcsolódó megmagya-
rázhatatlan jelenségeket kötötték csillagképekhez, egy szemszögből adódó látványhoz. 

6 Ugyanannak a fizikai valóságnak, pl. egy „kozmopolita” Big-Mac szendvicsnek teljesen más a jelenté-
se, ha egy New York- i szemetesben található, és más, ha Delhi belvárosában árulják. Egy csepp víz, 
abban a bizonyos pohárban túl sok is lehet, míg a sivatagban semmi. 

7 A tér- idő – egyenlőtlenség és rendezettség témakörről lásd bővebben Nemes Nagy J. (1998). 
8 Nemes Nagy (1998) keveri az objektív és szubjektív térkategóriákat. Az objektív térkategóriába sorolja 

a nem anyagi (a szellemi) tereket is (68. o.). A fizikai környezet egyik elemét, az építészeti teret pedig 
mint a valóság művi elemét nem, hanem csak mint érzékszervi információt, az észlelt szubjektív teret 
tárgyalja (81–82. o.). Véleményem szerint például egy utópia is rendelkezhet leírható térszerkezettel, 
anélkül, hogy bármi valóságtartalma lenne, és az építészeti tér is éppen annyira tárgya az érzékszerve-
inknek, mint a rajtunk kívülálló világ bármely más eleme. 

9 Episztemológiai értelemben ezek megismerhetősége egyre bonyolultabb és egyre kétségesebb. 
10 A számítógépprogram segítségével is sajátos utakon juthatunk el konkrét helyre, amelyek között 

időben, költségben, felhasználói szabadságban stb. eltérés lehet. Mindenkinek lehetnek kedvenc, gyak-
rabban látogatott „helyei” (web- lapjai), szokásos elérési útvonalai, amelyek a lényeges különbségek 
ellenére számos analógiát mutatnak a valós térhasználatokkal is. 

11 Polányi Mihály ezeket a tételeket az élőlények evolúciójával és az individuum kifejlődésével kapcso-
latban fejtette ki, de általánosságban érvényesnek tartom a hierarchizált entitásokra is. 

12 Erre irányuló kísérletnek tekintem a területfejlesztési tanácsokat. 



TÉT XVII. évf. 2003  1 A tér kép egy olvasata és a ... 39 
 

 

13 Nemes Nagy másként írja le a tér és a hely relációját: „… a hely a legáltalánosabb térelem, a tér a 
helyek egyenlőtlensége és rendezettsége” (1998, 86). 

14 A „plot” még tovább konkretizált tér-, földdarab. 
15 Megjegyzendő, hogy térelméletileg a magasabb területi szintek mindig magukban foglalják az alsóbb 

szinteket, így a „területi” jelzővel ellátott kategóriák szükségszerűen magukban foglalják az alsó tele-
pülési szintet is. Ettől eltér a gyakorlat, ahol a területi („regionális”) kategóriák mellé helyezik a  
települési szintet, mint attól független térkategóriát. 

16 Több új intézmény megalakulásakor is e gyakorlatot követték az elnevezésben: Regionális Kutatások 
Központja, MTA Regionális Tudományos Bizottsága stb. (Ezek a területi, regionális intézmények el-
nevezésükkel ellentétben foglalkoznak helyi, települési szintű, kistérségi és megyei kérdésekkel is.) 

17 Ha a regionális tudománynak (Regional Science) az a legfőbb sajátja, amit Isard nyomán több követő-
je állít, hogy a teret mint a tartalmaktól függetlenül létezőt vizsgálják, akkor az előzőekben írtak alap-
ján állíthatjuk, hogy a vizsgálatuk tárgya a nem létező üres és homogén tér. Mindebből az adódik, 
hogy ebben a megközelítésben nincs regionális tudomány. Ezért szerencsésebb az anyatudományok 
területi kérdésekkel foglalkozó részterületeit területi (rész)tudományokként értelmezni, melyek közös 
metszetét nevezhetjük a praxisban területi tudománynak (keresztdiszciplinaritás). 

18 Popper (1976) szerint egy társadalomtudomány potenciális „teljesítménye” attól függ, hogy milyen 
problémát ragad meg. A megfigyelésnek is mindig konkrét problémára kell irányulnia. 

19 Karl Popper, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas stb. 
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ONE KIND OF READING OF THE SPACE VIEW AND 
SPATIAL PLANNING 

LÁSZLÓ FARAGÓ  

The author defines the general concept of space and its special categories from post 
positivistic view mainly and their principal characteristics. On the one hand the space is a 
clear aspect and a conceptual design existing independently from the objects outside of us, on 
the other hand it consists of shapes and frames of all of existing things. It is an abstract 
approach for one thing but then again it is an empirical construction consisting of concrete 
experimental elements. Space without contents is homogeneous, empty and it is not 
structured in itself. The space utilisation by humans is of crucial importance for the 
emergence of the spatial structure. The author characterises the two fundamentally different 
categories, the space with small scale and with large scale, touches on few spatial aspects of 
globalisation and refers to the theories of the emergence of the vertical spatial structure and 
to the features of regionalisation and discusses the Hungarian usage of the concepts which 
are connected with the concept of space and its problems. He finds that the formation of the 
regions in Hungary is not an objective necessity, but it is only a device. So the judgement on 
them is possible by considering the aim of their formation and its contents. On the basis of 
these, the author describes the method of integrated communal (spatial) planning in which 
the unity of the developmental, organisational, sector and functional planning is established. 
Instead of summary, he reacts on the questions in connection with duality and paradigm of 
territorial science of the article (by J. Nemes Nagy) published in the same issue. The author 
finds that the empirical and analytical approach (of positivism) is increasingly being changed 
by normative-synthesised approach (he describes its characteristics) although the new 
paradigms which are accepted by many people and exist side by side have not emerged yet. 
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A GRAVITÁCIÓS MODELL ÉS A GRAVITÁCIÓS 
TÖRVÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

(Comparison of Gravitation Model and Gravitation Law) 

DUSEK TAMÁS 

Kulcsszavak: 

gravitációs modell    területi elemzés    mennyiségi módszerek 

A gravitációs modellt az elnevezése és története miatt fizikai analógián alapuló területi elemzési mód-
szerként tartják számon, ami gyakran vezetett a modell elméleti alátámasztásával és gyakorlati használ-
hatóságával kapcsolatos félreértésekhez. Jelen tanulmányban a szerző vizsgálja a modellnek a gravitá-
ciós törvény létezésétől teljesen független elméleti alátámasztásának a kérdését, majd a modell és a 
törvény összehasonlításával bemutatásra kerülnek lényeges és többnyire a törvénytől különböző tulaj-
donságai, amelyeket a modell alkalmazása és eredményeinek értelmezése során kell figyelembe venni.  

A gravitációs modell szerint az emberi viselkedés által előidézett tömegszerű tér-
beli kapcsolatok, áramlások bizonyos általános rendező elvek és szabályok szerint 
szerveződnek. Ezek a szabályok a területi interakciókban részt vevő egyének ösz-
szességének cselekvéseire egyszerre gyakorolnak kezdeményező és korlátozó hatá-
sokat. Az egyéni szinten még nagyrészt véletlenszerű és szabálytalan kapcsolatok a 
társadalom szintjén így szervezett térbeli struktúrákat hoznak létre. 

A modellel kapcsolatos elméleti kérdésekre mindig rányomta bélyegét a fizikai 
analógia, az egyetemes tömegvonzás törvényének a létezése. A modellt ért bírálatok 
egy része a természeti és társadalmi folyamatok közötti hasonlóság csupán külsőd-
leges, névleges voltára hivatkozva a modell használhatatlansága mellett érvel. Vé-
leményünk szerint ez az álláspont egy félreértésen alapszik, amit a törvény és a 
modell jelen tanulmányban megkísérelt szisztematikus összehasonlításával tisztázni 
lehet. A modell helytelen használatára viszont az adott alkalmazásokra vonatkozó 
kritika tehető. Ezzel kapcsolatos példát az összehasonlítást követően mutatunk be, 
ahol két alkalmazási terület speciális kérdéseit tárgyaljuk. 

A tanulmány során amellett fogunk érvelni, hogy a modell használhatósága (pozi-
tív és negatív értelemben egyaránt) független attól, hogy létezik-e fizikai analógiája 
vagy sem, az legfeljebb az összehasonlítás révén járulhat hozzá a modell megérté-
séhez. Mindez a többi fizikai analógián alapuló módszerre is igaz. Egy modell meg-
alkotását sugalmazhatják ugyan természettudományos törvények, használhatósága 
azonban ettől független kérdés lesz.1 

Általános kérdések 

A modell alapvonalai 

A rendszeres és tömeges területi áramlások modellezése a 19. század közepéig 
nyúlik vissza. Carey (1858), majd Ravenstein (1885) megfigyelése szerint az embe-
rek városok közötti mozgása és az egyetemes tömegvonzás törvénye között párhu-
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zam mutatható ki, amennyiben egyéb tényezők változatlansága mellett nagyobb 
városok között nagyobb áramlás figyelhető meg, mint a kisebb városok között 
(Fotheringham et al 2000). A gravitációs törvény szerint két test közötti vonzóerő 
nagysága a két test tömegével (m1 és m2) egyenesen, a közöttük levő távolság (d) 
négyzetével fordítottan arányos: 

 
F=Gm1m2 /d2 
 
ahol G a gravitációs állandó. Az ehhez formálisan hasonló gravitációs modell leg-

egyszerűbb, Stewart által 1948-ban alkalmazott alapváltozata:  
 
Dij=g(PiPj/dij

2) 
 
ahol Dij i és j közötti „népességi erő”, Pi és Pj a népesség száma, dij az i és j közöt-

ti távolság, g tapasztalati állandó. Az 1. ábrán szemléletesen is látható a modell 
alapgondolata. 

1. ÁBRA 
A gravitációs modell elve 

(The Principles of Gravitation Model) 

  Forrás: Fotheringham–Haynes (1988) alapján saját szerkesztés.  
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A gravitációs modell ennél bonyolultabb, Bramhall által 1960-ban megfogalma-
zott és később széles körben használt egyik változata szerint: 

 

Nij = g(wiPi
αwjPj

β) / dij
γ 

 

ahol Nij a modell alapján várt áramlás i-ből j-be adott időegység alatt, wi és wj sú-
lyok (értékük alapesetben 1), α, β és γ paraméterek. A modell szempontjából ezek 
külső változók, melyek részbeni meghatározása más modellek segítségével is tör-
ténhet2. 

A gravitációs modellben tehát definíció szerint a területközi áramlás mértéke az 
endogén változó: 

 

áramlás ≈ tömeg X tömeg/távolság, 
 

vagy pontosabban: 
 

áramlás ≈ vonzerő X kibocsátási potenciál/távolság. 
 
A modell végeredménye egy nXn nagyságú mátrix (1. táblázat). A mátrix soron-

kénti összegei a területegységeket elhagyó összes áramlást, az oszloponkénti össze-
gek a területegységbe irányuló összes beáramlást adják. A modell négyféle változa-
tát lehet megkülönböztetni aszerint, hogy ezeknek a részösszegeknek (Ni* és N*j) a 
nagyságára vonatkozóan rendelkezünk-e előzetes becslésekkel vagy tapasztalati 
értékkel (2. táblázat). Az eredményeket térképen is ábrázolhatjuk, így szemlélete-
sebb képet nyerhetünk a vizsgált jelenség modell által leírt térkapcsolatairól3. 

1. TÁBLÁZAT 
A gravitációs modell áramlási mátrixa 

(Flow Matrix Gravitation Model) 
Pontok T1 T2 Tj Tn Együtt 
T1 - N12 N1j N1n N1* 
T2 N21 N22 N2j N2n N2* 
Ti Ni1 Ni2 Nij Nin Ni* 
Tn Nn1 Nn2 Nnj Nnn Nn* 
Együtt N*1 N*2 N*j N*n N** 
Forrás: Saját szerkesztés. 

2. TÁBLÁZAT 
A gravitációs modell típusai az áramlások ismertsége szerint 

(Types of Gravitation Model by the Reputation of Flows) 
 Pontonként 

 kibocsátott összáramlás vonzott összáramlás 
Feltétel nélküli nem ismert nem ismert 
Kibocsátási oldalról korlátozott ismert nem ismert 
Vonzási oldalról korlátozott nem ismert ismert 
Mindkét oldalról korlátozott ismert ismert 

Forrás: Saját szerkesztés. 
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A modell alkalmazási feltételei és területei 

A modell felhasználásának alapfeltétele a térbeli áramlással járó tömegszerű je-
lenség léte. A térbeli áramlás léte könnyen eldönthető, a tömegszerűség kérdése 
nem (erre később visszatérünk). Ezek azonban csak szükséges, de nem elégséges 
formális feltételek. A vizsgálandó jelenség tartalmi vizsgálata is szükséges annak 
eldöntéséhez, hogy a modell megfelelően alkalmazható-e az illető térbeli áramlás 
leírására. 

Rendkívül sokszínű gyakorlati alkalmazási területét két nagyobb csoportra lehet 
osztani: különféle térbeli áramlások intenzitásának becslése, valamint vonzáskörze-
tek elméleti lehatárolása. Az első csoportba tartozik elsősorban a közlekedési áram-
lások, információáramlások (telefonhívások, postai küldemények) modellezése. Ide 
tartozna a végleges (nemzetközi és belföldi) népességmigráció és a nemzetközi 
áruforgalom modellezése, ám ezek véleményünk szerint tartalmi megalapozottság 
híján a modell helytelen használatának területei. A nemzetközi áruforgalom kap-
csán később be is mutatjuk, miért gondoljuk ezt. A második csoportba tartozik 
például a kereskedelmi egységek, szervizek, színházak, mozik, munkahelyek, isko-
lák, kórházak, vagy együttesen a „városi intézmények” vonzáskörzetének meghatá-
rozása.  

A modell elméleti alátámasztásának kísérletei 

Azok a kutatók, akik a modell elméleti alátámasztásának kérdését vizsgálták, ab-
ból indultak ki, hogy míg a gravitációs törvénynek létezik elméleti háttere, addig 
ugyanezt a modellről nem mondhatjuk el. Szerintük a fizikai analógia nem elégsé-
ges megalapozás, a gravitációs modell csupán a csoportok viselkedésére vonatkozó 
metafizikai állítás, amit további elméletekkel kellene alátámasztani; a modell lé-
nyegében a modellkészítés társadalmi fizikai megközelítésmódjának az eredménye, 
ami ezért elméletileg üres, még akkor is, ha a területi áramlások pontos becslésére 
képes. A két lényegesebb megalapozási próbálkozás egyike a statisztikus mechani-
ka analógiájára cseréli ki a gravitációs törvény analógiáját, a másik az egyéni fo-
gyasztó haszonmaximalizáló viselkedésével próbálja magyarázni a modellt (Wilson 
1971; Nijkamp 1975; Smith 1976; Griesinger 1979; Fotheringham et al 2000).  

Az ilyen kísérletek sikerességének megítélésekor a bizonyítási eljárásokkal kap-
csolatos következő kérdéseket kell figyelembe venni: Ahhoz, hogy a bizonyítás 
során elkerüljük a végtelen regresszust vagy a körkörös érvelést, rendkívül egysze-
rű, magától értetődő alapállítások elfogadására van szükség. Vagyis az elméleti 
alátámasztási igény mindaddig jogos, amíg egy bonyolultabb feltételezést vagy 
elméletet egyszerűbb és általánosabb feltételezésre vagy elméletre tudunk visszave-
zetni. A statisztikus mechanikai analógia egy egyszerűbb analógiát cserélt ki egy 
bonyolultabbra. Mindkét analógiának azonban közös vonása, hogy a modell alátá-
masztása szempontjából semleges szerepet játszanak. Előrelépésről ezért itt nem 
beszélhetünk. 
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Az egyének haszonmaximalizálásán alapuló magyarázat önmagában elfogadható 
közelítés. A magyarázatoknak az a része azonban, amely függvényszerű kapcsola-
tok segítségével formalizálja az egyéni viselkedést, több problémát vet fel, mint 
amennyit megold. Ennek az eljárásnak egyrészt feltételeznie kell, hogy a matemati-
kát a fizikai jelenségek leírásával megegyező módon lehet az egyéni viselkedés 
leírására használni, másrészt a hasznosság 19. században megcáfolt kardinális 
szemléletén alapul. Ezek a nehézségek pedig már azt jelentik, hogy a modell meg-
alapozása nem a legegyszerűbb feltevéseken nyugszik. Ezért nem szükséges a 
haszonmaximalizáció leírásában ilyen messzire menni. Elég annak megállapítása, 
hogy a gravitációs modellt nem a gravitációs törvény alapozza meg, hanem a térbeli 
jelenségek oldaláról megfogalmazva az a cáfolhatatlan statisztikai jellegű tapaszta-
latra vonatkozó alapállítás, miszerint a térbeli jelenségek kölcsönösen hatással van-
nak egymásra, az egymáshoz közelebbi jelenségek nagyobb, a távolabbi jelenségek 
kisebb hatással. A fogyasztó haszonmaximalizációja oldaláról pedig azzal az alap-
feltevéssel élhetünk, hogy a fogyasztó a térbeli interakcióval járó cselekvésre vo-
natkozó döntés során a tér áthidalásának költségét beépíti a döntéshozatali mecha-
nizmusába. Ennek alapján a kisebb költséggel járó, térben egymáshoz közelebb 
lévő pontok közötti interakcióknak nagyobb az esélye, mint a távolabbi pontok 
közötti interakcióknak. Ennél alapvetőbb, elemibb szintű állítást a kérdéssel kap-
csolatban (tartalmi értelemben) egyik oldalról sem lehet megfogalmazni. 

A törvény és a modell közötti analógiából kiinduló gondolkodásmód a modell tu-
dományos érdemeivel kapcsolatos két szélsőséges állásponthoz vezetett. Ezek egyi-
ke szerint a modell hatalmas erénye a természeti törvényhez hasonló egzakt formu-
lázás, míg az ezzel gyökeresen ellentétes nézet pontosan a matematizáltságban és az 
egzaktságban véli felfedezni társadalmi jelenségek leírására való tökéletes alkalmat-
lanságát. Ez a két nézet általánosságban összeegyeztethető annak elismerésével, 
hogy ahol a vizsgálat tárgyának természete lehetőséget nyújt az egzaktságra, ott ezt 
a tudományosság kritériumaként lehet számon tartani, ezzel szemben ahol erre 
nincs lehetőség, ott az egzaktság a látszólagos tudományosság ellenére valójában 
épp ellenkezőleg, áltudományos vagy tudománytalan eljárás4. Mivel a modell hasz-
nálhatósága a fizikai analógia létezésétől független kérdés, ezért mindkét álláspont 
indoklása is helytelen. Az analógia felszínes voltát a modell és a törvény összeha-
sonlításával lehet bemutatni. 

A modell és a törvény összehasonlítása 

A modell és a törvény összehasonlítása legalább három szempontból is hasznos. 
Először is, ha a társadalmi modell és a természeti törvény magyarázó ereje közötti 
különbségekkel kifejezett módon is tisztában vagyunk, akkor nem áll fenn az ered-
mények esetleges félreértelmezésének és a modell használatával kapcsolatos, előbb 
említett szélsőséges nézetek kialakulásának a veszélye. A másik ok a jelentős szem-
léletformáló erőben keresendő, valamint abban, hogy a megállapítások nagy része 
általános érvénnyel használható a további – különösen a fizikai analógiákon alapuló 
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– módszerek esetében. Végül önmagában a modell ismertetését is szolgálhatja, 
támogathatja helyes használatát, és ezzel együtt gátolja a nem megfelelő alkalmazá-
sát. Ezen túlmenően a modellel kapcsolatban leggyakrabban tárgyalt kérdések, a 
használatos tömeg- és távolságfogalom problémái is beépíthetők a különbségek 
tárgyalásába. 

A szisztematikus összehasonlítást az alábbi nyolc fontosabb szempont szerint vé-
gezzük el: 

1) A tömeg meghatározása 
2) A távolság meghatározása 
3) A testek meghatározása 
4) A vonzóerő szimmetriája 
5) A vonzóerő hatása a testekre és áramlásokra 
6) Minőségi különbségek 
7) A mérés és a gyakorlati adaptáció bonyolultsága 
8) A folyamatokban részt vevő elemi egységek mennyiségi különbségei 

 

1) A tömeg meghatározása 

Az egyetemes tömegvonzás törvényénél a tömeg elméletileg egzakt módon és 
egyértelműen meghatározható, legfeljebb a gyakorlati mérés során elkerülhetetlen 
hibákkal kell számolni. A gravitációs modellnél ezzel szemben a tömeg meghatáro-
zása nem egyértelmű, a vizsgálat tárgya, ideje és helye határozza meg, valamint a 
vonzó és vonzott objektum függvényében is változhat. A tömeg szó helyett sokszor 
célszerűbb vonzerőt, attraktivitást egyfelől, és kibocsátási erőt, képességet vagy 
potenciált írni másfelől a félreértések elkerülése érdekében.  

Gyakorlatilag a következő tömegekkel találkozhatunk, a teljesség igénye nélkül: 
lakosságszám, releváns lakosságszám, jövedelem, kórházi ágyak száma, különféle 
szolgáltató intézmények léte, boltok alapterülete, foglalkoztatottak száma stb., va-
lamint összetett mutatók, mint több tényező (súlyozott) átlaga, faktorpontértékek. 
Ezek közül a lakosságszám az átfogóbb jellegű vizsgálatokat jellemzi, használatát a 
vonzó funkciókkal fennálló szoros kapcsolata indokolja. Ilyen esetekben mellette 
szól egyszerűségén kívül az is, hogy azonos központok hosszú időtávú elemzését is 
lehetővé teszi, míg a specifikusabb mutatókhoz az időben változó területi elterjedt-
ség, ezzel együtt változó központok tartoznak.  

2) A távolság meghatározása 

Az egyetemes tömegvonzás törvényénél a távolság a tömeghez hasonlóan szintén 
egyértelműen megállapítható. A modellnél a távolsággal kapcsolatos két alapkér-
dés: milyen távolságfogalmat célszerű használni, és a távolság változásával milyen 
mértékben változik a területközi kapcsolatok várható intenzitása. A tér két pontja 
közötti távolság áthidalásának költsége többféleképpen meghatározható. Így be-
szélhetünk számos utazási mód – mint gyalogos, különféle közúti és vasúti, vízi, 
légi, valamint egyénileg és tömegközlekedéssel – szerint kiszámított utazási távol-
ságról, időről és költségről. A sokféle lehetőség ellenére nem dönthetünk szabadon, 
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döntési szabadságunkat a modell célja – az adott áramlás vizsgálatakor relevánsnak 
tekinthető távolságfogalom – határolja be. Ennek ellenére mindig marad szabad 
mozgástér, választási lehetőség. 

A modellben általában a távolsághoz tartozó kitevő jelzi (a dij
α formula) a terület-

közi kapcsolatok intenzitásának változását a távolság függvényében. A kitevő nö-
vekedésével a területközi kapcsolatok intenzitása távolságérzékenyebb lesz, ezzel 
párhuzamosan a tömegek jelentősége fokozatosan csökken. Végtelen nagy kitevő 
esetén csak a távolság határozná meg a vonzáskörzetek nagyságát, a tömegnek nem 
lenne szerepe. A kitevő jelentősen változik az utazási cél függvényében, például 
magasabb a hétköznapi utazásoknál, munkába és iskolába járásnál, és alacsonyabb a 
speciálisabb célú utazásoknál. Értéke időben is változik a térszerkezet, a közlekedé-
si szokások, lehetőségek és költségek változásának hatására. 

Semmi sem indokolja azonban a priori módon, hogy a modellben a törvénnyel 
megegyező típusú, exponenciális távolságtranszformációt alkalmazzunk. Ez a leg-
gyakoribb eljárás valószínűleg még a fizikai analógia hatásának a következménye. 
Csak a tapasztalat adhat arra választ, milyen jellegű távolságtranszformáció használa-
ta közelíti legjobban a vizsgált jelenség intenzitásának távolsággal arányos változását.  

További, távolsággal kapcsolatos eltérés, hogy az egyetemes tömegvonzás min-
den irányban azonos mértékű, a társadalmi térben viszont különféle irányokban és 
helyeken a távolság változásával nem feltétlenül minden irányban azonosan válto-
zik a vonzóerő5. Ehhez homogén térre, utazási lehetőségekre és homogén területkö-
zi interakciós célokra lenne szükség.  

3) A testek meghatározása 

A testek meghatározása a fizikai törvénynél szintén egyértelmű és az eredmé-
nyekre invariáns, a modellnél az egyes típusoktól függően az eredményt több szem-
pontból is befolyásoló. Amikor a testeknek pontszerű objektumok (települések vagy 
intézmények) felelnek meg, akkor a probléma kisebb mértékű, csupán abból áll, 
hogy a megfelelő pontokat vettük-e fel a modellbe. Amikor azonban a testek terü-
letegységek (országok, régiók stb.) lesznek, két nehézséggel is számolnunk kell: 
egyrészt az aggregációs információveszteséggel, vagyis a területegységeken belüli 
térkapcsolatok eltűnésével, másrészt azzal, hogy a területegységek távolságának 
meghatározása több módszertani döntést igényel, mint a pontok távolságának a 
meghatározása6.  

4) A vonzóerő szimmetriája 

Az egyetemes tömegvonzás törvényénél a vonzó és vonzott testek kölcsönösen 
vonzzák egymást. A modell egyes változataiban a vonzerő kölcsönös, de nem fel-
tétlenül azonos módon meghatározandó, többségénél azonban a vonzás és kibocsá-
tás egyértelműen elkülönül egymástól. Ezekben az esetekben a modell vizsgálati 
szempontjából a vonzó test nem vonzott, a vonzott pedig nem vonzó. Természete-
sen a vonzott testnek is rendelkeznie kell valamilyen más szempontból vonzással, 
ellenkező esetben nem jöhetne létre területközi mozgás.  
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A modell három lehetséges fajtáját a 2. ábrán láthatjuk. Ezek között csak az első 
eset egyezik meg a természeti törvénynél tapasztaltakkal. A második esetben példá-
ul egy adott szolgáltatást igénybe vevők vonzódását vizsgáljuk bizonyos központok 
irányába, a harmadik esetben pedig egy munkahely, bevásárlóközpont, iskola, kór-
ház vonzerejét szeretnénk felmérni. További eltérés, hogy a modellnél nemcsak a 
vonzóerő lehet szimmetrikus és aszimmetrikus is, hanem az áramlás lehet kizárólag 
egyirányú és kétirányú is. Egyirányú esetben egy áramlást nem követ ellenirányú 
áramlás, a kétirányúnál igen, mint például a lakóhely és munkahely közötti ingázás 
során.  

2. ÁBRA 
A szimmetrikus és aszimmetrikus területközi kölcsönhatás lehetőségei 

(Possibilities of Symmetric and Asymmetric Spatial Interaction) 

                    Forrás: Fotheringham–Haynes (1988) alapján saját szerkesztés. 
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5) A vonzóerő hatása a testekre és áramlásokra 

Az egyetemes tömegvonzás szerint a testek gravitációs erőteret hoznak létre ma-
guk körül, melynek erőssége a távolság négyzetével arányosan csökken. A testek 
ezzel az erővel arányos tényleges és kölcsönös hatást gyakorolnak egymás mozgás-
állapotára. A modellnél kétféle értelemben használhatjuk a vonzerőt: egyrészt érthe-
tünk alatta a gravitációs erőtérhez formailag hasonló, elvi értelemben vett vonzási 
potenciált, vonzási képességet, amely azonban nem más objektumoknak a helyzeté-
re és mozgására gyakorol hatást, hanem a területközi kapcsolatok intenzitására 
gyakorol befolyást. A tényleges áramlások ettől a nagyságtól eltérő módon is ala-
kulhatnak. Másrészt a vonzerő alatt érthetünk egy, a ténylegesen megvalósuló 
áramlások számbavételével minden egyes objektumra kiszámított tapasztalati érté-
ket, vagy tapasztalati adatok hiányában feltételezett, becsült értéket. 

Mindkét esetben jól látható a modell és a törvény közötti különbség. A törvénynél 
a vonzás a testek helyzetére gyakorol hatást, a testek állandóan változó térbeli kon-
figurációjához vezetve, amit relatív módon, minden testre vonatkozóan más téridő-
beli koordinátákkal tudunk leírni. A modellnél viszont a testek helyzete változatlan 
marad és abszolút jellegű, a vonzerő a testek közötti áramlások nagyságára gyako-
rol hatást.  

A területi konfigurációval kapcsolatosan a modellnek még egy fontos tulajdonsá-
gát kell kiemelni, amely egyben a vonzerő és az áramlás nagysága közötti különb-
ségtételt is jobban érthetővé teszi. A központok (és a vonzott területek) területi 
elhelyezkedése és vonzerejének nagysága leírható abszolút módon, viszonylagos 
helyzetük azonban mindenképpen befolyást gyakorol vagy a tényleges áramlások 
mértékére, vagy az összes áramláson belüli arányára, vagy mindkét nagyságra. 
Ennek illusztrálására képzeljük el a 3. ábra két részén látható területi konfigurációt. 
Az egyszerűség kedvéért szimmetrikus vonzerőt és egyforma tömegű pontokat 
feltételezünk. Az ábra a) részén a három pont mindegyike egyenlő távolságra van a 
másik két ponttól, az egyes pontok közötti vonzerő és áramlás nagysága is egyenlő 
lesz. Az ábra b) része csupán abban különbözik az a) résztől, hogy egy negyedik 
pont is megjelent. Ekkor az eredeti három pont közötti vonzerő nagysága nem vál-
tozik. Az eredeti pontok közötti tényleges áramlás abszolút nagysága akkor változik 
meg, hogyha a modell valamelyik vagy mindkét oldalról korlátos típusáról van szó, 
vagyis amikor a rendszeren belüli összáramlás adott nagyságú (ismert vagy feltéte-
lezett). Ha a modell nem korlátos, akkor az eredeti pontok közötti áramlások abszo-
lút nagysága nem változik meg, de a pontonkénti összes be- és kiáramláshoz viszo-
nyított arányuk igen. Az új „D” központ vonzása legnagyobb hatást a hozzá legkö-
zelebb fekvő „A”-ból kiinduló áramlásokra gyakorol, legkisebb mértékben pedig a 
„B”-ből kiinduló áramlásokat érinti. A pontok környezetére ható vonzerő (amelyet 
az ábrán nem jelöltünk meg) relatív nagysága is megváltozik, leginkább az „A” 
pont, legkevésbé a „B” pont vonzáskörzetére lesz az új „D” pont hatással. A válto-
zás mértéke függ „D” pont nagyságától is; amennyiben „D” pont nagyságrenddel 
nagyobb az eredeti pontoknál, akkor azok vonzáskörzetét lényegesen csökkenti. 
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3. ÁBRA 
A relatív helyzet hatása a pontok közötti áramlásokra 

(The Effect of the Relative Situation to the Flows among Points)  

  Forrás: Saját szerkesztés. 

6) Minőségi különbségek 

Az egyetemes tömegvonzásnál a törvény az anyag minőségétől függetlenül érvé-
nyesül. A modellnél a minőségi különbségek három típusa fordulhat elő: viselke-
désbeli, értékbeli és összetételbeli különbségek. Viselkedésbeli különbségen a mo-
dell elemi egységeinek (például embereknek) eltérő viselkedését értjük, melytől 
olykor el lehet tekinteni csoportszinten, olykor viszont az eltekintés hibákhoz ve-
zetne. Az értékbeli különbség kapcsán az egyes elemi egységekhez tartozó változók 
különböző értékeire gondolunk. Az összetételbeli különbség pedig azt jelenti, hogy 
a modellben használt elemi egységek sokszor maguk is bizonyos súlyozással és 
segédfeltételekkel közös nevezőre hozott aggregátumok. Az első típusú minőségi 
különbségre példa a nyugdíjasok és a fiatalok eltérő viselkedése általában, vagy egy 
jogász és kőműves eltérő munkaerő-piaci helyzete; a második típusra példa lehet 
egy jogász és egy kőműves, vagy két kőműves egymástól eltérő jövedelmi helyzete; 
a harmadik típusra pedig a különféle egyedi termékekből álló ipari termelés megha-
tározása. Ez a három típusú különbség akkor bír jelentőséggel, hogyha a vizsgált 
áramlás mértékére és irányára is befolyást gyakorolnak, vagyis ha a sokaság minő-
ségileg különböző egyedei az adott áramlás szempontjából eltérően viselkednek. 

7) A mérés és a gyakorlati adaptáció bonyolultsága 

Az egyetemes tömegvonzás esetében nem kell minden mérésnél külön ellenőrizni 
az eredményeket, a modellnél viszont minden egyes esetben meg kellene határozni 
a változókat (mint a vonzásközpontok kijelölése, a tömeg- és távolság-
meghatározás) és a paramétereket (a tömegre és a távolságra vonatkozó hatványki-
tevőket, illetve egyéb transzformációkat). Ez az eljárás történhet közvetlen tapaszta-
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lati adatokra alapozva és anélkül. Ez a különbség egyben meghatározza a modell 
felhasználásának kétfajta módját is. 

Első esetben rendelkezünk az áramlásra vonatkozó teljes körű vagy részleges, 
mintán alapuló tapasztalati adatokkal, és ekkor az ezekhez legjobban illeszkedő 
paramétereket választjuk. Ennek a kalibrálási eljárásnak a nehézsége mindenekelőtt 
abban rejlik, hogy a távolság és a tömeg is szabadon kezelhető változója a modell-
nek. Célszerű ezért először a tömeget rögzíteni, és ezután keresni meg azt a függ-
vényt, amely leginkább leírja a kapcsolatok intenzitásának a távolság függvényében 
történő változását. Ekkor a modell segítségével tömör jellemzést kapunk a térkap-
csolatok állapotáról, amit összehasonlíthatunk időben és térben eltérő más eredmé-
nyekkel. 

Mivel a tapasztalati adatgyűjtés gyakran költséges és nehézkes, olykor nem is ki-
vitelezhető, ezért sok esetben közvetlen tapasztalati adatokkal nem rendelkezünk. 
Ekkor a modell paramétereit szabadon állíthatjuk be, esetleg más, korábbi kutatások 
adatainak figyelembevételével, aminek segítségével elméleti, adott paraméterek 
mellett érvényesülő eredményeket – vonzáskörzeteket és áramlási nagyságokat – 
kapunk. Az ilyen modelleket inspirációul, gondolkodási segédletül használhatjuk 
fel a gyakorlati elemzés segítésére, eredményeit semmiképpen nem szabad ideális-
ként vagy elérendő célként kezelni. 

8) A folyamatokban részt vevő elemi egységek mennyiségi különbségei 

A természet törvényei olyan valószínűségi állítások, amelyek valószínűségének  
1-től való eltérése a folyamatokban részt vevő elemi egységek nagy száma miatt 
tetszés szerint kicsivé tehető.7 Ugyanezt a modell esetében nem tudjuk elérni, mivel 
többnyire gyakorlatilag be kell érnünk a maximálisan milliárdos (109) nagyságren-
dű elemi egységgel, de a leggyakoribb modellekben ezres–milliós (103–106) nagy-
ságrendű az elemi egységek száma. Ez néhány nagyságrenddel növekedhet az elemi 
egységekre egységnyi időszak alatt jutó átlagos területközi áramlások mértékével 
történő szorzás eredményeként. Önmagában ebből a körülményből, vagyis a meny-
nyiségi különbségek nagyjából 1020 nagyságrendű voltából is az következik, hogy a 
modellek jobb esetben valószínűségi folyamatokat írnak le, egyébként pedig a ta-
pasztalat által feltárt, adott szituációban (helyen és időben) érvényesülő paraméte-
rekről adnak számot. Illetve, mint azt az előző pont végén jeleztük, tapasztalati 
megfigyelés híján gondolkodási és elemzési segédeszközként használhatók. Ismét 
fontos hangsúlyozni, hogy a modell a tömegszerű jelenségek vizsgálatára alkalmas, 
eredményei a valószínűség-számítás szabályainak megfelelően a tömegszerűség 
növekedésével egyre megbízhatóbbak lesznek. 

A különbségek következményei 

Amennyiben egy modell vagy törvény egyszerűségén a szabadon változtatható 
paramétereinek kis számát értjük, akkor az előző részben felvázolt pontok közül az 
első három mindegyike az egyszerűséggel kapcsolatos, és a modell törvényhez 
képesti bonyolultságát jelzi8. Az egyetemes tömegvonzás törvénye bámulatosan 
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egyszerű, két tömeg és a távolság meghatározza az erő nagyságát, ráadásul a töme-
gekkel és távolságokkal nem kell bonyolult transzformációkat végezni. A modellnél 
mindig a vizsgálat célja határozza meg, hogy milyen tömeggel – vonzóerővel és 
kibocsátási potenciállal – és milyen távolsággal dolgozunk. A tömeg és a távolság 
meghatározásánál mindig választási kényszerünk van. A testek meghatározásának 
kérdése explicit módon nem mindig kerül felszínre, mert sokszor adottnak vesszük, 
hogy például a közigazgatási székhelyek lesznek a vonzó testek.  

A vonzóerő aszimmetriája a modell formájából meghatározott előjelállandót  
(+1 vagy –1) rendel hozzá az áramlásokhoz, pozitív és negatív pólusokat határoz 
meg. A vonzóerő hatása a testekre és áramlásokra a fizikai törvény és a társadalmi 
modellek mozgás és erőhatásfogalmának különbségére világít rá9. A minőségi kü-
lönbségek a modell determináltsági fokát csökkentik, nagyobb minőségi különbsé-
gek kisebb valószínűséggel járnak együtt.  

A gyakorlati adaptáció bonyolultsága a modell és a törvény közötti, az elemi egy-
ségek nagyságrendi különbségei pedig a társadalmi és természeti folyamatok közöt-
ti általános különbségekkel kapcsolatos. Amikor a modellt az események leírására 
vagy magyarázatára használjuk fel, akkor egyszerűen csak nagyobb óvatosságot, 
körültekintést igényel az a tény, hogy modellről van szó és nem törvényről. Egy 
kutatás által feltárt, adott helyre és időre jellemző sajátosságokat nem lehet általá-
nosítani, csak az adott kutatási területre jellemző korlátozó feltételek feltüntetésével.  

A modellek eredményeit az összes változtatható tulajdonság és paraméter együtte-
sen határozzák meg. Ha egy változót vagy paramétert megváltoztatunk az összes 
többi változatlanul hagyása mellett, akkor ezzel a megváltoztatott változó, illetve 
paraméter eredményekre gyakorolt érzékenységéről nyerhetünk képet.  

Az ilyen modellszámítások azt sugallhatják, hogy a modellt a leírás és magyarázat 
mellett eredményesen lehet tervezésre és előrejelzésekre is felhasználni. Valójában 
azonban ez lényegesen bonyolultabb és érdekesebb kérdés, melynek megtárgyalása 
a következő rész feladata lesz.  

A modell előrejelzésre való felhasználásának kérdései 

A modell és a törvény között vázolt különbségek közül elsősorban a gyakorlati 
adaptáció nehézségeinek a továbbgondolása vezet el minket az előrejelzéssel kap-
csolatos kérdések részletezéséhez. Ezen kívül a vonzóerő szimmetriáját, a minőségi 
különbségek, valamint a mennyiségi különbségek kérdését is figyelembe kell majd 
vennünk.  

Az előrejelzéssel kapcsolatos alapproblémát az okozza, hogy a modell által leírt 
sajátosságok csak változatlan paraméterek mellett érvényesülnek a jövőben is. A 
paraméterek változékonysága és az előrejelzés megbízhatósága egymással szoros 
kapcsolatban áll. Az előrejelzéseknek viszont akkor lenne a legnagyobb szerepük, 
hogyha valamilyen változás vagy változtatás hatását szeretnénk megtudni, különfé-
le lehetőségeket szeretnénk egymással összemérni. Például, amikor egy új út, ke-
reskedelmi egység, szolgáltató intézmény területi elhelyezkedését kívánjuk kijelöl-
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ni, és a döntés vagy a lehetséges döntések gazdasági hatásosságára szeretnénk kö-
vetkeztetni. Az ilyen új objektumok viszont a térszerkezet és ezzel együtt a paramé-
terek változásával járhatnak együtt, ami egy, a változtatás nagyságrendjével arányos 
határozatlansági tényező megjelenését eredményezi. A változtatás nagyságával 
együtt növekszik ugyanakkor az előrejelzés pontosságának a jelentősége is. Ezek az 
előrejelzésekre vonatkozó elvi megfontolások és megkötések a többi, valóságot 
leíró matematikai módszerre is érvényesek, így például a trendek is a körülmények 
változatlansága, pontosabban a változás jellegének a változatlansága mellett hasz-
nálhatók fel előrejelzésekre. 

A különféle típusú új objektumok nem a beruházás nagyságával azonos mérték-
ben változtatják meg a térszerkezetet. Általában a pontszerű objektumok kisebb, a 
pontokat összekötő hálózati elemek nagyobb hatást gyakorolnak a térszerkezetre. 
Új utak tervezésénél a forgalom-előrejelzési adatok gyakran nagymértékben eltér-
nek a ténylegesen megvalósuló forgalomtól, ilyen különbségeket tapasztalhattunk 
például az új budapesti hidak és az M0-ás forgalmi előrejelzései és a valóság között. 
Egy új metróvonal hatásának felmérése során is számos bizonytalansági elemmel 
kell számolni. Ugyanakkor általában az intézmények telephelyének a kijelölésénél 
kevesebb határozatlansági tényező jelentkezik. 

Az előrejelzések nem feltétlenül a gazdasági változások hatásosságának a felmé-
rése miatt készülnek. Az ilyen esetekben a térszerkezetben bekövetkező spontán 
átalakulások és ezeknek a térbeli kapcsolatok paramétereire gyakorolt hatásának a 
jelentőségétől függő mértékű előrejelzési bizonytalanságról beszélhetünk.  

A térszerkezet stabilitásának a kérdése ugyanakkor összefüggésben áll a vonzóerő 
aszimmetriájával, a minőségi különbségekkel és a folyamatok tömegszerűségének 
mértékével is. A szimmetrikus vonzóerejű modellek paraméterei akkor stabilabbak 
az aszimmetrikus vonzóerejű modellekénél, hogyha az utóbbi esetben minél na-
gyobb a központok adott területegységre jutó száma, ezért a központok egymást is 
vonzó nagy település-együttesekben olvadnak össze, és emiatt a vonzó és vonzott 
területek egyre kevésbé különböztethetőek meg egymástól. A minőségi különbsé-
gek növekedésével együtt növekszik a paraméterek változékonyságának mértéke. A 
tömegszerűség, mint már említettük, a modell alapkövetelménye, a megbízhatóság 
a tömegszerűség növekedésével növekszik.  

Az elmondottak miatt a modellel készült számszerű előrejelzések sem vetkőzhetik 
le minőségi jellegüket, vagyis az előrejelzéseknek a nagyságrendjét és irányultságát 
tarthatjuk csak a lényeges információk hordozójának. Mindezen korlátozások mel-
lett mégis a gravitációs modellt kell a valóság legpontosabb közelítésének tekinteni 
a tömegszerű áramlások leírása kapcsán, pontosan azért, mert a központok igénybe-
vétele és az áramlások iránya és mértéke során sztochasztikus, valószínűségi kap-
csolatokat feltételez. A determinisztikus módszerek ugyanis, amelyek az egyes 
vonzáskörzetek egymástól való egyértelmű elhatárolását feltételezik, elvonatkoztat-
nak a gazdasági-társadalmi jelenségek folytonos térbeli jellegétől. 
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A modell két alkalmazási területének speciális kérdései 

Központok elvi vonzáskörzetének meghatározása gravitációs modellel 

Az eddig tárgyalt kérdéseknek itt csak a modell ilyen célú használatakor felmerü-
lő speciális vonatkozásairól lesz szó. A tömeg és a távolság meghatározását együtt 
célszerű tárgyalni jelen esetben. Az alkalmazás során fellépő legnagyobb nehézsé-
get az jelenti, hogy a központok különböző funkcióihoz eltérő vonzáskörzetek, 
ezzel együtt távolságérzékenységek tartoznak. Egy detroiti régióban elvégzett vizs-
gálat eredményei mindezt jól illusztrálják (4. ábra). 

4. ÁBRA 
A várt áramlások és a távolság közötti kapcsolat különböző utazási célok esetén 

(Connection betwwen the Expected Flows and the Distance by Different Travel Aims) 

             Forrás: Bramhall (1960) 514. o. 

A modellt ugyanakkor áttekinthetetlenül bonyolulttá tenné az egyes funkciók sze-
rint megkülönböztetett távolságkitevők használata, már csak azért is, mert az egyes 
újabb funkciók megjelenése az összes többi funkció vonzerejét és igénybevételét is 
növelheti. A kérdést gyakorlatilag úgy szokták megoldani, hogy átlagos tömeggel 
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és átlagos távolságérzékenységgel számolnak. A tömeg azért lehet a lakosságszám, 
mert ez a legáltalánosabb módon kapcsolódik a központok funkciógazdagságához 
és vonzerejéhez. Ekkor az agglomerációk méretének nagy különbségei járhatnak 
kisebb torzításokkal a részben az agglomerációt is kiszolgáló intézmények léte miatt. 

A távolságérzékenységnél az exponenciális forma használata, ezen belül pedig a 
kettes kitevő alkalmazása a leggyakoribb. A tömegek és távolságok ilyen formában 
történő definiálásakor nagyságrendnyi népességkülönbségek esetén előforduló 
jelenség a területileg nem összefüggő vonzáskörzetek, szigetszerű vonzáskörzetek 
és enklávék létrejövetele. Ezt azonban nem kell a modell hibájának tekinteni, a 
gyakorlatban is előforduló jelenségről van szó: a szűk vonzáskörzetű kis közpon-
toktól távolabb fekvő területek lakosainak nagyobb hányada utazik tovább a na-
gyobb központba, mint amennyien csak a kisebb központig utaznak, ha a pótlólagos 
utazási költséget kompenzálja a nagyobb központ nagyobb funkciógazdagságából 
fakadó valamilyen előny. Magyarországon a negyedik hatványú távolságkitevőt 
kellett használni ahhoz, hogy Budapest vonzáskörzete összefüggő legyen.10 Másik 
lehetőség ilyenkor a kiugró tömegű központ megkülönböztetett kezelése vagy a 
bonyolultabb, második központot is megjelentető térképi ábrázolás lehetne. 

A testek meghatározása történhet a közigazgatási szerepkörök szerint, vagy egyé-
ni mérlegeléssel. A modell számításai egyszerűek, mert elég csak a központok he-
lyét meghatározni, ebből kiszámíthatóak azok a határvonalak, amelyek mentén két 
központ vonzásának erőssége megegyezik egymással. A legérdekesebbek azok a 
térségek lesznek, ahol három vagy négy központ vonzereje nagyjából egyenlő mér-
tékű lesz, azaz nem érvényesül egyetlen központ domináns hatása. Az eredmények 
térképi megjelenítése során célszerű a vonzás nagyságával arányos színezést alkal-
mazni, mivel ez érzékelhetővé teszi, hogy az egyes központok nem rendelkeznek 
szilárd vonzáshatárokkal. Egy adott központ vonzásának gyengülése minden irány-
ban fokozatos, az pedig a többi központ relatív helyzetétől és tömegétől függ, hogy 
egyes irányokban milyen távolságokban haladja meg más központok vonzását.   

A módszer felhasználása a nemzetközi kereskedelem modellezésére 

A nemzetközi kereskedelem modellezése során többnyire a módszer következő-
höz hasonló formájával találkozhatunk: 

 
PXij = gYi

αYj
βAij

γ / Dij
δ 

 

ahol PXij i és j ország közötti termékáramlás pénzben kifejezve, Yi és Yj a két or-
szág bruttó hazai terméke, Dij a két ország gazdasági központjának távolsága, Aij a 
kereskedelmet támogató vagy gátló egyéb tényezők.  

A módszer ilyen célú alkalmazásával szemben kettő technikai és kettő elvi kifo-
gás tehető. Az első nehézség az egyes országok közötti óriási területi különbségek-
ből és a távolságokhoz képest rendkívül nagy kiterjedésekből fakad. Például az 
Egyesült Államok és Kanada távolságának megállapítása meglehetősen önkényes 
módon határozható meg. A testek meghatározása kapcsán vázolt, a részletesebb 
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térfelosztás esetén elhanyagolható hibát okozó távolságmeghatározás kérdése itt 
tehát döntő jelentőségűvé lép elő. A második probléma abban keresendő, hogy a 
termékáramlások halmozott jellegű mutatók, tartalmazzák a termelő felhasználáso-
kat is, a jövedelmek viszont halmozódásmentesek, így nem szabadna egymáshoz 
hasonlítani őket. 

A harmadik nehézséget az képezi, hogy a területközi kereskedelemnek csupán 
csekély részét adja az államok közötti kereskedelem. Az államok közötti kereskede-
lem nem tér el az államokon belüli területközi kereskedelemtől, csupán a modellben 
is megjelenő Aij tényező (vámok, szubvenciók, kvóták, nagyobb politikai kockázat 
stb.) miatt. Amennyiben a területközi kereskedelmet kívánnánk modellezni, ez a 
kérdés megoldódna, és az első kérdés is csekély jelentőségűvé válna. Például az 
Egyesült Államok külkereskedelmét tagállami szinten vizsgálva kitűnik, hogy a 
Kanadával határos tagállamok kanadai és mexikói exportjának hányadosa többszö-
röse a Mexikóval szomszédos négy tagállam hasonló mutatójának11.  

A negyedik probléma miatt azonban a módszer a területközi kereskedelem model-
lezésére sem képes. Ha a területközi kereskedelmet egyre kisebb területek között 
kívánnánk modellezni, végül eljutnánk valamilyen területi alapegység szintjéig, ami 
ugyanakkor még nem feltétlenül jelenti a termelési egység szintet. Ezeknek a kis 
területegységeknek a területközi termelési kapcsolatai során nem beszélhetünk sem 
tömegszerűségről, sem minőségi homogenitásról, sem a kereskedelemben részt 
vevő különböző termékek azonos térérzékenységéről. Bár a területközi kereskede-
lem kialakulásának lehetősége és potenciális mértéke kétségkívül kapcsolatban áll 
két régió földrajzi térbeli távolságával is, mégis a területközi kereskedelemnek az az 
előfeltétele, hogy a két régió termelési szerkezete különbözzék egymástól, vagyis, 
hogy a termelés belső terében minél távolabb, ezzel együtt a fogyasztás belső teré-
ben minél közelebb legyenek egymáshoz. Ezen elvi kérdések miatt még az első két 
pontban vázolt technikai problémák leküzdése esetén sem tartjuk a gravitációs mo-
dellt sem a területközi, sem a nemzetközi kereskedelem leírására és elemzésére 
alkalmas módszernek. 
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COMPARISON OF GRAVITATION MODEL  
AND GRAVITATION LAW 

TAMÁS DUSEK 

Gravitation model – on account of its name and history – is deemed to be a spatial analysis 
methodology based on physical analogy, which often leaded to misunderstands in connection 
with the model’s theoretical fundament and practical usability. In our study we analyse the 
question of theoretical fundament of the model completely independent from the existence of 
gravitation law. After that with the comparison of the model and the law we present the its 
significant and generally different characteristics from the law, which have to be considered 
in case of the model’s use and results analysis. 
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GYORS TÉNYKÉP 

TERÜLETI EGYENSÚLYI VISZONYOK VIZSGÁ-
LATA HÁROM KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN1 

(Research of Spatial Balances in Case of Three Small Regions) 

BARTKE ISTVÁN – CZIRA TAMÁS – VIDÉKI IMRE – 
VOLTER EDINA 

Kulcsszavak:  

kistérség    munkaerő-vonzáskörzet    horizontális egyensúly    vertikális egyensúly 

A szerzők három kistérség helyzetének elemzésével kísérletet tesznek a területi egyensúlyi viszonyoknak – 
a korábbiaktól részben eltérő szemléletű – vizsgálatára, a hangsúlyt a vertikális elemzési irány kiemelé-
sére fektetve. Bizonyítani kívánják, hogy a vertikális egyensúlyi viszonyok feltárása és elemzése gazda-
gíthatja a fejlesztési célok meghatározásának kutatási hátterét. Törekszenek mind a horizontális, mind a 
vertikális irány vizsgálatára, súlyt az utóbbira, valamint a kettő kombinálására helyezve.  

Bevezetés, előzmények 

A kistérség fogalmának definiálása, vizsgálati céljának meghatározása előtt indo-
kolt, hosszabb időtávlatra visszatekintve, egy pillantást vetni a jelenlegi tartalomnak 
többé-kevésbé megfelelő előzményekre, a mai kistérségekkel nagyságrendileg azo-
nos térbeni képződményekre. Ennek révén világossá válik, hogy a jelenlegi – mind 
tartalomban, mind pedig kiterjedésben – fejlődő kistérség, mint kategória, várható-
an olyan végállapotba „fut be”, amelyben alkalmas lesz a történelmileg tartósnak 
bizonyuló funkció, nevezetesen a területi társadalmi-gazdasági irányítás egyfajta 
(alsó) középszintű feladatköre korszerű társadalmi követelményeknek megfelelő 
betöltésére. 

A visszapillantást a járásokkal kell kezdenünk, amelyek a 15. század és 1984 kö-
zött változó tartalmú (területi) irányítási szerepkörrel rendelkeztek, mint alsó kö-
zépszintű egységek, a települések és a megye között. Az irányításban játszott szere-
pük 1971 után fokozatosan csökkent, majd annak megszűnése után a keletkezett űrt 
az államigazgatás kevéssé tartós, átmeneti megoldásokkal töltötte ki. A megoldási 
kísérletek abból a – minden szakember számára triviálisnak tetsző – tényből indul-
tak ki, hogy a városok a bennük megtelepedett bizonyos (középfokú) intézmények, 
szervezetek működése miatt funkciótöbblettel rendelkeznek, ami a városok körül 
vonzáskörzetet generál. Erre a már jóval korábbi felismerésre alapozták a „város-
környéki” igazgatási szervezetet, amely jelentősen enyhítette, sőt lényegileg meg-
szüntette a települések adminisztratív függését ezen a szinten. Az 1984. évi köz-
igazgatási reform fokozta a területi irányítás bizonytalanságát, ugyanakkor utat 
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nyitott a települések öntevékeny szerveződése előtt; megnőtt a „távolság” a megye 
és a települések között. A kistérségi szerveződések lényegében az 1980-as évek 
második felétől jelentek meg (Szörényiné Kukorelli 1997); a középszintű irányítás-
nak a települések által érzékelt hiányosságait pótolandó, változatos tartalommal, 
területi kiterjedésben, időtávra és hatáskörrel. 

A területi irányítás újabb, gyökeres reformja a helyi önkormányzatokról szóló, 
1990. évi LXV. törvényben öltött testet. A törvény a települési önállóság abszoluti-
zálásával, az irányítási középszint lényegi kiiktatásával, különösen a megyei sze-
repkörök degradálásával ellentmond az objektív térségi folyamatoknak, az irányítá-
si rendszert szembeállítja azokkal. A törvény készítőinek politikai célzatossága 
aligha tagadható, a rendszerváltó elit – a települések és a megyék kompetenciájának 
egy szintre hozásával – saját társadalmi bázisát kívánta erősíteni. E politikai törek-
vést tehát szakmai dilettantizmus kísérte, jelentős gazdasági veszteségeket vonva 
maga után. A kialakult helyzet újabb lökést adott a települések társulási hajlamá-
nak, sőt ezt különböző eszközökkel a végrehajtó hatalom is támogatta. Ezzel együtt 
azonban a folyamat kedvezőtlen vonásai is felerősödtek, mint az esetlegesség, a 
tartalmi és nagyságrendi eltérések stb. A helyzet ellentmondásosságának megszün-
tetésére, egyúttal az (alsó) középszintű irányítás átfogó kereteinek a körvonalazásá-
ra a Központi Statisztikai Hivatal létrehozta a statisztikai kistérségek rendszerét. 
Egy meghatározás szerint: „A statisztikai kistérségi rendszer a lakosság alap- és 
középfokú ellátásának kapcsolatrendszerét kifejező vonzáskörzet, az együtt élő, az 
egymásra utalt települések területi egysége.” (Faluvégi 2001, 302) Elengedhetetle-
nül szükséges volt a rendszerbe szervezett, jelenleg kistérségnek nevezett „objek-
tív” területi formáció (középfokú vonzáskörzet, városkörzet stb.) „újrafelfedezése”, 
mivel a politika, amely pedig korábban évszázadokon, újabban évtizedeken keresz-
tül alkalmazta a kategóriát, jó 10 évvel ezelőtt elfelejtette azt.  

A „kistérségi” gondolat az 1990-es évektől erősödő mértékben jelen van a regio-
nális szakirodalomban. A témakörrel foglalkozó neves szakemberek egy-egy rész-
kérdéssel kapcsolatban eltérő álláspontot képviselhetnek. Erre alapot ad a kistérségi 
kezdeményezés gyakorlatban tapasztalható sokszínűsége. A kevésbé tartós, rövid 
távú, céljukban, eszközeikben eltérő szerveződések, korlátozottan bár, bizonyos 
szerepet kaphatnak a területfejlesztés egy-egy részfeladatának a megoldásában, 
illetve az időleges, egy-egy célra irányuló társulások is hasznosak lehetnek az azok-
ban részt vevő települések számára. Ugyanakkor az együttműködésben rejlő tarta-
lékok tartós társulás és több közös cél egyidejű kitűzése esetén jobban kihasználha-
tók. Az örvendetesen gyarapodó kistérségi kutatások egy része irányítási szemléle-
tű, vagyis ebben látja a társulások értelmét. Lényeges eltérések lehetnek abban, 
hogy milyen módon illeszkedhetnek azok az irányítási rendszerbe; ez a tevékenysé-
gük milyen térségi körre terjedjen ki stb. 

Az erre vonatkozó elgondolások egyik oldalról a közigazgatási szervezetrendszer-
től való távolmaradást, más oldalról az abba való szerves beépülést tartják követen-
dő megoldásnak. Ami az elsőt illeti: a kistérség szervezete a civil szerveződés min-
tájára, cégbejegyzés alapján, nonprofit szervezetként működnék. Tevékenységének 
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célja: fejlesztési stratégia megalkotása, az erőforrások aktivizálása és koordinálása, 
illetve az érdekvédelem lenne. A finanszírozást tekintve elkülönülnének a koordi-
nációból, az érdekvédelemből, az információrendszer működtetéséből adódó felada-
tok a térségfejlesztési projektek megvalósításától (G. Fekete 1994). A másik meg-
oldás: bizonyos előkészítő munkálatok után lehetséges „kibontakoztatni a városkör-
nyéki, kistérségi önkormányzati-államigazgatási rendszert” (Kara 2001, 298). A 
hivatkozott álláspont szerint a városkörnyéki rendszer megszilárdulása után az 
képes lesz alapvetően befolyásolni a megyei területi beosztást, illetve eldönteni a 
megye-régió kérdést. Mindenesetre jogos megállapítás: „el kellene végre dönteni, 
hogy milyen szerepet akarunk betöltetni a kistérségekkel…” (Szörényiné Kukorelli 
2001, 82). 

Ma még eléggé nyitott kérdés, hogy a kistérség illeszkedni fog-e a területi irányí-
tás (ezen belül a területi közigazgatás) rendszerébe, és ha igen, hogyan. A kutatási 
eredmények jelentős része azonban kisebb-nagyobb határozottsággal a szerves 
beépülés (illetve mint a rendszerbe illeszkedő alsó-középszint létesítése) mellett 
képvisel fontos érvet. A kistérségi rendszer tényleges fejlődése is ebbe az irányba 
mutat. A Központi Statisztikai Hivatal 1993-ban 138 statisztikai kistérséget alakított 
ki. A területfejlesztésről és -rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény legalizált 
jogi, szervezeti formát adott a korábbi kistérségi szerveződéseknek („területfejlesz-
tési önkormányzati társulás”). A kistérségi beosztást a KSH – egyeztetve az érintett 
helyi önkormányzatokkal és más szervezetekkel – 1997-ben módosította; a rendszer 
jelenleg 150 kistérséget foglal magába (Faluvégi 2001). A felülvizsgálat során 
nemcsak a területfejlesztési társulások közeledtek a statisztikai kistérségekhez, 
hanem mód volt ez utóbbiakat is – indokolt esetben – a meglévő társulásokhoz igazí-
tani (Faluvégi 2001). Az intézményesülés folyamatának megnyilvánulása, hogy jelen-
leg a kistérség részben kihelyezett államhatalmi, -igazgatási, szolgáltatási funkciók 
színtere; megfigyelhető a „menedzser” típusú tevékenységek (okmányirodák, biztosí-
tók fiókirodái stb.) statisztikai kistérségeket követő szervezése (Faluvégi 2001).  

A kistérségi nagyságrendű területi integrációk regionális irányításban való alkal-
mazásának előzményeit, továbbá a kistérségkutatás néhány jelentős eredményét 
azért tekintettük át, hogy – a várható igények oldaláról – megalapozzuk törekvé-
sünket a kistérségi szintű (területi) irányítás egyes módszereinek kutatására. A ta-
pasztalatok igazolják, hogy a kistérség (és a történelem folyamán alkalmazott többi 
azonos nagyságrendű térségi kategória) olyan rendszer, amelynek léte jól körvona-
lazható reálfolyamatokban (kapcsolatrendszerben) ölt testet, emellett azonban sza-
bályozási folyamatokkal (funkcióval) is felruházható. A tárgyalt térségi kategória 
történelmi létének zömében rendelkezett ez utóbbiakkal (is); a területi egységet 
(integrációt) az utóbbi 15–20 évben azonban megfosztották szabályozási folyamata-
itól. Az alulról megindult újraszerveződés is bizonyítja, hogy a területi irányítás 
ezen a szinten is nehezen nélkülözhető. A szabályozási folyamatok lehetnek alkal-
miak (rövid távon érvényesülők, kevés tényezőre kiterjedők) vagy átfogóak (hosszú 
távon érvényesek, minden jelentős kistérségi szintű reálfolyamatra hatóak). A tar-
tós, átfogó szabályozás feltétele a kistérség intézményesülése (Szörényiné Kukorelli 
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2000); a jelenlegi fejlődés ebbe az irányba mutat, ami fogadókészséget jelenthet az 
irányítás módszertanát megalapozó kutatások számára is. 

A vizsgálat célja és modellje 

Mindenekelőtt a területi (regionális) egyensúly fogalmát kell definiálnunk. A terü-
leti egyensúlyi növekedés – klasszikus értelmezés szerint – közgazdasági kategória. 
Akkor valósul meg, ha a gazdaságilag kevésbé fejlett területek (kistérségek, régiók 
stb.) gyorsabb ütemben növekszenek, mint a fejlettebbek (illetve az átlag); ennek 
következtében területi (gazdasági) közelítési (kiegyenlítődési) folyamat tapasztalha-
tó, természetszerűleg a gazdasági fejlettségi színvonal tekintetében. A területi 
egyensúlyi növekedés tehát a gazdasági szerkezet meghatározott tényezőcsoportjai-
ra alapozódik, és azok horizontális különbségeit befolyásolja. E kategóriából leve-
zethető a horizontális egyensúly fogalma, amely a gazdaságiakon kívül más ténye-
zőkre is kiterjeszthető, és leegyszerűsítve a vizsgált tényezők (tényezőcsoportok) 
területi egységek közötti relatív különbségeire koncentrál. A vázolt egyensúlyi 
növekedés előmozdítása nemzetközileg a legáltalánosabb területfejlesztési prefe-
renciák közé tartozik. 

Nem kevésbé fontos azonban a vertikális egyensúly kategóriája sem, amely a terü-
leti szerkezet tényezőinek viszonyát az előbbitől eltérő szemléletben értelmezi. Ez a 
közelítés abból indul ki, hogy valamely területi egységen (kistérségen, régión stb.) 
belül, illetve annak különböző pontjain az eltérő eredetű és tartalmú szerkezeti 
tényezők mennyiségileg meghatározzák egymást; ennek megfelelően jöhetnek létre 
lokálisan működő, harmonikus társadalmi-gazdasági rendszerek. Az említett meny-
nyiségi viszonyok, mint vertikális egyensúlyi követelmények természetesen időről-
időre átalakulnak a társadalmi-technikai modernizáció folyamatában. A vertikális 
területi egyensúly vizsgálata kiterjed – az anyagi szférában – a természeti, a művi 
környezet, továbbá a társadalom és a gazdaság tényezői közötti lokális és térségi 
kölcsönhatásokra, az életmódra, és a nem anyagi tényezőcsoportok közül az érték-
rendre és az eszmerendszerre. A társadalmi-gazdasági élet helyi és térségi viszonya-
it ugyanis a jelzett anyagi tényezők mellett a nem anyagiak is meghatározzák; így a 
vertikális egyensúlyi viszonyokat hét tényezőcsoport lokális kölcsönhatásaként 
definiáljuk (természeti környezet – művi környezet – társadalom – gazdaság – 
életmód – értékrend – ideológia) (Bartke 2001). A területfejlesztési politikák a 
vertikális egyensúlyi viszonyokat, illetve az ilyen egyensúlyhiányokat nem veszik 
kellő határozottsággal figyelembe, ami a területi szerkezet gyakori torzulásához 
vezetett és vezet. 

Három kistérség példáján kísérletet teszünk a területi egyensúlyi viszonyoknak a 
korábbiaktól részben eltérő szemléletű vizsgálatára, a hangsúlyt a vertikális elemzé-
si irány kiemelésére fektetve. Ez nem azt jelenti, hogy több tényezőt vonunk be a 
vizsgálatba, hanem azt, hogy az eddigiekhez képest új szempontból is megközelít-
jük az összefüggéseket. Bizonyítani kívánjuk, hogy a vertikális egyensúlyi viszo-
nyok feltárása és elemzése gazdagíthatja a fejlesztési célok meghatározásának kuta-
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tási hátterét. Munkánkban tehát törekedtünk mind a horizontális, mind a vertikális 
irány vizsgálatára; a súlyt az utóbbira, valamint a kettő kombinálására helyezve. 

Néhány tartalmi, módszertani kérdés 

Kistérségekre kiterjedő vizsgálat esetében a társadalmi-gazdasági helyzetet (álla-
potot) jellemző mutatószámok az adott kistérséghez tartozó településekre külön-
külön, valamint a kistérség egészére, összefoglalóan állhatnak rendelkezésre. A 
települési és a kistérségi szintű, azonos tartalmú mutatószámok között az 
aggregáltság eltérő foka csak formai különbség. Ennél fontosabb, illetve érdemle-
ges differencia a mutatószámok által jelzett társadalmi-gazdasági folyamatok tar-
talmában lehet, nevezetesen abban, hogy az adott mutatószám, lényegét tekintve, 
milyen területi egységre értelmezhető. 

Ha abból indulunk ki, hogy a különböző társadalmi-gazdasági folyamatokra jel-
lemző térbeli kiterjedés, azok belső sajátosságai miatt eltérő lehet, akkor különbsé-
get kell tennünk a csak vagy elsődlegesen települési, másrészt az elsődlegesen kis-
térségi szinten értelmezhető mutatószámok között. 

A kijelölt vizsgálati szférában közvetlenül (elsődlegesen) kistérségi szinten értelmez-
hető (vizsgálandó) folyamatok (mutatószámok) – egyebek mellett – a következők: 

– Településsűrűség 
– A városodás foka 
– A munkanélküliséggel kapcsolatos mutatók (foglalkozási egyensúly) 
– 1 km²-re jutó vállalkozások száma 
– Az iparosodottság mutatói 
– A jövedelemszint mutatói (adóköteles jövedelem stb.) 
– Középiskolai tanuló 1000 lakosra 
– Felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói 1000 lakosra 
– Működő kórházi ágy 10 000 lakosra 
Az előző, társadalmi-gazdasági állapotokat, folyamatokat jelző mutatószámok egy 

része formálisan is csak kistérségre értelmezhető (mint pl. a településsűrűség), más 
részük olyan intézmények (ellátó stb.) tevékenységére vonatkozik, amelyek az 
igénybevétel gyakorisága és egyéb tényezők miatt településenként általában nem, 
csak több település együttes ellátására létesíthetők. A vázolt modell továbbá feltéte-
lezi a népesség megfelelően nagy településközi mobilitását (amely a közlekedési 
szolgáltatás adekvát színvonala mellett érhető el); ennek következtében egyes tár-
sadalmi-gazdasági folyamatok nem a településszintű egyensúly tényezői. Tárgyi 
értelemben az ipar és egyes anyagi szolgáltatások többnyire magántulajdonú léte-
sítményei generálják ezeket a folyamatokat. Következésképpen hasonló megítélés 
alá esnek ama mutatószámok is, amelyek az előbbiekkel szoros kapcsolatban van-
nak (munkanélküliség, jövedelemmutatók stb.). 

A kistérségi szintű reálfolyamatok léte elméletileg indokolttá teszi, hogy azokkal 
területi kiterjedésben összhangban levő, irányítási intézményi keret működjék, 
hozza meg a megfelelő fejlesztési stb. döntéseket. Ebből adódó követelmény, hogy 
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a kistérség választott testülettel stb. rendelkező közigazgatási egység legyen. Így 
elláthatná a kistérség folyamatos érdekképviseletét, általa az szervesen illeszkednék 
a területi tervezés rendszerébe. Az irányító testület a települési szintet meghaladó 
közös ügyekben saját fejlesztési stb. preferenciákat, prioritásokat alakíthatna ki és 
érvényesíthetne, beépíthetné azokat rendszeresen készítendő fejlesztési koncepció-
jába, programjába. Az országnak a KSH által kidolgozott kistérségi beosztása alap-
ként elfogadható, ismételt felülvizsgálatára azonban szükség lehet, pl. olyan szem-
pontból, hogy a kistérségek (legalábbis közelítően) egész munkaerő-vonzás-
körzeteket foglalnak-e magukba. A kistérségi egyensúlyvizsgálathoz elsődlegesen a 
Központi Statisztikai Hivatal publikált adatait használtuk fel. Tekintettel azonban 
arra, hogy vizsgálatunk túlmegy a területi szerkezet általában számításba vett anya-
gi tényezőin, pótlólagos információkat kellett szereznünk az emberek magatartását 
befolyásoló szellemi motívumokról (értékrend stb.) is. Ezt úgy oldottuk meg, hogy 
előre megszerkesztett kérdőív alapján interjút készítettünk (egyetemi hallgatók 
bevonásával) az adott kistérséghez tartozó települések önkormányzatának egyes 
vezetőivel. További módszertani sajátosság, hogy az egyensúlyt, mint szerkezeti 
tényezők, folyamatok közötti kapcsolatot, annak mennyiségi megjelenését (mutató-
számát) általában viszonylagosnak tekintjük; az adott megyei és az országos átlag-
hoz viszonyítjuk. Megfelelő adatok birtokában pontosabb mérés és abszolút értel-
mezés is lehetséges (pl. ha a lakásellátottságot a lakások és a háztartások számának 
viszonyán mérjük stb.). 

Az első közelítés eredményei kistérségenként 

A balassagyarmati kistérség egyensúlyi viszonyai 

Kistérségi szinten 
A balassagyarmati kistérség Nógrád megye területének valamivel több, mint egy-

ötödét foglalja el, az ország területéből 0,6%-kal részesedik. Ez utóbbi azt jelenti, 
hogy (150 statisztikai kistérséggel számolva) kb. átlagos kiterjedésű egység. Lakó-
népessége a megyei lakónépesség közel egyötödét teszi ki, az országosnak 0,4%-a. 
Népsűrűsége a megyei átlagtól kisebb, az országostól nagyobb mértékben marad el 
(az utóbbinak mintegy háromnegyede). A kistérséget 28 közigazgatási település 
alkotja, ezek átlagos népességszáma másfélezer fő, ami a megyei átlag kb. 90, az 
országos átlag nem egészen 50%-ának felel meg. Jellegzetesen kisfalvas terület, egy 
városi rangú településsel (Balassagyarmat), amely történelmi múltú kisváros és a 
kistérség központja. A vizsgált területen belüli elhelyezkedése periférikus, a kistér-
ség északi peremén, az országhatár mellett található. Ez azonban nem veszélyezteti 
elérhetőségét (feltételezve a közlekedési infrastruktúra megfelelő kiépítettségét), 
mivel egyetlen település sincs a központtól 30 km-nél távolabb. 

A kistérség népessége és területe közötti egyensúly romló tendenciát mutat; a ren-
delkezésre álló, változatlan nagyságú területet csökkenő lélekszámú népesség veszi 
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igénybe. Ugyanakkor a keletkező egyensúlyhiány viszonylagos mértéke nem éri el 
a megyei és az országos szintet sem (azoknak 60, illetve 75%-a). Ebben az esetben 
tehát a változás átlagosnál alacsonyabb mértéke relatíve pozitív irányzatot jelez. A 
romló egyensúly domináns tényezője (főként a születésekhez viszonyítva) a halálo-
zások magas aránya. A népesség és a terület közötti viszony (egyensúly) fontos 
mutatója a népsűrűség, amely a népesedés jelzett folyamatai miatt ugyancsak rom-
lik (csökken); sajátos kapcsolatot fejez ki a településsűrűség és a városodás mutató-
ja, mint amelyek a népesség területen belüli megoszlását jelzik. Ez utóbbiak viszo-
nya a vizsgált egyensúlyi mutatókhoz ugyan nem elhanyagolható, mégis másodla-
gos, mivel alakulásukban sajátos tényezők játsszák a fő szerepet (természeti adott-
ságok, gazdasági szerkezet stb.) Ugyanakkor a kisfalvas településszerkezetben a 
természet és a társadalom egyfajta egyensúlya is kifejeződik. 

Foglalkoztatási egyensúlyon – az egyik megközelítés szerint – a munkaerő iránti 
kereslet és a munkaerő-kínálat viszonyát értjük. Az egyensúly-hiány mérésére köze-
lítő mutatószámként a gyakorlatban jól alkalmazhatjuk a munkanélküliek számát, 
arányát, valamint az ezekhez kapcsolódó más jelzőszámokat (1. táblázat). A foglal-
koztatási egyensúly tipikusan kistérségi kategória, települési szinten (főként a kis- 
és az aprófalvak esetén) nehezen értelmezhető. A balassagyarmati kistérség foglal-
koztatási helyzetét 7,5%-os egyensúlyhiány jellemzi (vagyis 100 munkaképes korú 
állandó lakosból 7–8 fő a regisztrált munkanélküli). Ez az arány jobb a megyei és 
rosszabb az országos átlagnál. Olyan következtetés is adódik, hogy a kistérség ked-
vezőtlen foglalkoztatási lehetőségekkel rendelkező régióban helyezkedik el (Észak-
Magyarországon a foglalkoztatási egyensúlyhiány 10,3%-os), és a tágabb (regioná-
lis, megyei) környezethez képest kedvezőbb helyzetben van. Hasonló arányok mu-
tatkoznak a tartós munkanélküliek, valamint a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásában részesülők fajlagos számának megyei, illetve országos összehasonlí-
tásában. Ez utóbbiak tehát megerősítik az elsődleges mutatók által rajzolt képet.  

A kistérség területi gazdasági (vállalkozási) egyensúlyának mutatói viszonylag 
kedvezőtlenek. Ez elsősorban a területi egységre (1 km²-re) vonatkoztatott vállalko-
zások esetében tűnik ki, ahol az egyensúlyi mutató értéke nem éri el az országos 
átlag 50%-át sem. Lényegesen kedvezőbb a népességszámra vetített arány, ahol az 
egyensúlyhiány megyei összehasonlításban kb. 4%-os, az országhoz viszonyítva 
azonban itt is meglehetősen magas, több mint 30%-os. A terület, illetve a népesség-
szám szerint értelmezett mutatók eltéréseit az egyik alapvető egyensúlyi jelzőszám, 
a népsűrűség relatív különbségei magyarázzák. Ez a kép, kiegészítve az egyéni 
vállalkozások népességszámra vetített viszonylagos mutatóival, arra utal, hogy a 
kistérségnek a vállalkozások által képviselt gazdasága nagyobb arányban szervező-
dött a helyi szükségletek kielégítésére, mint az összehasonlítást szolgáló területeké. 
A vizsgált térség kisebb gazdasági nyitottsága a területi munkamegosztásba való 
gyengébb bekapcsolódással jár együtt, és kedvezőtlen következményei a jövedelmi 
viszonyokban is kifejezésre jutnak. E következtetést megerősítik az iparosodottság 
vizsgált mutatói; ezek szerint az ipari foglalkoztatottak számának, illetve az ipari 
termelőeszközök bruttó értékének (térségenkénti) viszonya relatív tőkehiányra utal. 
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A gazdaságszervezeti egyensúly elsődlegesen ugyancsak kistérségi szinten értel-
mezhető, jóllehet bizonyos sajátosságai az egyes települések vagy azok kisebb 
csoportjai szintjén is megjelenhetnek és tanulmányozhatók. 

A jövedelemszint, mint a gazdaságot szintetikusan jellemző egyensúlyi mutató itt 
szoros kapcsolatban áll a foglalkoztatási egyensúllyal; ezért is kistérségi szintű 
jelzőszám. Mérésére vizsgálatunkban a lakosszámra jutó adózók számát, valamint 
az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alapot és személyi jövedelemadót használ-
tuk fel. Az adatok megerősítik a foglalkoztatási és a vállalkozási egyensúly elemzé-
sekor tett megállapításainkat, tekintve, hogy – egyik oldalról – mindhárom alkalma-
zott jövedelemmutató eléri, illetve meghaladja a megyei átlagot, – másik oldalról – 
az egy főre jutó személyi jövedelemadó-alap és személyi jövedelemadó lényegesen 
az országos átlag alatt marad. Az adatok összehasonlításából az is kitetszik, hogy az 
egy főre jutó kistérségi nettó jövedelem jelentősen meghaladja a megyei szintet, de 
elmarad az országostól. 

A természeti, a művi és a társadalmi környezet viszonyát (egyensúlyát) a lakás- és 
a közművi ellátottság egyes adatainak a felhasználásával vizsgáltuk. Ez az egyensú-
lyi viszony települési és kistérségi szinten is értelmezhető, mivel alapellátási muta-
tókra épül. A lakásellátottság relatív mennyiségi viszonyait tekintve kismértékű 
egyensúlyhiány mutatkozik (a 100 lakásra jutó lakosok száma néhány %-ponttal 
haladja meg a megyei és az országos átlagot). Mind a vízhálózati, mind a csatorna-
hálózati bekapcsoltságot tekintve – megyei szinten – kedvező a kistérség helyzete, 
elmaradás országos összefüggésben tapasztalható (különösen, ha a közüzemi 
szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások arányát tekintjük). A felhasznált víz és az 
elvezetett szennyvíz között igen nagy egyensúlyhiányt sejtet az 55,4%-os közműol-
ló. Kistérségi szinten nem tudjuk értelmezni a szennyezés mértékét, mivel nem 
ismerjük a tisztított szennyvíz mennyiségét. Településszinten más a helyzet, ott a 
szennyvíz elvezetése korrekt egyensúlyi viszonyt fejezhet ki a természeti környezet 
és a társadalom vízszennyező tevékenysége között. A csatornahálózat ugyanis áthe-
lyezi a szennyvizet, a kistérség egyes részein javítja, másutt viszont rontja az 
egyensúlyi állapotot. 

A természeti, a művi környezet és a társadalom egyensúlyi viszonyát természete-
sen számos más tényező is befolyásolja; itt csak néhány jellemző folyamatot, illetve 
mutatót emeltünk ki. Ezek szerint a művi környezet egyes elemeinek alacsony fokú 
kiépítettsége erőteljesen rontja a társadalom és a természeti környezet közötti 
egyensúlyt.  

Az anyagi-kulturális ellátottság kutatásunkban vizsgált jelzőszámai lényegében a 
társadalom és a művi környezet („lakossági infrastruktúra”) egyfajta mennyiségi 
kapcsolatrendszerét fejezik ki. Az egyensúlyi mutatók viszonyítási alapja tehát a 
népesség száma. Ezek a kapcsolatok döntően alapellátottságot fejeznek ki, és mint 
ilyenek, települési és kistérségi szinten is értelmezhetők. Néhány eset képez kivételt 
(középiskolai, kórházi ellátottság), amelyek kistérségi szintű folyamatok. 

A társadalom és a művi környezet („lakossági infrastruktúra”) közötti egyensúlyi 
viszonyok általánosságban kiegyenlítetteknek tekinthetők azzal, hogy egyes intéz-
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ményeknél viszonylagos kapacitáshiány, másoknál relatív felesleg tapasztalható. 
Így pl. kiugróan nagy a kapacitáshiány a kereskedelmi férőhelyek 1000 lakosra jutó 
számát tekintve. Érzékelhető kapacitásfelesleg mutatkozik az óvodai és az általános 
iskolai férőhelyekben. A működő kórházi ágyak 10 000 lakosra jutó száma mind a 
megyei, mind pedig az országos átlagnak kb. két és félszerese, ami elméletileg igen 
nagy kapacitásfelesleget valószínűsít a vizsgált kistérségre vonatkoztatva. Nem 
zárható ki azonban, hogy a kórházi vonzáskörzet túlterjed a kistérség határain. Eb-
ben az esetben a kórházi szolgáltatások egyensúlyi vizsgálatát a tényleges vonzáste-
rületre indokolt elvégezni. A középfokú oktatást tekintve is kedvező egyensúlyi 
helyzetet jelez, hogy a középiskolai tanulók 1000 lakosra jutó száma közel 50%-kal 
meghaladja a megyei átlagot, és számottevően több az országos átlagnál is. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a vizsgált ellátottsági mutatók mennyiségi összefüggé-
seket fejeznek ki, a minőségi viszonyok feltárása további, mélyebb kutatásokat 
igényel. 

Az eszmék, az értékek, az életmód (egyensúlyi) viszonyát meghatározó néhány 
motívum a következő: A kistérség népességének kb. 88%-a magyar nemzetiségű. A 
cigány etnikum aránya általában 10% alatt marad, csak néhány településen maga-
sabb ennél. 

A lakosság többsége (mintegy 90%-a) – a helyi interjúk alapján becsülve – római 
katolikus vallású. A kisebb felekezetekhez tartozók közül az evangelikus hívek 
főként a szlovák nemzetiségű népességből kerülnek ki. 

A lakosság 90–95%-a kistérségi lakóhelyét állandónak tekinti, lelassult a népes-
ség városok közötti áramlása. Balassagyarmat körül szuburbán övezet van kialaku-
lóban, erősödőben. 

Az értékrendet illetően elsőbbséget élvez a jövedelem növelése a környezeti érté-
kek megóvásával, a szabadidő kiterjesztésével stb. szemben. Ez annak ellenére sem 
meglepő, hogy a kistérség lakosságának átlagos jövedelmi viszonyai érzékelhetően 
kedvezőbbek, mint a megyei viszonyok. Ugyanakkor követendő mintának vélhető-
en nem a depresszióból kilábaló Észak-Magyarországot, hanem a viszonylag közeli 
Budapestet (illetve az országos szintet) tekintik, történelmi hagyományaik és társa-
dalomszerkezeti okok miatt is. Erre utal az is, hogy szeretnék a kistérség, illetve 
egész Nógrád megye Közép-magyarországi régióhoz csatolását.  

A megszerzett jövedelmek felhasználásának preferenciája a jövedelem nagyságá-
tól függően változik. A kevéssé tehetős népességi csoportok plusz jövedelmüket a 
fogyasztás bővítésére fordítják. A magasabb jövedelműek előtérbe helyezik a meg-
takarítást, illetve a pénz vállalkozásba fektetését vagy banki elhelyezését. 

Összegezve: A különböző egyensúlyi szférák közötti kapcsolatrendszerből a kö-
vetkezőket emeljük ki: A településszerkezetben kifejeződő (természet és társadalom 
közötti) egyensúlyi viszony szembetűnő összefüggésben van a gazdaság viszonyla-
gos elaprózottságával, kapcsolatainak az átlagosnál nagyobb arányú helyi jellegé-
vel, a piacterület felosztásának sajátosságaival. Ez kölcsönhatást mutat az ipar rela-
tív tőkehiányával, az országos átlaghoz képest alacsony jövedelemszinttel; más 
oldalról viszont a kistérség viszonylag kedvező helyzetben van (a jövedelemmuta-
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tókat tekintve) a területi depresszió által nagyobb mértékben érintett (megyei és 
regionális) környezetéhez képest. A természeti, művi és a társadalmi környezet 
egyensúlyát nagymértékben rontja az igen tágra nyílt közműolló és a tisztított 
szennyvizek feltehetően alacsony aránya. Ez azonban nem helyi, hanem országos 
jelenség; részben a vízellátás prioritására, részben a lakosság (országosan) alacsony 
teherbíró képességére vezethető vissza (amennyiben a közművesítés forrását a sze-
mélyi jövedelmek képezik). Az okok között természetesen előkelő helyet foglal el a 
nemzetgazdaság korábban alacsony termelékenysége és a folytatott gazdaságpoliti-
ka is. A társadalom és a lakossági infrastruktúra („művi környezet”) kapcsolatát 
viszonylagos kiegyenlítettség jellemzi; az egyensúlyi állapottól való (pozitív, illetve 
negatív) eltérések részben a helyi sajátosságokra, a fejlesztésekben megnyilvánuló 
preferenciákra, esetleg egyes funkcióknak a lehatárolt kistérségen átívelő jellegére 
vezethetők vissza. Kedvezőtlen egyensúlyi viszonyt fejez ki egyik oldalról a termé-
szeti adottságokban rejlő idegenforgalmi potenciál, másik oldalról az ezt hasznosí-
tani képes infrastruktúra alacsony kiépítettségi foka. 

1. TÁBLÁZAT 
A balassagyarmati kistérség főbb egyensúlyi mutatói 

(The Main Balance Indicators of Balassagyarmat Small Region) 
%-os arány  Kistérség megyéhez országhoz 

I. KISTÉRSÉGI SZINTŰ MUTATÓK 
1. Népsűrűség (fő/km²) 81 95,3 75,0 
2. Településsűrűség (település/100 km²) 5,3 106,0 155,9 
3. Városok népessége a lakónépességből 
    (%) 

42,3 95,1 66,8 

4. Munkanélk. %-a 7,5 78,9 121,0 
5. 180 napon túli munkanélk. %-a 3,3 73,3 117,9 
6. Munkanélk. jöv.pótló támog.  
    (fő/1000 fő) 

17 73,9 113,3 

7. 1 km²-re jutó vállalkozás 4 80,0 44,4 
8. 1000 lakosra jutó vállalkozás 53 98,1 66,3 
9. Ipari alkalm. 1000 lakosra 66 90,4 97,1 
10. Ip. term. eszk. bruttó értéke  
     1000 lakosra 

151,8 88,4 48,1 

11. 1000 lakosra jutó adózók száma 412 103,5 99,0 
12. SZJA alap/fő (1000 Ft) 266,2 108,1 86,3 
13. SZJA/fő (1000 Ft) 49,5 110 71,3 
14. Középisk. tanuló 1000 lakosra 45 145,2 118,4 
15. Felsőokt. int. hallg. 1000 lakosra – – – 
16. Működő kórházi ágy/10 000 fő 194 258,7 231,0 
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II. TELEPÜLÉSI SZINTŰ MUTATÓK 
%-os arány  Kistérség megyéhez országhoz 

1. Népességváltozás 1000 lakosra  -3,6 60,0 75,0 
2. Egyéni vállalkozások 1000 lakosra 37,3 99,5 80,2 
3. 100 lakásra jutó lakos 25,8 105,7 104,5 
4. Közüzemi vízhál.-ba bekapcsolt lakás 
     %-a 87,9 100,8 96,2 

5. Közüz. szennyvízhál.-ba bekapcs. lak. 
    %-a 32,5 107,6 66,2 

6. Közműolló (%) 55,4 97,2 105,9 
7. 100 óvodai férőhelyre beírt gyermek 86 93,5 86,0 
8. 1 háziorvosra jutó lakos 1714 110,8 115,0 
9. 1 osztályba járó ált. isk. tanuló 19 85,0 90,5 
10. Kisker. üzlet 1000 lakosra 14 100,0 93,3 
11. Keresk. férőhely 1000 lakosra 13 68,4 43,3 
12. Személygépkocsi 1000 lakosra 195 103,7 86,7 
13. Távbeszélő fővonal 1000 lakosra 306 98,7 85,2 
Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 1999 (2000) adatai, illetve azok alapján saját számítás. 

Település szinten 
Néhány jellemző folyamatot kiemelve, a következő kép rajzolódik ki. 

Foglalkoztatás, ingázás, vállalkozások 

A kistérség munkaerejét egyre nagyobb mértékben szívja fel a helyi gazdaság. A 
települési interjúk alapján megállapítható, hogy a megyeszékhely Salgótarjánnak 
szinte semmilyen gazdasági vonzereje nincs a térségre. A kistérségen belül az ingá-
zás főbb célpontjai a balassagyarmati telephelyű legnagyobb foglalkoztatók, mint 
az Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft., a klímakompresszorokat gyártó 
amerikai tulajdonú Delphi-Calsonic Magyarország Kft. és az erdőgazdálkodási 
termelést folytató Ipoly Erdő Rt. A kistérség déli részén a Bercelen működő, és 
több mint 600 főnek munkát adó, villanymotor tekercselő üzemet működtető FHP 
Motors Kft. a legnagyobb foglalkoztató. A terménybetakarítás időszakában az Ipoly 
menti mezőgazdasági szövetkezetekben sokan vállalnak idénymunkát. 

Az ingázás kistérségen kívüli fő irányai: Budapest, a rétsági és a gödöllői kistér-
ség. A fővárosban az építőipar a legnagyobb vonzóerő, Budapest gyors elérhetősége 
a vásárlási szokásokat is jelentősen befolyásolja. A rétsági kistérség munkaerővon-
zó hatása is jelentős. A vállalkozások 62%-a balassagyarmati székhelyű. Szám 
szerint legkevesebb vállalkozás Debercsényben működik (mindössze kettő). 

Településszinten vizsgálva a vállalkozások fajlagos (1000 lakosra jutó) számát, 
jelentős területi aránytalanság (egyensúlyhiány) tapasztalható. Kiemelkedő értéket 
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mutat Balassagyarmat, ami centrumhelyzetét erősítő tényező. Ezen túl, három tele-
pülés híján, az egész kistérség mélyen átlag alatti szintet jelez; ez a kategória 24 
települést átfogó, csaknem összefüggő övezetet rajzol ki a kistérség középső és 
keleti sávjában (1. ábra). A kép akkor is jellemző, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
vállalkozások nagyságrendileg különbözhetnek, és ezt az eltérést a (fajlagos) szám 
leplezi. Az itt számításba vett egységek nagyobb hányada ugyanis viszonylag kis 
létszámú egyéni vállalkozás. Ezzel együtt a foglalkoztatás szintjére korlátozottan 
lehet következtetni a vállalkozások száma alapján. 

A vizsgált terület kiskereskedelmi üzletei ugyancsak meghatározó arányban 
(65%) koncentrálódnak a kistérség központjában. Balassagyarmat szerepe a fo-
gyasztási cikkek és az élelmiszerek nagy tételű beszerzésében kiemelkedő. Buda-
pest ebben a tekintetben a második helyet foglalja el. 

1. ÁBRA 
Az 1000 főre jutó vállalkozások számának alakulása a balassagyarmati kistérségben 

(The Number of Enterprises per 1000 Persons in the Balassagyarmat Small Region) 
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Forrás: Nógrád megye Statisztikai Évkönyve (2000). 

Személygépkocsi-ellátottság 

Számottevő településközi különbség (területi egyensúlyhiány) mutatkozik a sze-
mélygépkocsi ellátottságot tekintve. 
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Az 1000 főre jutó személygépkocsik száma Balassagyarmaton (229 db) megha-
ladja a kistérségi 195 db/1000 fős átlagértéket. Átlag feletti, illetve átlagos értékkel 
rendelkezik még Drégelypalánk, Ipolyvece, Nógrádkövesd, Bercel, Szanda és 
Csitár (2. ábra). Az ilyen települések – Csitár kivételével – a kistérség Budapesthez 
legközelebb eső részén fekszenek, a terület nyugati és déli csücskében. E települé-
sek lakosai járnak a legnagyobb arányban munkavállalási és vásárlási céllal a fővá-
rosba. A kistérség belső, fő közlekedési útvonalaktól távol eső, 1000 lélekszám 
alatti apró- és törpefalvai ilyen szempontból hátul kullognak. Csoportjuk szintén jól 
elkülönül. E települések lakossági mobilitása elsősorban a kistérségi központ irá-
nyába jelentős. 

2. ÁBRA 
Az 1000 főre jutó személygépkocsik számának alakulása 

a balassagyarmati kistérségben 
(The Number of Cars per 1000 Persons in the Balassagyarmat Small Region) 

 

Mélyen átlag alatti (<80%)
Átlag alatti (81%-95%)
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Forrás: Nógrád megye Statisztikai Évkönyve (2000). 

A műszaki infrastruktúra helyzete 

A balassagyarmati kistérségben – a közcsatorna és kábeltévé hálózaton kívül – a 
vonalas műszaki infrastruktúra minden elemét mind a 28 településen kiépítették. A 
vezetékes elektromos-, gáz-, víz- és telefonhálózat minden településen elérhető, a 
rákötöttségi arányok azonban eltérőek; döntő mértékben a lakosság jövedelmi vi-
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szonyait tükrözik, és a településnagyság függvényeként elemezhetők. A víz-, gáz- 
és telefonellátottság elsősorban az 1000 fő feletti településeken tekinthető jónak. 
Érsekvadkerten működik a kistérség egyetlen teleháza, információs-szolgáltató 
főtevékenységgel.  

A kistérség településeinek csatornázottsági mutatóiban találhatók a legnagyobb 
eltérések. Balassagyarmaton 70%-os a csatornázottság; működő szennyvíztisztító-
val Balassagyarmaton kívül Szügy és Dejtár községek rendelkeztek 1999-ben.  

A kistérség központja körül indult meg először a csatornázás (3. ábra), e területek 
természetföldrajzi adottságai lehetővé és egyben szükségessé tették a szennyvizek 
gyűjtését és kezelését. A működő szennyvíztisztítók körül további csatornázási 
munkák indultak meg. 

3. ÁBRA 
A balassagyarmati kistérség csatornázottsági helyzete 

(The Development Level of Sewer System in the Balassagyarmat Small Region) 
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Forrás: Nógrád megye Statisztikai Évkönyve (2000).  

Az őriszentpéteri kistérség egyensúlyi viszonyai 

Kistérségi szinten 
A kistérség területe 305 km² (ami nagyjából 10 km-es sugarú kör területének felel 

meg), ezzel Vas megye területének 9, az országénak 0,3%-át foglalja el. Az átlagos-



TÉT XVII. évf. 2003  1 Gyors ténykép 73 
 

 

tól (620 km²) messze elmaradó, annak mintegy a felét kitevő kistérség. Lakónépes-
ségének részesedése az előbbieknél is jóval kisebb, így népsűrűsége a megyeinek is, 
az országosnak is töredéke (30, illetve 22%-a) (2. táblázat). A hozzá tartozó telepü-
lések száma 22; ezek átlagos népességszáma 330 fő. Jellegzetesen törpefalvas terü-
let, városi rangú központ nélkül. A kistérség statisztikai központja Őriszentpéter. E 
település egyben az őrségi táj centruma is. Ugyanakkor a statisztikai kistérség nem 
foglalja magában az Őrség egészét.  

A kistérség területének és népességének viszonylagos egyensúlya rendkívül ked-
vezőtlen. A népsűrűség a megyei szint alig egyharmada és nem éri el az országos 
mérték egynegyedét sem. Az egyensúlyhiány tendencia-jellegű erőteljes romlását 
jelzi a nagy arányú népességvesztés, amely az összehasonlításba vont egységek 
(megye, ország) hasonló értékének három-négyszerese. E tendencia további tartós 
folytatódása a kistérség „kiürülésével” fenyeget. Ugyanakkor a népességszám-
csökkenés országos folyamat; jószerével néhány kedvező helyzetben lévő terület, 
településcsoport (pl. a szuburbanizáció által érintett települések) mentesek ez alól. 
A vizsgált térség népességvesztésének döntő tényezője a halálozások igen magas 
aránya, amit a megyei átlagot meghaladó elvándorlás is tetéz. Mindez a korstruktúra 
torzultságát és annak további torzulását is mutatja (elöregedés). Az okok közül most 
csak a törpefalvas településszerkezetből adódó környezeti hátrányokat emeljük ki. 

A foglalkoztatási egyensúly nagy hiányát mutatja a munkanélküliség, főként pedig 
a tartós munkanélküliség magas aránya, továbbá a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatásában részesülők ugyancsak relatíve nagy száma (2. táblázat). E számok 
különösen a kedvező gazdasági adottságú vasi térséghez képest kiugróak, ami arra 
is utal, hogy regionális (megyei) összefüggésben az őriszentpéteri kistérség gazda-
ságilag hátrányos helyzete jobban kidomborodik, mint országos viszonylatban. A 
kedvezőtlen képet tovább rontja a nem helyben foglalkoztatott aktív keresők relatí-
ve nagy száma. Jelentős a kistérségen kívülre irányuló ingázás, főként Körmendre 
és Szentgotthárdra, illetve kisebb mértékben más településekre. Ugyanakkor a 
beingázás elenyésző mértékű. 

A gazdasági (területi) egyensúly fontos tényezője a vállalkozások és a kistérség 
területének-társadalmának a viszonya. Igen nagy relatív egyensúlyhiány mutatkozik 
a területegységre vetített vállalkozások számában (amely a megyeinek és az orszá-
gosnak csupán töredéke); némileg ellentétes kép rajzolódik ki a népességre vonat-
koztatott mutatót tekintve, amely lényegesen kisebb egyensúly-hiányt jelez. A lát-
szólagos ellentmondás oka a kistérség rendkívül alacsony népsűrűsége. A viszony-
lagos egyensúlyi állapothoz még jobban közelít az egyéni vállalkozások és a lakos-
ság kapcsolata. Az erre vonatkozó jelzőszám mindkét (megyei és országos) össze-
hasonlítást tekintve eléggé kiegyenlített állapotot (90%-ot meghaladó arányt) mutat. 
Az egyéni vállalkozások relatíve magas aránya az összes vállalkozásban (közel 
80%) a gazdaság túlnyomóan helyi jellegét hangsúlyozza. A gazdaság további jel-
zőszámai közül az ipari alkalmazottak 1000 lakosra jutó száma országos összefüg-
gésben egyensúlyt (sőt bizonyos „többletet”) fejez ki; megyei viszonylatban Vas 
megye átlagot meghaladó iparosodottsága „értékeli le” a kistérségi szintet.  
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A jövedelemszintet, mint szintetikus gazdasági és területi egyensúlyi jelzőszámot a 
jövedelmi viszonyokra jellemző néhány „részmutató” felhasználásával, mint az 
adózók 1000 lakosra jutó száma, a személyi jövedelemadó-alap egy főre jutó értéke 
stb. bizonyos közelítő képet nyerhetünk. Figyelembe véve a kistérség gazdasági 
szerkezetét, az agrárágazat – megyei és országos összefüggésben is – kiugróan nagy 
súlyát, továbbá a gazdaság már részben jelzett egyéb sajátosságait, a vizsgált 
egyensúlyi részmutatók negatív eltérései a viszonyítási alapoktól a gazdaság más 
állapotjelzői alapján indokolhatónak tetszenek. Ezek is jelzik azonban, hogy a kis-
térség gazdaságának relatív egyensúly-hiánya regionális (megyei) összefüggésben 
nagyobb, mint országos összehasonlításban.  

A természeti, a művi és a társadalmi környezet egyik jelentős egyensúlyi kapcso-
latrendszerét fejezi ki a lakás-, valamint a víz- és csatornaellátottság mutatója  
(2. táblázat).  

2. TÁBLÁZAT 
Az őriszentpéteri kistérség főbb egyensúlyi mutatói 

(The Main Balance Indicators in the Őriszentpéter Small Region) 
%-os arány  Kistérség megyéhez országhoz 

I. KISTÉRSÉGI SZINTŰ MUTATÓK 

1. Népsűrűség (fő/km²) 24 30,0 22,0 
2. Településsűrűség (település/100 km²) 7,2 110,8 211,8 
3. Városok népessége a lakónépesség 
     ből (%) 

– – – 

4. Munkanélk. %-a 8,1 188,4 130,6 
5. 180 napon túli munkanélk. %-a 3,2 200,0 114,3 
6. Munkanélk. jöv.pótló támog.  
    (fő/1000 fő) 

19 316,7 126,7 

7. 1 km²-re jutó vállalkozás 1 20,0 11,1 
8. 1000 lakosra jutó vállalkozás 55 82,1 68,8 
9. Ipari alkalm. 1000 lakosra 70 55,1 102,9 
10. Ip. term. eszk. bruttó értéke  
      1000 lakosra 

39,1 7,7 12,4 

11. 1000 lakosra jutó adózók száma 417 85,8 100,2 
12. SZJA alap/fő (1000 Ft) 231,4 67,3 75,0 
13. SZJA/fő (1000 Ft) 38,3 55,3 55,2 
14. Középisk. tanuló 1000 lakosra – – – 
15. Felsőokt. int. hallg. 1000 lakosra – – – 
16. Működő kórházi ágy/10 000 fő – – – 
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II. TELEPÜLÉSI SZINTŰ MUTATÓK 

%-os arány  Kistérség megyéhez országhoz 

1. Népességváltozás 1000 lakosra  -17,2 286,7 358,3 
2. Egyéni vállalkozások 1000 lakosra 42,5 93,4 91,4 
3. 100 lakásra jutó lakos 226 87,6 91,5 
4. Közüzemi vízhál.-ba bekapcsolt 
    lakás %-a 

95,5 100,2 104,5 

5. Közüz. szennyvízhál.-ba bekapcs. 
    lak. %-a 

8,0 15,4 16,3 

6. Közműolló (%) 87,5 202,0 167,3 
7. 100 óvodai férőhelyre beírt gyermek 81 85,3 81,0 
8. 1 háziorvosra jutó lakos 1219 83,7 81,8 
9. 1 osztályba járó ált. isk. tanuló 14 70,0 66,7 
10. Kisker. üzlet 1000 lakosra 13 76,5 86,7 
11. Keresk. férőhely 1000 lakosra 95 243,6 316,7 
12. Személygépkocsi 1000 lakosra 249 107,8 110,7 
13. Távbeszélő fővonal 1000 lakosra 355 103,8 98,9 

  Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 1999 (2000) adatai, illetve azok alapján saját számítás. 

A lakásellátottság, úgy is, mint a kistérség társadalmi, művi és természeti elemei 
egy csoportjának egyensúlyi jelzőszáma kedvező mennyiségi viszonyokat tükröz; 
100 lakásra 8–13%-kal kevesebb lakos jut, mint országos, illetve megyei szinten. 
Ugyancsak kedvező, megyei és országos átlagot meghaladó a közüzemi vízellátás 
színvonala, mint a természeti, művi és társadalmi környezet viszonyának egy ténye-
zője. Mindezekkel ellentétes azonban, és a vázolt kedvező képet lerontja a csator-
naellátottság, úgy is, mint a tárgyalt egyensúlyi viszony egyik minőségi tényezője. 
A lakások több mint 95%-ában van lehetőség vezetékes hálózatról nyert víz felhasz-
nálására; a keletkezett szennyvizet viszont a lakások alig 8%-ából vezethetik el. Ez 
közel 90%-os „közműollót” jelent. A keletkezett szennyvizet – akár helyben marad, 
akár „elszállítják” – csak kis mértékben tisztítják. Ez főként a természeti és a művi 
környezet közötti – egyik tényező szerinti – rendkívüli egyensúlytalanságot jelez. 

A lakossági ellátottságot, mint a társadalmi és a művi környezet (az itt tárgyalt 
tényezők által jellemzett) egyensúlyát tekintve az alapfokú oktatási intézményekben 
kapacitásfelesleg mutatkozik (mint mennyiségi sajátosság), ami összefügg a kedve-
zőtlen korstruktúrával. A háziorvosok átlagosan – a megyei és az országos szinthez 
viszonyítva – kevesebb lakost látnak el; a virtuális kapacitásfelesleget a törpefalvas 
településszerkezetből adódó többlet munkaráfordítás azonban felemésztheti. A 
kiskereskedelmi üzlethálózat sűrűsége nem éri el a megyei és az országos szintet; a 
kereskedelmi férőhelyek 1000 lakosra jutó száma ugyanakkor többszöröse az elő-
zőeknek. A vendéglátás a kistérség egyik profilmeghatározó tényezője lehet. Kis-
térségi sajátosság még, az előzőekhez csak részben kapcsolódóan, az életkörülmé-
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nyek egyes minőségi elemeivel (személygépkocsi, távbeszélő fővonal) való, a várt-
nál magasabb szintű ellátottság. Ugyanakkor hiányoznak oly tipikus kistérségi szin-
tű intézmények, mint középiskola és kórház. 

Az eszmék, az értékek, az életmód (egyensúlyi) kapcsolatára a következő ténye-
zők hatnak: 

A kistérség népességének nemzetiségi megoszlását tekintve túlnyomó, sőt szinte 
kizárólagos a magyarok aránya. A magyarság letelepedése óta őrzi itt lakóhelyét. 
Az itt élők erős helyi kötődése ma is jellemző. Csupán a cigány etnikum 1%-os 
részesedése érdemel említést. 

A települési önkormányzatok vezetőivel készült interjúk alapján valószínűsíthető, 
hogy a kistérség népességében a legnagyobb a református felekezethez tartozók 
aránya (12 településen ez meghaladja az 50%-ot). Emellett azonban hét községben 
túlnyomóan római katolikus hitűek laknak. Az evangélikusok döntően egy települé-
sen, Őrimagyarósdon élnek. Az emberek eszmei meggyőződése, hite aligha hat 
diverzifikálóan az értékrendre, részben a társadalmi struktúra viszonylagos homo-
genitása, részben a rendszerváltozás előtti évtizedek gondolkodást sematizáló tö-
rekvései miatt. Mindazonáltal egyes jelekben sajátos értékekre utaló tendenciák 
figyelhetők meg, nevezetesen a személygépkocsik 1000 lakosra jutó viszonylag 
magas száma – a szűkös anyagi körülmények között – egyfajta megtakarítási haj-
lamot jelezhet. Ugyanakkor ebben gazdasági követelmény is megtestesülhet, 
amennyiben a lakosságnak érdeke fűződik a viszonylag nagy területi mobilitáshoz, 
pl. a munkahelyek jobb elérése miatt. A jelenség, akármelyik tényezőre vezetjük is 
vissza, a közlekedési infrastruktúra (mindenekelőtt az úthálózat) fejlesztése iránti 
igényt is kifejez. 

Az életmódra és az értékekre az eszméknél feltehetően nagyobb hatást gyakorol-
nak a szűkös gazdasági körülmények, mint pl. az alacsony személyi jövedelmek, 
részint a munkanélküliek magas aránya, a jövedelempótló támogatások igen nagy 
szerepe, az agrárgazdálkodás kedvezőtlen természeti és anyagi feltételei stb. miatt. 
A lakosság értékrendjében a legnagyobb súllyal a fogyasztás növelése és az anyagi 
tartalékok képzése jelenik meg, és háttérbe szorul a pihenés, az üdülés, az utazás. 
Az alacsony jövedelemszint kedvezőtlenül befolyásolhatja a természeti környezet-
hez való egyéni és kollektív viszonyt, jóllehet – részben a gazdaság fejletlensége 
miatt – a környezetszennyezés problémája, a szennyvíztisztítási gondokon túl még 
nem mélyült el. 

Összegezve: Az őriszentpéteri kistérség gazdasági helyzete – a vizsgált egyensúlyi 
mutatók alapján – lényegesen rosszabb, mint regionális (megyei) környezetéé, és 
országos összefüggésben vizsgálva is kedvezőtlen. Kifejezi ezt a foglalkoztatási 
szerkezet jellege, a kistérségi ipari bázis fejletlensége. Kiegészítő gazdasági profil-
nak tekinthető az idegenforgalom által igényelt szolgáltatás. Ennek fajlagos kapaci-
tásai az összehasonlításul vett területének többszörösét jelentik, ugyanakkor a kapa-
citások kihasználása alacsony fokú. A kereskedelmi szálláshelyek 1000 lakosra jutó 
vendégéjszakáinak száma alig éri el a kettőezret, ami a megyei értéknek kb. 70%-a, 
és csak az országos átlagot haladja meg, mintegy 15%-kal. Ez azt jelenti, hogy az 
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idegenforgalmi szolgáltatás – a vizsgált időszakban – igen nagy kapacitástartalékok 
mellett csak korlátozott szerepet játszott a gazdasági (jövedelemszerzési) tevékeny-
ség során. Az őriszentpéteri kistérség struktúrameghatározó sajátossága tehát a 
helyi gazdaság viszonylagos gyengesége (ebből következően a jövedelmi viszonyok 
„nyomottsága”), továbbá a kistérségi funkciót betöltő szolgáltató intézmények hiá-
nya, végül a gyors népességvesztés. Az egyéb egyensúlyhiányok főképpen helyi 
jellegűek. A vizsgált kistérségi folyamatok a terület periféria-jellegét hangsúlyoz-
zák, ezt erősíti a városi központ hiánya is, ezért a fejlesztési elgondolások kialakítá-
sa előtt célszerűnek látszik a kistérség lehatárolásának felülvizsgálata. Ebből a 
szempontból két tényező esik súlyosan latba: egyrészt a kistérség közelítően sem 
képez egységes munkaerő-vonzáskörzetet, másrészt természeti tájegységnek sem 
tekinthető. 

Település szinten 
A településszintű egyensúlyi viszonyok vizsgálatát illusztrálandó, néhány jelleg-

zetes folyamatot emelünk ki: 

Népesedési folyamatok 

Az Őrséget az ezredfordulón a „törpefalvas térség” jelzős szerkezettel kell illet-
nünk, 17 településen ugyanis a lakónépesség-szám nem éri el az 500 főt. A több 
évtizede tartó népességcsökkenés az 1990–1999-es időszakban is folytatódott: 1999 
végéig a kistérség népessége az 1990. évi érték 91,9%-ára, 7313 főre mérséklődött. 
A 91,9%-os átlagot alapul véve 121%, azaz magasan átlag feletti dinamika kizáró-
lag Szaknyér és Ispánk esetében mutatható ki; egyben ez az a két őrségi falu, ame-
lyek lakónépessége nem csökkent, hanem növekedett 1990–1999 között. A többi 
kistérségi településen a változás főként átlagosnak, illetve átlag alattinak, de egyér-
telműen negatív irányúnak mondható (4. ábra). 

A vállalkozások területi arányai és az inga-vándorforgalom 

A vállalkozások 1000 lakosra jutó száma öt településen: Magyarszombatfán, 
Őriszentpéteren, Ispánkon, Hegyházszentjakabon és Őrimagyarósdon haladta meg a 
kistérségi átlag (55 vállalkozás/1000 lakos) 120%-át. Ugyanakkor 11 községben a 
mutató értéke az átlag 80%-a alatt maradt (5. ábra). A települési szintű fajlagos 
adatok egyértelműen horizontális egyensúlyhiányt mutatnak a kistérségen belül. 
Ebből az is következik, hogy a helyi munkalehetőségeket a települési szintű sajátos-
ságok (potenciálok) megléte vagy éppen hiánya határozza meg. 

Magyarszombatfán a vállalkozások viszonylag magas számának hátterében az őr-
ségi falu híres kézműves múltja és jelene áll. „A gerencsérek földjén” az 1900-as 
évek elején 38 fazekas dolgozott, és szinte nem is akadt olyan ház, ahol ne élt volna 
fazekas. 2000-ben 14 önálló iparengedéllyel rendelkező „gerencsér” vállalkozó 
(mester) folytatta e kézműves hagyományt a településen. A fazekasok és keramiku-
sok helyben is árusítják népművészeti és használati termékeiket, a lakóházak előtt 
kiállított „gerencsér tárgyak” egyben a község idegenforgalmi vonzótényezői is. 
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4. ÁBRA 
Népesedési dinamika (1999/1990) az őriszentpéteri kistérségben (91,9=100%) 

(The Demographical Dynamics in the Őriszentpéter Small Region) 

Átlag alatti (81%-95%)
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              Forrás: Vas megye Statisztikai Évkönyve (2000). 

5. ÁBRA 
Az 1000 főre jutó vállalkozások számának alakulása az őriszentpéteri kistérségben 
(The Number of Enterprises per 1000 Persons in the Őriszentpéter Small Region) 
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              Forrás: Vas megye Statisztikai Évkönyve (2000). 



TÉT XVII. évf. 2003  1 Gyors ténykép 79 
 

 

A vállalkozások legnagyobb számban (110) a kistérség központjában, 
Őriszentpéteren működnek. Ezek közül több szempontból is kiemelkedik az 
őriszentpéteri cipőgyár. A szombathelyi Sabaria Cipőgyár őriszentpéteri gyárrész-
lege 1970-ben jött létre 70 dolgozóval. Munkahelyteremtő szerepe nélkülözhetetlen 
volt ezen időszakban, mert a helyi termelőszövetkezet, az erdészet, a Magyar-
szombatfai Kerámiagyár, az Őrségi ÁFÉSZ már nem tudta tovább bővíteni a fog-
lalkoztatást. A jelenleg 100%-ban svájci tulajdonú cég munkaerő-vonzáskörzete 
kiterjed a kistérség csaknem valamennyi településére. Az inga-vándorforgalmat 
jellemzi, hogy a 22 településből 20 nettó egyenleget (elingázást) mutat, túlnyomóan 
a kistérség határain túlra irányulóan. A munkaerő ingázásának intenzitása az Őr-
ségből kifelé erősödött, és még szerteágazóbbá vált a piacgazdasági átmenet idő-
szakában (Károssy 1988). Szentgotthárd és Körmend mellett Szombathely, Zala-
egerszeg, Zalalövő és Csesztreg is egyértelműen az ingázás külső céltelepülésévé 
vált az ezredfordulóra, a sokrétű munkalehetőségek, az őrségi átlagnál magasabb 
munkabérek és a közlekedési kapcsolatok fejlődésének hatására. Az őriszentpéteri 
kistérség településeinek inga-vándorforgalma egyrészt tehát diverzifikálódott a 
piacgazdasági átmenet időszakában, másrészt pedig még inkább eltolódott a külső, 
azaz a kistérségen kívüli térkapcsolatok irányába. 

Személygépkocsi-ellátottság 

A személygépkocsik 1000 lakosra jutó számát tekintve az őrségi települések vi-
szonylagos horizontális egyensúlyt mutatnak.  

6. ÁBRA 
Az 1000 főre jutó személygépkocsik számának alakulása (őriszentpéteri kistérség) 

(The Number of Cars per 1000 Persons in the Őriszentpéter Small Region) 
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                  Forrás: Vas megye Statisztikai Évkönyve (2000). 
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A járművek fenntartása és használata a kistérségben szinte létszükséglet minden 
család számára. A szeres települések térbeli kiterjedése, a helyközi autóbuszjáratok 
működtetésének gazdaságtalansága stb. ösztönzi a viszonylag magas ellátottságot 
(6. ábra). 

A vasvári kistérség egyensúlyi viszonyai 

Kistérségi szinten 
A vasvári kistérség területe és népességszáma a kistérségi átlag alatt van  

(374 km², szemben az átlagos 620 km²-rel, illetve 15 500 fő, kontra 67 ezer fő). 
Népsűrűsége meghaladja a megyei szint felét és nem éri el az országos átlag 40%-át 
(3. táblázat). A kistérséghez 23 település tartozik, átlagos népességszámuk 680 fő. 
Jellegzetesen törpe-aprófalvas terület, egy városi központtal (Vasvár), melynek 
népességszáma 4700 fő. Ez a teljes lakónépesség kb. 30%-át teszi ki. A városo-
dottsági szint a megyei és az országos átlag fele körül mozog; az előbbit néhány  
%-ponttal meghaladja, az utóbbitól pedig valamelyest elmarad. A vizsgált terület 
viszonylag kicsi kiterjedése, a városi központ elhelyezkedése a centrum rövid idő 
alatti megközelítését teszi lehetővé a kistérség minden településéből (feltételezve a 
közlekedési infrastruktúra átlagos szintű kiépítettségét). 

A vasvári kistérség területének és népességének relatív egyensúlyi viszonya el-
lentmondásos képet mutat. Egyik oldalról népsűrűsége alig haladja meg a megyei 
átlag felét, miközben településsűrűsége megközelíti a megyei szintet, így az átlagos 
településnagyság a megyeinek alig több mint a fele, másik oldalról viszont a népes-
ségváltozás tendenciái viszonylag kedvezőek, mivel a népességszám csökkenése 
(1000 lakosra vetítve) lényegesen kisebb volt (1999-ben) mind a megyei, mind az 
országos átlagnál. Az okok közül ki lehet emelni a megyei átlagot meghaladó 
élveszületési arányt, az átlagos halálozási rátát és nem utolsó sorban a vándorlási 
különbözet pozitív voltát, vagyis, hogy a kistérségbe szerény mértékű bevándorlás 
valósult meg.  

A foglalkoztatási egyensúly itt vizsgált jelzőszámai egyaránt a kistérség relatíve 
kedvezőtlen helyzetét mutatják. Az egyensúlyhiány főként a szűkebb (megyei) 
környezethez viszonyítva jelentős, országos összefüggésben a kép meglehetősen 
kiegyenlített. 

A gazdasági (területi) egyensúly tényezőjeként a vállalkozások területre és népes-
ségre vetített értékei egyaránt kedvezőtlenek; a két mutató közötti jelentős eltérés a 
viszonylagosan alacsony népsűrűségre vezethető vissza; a különbségek ilyen érte-
lemben látszólagosak. A vasvári kistérségben is relatíve magas (közel 80%) az 
egyéni vállalkozások aránya; amelyek elsősorban a helyi (szükségleteket kielégítő) 
gazdaság szereplői, bár ezek fajlagos számát tekintve is számottevő egyensúlyhiány 
mutatkozik mind megyei, mind országos összehasonlításban. Az ipari alkalmazot-
tak 1000 lakosra jutó száma – mint a gazdasági egyensúly egyik tényezője – megyei 
összehasonlításban igen alacsony, miközben az országos átlagot kis mértékben bár, 
de meghaladja (3. táblázat). E mutató szerint tehát a kistérség iparosodottsági foka 
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kissé magasabb az országos átlagnál. Ezzel szemben az ipari termelő eszközök 
fajlagos bruttó értéke nagy egyensúlyhiányt mutat, mind térségi összehasonlításban, 
mind az alkalmazottak számához viszonyítva.  

A vasvári kistérség jövedelemszintje igazodik a gazdaság strukturális sajátosságai-
hoz, mindenekelőtt a foglalkoztatási szerkezethez (a mezőgazdaság relatíve nagy 
súlyához), az ipar helyi jellegéhez stb. Az adózók fajlagos száma (részben a mun-
kanélküliség viszonylag magas aránya miatt) megközelíti az országos szintet, vi-
szont jelentősen elmarad a megyeitől. Ebben összefoglalóan is kifejeződik a térség 
gazdaságának ama sajátossága, hogy helyzete hátrányosabb regionális (megyei), 
mint országos viszonylatban. Lényegileg hasonló következtetés adódik a személyi 
jövedelemadó-alap nagyságát tekintve, jóllehet itt jóval nagyobb az elmaradás a 
megyei és az országos szinthez képest is, mint az adózók számában. Ez mindenek-
előtt arra utal, hogy a fajlagos jövedelmek sokkal alacsonyabbak a kistérségben, 
mint az összehasonlítást szolgáló területi szinteken. 

A természeti, a művi és a társadalmi környezet közötti egyensúly egyik lényegi 
fokmérője a lakásellátottság. Ennek kistérségi mutatója mennyiségi tekintetben 
viszonylag kedvező, mivel 100 lakásra kevesebb lakos jut, mint megyei és országos 
átlagban. Hasonló megállapítás tehető a másik fontos egyensúlyi jelzőszámra, a 
vízellátottságra (a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások %-os arányára). 
Ugyanakkor e kistérségben is (az országos és a Vas megyei helyzethez hasonlóan, 
de fokozott mértékben) a kedvező egyensúlyi tényezők által kirajzolt képet nagy-
mértékben lerontja a csatorna-ellátottság. A közüzemi szennyvízhálózatba bekap-
csolt lakások hányada alig haladja meg a megyei és az országos átlag egynegyedét 
(3. táblázat). 

A lakosság anyagi és kulturális ellátottsága, mint a társadalom és a művi környe-
zet közötti egyensúly fontos tényezője nem elégíti ki a relatív egyensúly kritériuma-
it. Egyik oldalról a kiépített kapacitások kihasználása alacsony fokú (mint pl. az 
óvoda, az általános iskola és a középiskola esetében), másik oldalról az ellátottság 
relatív szintje kedvezőtlen (mint pl. a kiskereskedelmi üzletek számát, a kereske-
delmi férőhelyeket, a személygépkocsi- és a távbeszélő ellátottságot tekintve). 
Ugyanakkor kirajzolódik a „másodlagos egyensúly” egy sajátos állapota, amennyi-
ben az ellátottság vázolt helyzete bizonyos összhangot mutat a kistérség település-
hálózati, valamint gazdasági (jövedelmi) viszonyaival. Jelentős hiányosság, hogy a 
vizsgált terület nem rendelkezik kórházzal, mint kistérségi (vonzáskörzeti) szintű 
intézménnyel. 

Az eszmék, az értékrend és az életmód (egyensúlyi) viszonyára ható egyes ténye-
zők néhány eleme a következő: 

A kistérség népességének túlnyomó hányada (90%-ot meghaladó része) magyar, 
egyes etnikumok és nemzetiségek jelenléte nem befolyásolja az említett egyensúlyi 
kapcsolatok jellegét, minőségét. A vallási (eszmei) hovatartozás sem differenciáló 
tényező ebben a tekintetben, a népesség kb. 90%-a római katolikus, csak egy-egy 
településen találhatók más felekezethez tartozók számottevő csoportjai (evangéliku-
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sok, Jehova tanúi). A kistérséghez tartozó emberek döntő többsége lakóhelyét ál-
landónak tartja, nem érez motivációt annak megváltoztatására. 

A gazdasági tényezőket illető preferenciákat tekintve az emberek általában szemé-
lyi jövedelmük növelését helyezik előtérbe a természeti környezet védelmével 
szemben. Ettől eltérő vélemény néhány településen tapasztalható csak. Ezzel el-
lentmondónak tetszik amaz általános (polgármesterek által közvetített) vélekedés 
(mint értékrendi elem), miszerint szerencse, hogy a „szocialista iparosítás” hulláma 
elkerülte a kistérséget, mert így elmaradt az azzal járó környezetszennyezés is. 
Nincs egyensúlyban ezzel a viszonylag alacsony jövedelemszint és a jövedelmek 
növelésére irányuló törekvés sem. 

A megszerzett jövedelmek felhasználását illetően a megtakarítást (befektetést) he-
lyezik előtérbe a napi fogyasztás növelésével szemben. Ez ugyan – alacsony jöve-
delemszint mellett – nem tipikus magatartás, azonban saját gazdasági helyzetüket 
(önerőből) javító szándék és cselekvés fejeződhet ki általa. 

3. TÁBLÁZAT 
A vasvári kistérség főbb egyensúlyi mutatói 

(The Main Balance Indicators of the Vasvár Small Region) 
%-os arány  Kistérség megyéhez országhoz 

I. KISTÉRSÉGI SZINTŰ MUTATÓK 

1. Népsűrűség (fő/km²) 42 52,5 38,9 
2. Településsűrűség (település/100 km²) 6,1 93,8 179,4 
3. Városok népessége a lakónépességből 
    (%) 

30,3 53,8 47,9 

4. Munkanélk. %-a 7,2 167,4 116,1 
5. 180 napon túli munkanélk. %-a 2,9 181,3 103,6 
6. Munkanélk. jöv.pótló támog.  
    (fő/1000 fő) 

13 216,7 86,7 

7. 1 km²-re jutó vállalkozás 2 40,0 22,2 
8. 1000 lakosra jutó vállalkozás 43 64,2 53,8 
9. Ipari alkalm. 1000 lakosra 70 55,1 102,9 
10. Ip. term. eszk. bruttó értéke  
     1000 lakosra 

89,8 17,6 28,4 

11. 1000 lakosra jutó adózók száma 410 84,4 98,6 
12. SZJA alap/fő (1000 Ft) 235,1 68,4 76,2 
13. SZJA/fő (1000 Ft) 38,5 55,6 55,5 
14. Középisk. tanuló 1000 lakosra 12 31,6 31,6 
15. Felsőokt. int. hallg. 1000 lakosra – – – 
16. Működő kórházi ágy/10 000 fő – – – 
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II. TELEPÜLÉSI SZINTŰ MUTATÓK 
 

%-os arány  Kistérség megyéhez országhoz 

1. Népességváltozás 1000 lakosra -4,1 66,7 85,4 
2. Egyéni vállalkozások 1000 lakosra 33,4 73,4 71,8 
3. 100 lakásra jutó lakos 233 90,3 94,3 
4. Közüzemi vízhál.-ba bekapcsolt lakás 
     %-a 

95,9 100,6 104,9 

5. Közüz. szennyvízhál.-ba bekapcs. lak. 
    %-a 

13,2 25,4 26,9 

6. Közműolló (%) 82,7 191,0 158,1 
7. 100 óvodai férőhelyre beírt gyermek 87 91,6 87,0 
8. 1 háziorvosra jutó lakos 1295 88,9 86,9 
9. 1 osztályba járó ált. isk. tanuló 15 75,0 71,4 
10. Kisker. üzlet 1000 lakosra 13 76,5 86,7 
11. Keresk. férőhely 1000 lakosra 18 46,2 60,0 
12. Személygépkocsi 1000 lakosra 186 80,5 82,5 
13. Távbeszélő fővonal 1000 lakosra 302 88,3 84,1 

 Forrás: Területi Statisztikai Évkönyv 1999 (2000) adatai, illetve azok alapján saját számítás. 

Összegezve: A kistérség népesedési mutatói ellentmondásosak; figyelemre méltó 
a pozitív vándorlási különbözet. A folyamat tartóssága azonban kérdéses annak tük-
rében, hogy 10 évre visszamenőleg az éves átlagot tekintve elvándorlás jellemző. 

Bizonyos ellentmondás fejeződik ki abban, hogy a kistérség hosszabb távon ked-
vezőtlen népességet megtartó képessége rossz foglalkozási egyensúly, alacsony 
fokú vállalkozási hajlam, kedvezőtlen jövedelmi viszonyok, az anyagi-kulturális 
ellátottságban mutatkozó számottevő egyensúlyhiány stb. mellett valósul meg. A 
kistérségi szintű szolgáltatások kapacitásai csak részben épültek ki; hiányzik pl. a 
kórház. Végül a vizsgált egyensúlyi tényezők vizsgálata alapján megállapítható, 
hogy – hasonlóan az őriszentpéteri kistérséghez – a vasvári kistérség gazdasági 
helyzete regionális (megyei) összefüggésben kedvezőtlenebb, mint országos össze-
hasonlításban. Különösen gyenge a népesség vállalkozási hajlama, az ipar technikai 
felszereltsége, ami a helyben működő gazdaság gyengeségére utal. A viszonylag 
kedvezőtlen jövedelmi kondíciók a gazdaság fejletlenségére vezethetők vissza. A 
kistérségben működő gazdaság gyengeségét részben a nettó elingázás kompenzálja 
a jövedelmekre gyakorolt kedvező hatáson keresztül. Különösen erős Szombathely, 
Körmend és részben Zalaegerszeg munkaerőt vonzó hatása. A térség aligha tekint-
hető egységes munkaerő-vonzáskörzetnek, erősek a perifériára jellemző kapcsola-
tok. Ez felveti a kistérség lehatárolásának felülvizsgálatát. 
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Település szinten 
E szinten néhány jellemző folyamatot emelünk ki és mutatunk be. 

Egyes népesedési tendenciák 

1990 és 1999 között a lakónépesség száma kistérségi szinten 94,8%-ra esett visz-
sza. Leggyorsabb ütemben Nagytilaj népességszáma csökkent, nyolc település la-
kossága átlag alatti, tízé pedig a kistérségi átlaghoz közeli szinten mérséklődött. Két 
kisebb népességfogyatkozású terület rajzolódik ki: egyrészt a Vasvár – mint köz-
pont – közvetlen szomszédságában fekvő falvak övezetei, másrészt – ez ugyan csak 
három települést érint – a Csehimindszent–Bérbaltavár közötti terület. Népesség-
gyarapodást – igaz ez szerény mértékű – mutató falu négy található a kistérségben. 

Az 1960 és 1999 közötti népességváltozást vizsgálva más képet kapunk. Kistérsé-
günkben 1999-ben a lakónépesség az 1960. évinek mindössze az 58,9%-át tette ki. 
Ehhez a bázishoz viszonyítva (ezt 100-nak véve) 11 település lakossága a 80%-os 
érték alatt van. Részint összefüggő sávban a D-i és ÉK-i területen helyezkednek el. 
Csupán három települést találunk (Vasvár, Rábahidvég és Püspökmolnári) a kistér-
ség ÉNy-i részén, amely a 121% feletti kategóriába esik (7. ábra). Megjegyzendő, 
hogy ezekben is mintegy 25–30%-os fogyás figyelhető meg a közel 40 év alatt! 

7. ÁBRA 
Népességi dinamika (1999/1960) a vasvári kistérségben (58,9=100%) 

(Demographical Dynamics of the Vasvár Small Region) 

Mélyen átlag alatti (<80%)
Átlag alatti (81%-95%)
Átlagos (96%-105%)

Magasan átlag feletti (121%<)

1960=100% 

1999=58,9% 

Átlag feletti (106%-120%)
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         Forrás: Népszámlálási adatok és Vas megye Statisztikai Évkönyve (1999). 
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A két időszak népesedési folyamatait településszinten vizsgálva tehát eltérő össz-
kép rajzolódik ki. Az 1960–1999-es periódust tekintve a kistérség településrendsze-
rét „koncentrált fejlődés” (visszafejlődés) jellemezte. A rendszer csúcsán levő há-
rom település népességvesztése a kistérségi átlagnál sokkal kisebb volt, ezzel 
egyidőben 11 település lakosságszáma az átlagosnál jóval nagyobb mértékben 
csökkent. 

A 40 éves időszak utolsó negyedében (1990 és 1999 között) tendenciaváltás kö-
vetkezett be. A fejlődési különbségek mérséklődtek, a leggyorsabb relatív visszafej-
lődés kategóriája lényegében megszűnt (mindössze 1 település tartozott ebbe), és 
megnőtt a közepes ütemben visszafejlődő települések száma. A folyamat ilyen 
alakulása a településrendszer bizonyos stabilizálódására hatott, különösen, ha azt is 
figyelembe vesszük, hogy az utóbbi évtized folyamán a lakosságszám kistérségi 
szintű visszafejlődése mérséklődött. E változás jelentős részben az 1990. évi rend-
szerváltásnak, pontosabban az 1990. évi helyi önkormányzati törvény végrehajtásá-
nak tudható be. A decentralizált (vissza-)fejlődés javította a településközi (népessé-
gi) egyensúlyt is. 

A kistérségi településrendszer vázolt (egyensúlyi) fejlődésének fő tényezői a ter-
mészetes szaporodás, a halálozás, a vándorlási egyenleg stb. mutatóinak vizsgálatá-
val tárhatók fel. Ezek bemutatására jelen keretek között nincs mód. 

Foglalkoztatási mutatók 

A foglalkoztatási egyensúlyt és annak részmutatóit (munkanélküliség, a vállalko-
zások száma stb.) általában kistérségi szintű mutatónak tekintjük (amennyiben per-
sze a kistérség közelítően egész munkaerő-vonzáskörzet). Ugyanakkor a település-
szintű vizsgálat (ha mód van rá) hasznos rész-össszefüggéseket tárhat fel. 

A kistérség DNy-i részén, illetve az Alsóújlak–Bérbaltavár tengely mentén a mun-
kanélküliség több mint 20%-kal haladja meg az átlagost, ugyanakkor az É-i – a 8-as 
számú főút menti – sáv egyes részein viszonylag alacsony (8. ábra). Kám esetében 
a kedvező fekvésnek (a 8-as és a 87-es út találkozása) jól érzékelhető, pozitív sze-
repe van a foglalkoztatás alakulásában, hiszen szívesebben települ meg bármilyen 
vállalkozás egy forgalmas közlekedési csomópontban. 

A foglalkoztatottság alakulása szoros kapcsolatban van a működő vállalkozások-
kal. Az egyes településeken az ezer főre jutó vállalkozások száma, illetőleg annak a 
kistérség átlagától való eltérése jellegzetes képet mutat (9. ábra). A legmagasabb 
érték Vasváron és Csehimindszenten mérhető. Rajtuk kívül Olaszfa az egyetlen 
település, ahol az átlagot meghaladó értéket jegyeznek. 16 viszont azoknak a tele-
püléseknek a száma, ahol az ezer főre jutó vállalkozások száma nem éri el az átlag 
80%-át, ami látványos „helyi” egyensúlyi problémát jelez. Az összes vállalkozás 
közel fele (47,2%) a központi településen, Vasváron található, miközben az a kis-
térség lakosságából 30,1%-kal részesedik. Ez Vasvár központi szerepkörét erősíti. 
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8. ÁBRA 
A regisztrált munkanélküliek aránya a vasvári kistérségben 

(The Share of Registered Unemployment in the Vasvár Small Region) 

Átlag feletti (106%-120%)

Átlag = 6,3% 

Magasan átlag feletti (121%<)

Átlagos (96%-105%)
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              Forrás: Vas megye Statisztikai Évkönyve (2000); Vas megyei Munkaügyi Központ 
              tájékoztatása alapján. 

9. ÁBRA 
Az 1000 főre jutó vállalkozások számának alakulása a vasvári kistérségben 
(The Number of Enterprises per 1000 Persons in the Vasvár Small Region) 

Mélyen átlag alatti (<80%)
Átlag alatti (81%-95%)
Átlagos (96%-105%)

Magasan átlag feletti (121%<)
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            Forrás: Vas megye Statisztikai Évkönyve (2000). 
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A vállalkozások magas, illetve alacsony száma összefügg a kor szerinti megosz-
lással, mindenekelőtt a 18–59 éves, és a 60 éves, vagy idősebb népesség arányával, 
a vállalkozói kedvvel, és a rendelkezésre álló, a vállalkozásba fektethető tőkével. 
Az idős népesség arányát tekintve Vasvár (18,3%) a kistérségi átlagnál kedvezőbb 
mutatóval rendelkezik, ami párosulva a vállalkozások viszonylag nagy számával, 
legalábbis részben, indokolja a város alacsony munkanélküliségi rátáját. Az ezer 
főre jutó vállalkozások alacsony száma és a 60 évesnél idősebb lakosság magas 
aránya közötti összefüggés különösen Nagytilaj, Csipkerek, kisebb mértékben 
Egervölgy és Hegyhátszentpéter esetében szembeötlő. Települési szinten ugyancsak 
jól érzékelhető az ezer főre jutó vállalkozások alacsony száma és a kistérségi átlagot 
meghaladó munkanélküliség közötti kapcsolat Sárfimizdó, Csehi, Alsóújlak, 
Telekes és Mikosszéplak esetében. 

A vázolt összefüggések megerősítik azt a feltevésünket, hogy elsősorban a kistér-
ség keleti és déli területei küzdenek foglalkoztatási jellegű egyensúlyi problémák-
kal. Az 1960–1999 közötti jelentős népességveszteséget mutató falvak elsősorban 
ezekben a térségekben találhatók.  

A kistérség inga-vándorforgalmi helyzete 

A 23 kistérségi település ingázóinak többsége Szombathelyen (Philips, Luk, Sie-
mens, Markusovszky-kórház, MÁV, ÉDÁSZ stb.) talál munkát. Ugyancsak fontos 
ingázási célpont Sárvár (Flextronics, SágaFood) is. A megyén belül Körmend 
ugyancsak jelentős munkaerőt vonzó város. A kistérség déli településeiből – 
Nagytilaj, Győrvár, Andrásfa, Hegyhátszentpéter, Petőmihályfa – jelentős számban 
Zalaegerszegre mennek munkát vállalni (Zalahús, Ganz, Zalakerámia, Tungsram, 
Volán és újabban Flextronics). A vállalatok esetenként busszal szállítják dolgozói-
kat az egyes településekről (pl. Flextronics). 

A kistérségen belüli ingázást tekintve Vasvár létesítményeiben dolgozók fele a 
kistérségből jár be (miközben kb. ezer ember jár el a városból, a munkavállalói 
korúak közel harmada). A főbb foglalkoztató üzemek közé a Styl és a Richter tarto-
zik, bár említést érdemel az EDS, vagy a Csörnöc-menti Mezőgazdasági Szövetke-
zet is. A többi település közül alig néhány rendelkezik számottevő beingázással. 
Ilyen mindenekelőtt Csehimindszent (Póker Jeans), Oszkó (Holzwerk, Stefy), 
Gersekarát (varroda), Kám (Meindl). Figyelemre méltó, hogy valamennyi példaként 
felsorolt település alacsony munkanélküliségi rátát mutat. 

Az ingázási adatok és irányok vizsgálata megerősíti azt a feltételezést, hogy a 
szóban forgó terület nem egységes munkaerő-vonzáskörzet, illetve az elingázás 
mérsékli a helyi munkanélküliséget.  

Következtetések a vizsgálati eredmények alapján 

Munkánk elsődlegesen módszertani jellegű. Arra törekszünk, hogy bizonyos érte-
lemben újszerű megközelítés és a „hagyományos” módszerek kombinálásával meg-
vizsgáljuk a kistérségek – stratégiai tervezés kiinduló pontjául szolgáló – társadal-
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mi-gazdasági állapotának feltárási lehetőségét. Három, viszonylag hátrányos hely-
zetű térséget választottunk ki, feltételezve a szerkezeti, fejlődési, ellátottsági stb. 
problémák nagy intenzitását és hasonlóságát. Vizsgálatunk centrumába a kétféle 
módon értelmezett egyensúlyt helyeztük, mint általunk kiindulónak vélt állapotot. 
Nem törekedtünk valamiféle tartalmi teljességre; inkább kiemelt példákon, egymás-
sal többé-kevésbé összefüggő folyamatcsoportokon keresztül kívántuk az egyen-
súlyt, illetve az attól való eltérést megragadni. A vizsgálatból levont következteté-
sek is ilyen jellegűek. 

A kistérség kiterjedése (társadalmi-gazdasági tartalma) és egyensúlyviszonyai kö-
zött szoros kapcsolat van. Elvi követelmény, hogy a kistérség egységes munkaerő-
vonzáskörzet és középfokú ellátási (szolgáltatási) egység legyen. Ennek a kritéri-
umnak (a vizsgált területek közül) leginkább a balassagyarmati kistérség felel meg 
(az sem teljesen), ennél kevésbé a vasvári és legkevésbé az őriszentpéteri egység. 
Ez – az utóbbi két esetben – a kistérségi szintű stratégiai tervezés jelentős akadálya. 

Mindhárom vizsgált kistérség visszaigazolt néhány – országos szinten is általá-
nosnak tekinthető – súlyos egyensúlyhiányt. Ezek közé tartozik mindenekelőtt a 
torzuló korstruktúra, az alacsony születésszám és más tényezők, mint pl. az elván-
dorlás miatt tapasztalható népességvesztés. Ez utóbbi különösen az őriszentpéteri 
kistérségben rontja igen erőteljesen a népességszám és a terület egyensúlyát. Itt, az 
általános okok mellett a helyi tényezők is nagy szerepet kapnak, mint a kistérség 
kiterjedési problémája, a gazdasági bázis gyengesége stb. Ez a gond, mindazonáltal, 
itt, vagy más esetekben is, helyi intézkedésekkel csak mérsékelten orvosolható; 
országos beavatkozás (további népesedéspolitikai stb. intézkedés) szükséges a tűr-
hetetlenül romló tendenciák mérsékléséhez. Emellett azonban fontos szerep hárul-
hat (különösen az elvándorlás által sújtott területeken)a gazdaság megerősítésének, 
progresszív szerkezeti átalakulásának az ösztönzésére.  

Az országosan is súlyos állapothoz képest – a balassagyarmati kistérség kivételé-
vel – mindkét területen fokozott egyensúlyhiány jellemzi a szennyvízkezelést (csa-
tornázás, tisztítás). A közműolló nagysága mind az őriszentpéteri, mind a vasvári 
kistérségben magasan felülmúlja az ország, illetve megyéjük ilyen jellemzőit. Sú-
lyos a helyzet más környezeti témákat (hulladék-ártalmatlanítás stb.) tekintve is. 
Ebben az esetben is „külső” beavatkozás szükséges a feladat nagysága és a lakosság 
alacsony teherbíró képessége miatt. 

A környezeti értékek megóvását illetően a kistérségek lakossága meglehetősen kö-
zömbös, preferencia-rendszerében a környezetvédelem nem foglal el előkelő helyet. 
Ezt részben a jövedelmi viszonyok nyomottsága, részben a gazdaság szerkezeti 
sajátosságai magyarázhatják. 

A társadalmi felemelkedés kulcskérdése a kistérségek gazdasági bázisának meg-
erősödése. E szempontból fontos feltétel a foglalkoztatási egyensúlyi viszonyok 
javulása. A vállalkozások ösztönzése a jövedelemszint növelésének is egyik ténye-
zője lehet. Ugyanakkor ehhez a népesség bizonyos stabilizálódására (a fiatal kor-
osztály helyben maradása stb.), továbbá megfelelő lakossági magatartásra is szük-
ség van. A megtakarítási hajlandóság jelei a kistérségekben – a viszonylag alacsony 
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jövedelemszint ellenére is – fellelhetők. A gazdaság fejlődése számára szerény 
helyi erőforrások rendelkezésre állnak, amelyek „külső anyagi támogatás” révén 
aktivizálhatók. A kapcsolat kölcsönhatás-jellegű. A gazdasági bázis megerősödése 
előmozdítja a népesség stabilizálódását, a fejlesztő magatartások erősödését. 

Mindhárom kistérséget nettó elingázás jellemzi. Ez különösen erős az 
őriszentpéteri és a vasvári kistérségben. A helyi gazdaság (jövedelemtermelő-
képesség) gyengeségét az elingázás mérsékli, potenciális helyi erőforrásnak azon-
ban csak bizonyos megszorítással vehető számításba. A jelentős külső ingázási 
célpontok (központok) ugyanis a „forrás” településekkel munkaerő-vonzás-
körzeteket hoznak létre, így potenciális kistérségi (centrum-periféria) viszony ke-
letkezik közöttük. A vonzáskörzetek kétségtelenül kisebb-nagyobb mértékben át-
fedhetik egymást; ezzel együtt és ezért is szükséges az érintett kistérségek lehatáro-
lásának a felülvizsgálata.  

A vizsgálat során bizonyos egyensúly-értelmezési problémák is felvetődtek. Ilyen 
például az, amikor két jelenséget egyenként kedvezőtlen irányzat (egyensúlyhiány) 
jellemez; összevetve azokat pedig éppen a két rossznak minősülő tendencia felel 
meg egymásnak (negatív egyensúly). Ilyen pl. a törpefalvas településszerkezet és a 
közműves ellátottság alacsony fokának a párhuzama, vagy a településszerkezet és 
az intézményi ellátottság gyakran kedvezőtlen viszonya stb. Az esetek jelentős 
részében viszont van egy „harmadik” változó, amely a többivel hasonló tendenciát 
képvisel, amelynek tükrében azonban a szóban forgó folyamatok egyértelműbben 
minősíthetők. A felvetett példákhoz kapcsolódóan ilyen a jövedelemszint (mint 
„független” változó). Ez a településszerkezetnél mobilisabb tényező, és részben 
„legitimálja” a vele kapcsolatban levő változók egyensúlyának irányát; ha alacsony 
a jövedelem, akkor részben indokoltan alacsony a közművesítés szintje stb. (feltéte-
lezve, hogy a közművesítés stb. forrása a személyi jövedelem). E problémakörbe 
tartoznak amaz – a hátrányos helyzetű, így a vizsgált kistérségekre is jellemző – 
esetek, amelyeknél a népesség gyors fogyása és korstruktúrájának átalakulása miatt 
szabaddá válnak egyes ellátási kapacitások. A statisztika így a helyben maradt né-
pességre vetítve magas fokú ellátottságot mutat ki (amely az egyensúlyi szinttől 
pozitív irányú, de nem feltétlenül kedvező megítélés alá eső eltérés). Ilyen esetek-
ben további, mélyebb vizsgálat szükséges annak feltárására, hogy a kimutatott ma-
gas fokú (mennyiségi) ellátottság milyen minőségi színvonal mellett valósul meg, 
illetve hogyan hasznosíthatók a kihasználatlan kapacitások (pl. az oktatásban).  

A vizsgálat eddigi eredményeinek összefoglalása során néhány „tervezéstechni-
kai” kérdés is felvetődött. Az első ezek közül, hogy a kistérség mint alsó középszint 
intézményesülése esetén mely folyamatok irányítása kerüljön kistérségi és mely 
folyamatoké települési hatáskörbe. Ehhez lényegében az 1., 2. és 3. táblázatban 
szereplő felosztást ajánljuk, az általunk vizsgált kérdések tekintetében. (A tervezés 
megalapozásához egyébként további egyensúlyi vizsgálatok is szükségesek kistér-
ségi és települési szinten.) A stratégiai tervezés központi feladata a fejlesztési prio-
ritások meghatározása, különös tekintettel a hátrányos helyzetből adódó számtalan 
követelményre és megszüntetendő egyensúlyhiányra. Kistérségi szinten célszerű 
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kiválasztani azt az 1–2 független változót, amelyre a fejlődési automatizmusok 
felépülhetnek (pl. gazdaságfejlesztési célok, törekvések – népességi struktúra). 
Településszinten a helyi közösség tűzi ki a célokat; gondosan mérlegelni kell a 
feltételeket és a követelményeket. 

Jegyzet 

1 A tanulmány OTKA támogatással folytatott kutatás első eredményeit foglalja össze. (OTKA nyilván-
tartási szám: T 035 002 FT2, a téma megnevezése: Kistérségi fejlesztéseket megalapozó egyensúlyi 
modellvizsgálat hátrányos helyzetű térségek példáján.) Témavezető: Dr. Bartke István. 
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CIVIL SZERVEZETEK EGY KISVÁROS ÉLETÉBEN 
(Civil Organisations in a Small Town's Life) 

NÁRAI MÁRTA 

Kulcsszavak:  

civil szervezetek    nonprofit szektor    települési önkormányzat    együttműködés 

A nyolcvanas–kilencvenes években lejátszódott társadalmi-gazdasági változásoknak köszönhetően a 
lakossági törekvésként létrehozott civil szerveződések újra teljes politikai és jogi legitimitást nyertek, és a 
rendszerváltást követően az önszerveződés évtizedekig nem tapasztalt szabadsága, az emberek megválto-
zott igényei, szükségletei, és a civil szervezeteket érintő kedvező szabályozás következtében megindult a 
nonprofit szektor fejlődése, majd nem várt mértékben, ugrásszerűen megnőtt az öntevékeny szervezetek 
száma. 
A tanulmány célja, hogy egy konkrét település civil struktúrájának bemutatásával átfogó képet nyújtson a 
társadalmi önszerveződések helyzetéről, jellegzetességeiről. A vizsgált kisváros civil szerveződései 
strukturális és működési jellemzőinek bemutatása mellett a szerző célja, hogy feltárja e szervezeteknek a 
település életében betöltött szerepét, feladatvállalását, valamint a különböző társadalmi szereplőkkel 
való kapcsolatrendszerét, kiemelt fontossággal kezelve a helyi önkormányzattal való viszony, illetve a 
helyi civil szférán belüli kapcsolatok, együttműködés megjelenítését. 

Bevezetés 

A hetvenes évektől kezdődően Európa-szerte a nonprofit szektor jelentős mértékű 
növekedése tapasztalható, a „szolgáltatások privatizációjának folyamata” szinte 
mindenütt megfigyelhető; a kormányzatok azon törekvése végett, hogy a jóléti 
kiadásokat csökkentsék, a civil szerveződések jelentős feladatokat vesznek át az 
államtól (Az Európai Közösség… 1998). A növekedés üteme a nyolcvanas évektől 
szinte robbanásszerű volt, melyben szerepet játszott a jóléti államokban bekövetke-
zett pénzügyi válságok és az azok következtében megfigyelhető kormányzati törek-
vések mellett az is, hogy az emberek az állami intézmények által uniformizált, és 
eléggé személytelen módon nyújtott szolgáltatások helyett egyre inkább egyénre 
szabott, ügyfél(kliens)-orientált szolgáltatásokat igényelnek; növekedett az emberek 
jóléte és szabadideje; újabb és újabb társadalmi méretű szükséglet és igény fogal-
mazódott meg (pl. a környezet védelme, békemozgalmak, emberi jogok védelme 
stb.); illetve egyes országokban (pl. Spanyolország, illetve a nyolcvanas évek végén 
a kelet-közép-európai országok) olyan politikai változások történtek, amelyek lehe-
tővé tették, hogy öntevékeny szervezetek alakulhassanak.  

A nyolcvanas–kilencvenes években hazánkban lejátszódott társadalmi-politikai-
gazdasági változásoknak köszönhetően nálunk is fejlődésnek indult a civil szféra, 
ugrásszerűen megnőtt a civil szervezetek száma, és napjainkra jelentős társadalmi 
támogatottsággal és növekvő gazdasági potenciállal rendelkező, rendkívül hetero-
gén összetételű nonprofit (civil) szektor jött létre. E folyamatban nagy szerepet 
játszott az állammal szembeni, illetve az állami intézmények által nyújtott szolgál-
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tatásokba – elsősorban azok színvonalába, minőségébe – vetett bizalom csökkenése, 
a rendszerváltás óta megfigyelhető „államtalanítási trend”, valamint az állampolgári 
önszerveződések létrehozásához szükséges jogi, törvényi feltételeknek, garanciák-
nak a megteremtése – elsősorban az alapítványtevés jogának visszaállítása (1987) 
és az egyesülési szabadságról szóló törvény elfogadása (1989), illetve a civil szer-
vezetek önálló jogi személyként való elismerése. 

A civil szervezetek szerepe 

Az állampolgárok önkéntes szerveződései a társadalmi-kulturális élet fontos ele-
mei, tevékenységük, szerepvállalásuk révén nagymértékben hozzájárulnak a társa-
dalmi problémák hatékony kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítéséhez.  

Jelentős társadalomszervező és érdekmegjelenítő szereppel bírnak, az állampol-
gárok számára megfelelő keretet biztosítanak az önszerveződésre, lehetővé teszik, 
hogy meghatározott cél, azonos érdeklődési kör mentén létrehozzák saját egyesüle-
teiket, klubjaikat, szövetségeiket, úm. közösséggé szerveződjenek, kifejezzék igé-
nyeiket, meghatározzák szükségleteiket, érvényesítsék érdekeiket. A szervezet 
tevékenységében való aktív részvétel, szerepvállalás kapcsán elősegítik, illetve 
lehetővé teszik, hogy az egyének részt vegyenek, bekapcsolódjanak a közösségi 
cselekvésekbe, társadalmi tevékenységekbe, ugyanakkor erősítik az emberek társa-
dalmi kötődéseit (Harsányi 1997; Kuti 1997). Fontos véleményalakító, érték- és 
magatartásformálók egyben, meghatározó szerepet töltenek be a polgár-tudat, az 
állampolgári öntudat, a civil tudatosság kialakításában, fejlesztésében (Vajda 1997; 
Az Európai Közösség… 1998). A társadalmi integráció elősegítésében betöltött 
szerepük mellett aktív politikaformáló szerepük is van: egyrészt jelentős közvetítő 
szerepet töltenek be az állam (a kormány) és az állampolgárok közötti információ- 
és véleménycsere folyamatában, másrészt a politikai és szakmai döntéshozók szá-
mára jelzik a kielégítetlen, illetve újonnan felmerülő társadalmi igényeket, szükség-
leteket, így befolyásol(hat)ják az egyes szakpolitikák kialakítását (pl. szociálpolitika 
stb.) (Harsányi 1997; Kuti 1997).  

Politikai szerepvállalásukhoz hozzátartozik, hogy létrehozzák – elsősorban – az 
állam társadalmi ellenőrzésének mechanizmusait (Kuti–Klárik–Barabás 1999), 
bizonyos fokú civil kontrollt testesítenek meg. 

Az öntevékeny szervezetek maguk is aktívan részt vállalnak a felmerülő társa-
dalmi igények, szükségletek ellátásában, az átlagostól eltérő, speciális szükségletek 
felismerésével, kielégítésével sok esetben innovatív, illetve hiánypótló (szolgáltató) 
szerepet is betöltenek.  

A profitorientált szervezetek számára nem túlságosan kifizetődő területeken (pl. 
kulturális, szociális, egészségügyi szolgáltatások, idősgondozás területén) jelentős 
szerepet töltenek be, egyre gyakrabban kapcsolódnak be közfeladatok ellátásába; 
képesek arra, hogy a szociális szolgáltatások állami rendszerének negatívumait, 
hiányosságait korrigálják, kiegyenlítsék, illetve alkalmasak arra, hogy az ellátást 
személyre szabottá és rugalmasabbá tegyék. Szerepük ez irányú növekedése az 
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állami, önkormányzati szerepvállalás csökkenésével a jövőben feltehetőleg tovább 
erősödik majd.  

A társadalmi önszerveződések nemcsak fontos társadalmi, illetve politikai szerep-
lők, hanem fontos gazdasági tényezők is, mivel az általuk nyújtott szolgáltatások-
kal, a felmerülő igények és szükségletek kielégítésével részt vesznek a közjavak 
előállításában, s hozzájárulnak a társadalom jólétéhez, jelentős tárgyi és anyagi 
eszközök felett rendelkeznek, és komoly emberi erőforrásokat mozgósítanak alkal-
mazottaik és önkénteseik révén. Foglalkoztatóként való fellépésük, munkahelyte-
remtő szerepük a fejlett piacgazdaságokban nem elhanyagolható, de hazánkban is 
folyamatosan és jelentősen növekszik a harmadik szektornak1 is nevezett nonprofit 
szféra szervezeteinél foglalkoztatottak száma (l. A nonprofit szervezetek foglalkoz-
tatóként való fellépése c. alfejezet kapcsán a 8. és 9. végjegyzetet).  

A kutatásról 

A hazai civil szféra, nonprofit szektor kialakulására és működésére jellemző folya-
matok mára letisztultak; a nyolcvanas évek végétől eltelt időszak elegendő időhori-
zont ahhoz, hogy az öntevékeny szervezetekkel kapcsolatos ismereteinket a strukturá-
lis és működési jellemzőkön túl mélyrehatóbb ismeretekkel is kiegészíthessük. 

A tanulmány célja, hogy egy konkrét település (Zirc) civil struktúrájának bemuta-
tásával átfogó képet nyújtson a társadalmi önszerveződések helyzetéről, jellegzetes-
ségeiről. A vizsgált kisváros civil szerveződései strukturális és működési jellemzői-
nek bemutatása mellett a szerző célja, hogy feltárja e szervezeteknek a település 
életében betöltött szerepét, feladatvállalását, valamint a különböző társadalmi sze-
replőkkel való kapcsolatrendszerét, kiemelt fontossággal kezelve a helyi önkor-
mányzattal való viszony, illetve a helyi civil szférán belüli kapcsolatok, együttmű-
ködés megjelenítését.  

A mintaterületül szolgáló kisváros – Zirc – mind gazdasági helyzetét, munkahely-
teremtő lehetőségeit, mind demográfiai összetételét tekintve viszonylag kedvezőtlen 
helyzetű településnek tekinthető, azonban méretét, összetételét és társadalomszer-
vező erejét, illetve a helyi társadalom életében betöltött szerepét tekintve is egy 
olyan széles civil szférát tudhat magáénak, amely a hasonló nagyságú városok ese-
tében nem igazán jellemző. A KSH és a települési önkormányzat nyilvántartásainak 
egybevetése folytán 84 társadalmi önszerveződés működéséről tudunk. Az abszolút 
számokon túl sokkal többet elárul, és jobban kifejezi a lakosság önszerveződési 
aktivitását az ezer főre jutó nonprofit (civil) szervezetek száma. Ez alapján elmond-
ható, hogy a kutatásba bevont kisváros lakosságszámához képest jelentős méretű 
civil szektorral rendelkezik, a KSH nyilvántartása alapján2 számított arányszám 
(8,2) lényegesen magasabb, mint az e településtípusra jellemző országos átlag (4,2), 
illetve az adott megye városaira jellemző átlag (7,0) (1. táblázat). A településen 
működő számtalan civil kezdeményezés jól érzékelteti a helyi társadalom jelentős 
mértékű önszerveződési aktivitását, a város, az ott élő emberek életének szebbé, 
jobbá, tartalmasabbá tételére vonatkozó összefogás meglétét, mely jelentős mérték-
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ben táplálkozhat a múlt hagyományából, hiszen a kommunista hatalomátvétel önte-
vékeny szervezeteket sem kímélő politikájáig számtalan egylet, egyesület működött 
a kérdéses településen.  

1. TÁBLÁZAT 
A Veszprém megyei városokban működő nonprofit szervezetek száma 

(The Number of Non-profit Organisations Operating in the Towns  
of Veszprém County) 

Város Nonprofit szervezetek 
száma 

Ezer lakosra jutó 
nonprofit szervezetek 

száma 
Veszprém 587 9,5 
Zirc 58 (84)* 8,2 (11,8)* 
Balatonfüred 109 8,2 
Balatonalmádi 62 7,4 
Sümeg 48 7,1 
Herend 25 7,1 
Tapolca 125 6,9 
Pápa 188 5,6 
Ajka 152 4,7 
Várpalota 98 4,6 
Devecser 12 2,4 

Összesen 1464 7,0 
* A KSH adatbázisa és a Zirci Önkormányzat által nyilvántartott szervezetek listájának összevetése 
eredményezte a 84 szervezetet, az összehasonlítás érdekében jelen esetben azonban a KSH adatbázisát 
tartjuk meghatározónak. (Az adatok 2001 első negyedévére vonatkoznak.) 
Forrás: KSH Veszprém megyei Igazgatósága által rendelkezésünkre bocsátott településsoros 
adatbázis alapján saját számítás. 

Célunk teljesítése csupán a KSH Veszprém megyei Igazgatósága által rendelkezé-
sünkre bocsátott statisztikai adatbázis elemzésével nem lett volna elérhető, ezért 
2002 májusában kérdőíves felmérést végeztünk a vizsgált település civil szervezete-
inek teljes körében (84 szervezet)3. Kutatásunkat a KSH adatbázisban szereplő 
bírósági nyilvántartásba vett, bejegyzett önszerveződésekre (ún. nonprofit szerveze-
tek), illetve a települési önkormányzat civil referense által nyilvántartott civil szer-
veződésekre alapoztuk. Így a nonprofit szervezetek mellett be nem jegyzett, tehát 
hivatalosan nem intézményesült szervezetek is bekerültek (bekerülhettek) a vizsgá-
latba, másrészt mint nonprofit szervezeteket, a nem igazán lakossági kezdeménye-
zésként született közalapítványokat, közhasznú társaságokat is bevontuk felméré-
sünkbe. Tettük ezt a miatt, mivel értelmezésünk szerint bár nem alulról, az állam-
polgárok, illetve a magánszférába tartozó szervezeteknek a szabad akaratából szer-
veződtek, hanem az önkormányzat kezdeményezésére, nem teljes „értékű” állami 
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intézményekről, hanem ún. kvázi nem-kormányzati szervezetekről4 van szó, ame-
lyek nonprofit szervezetként a civil szféra részét képezik, és bár komoly önkor-
mányzati támogatással működnek, ugyanakkor „szakmailag függetlenek, tevékeny-
ségüket önálló társadalmi testület irányítja, rendelkeznek saját vagyonnal, folytat-
hatnak vállalkozói tevékenységet, és az általuk gyűjtött, számukra felajánlott ma-
gánadományokat az állam adókedvezményekkel támogatja” (Kuti 1991, 29). 

Annak érdekében, hogy a települési önkormányzat civil szerveződésekkel kapcso-
latos véleményét, ismereteit, politikáját is megismerhessük, kutatásunkat az önkor-
mányzatra is kiterjesztettük. A kérdőíveket postai úton juttattuk el az érintett szer-
vezeteknek. A kérdőívek visszaküldésének aránya jelentősnek mondható, a megke-
resett szerveződések 41,6%-a válaszolt kérdéseinkre, lehetőséget teremtve arra, 
hogy mélyrehatóbb ismeretekre is szert tehessünk a Zircen működő társadalmi 
önszerveződésekkel kapcsolatosan. Természetesen megállapításaink a válaszadó 35 
szervezetre vonatkoznak, de mivel a visszaérkezett kérdőívek alapján a teljes szféra 
közel feléről (és ez elég nagy arány) rendelkezünk számos információval, úgy gon-
doljuk, hogy ezek a megállapítások, bizonyos fenntartásokkal, az összes szervező-
désre nézve iránymutatóak. 

A zirci civil szervezetek fontosabb strukturális és működési jellemzői5 

A fejlődés üteme 

A civil szervezetek politikai és jogi legitimitása csupán a nyolcvanas évek végétől 
változott meg: 1987-től újra lehetőség nyílt az alapítványtevésre, 1989-ben pedig 
elfogadásra került az egyesülési szabadságról szóló törvény, törvényi garanciákat 
teremtve a társadalmi szerveződések számára, amelyek ma már számos formában 
(alapítvány, egyesület, egyéb társadalmi szervezet [klub, kör, szövetség, társulás 
stb.], közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület) működhetnek. A politikai 
enyhülés következtében a nyolcvanas években lassan megindult az öntevékeny 
szervezetek számának a növekedése, ami aztán a rendszerváltást követően felgyor-
sult, és minden várakozást felülmúló fejlődésen ment keresztül, mutatva e szféra 
szükségességét. 

Kuti É. szerint a harmadik szektornak is nevezett öntevékeny szféra rendszervál-
tást követő gyors fejlődése azért következhetett be, „mert a nonprofit szervezeti 
formák a gazdaság és a társadalom valamennyi szereplőjének kínáltak bizonyos 
előnyöket, s ezek a szereplők többségükben … készek és képesek voltak e lehető-
ségek kiaknázására” (Kuti 1996, 906). 

Az országos tendenciának megfelelő folyamatok zajlottak Zircen is. A településen 
működő (nyilvántartott) 84 szervezetből 68 esetében rendelkezünk az alapítás évé-
nek ismeretével, ez alapján elmondhatjuk, hogy a szervezetek szinte teljes köre 
(95%) 1985 után kezdte meg működését. A nyolcvanas évtized második felében 
létrejövő néhány szerveződés már jelezte a változások szelét, a lakossági önszerve-
ződés halvány lehetőségét, majd 1990-től elindult a gyarapodás. A szervezetek 
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létrehozásának aktivitása nagyfokú intenzitást mutatott különösen a kilencvenes 
évek közepéig, 1996–97-ben átmenetileg csökkent a szervezetalapítási kedv, de 
1998-tól ismét jelentős számban emelkedett a nonprofit szervezetek száma (1. ábra), 
ami némileg eltér az országos trendtől, mivel az évtized végére a számbeli növeke-
dés országos szinten megtorpanni látszik.  

1. ÁBRA 
A civil szervezetek számának alakulása a kilencvenes években Zircen* 

(The Development of the Number of Civil Organisation in the 90s in Zirc) 
 

*Az ábra nem a teljes szféra (84 szervezet), hanem azon 68 szervezet adatai alapján készült, amelyek-
re nézve rendelkezünk az alapítás évének ismeretével. Az adatok az év végi állapotokat tükrözik.  
Az 1994 óta létrehozható új nonprofit formák közül a közalapítványok az alapítványokkal együtt, a 
közhasznú társaságok a társas nonprofitok között szerepelnek. 

  Forrás: KSH adatbázis, civil szervezeti kérdőívek alapján saját számítás.  

Egy évtized alatt tízszeresére nőtt a szervezetek száma, és különösen az alapítvá-
nyok esetében volt óriási a változás mértéke: az első alapítványok – szám szerint 
kettő – 1990-ben kezdték meg működésüket a városban6, 2001-re számuk már elér-
te a 24-et, azaz egy évtized alatt 24-szeres növekedésnek lehetünk a tanúi. Az ala-
pítványok létrejötte jelentős számban a kilencvenes évek közepéig volt jellemző 
(1995-ig 16 alakult), az egyesületek esetében ilyen különbséget nem figyelhetünk 
meg, az évtized első és második felében hasonló számban jöttek létre.  

Az 1994 óta létrehozható új nonprofit szervezeti típusok 1998-ban (közalapít-
vány), illetve 2000–2001-ben (közhasznú társaságok) jelentek meg először a város-
ban. Ez jól érzékelteti, hogy ezen utóbbi „államközeli”, ún. kvázi nem-kormányzati 
szervezetek elsődlegesen a nagyvárosi struktúrához kötődnek, illetve ezek megjele-
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nésében is érvényesült, érvényesül az ún. területi hierarchikus diffúzió (Rechnitzer 
1998), a kisvárosokban lényegesen később jelentek meg, mint a nagyobb városokban. 

Az alapítók 

A szervezetek alapításában részt vevő aktorok kilétére és számára vonatkozóan a 
kérdőívekből nyerhettünk értékes információkat. A válaszadó szervezetek három-
negyedének alapításában egyazon típusú aktorok vettek részt (azaz csak magán-
személyek, csak az önkormányzat stb.), a többi szervezet létesítése többféle, azon-
ban maximum két típusba tartozó alapító közös akarataként valósult meg.  

Bár a civil szervezetekre elsősorban mint a polgárok önszerveződéseire gondo-
lunk, a válaszadó szervezeteknek csupán 57%-a jött létre kizárólag magánszemé-
lyek akaratából, és további négy esetben mint társalapító vannak jelen, így együtte-
sen a szervezetek több mint kétharmadának (68,6%) alapításában vettek részt. Ez 
némileg alacsonyabb, mint amit a városi nonprofit szervezetek körében a kilencve-
nes évek végén végzett országos felmérés során Harsányi és munkatársai tapasztal-
tak (77%) (Harsányi et al 2000, 64).  

Mind a saját felmérésünk, mind az említett kutatók által végzett országos felmérés 
azt mutatja, hogy a civil (nonprofit) szféra megszerveződésében az egyénen túl 
tevékenyen részt vesznek más társadalmi szereplők is. Így pl. a vizsgált városkában 
az önkormányzat is jelentős szerepet vállal a nonprofit szervezetek létrehozásában: 
összesen 11 szervezet alapításában vett részt a hivatal önálló vagy társalapítóként.  

A magánszemélyek – akik szinte kizárólagosan egyesületek, klubok, körök alapí-
tásában vesznek részt – és az önkormányzat mellett – lényegesen kisebb arányban – 
gazdasági szervezeteket, nonprofit szervezeteket is találunk az alapítók között, 
illetve az egyház is részt vállal az öntevékeny szervezetek létrehozásában. Állami 
intézmények, kormányzati szervezetek, pártok, illetve külföldi szervezetek által 
alapított szerveződés a visszaérkezett kérdőívek alapján nem működik a kérdéses 
településen. 

Látható tehát, hogy a zirci civil szféra is alapvetően civil indíttatású szervezetek-
ből áll, a szervezetek többsége „az állampolgárok, illetve a magánszférába tartozó 
szervezetek kezdeményezésére, azok érdekeit követve jött létre” (Kuti 1996, 908; 
Harsányi et al 2000).  

Az önszerveződések létrehozásának motívumai igen sokfélék lehetnek, jelentős 
társadalmi erők és változatos szükségletek állnak a szervezetek alapításának hátte-
rében. Kuti É. (1996; 1998) 18 olyan tényezőt sorol fel, amelyek a különböző társa-
dalmi szereplőket, elsősorban a magánszemélyeket civil szervezetek alapítására 
indítják (pl. szabadidő eltöltése hasonló érdeklődésű emberekkel; közös problémák 
megoldása, kölcsönös segítségnyújtás; rászorulók megsegítése; veszélyben lévő 
értékek védelme; szűkebb környezet szépítése, településfejlesztés; valamilyen na-
gyobb beruházás megvalósulásának támogatása; szakmai érdekek érvényesítése stb. 
– hogy csak néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül).  
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Az öntevékeny szervezetek többségükben a mindennapi élet apró szükségleteihez 
igazodnak, és közvetlenül nem a társadalom egészét, hanem annak szűkebb csoport-
jait szolgálják, a társadalom egészséges működéséhez azonban ezen hétköznapi 
problémák megoldásában segítséget nyújtó szervezetek ugyanolyan fontosak, mint 
a makrotársadalmi intézmények (Kuti 1996).  

Szervezeti struktúra 

A nyolcvanas évek végéhez képest jelentősen megváltozott a civil szervezetek jo-
gi forma szerinti megoszlása, amikor is a működő szervezetek (8 db) két egyesület 
kivételével egyéb társadalmi szervezetként, azaz klubként, körként működtek. Mint 
korábban írtuk, alapítványt a vizsgált kisvárosban először 1990-ben hoztak létre, az 
1994 óta létrehozható új nonprofit szervezeti típusok pedig 1998-ban (közalapítvány), 
illetve 2000–2001-ben (közhasznú társaságok) jelentek meg először a városban.  

A zirci nonprofit (civil) szervezetek körében jelenleg tapasztalható szervezeti 
struktúra teljes mértékben eltér az országosan megfigyelhető jellemzőktől, mivel a 
vizsgált kisvárosban a „legnépszerűbb” az egyéb társadalmi szervezetként (szövet-
ség, érdekképviselet, klub, kör stb.) való funkcionálás (aránya 38%, szemben az 
országos 8%-kal). Ennél jóval kisebb, de közel hasonló arányban alapítványi, illet-
ve egyesületi formában működnek a szervezetek. A közalapítványok, közhasznú 
társaságok a nonprofit szféra 6%-át teszik ki (2. táblázat). Köztestület nem műkö-
dik a településen, ami Zirc méretéből fakadóan nem is meglepő.  

Országosan a civil kezdeményezések közel fele egyesületi formában tevékenyke-
dik, de az alapítványi forma is nagyon meghatározó. 

2. TÁBLÁZAT 
Szervezeti forma szerinti megoszlás 

(Distribution by Organisational Form) 

Szervezeti forma Száma Aránya (%) Országos átlag 
(%)* 

Egyéb társadalmi szervezet 32 38,0 7,7 
Alapítvány 24 28,6 39,3 
Egyesület 23 27,4 47,6 
Közhasznú társaság 3 3,6 1,9 
Közalapítvány 2 2,4 2,5 
Összes 84 100,0 99,0 
*Az országos adatok 1999-re vonatkoznak. Mivel köztestületek nem működnek Zircen, ezért e szerve-
zettípus hiányzik a felsorolásból, országosan arányuk 1%. 
Forrás: KSH adatbázis alapján saját számítás (2001), illetve Nonprofit szervezetek… 2002, 
26. oldal alapján.  

Tevékenységi struktúra 

Zircen az élet szinte minden területén működnek civil szerveződések, a kultúrától, 
oktatástól kezdve a településfejlesztésen keresztül a filantrópia (jótékonyság, ado-
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mányozás) területéig minden téren megtalálhatók, rendkívül széles körű, heterogén 
struktúrát alkotnak (2. ábra).  

A legdominánsabb tevékenységi terület a kultúra, illetve a szabadidős, hobbi tevé-
kenységek lehetőségének, biztosításának felvállalása. A sporttevékenységet végző 
szerveződésekkel együtt ez utóbbiak aránya majdnem eléri a 25%-ot, azaz a civil 
szféra közel negyedét az ilyen irányú tevékenységet folytató szerveződések teszik 
ki. Jelentős számban találhatók a városban a fő tevékenységként oktatással foglal-
kozó nonprofitok is, továbbá meghatározó a szakmai képviselet, érdekképviselet, 
érdekérvényesítés, valamint a szociális ellátás, szolgáltatás területén működő szer-
vezetek száma (aránya) is. Alacsony viszont az egészségügy, környezetvédelem, 
polgár-, vagyon- és jogvédelem, a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, illetve a fi-
lantrópia terén szerepet vállalók aránya (tevékenységi körönként nem éri el az 5%-ot 
sem), ami éppen emiatt szerepük és jelentőségük felértékelődését eredményezheti. 

2. ÁBRA 
A vizsgált kisvárosban működő civil szervezetek megoszlása fő tevékenységi terület 

alapján (2001. év eleje) (%) 
(The Distribution of Civil Organisations in the Examined Small Town  

by Their Main Activity) 
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Polgár-, vagyon-, jogvédelem , bűnözés megelőzése

Egészségügy 

Sport

Településfej lesztés, területfej lesztés

Szociális ellátás, szolgáltatás

Szakm ai szerv., érdekképviselet, érdeké.

Oktatás, kutatás

Szabadidő, hobbi

Kultúra, művészet

Forrás: KSH adatbázis alapján saját számítás. 
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Érdemes az összes szervezetre vonatkozó arányoknál egy kicsit mélyebbre néz-
nünk, ugyanis jelentős eltéréseket fedezhetünk fel az alapítványok és a statisztikák 
többségében együttesen társas nonprofit szervezettekként kezelt többi önszervező-
dés tevékenységének szerkezetében.  

Az alapítványok legmagasabb arányban az oktatás területén vannak jelen (ez több 
mint harmadukat jelenti, 38,5%), ez egyébként országos viszonylatban is hasonlóan 
alakul. A vizsgált településen kiemelkedő jelenlétük még a kultúra területén is (kö-
zel negyedük vállal szerepet e téren). Ezzel szemben az egyesületek és egyéb társas 
nonprofitok legdominánsabb tevékenységi területe a szabadidő, hobbi (26%), de 
meghatározó jelenlétük a szakmai képviselet terén (17%) és a kulturális vonalon is 
(15,5%). Az előbbi területen alapítvány egyáltalán nem működik, sőt a szabadidős 
tevékenységekkel, a környezetvédelemmel, illetve a filantróp szerepvállalással 
foglalkozó civilek között sem találunk alapítványt. A társas nonprofitokként defini-
ált többi szervezet közül viszont minden területen tevékenykedik legalább egy (pl. 
oktatás, illetve adományozás is). Az oktatással foglalkozó szervezetek döntő több-
sége (90%-a) alapítványi formában működik, más területen többségük nem jellem-
ző, ezzel szemben a társas nonprofitok határozott többségben vannak a korábban 
már említett területek mellett a sport tevékenységek, a szociális ellátás, a polgárvé-
delem, a gazdaságfejlesztés, de a kultúra vonatkozásában is.  

A tevékenységi struktúra tekintetében ki kell emelnünk, hogy a vizsgált kisváros 
nonprofit szférája két terület esetén jelentős mértékben különbözik az országos 
jellemzőktől, mégpedig a szociális ellátás, illetve a kultúra területén tevékenykedő 
szerveződések esetében. Országos viszonylatban a szociális ellátás területén az 
egyesületek, társas nonprofitok jelenléte nem igazán jellemző, viszont az alapítvá-
nyok szerepvállalása kiemelkedő. Ezzel szemben Zircen az e területen fő tevékeny-
ségként munkálkodó szervezetek döntő többségét a társas nonprofitok teszik ki, 
jelenlétük e területen lényegesen nagyobb, mint az alapítványoké (a társas 
nonptofitok 12%-ának, míg az alapítványok 7,7%-ának fő tevékenységi területe a 
szociális ellátás).  

Az elsődlegesen kulturális feladatok ellátására létrejött szervezetek lényegesen 
magasabb arányban találhatók Zircen, itt ez a szervezetek legdominánsabb tevé-
kenységi területe, azonban az országos jellemzőktől való igazán figyelemre méltó 
eltérés nem is ez, hanem az, hogy nemcsak az alapítványok, hanem az egyesületek 
körében is meghatározó az ilyen jellegű szervezetek jelenléte (míg országosan az 
egyesületek kevesebb, mint 10%-a folytat ez irányú tevékenységet, Zircen több 
mint ötödük). 

Financiális jellemzők 

A vállalt feladatok megfelelő ellátásához, a „felhőtlen” működés biztosításához 
stabil és kiszámítható anyagi hátér szükségeltetik, amit – a kérdőívekből nyert in-
formációk szerint – a szervezetek jelentős része nem mondhat el magáról. Töré-
kenységüket mutatja, hogy bevételi struktúrájuk nem igazán kiegyensúlyozott, 
csupán harmadukra (34%) jellemző, hogy négy–öt vagy esetleg ennél is több for-
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rásból gazdálkodhatnak. Az önszerveződések hatodának működése lényegében 
egyetlen finanszírozási forrástól függ, de vannak olyanok, akikre még ez sem jel-
lemző, mivel 2001-ben egyáltalán nem volt bevételük.  

A szervezetek több mint 40%-a saját értékelése szerint is finanszírozás tekinteté-
ben nagyfokú bizonytalanságban éli mindennapjait, és csupán negyedükre jellemző, 
hogy nem kell aggódniuk a működés anyagi háttérének bizonytalansága, kiszámít-
hatatlansága miatt. Ezt támasztja alá a kérdőívet kitöltő szervezetek (35) bevétel-
nagyság szerinti megoszlását mutató 3. ábra, amely jól mutatja, hogy a bevétellel 
rendelkező szervezetek többségének (60%-ának) tényleges bevétele 2001-ben nem 
lépte túl a félmillió forintos határt.  

3. ÁBRA 
A 2001-ben bevétellel rendelkező szervezetek* megoszlása a bevételnagyság szerint (%) 
 (The Distribution of Organisations with Turnover in 2001 by the Size of Turnover) 

    * A kérdőívet kitöltő szervezetek 90%-a. 

   Forrás: Civil szervezeti kérdőívek 2002.  

A kérdőívet kitöltő civil szervezetek (35) a tavalyi év (2001) során összesen  
76 millió Ft bevételből gazdálkodhattak, a legnagyobb bevétel 35 millió Ft, a leg-
kevesebb 25 ezer Ft volt.  

Csak a bevétellel rendelkezőkre vonatkoztatva, az egy szervezetre jutó átlagos fo-
rintösszeg alig haladta meg a 2,5 millió Ft-ot (2 537 966 Ft), ami alatta marad mind 
az országos (9 533 000 Ft), mind a Veszprém megyei (4 951 000 Ft), mind a me-
gyeszékhelyeken kívüli városokra (3 683 000 Ft) számolt átlagos értékeknek. 
Azonban még ennél is rosszabb képet kapunk, ha a vizsgált szervezetek közül ki-
vesszük a nagyon magas (legmagasabb: 12 millió, illetve 35 millió Ft) bevétellel 
rendelkező közhasznú társaságokat7, melyek a nonprofit szektor leggazdagabb 
szerveződései (ez a vizsgált településen is beigazolódott). Ez esetben alig haladja 
meg az egymillió forintot az egy szervezetre jutó források átlagos összege, ez pedig 
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abból adódik, hogy a bevétellel rendelkező kisvárosi önszerveződések többségének 
(60%-ának) tényleges bevétele nem lépi túl a félmillió forintos határt (3. ábra). Ezt 
szem előtt tartva és azt, hogy a szerveződések közel tizede semmiféle bevételre nem 
tett szert a tavalyi év során, kijelenthetjük, hogy a minőségi működés, professzi-
onális feladatvállalás, -ellátás helyett a felmért kisvárosban működő önszerveződé-
sek jelentős hányadának energiái nagy részét elsősorban arra kell fordítania, hogy 
egyáltalán előteremtsék a fennmaradáshoz, az elemi működéshez szükséges feltéte-
leket. Ezzel a megállapítással nagymértékben összecseng, hogy a válaszadó szerve-
zeteknek csupán negyede értékelte úgy helyzetét, hogy a működés feltételeinek 
biztosítása nem vonja el kapacitásait az érdemi munkától, a szerveződések több 
mint harmada (35,5%) – saját értékelése szerint – viszont jelentős mértékben küsz-
ködik a háttérfeltételek megteremtésének nehézségével.  

Ha a szervezetek által felhasználható források struktúráját nézzük, nagyon érdekes 
képet kapunk, ami teljes mértékben különbözik az országosan megfigyelhető jel-
lemzőktől. A 4. ábra jól mutatja, hogy Zircen a civil szféra – legalábbis a kérdőívet 
visszaküldő szervezetek – a működéshez szükséges pénzeszközök döntő részét 
(82,5%-át) ún. külső forrásokból, elsődlegesen önkormányzati (központi) támoga-
tásból nyeri, az ún. belső források (alaptevékenységből származó bevétel, gazdál-
kodási tevékenységből származó bevétel, tagdíj stb.) aránya nem meghatározó. Ez 
még abban az esetben is így van, ha a közhasznú társaságokat, amelyek nagyon 
magas önkormányzati támogatásban – tulajdonképpen önkormányzati finanszíro-
zásban – részesülnek, nem vesszük figyelembe torzító hatásuk miatt.  

4. ÁBRA 
A bevételi források megoszlása (%) 

(Distribution of Turnovers) 

      Forrás: Civil szervezeti kérdőívek 2002.  
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Az önkormányzat a tavalyi év során 8 millió Ft-tal járult hozzá a civil szervezetek 
működéséhez (kht.-k nélkül). A magántámogatások mind abszolút, mind relatív 
összege jóval magasabb az önkormányzati támogatás összegénél (csak a kérdőívet 
visszaküldők körében elérte a 9,5 millió Ft-ot) köszönhetően más nonprofit szerve-
zetektől, illetve a gazdasági szereplőktől kapott adományoknak; az egy szervezetre 
jutó magántámogatás átlagos forintösszege meghaladja a 300 ezer Ft-ot. A lakosság 
anyagi hozzájárulása a civil szektor működéséhez nem mondható jelentősnek, az 
egy lakosra jutó pénzadomány összege nagyon alacsony (266,5 Ft), ami lényegesen 
alatta marad az országos átlagnak (2000-ben meghaladta az 1500 Ft-ot, de Budapest 
nélkül 1344 Ft). Jelentős mértékben szerepet játszhat ebben a város kedvezőtlen 
gazdasági helyzete, a kevés munkalehetőség, a viszonylag alacsony bérek, illetve a 
munkanélküliek magas száma.  

Az ún. belső bevételi források az országos jellemzőktől eltérően az általunk vizs-
gált civilek financiális hátterének biztosításában nem jutnak meghatározó szerep-
hez, ez viszont azt jelenti, hogy a szervezetek anyagi lehetőségeiket illetően döntő 
mértékben külső tényezők döntéseitől (önkormányzat, gazdasági szervezetek, más 
nonprofitok, lakosság stb.) függnek, ami véleményünk szerint még inkább bizonyta-
lanná, kiszámíthatatlanná teszi a megfelelő működés anyagi háttérének biztosítását, 
továbbá autonómiájuk csökkenéséhez vezethet és nem igazán kedvező irányba mutat.  

Maguk a szervezetek is érzik működésük eme momentumának negatív oldalát, 
mivel saját helyzetük értékelése során felük (48%-uk) jelezte, hogy jelentős mér-
tékben függnek azoktól a szervektől, szervezetektől, intézményektől, amelyektől 
támogatásaikat kapják. 

Az öntevékeny szerveződések szerepvállalásának, jelentőségének növekedésével 
természetesen a társadalom minden szereplőjének támogatni kell működésüket, 
azonban az ily nagy mértékű külső függés, ami a vizsgált település civil szférájára 
jellemző, nem feltétlenül kívánatos.  

A civil szervezetek szerepe, részvétele a helyi társadalom életében 

A szervezetek feladatvállalása 

Mint a szervezetek tevékenységi struktúrájának bemutatása során láthattuk, az élet 
szinte minden területén működnek Zircen civil szerveződések, legnagyobb számban a 
kultúra, a szabadidő, a hobbi, illetve az oktatás területén, de meghatározó jelenlétük a 
szociális ellátás, szolgáltatás, valamint a szakmai képviselet, érdekképviselet terén is.  

Az öntevékeny szervezetek tevékenysége a városokban, a városok javára sokkal 
összetettebb, mint amit a statisztikai megközelítések mutatnak, hiszen számos tevé-
kenység nem azonosítható a klasszikus tevékenységi struktúrákat leíró statisztikák-
kal, mint pl. a helyi közéletben vagy a város sorsával kapcsolatos döntések befolyá-
solásában, a helyi közvélemény formálásában játszott szerepük (Harsányi et al 2000). 
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A kérdőívet kitöltő szervezetekre vonatkozó ismereteink szerint a vizsgált kisvá-
rosban is számos formában vesznek részt a civil szereplők a település, illetve a 
lakosság életének alakításában. 

A szervezetek többsége (51%-uk) különböző rendezvények, események szervezé-
sével, rendezésével vállal aktív szerepet, jellemzően a kulturális szervezetek, de 
meghatározó körükben a szociális ellátást, szolgáltatást nyújtó, illetve a sportszer-
vezetek jelenléte is. E szervezetek jelentős mértékben hozzájárulnak a kulturális 
igények kielégítéséhez, a szabadidő tartalmas eltöltéséhez, rekreációs lehetőségek 
biztosításához (a városban egyébként nagyon kevés intézményes lehetőség van erre, 
pl. nem működik mozi, a leromlott állagú művelődési ház sem tölti be a neki szánt 
szerepet). Jelentős azon önszerveződések aránya is, amelyek speciális szolgáltatása-
ik révén érik el a lakosság különböző csoportjait, rétegeit (a szervezetek harmada), 
illetve amelyek közfeladatokat látnak el (a szervezetek közel harmada), vagy ma-
gánszemélyeknek nyújtanak támogatást. A település(város)fejlesztésben, valamint a 
helyi közéletben való aktív közreműködés, illetve az intézményeknek, különböző 
szervezeteknek való támogatásnyújtás a civilek több mint ötödére jellemző. Ez 
utóbbi módon szerepet vállalók fele az oktatás területén működik, és elsősorban 
iskolákat támogatnak, a speciális szolgáltatások nyújtása alapvetően a szociális 
ellátásra létrejött szerveződésekre jellemző. Kevés az olyan civil szereplő a város-
ban, amely különböző kiadványok megjelentetésével hívná fel magára a figyelmet, 
adná tudtára a település lakóinak, intézményeinek, hogy létezik. Saját intézmény 
működtetésével pedig csak egyetlen szervezet esetében találkozhattunk a kérdőívet 
visszaküldők körében. 

A szerveződések jelentős része többféle módon kapcsolódik be, vesz részt a tele-
pülés életében, azonban többségük (54,3%) csak egyféle formában vállal szerepet a 
„köz” életében. Akár egy, akár többféle részvétel legyen is a jellemző, a civilek 
szubjektív megítélése, illetve az önkormányzat véleménye szerint is az öntevékeny 
szervezetek fontos elemei a helyi társadalomnak, szerepük meghatározó a kisváros 
életének színesítésében.  

A szervezetek több mint fele (54,6%) egyébként úgy értékeli, hogy egyre jelentő-
sebb szerepet tölt be a település, illetve a helyi lakosság életében, elsősorban a 
sportszervezetekre jellemző ez, de a szociális ellátás és a polgárvédelem területén 
működő szerveződések is alapvetően szerepük növekedéséről számoltak be. Nem 
így az oktatási feladatokat felvállaló alapítványok, amelyek – úgy tűnik – nem iga-
zán tudnak vagy akarnak integrálódni a helyi társadalomba. Értékelésük szerint 
szerepük nem igazán jelentős és ismertségük is elég rossz. Ez utóbbi egyébként a 
szerveződések több mint ötödére jellemző, ami egy kisvárosban elég magas arány-
nak tűnik, és „csupán” a kérdőívet kitöltők 42,5%-a érzi úgy, hogy az emberek 
jelentős része, vagy szinte mindenki ismeri az adott szervezetet. Ezt elsősorban a 
kulturális, a filantrópiával foglalkozó, illetve a polgár- és vagyonvédelem területén 
tevékenykedő szerveződések mondhatják el magukról. Az ismertség növelése a 
nonprofit szervezetek többségénél (különösen a kisebb szervezeteknél) a ma még 
nem igazán alkalmazott stratégiai tervezés, illetve marketing tevékenység fontossá-



TÉT XVII. évf. 2003  1 Gyors ténykép 105 
 

 

gának, szerepének felismerésével és gyakorlatban történő alkalmazásával elérhető 
lenne; és a működés professzionálisabbá válásához is hozzásegítené a szervezeteket. 

A lakosság körében való ismeretség valamennyire összefügg, de nem szignifikán-
san azzal, hogy az adott szervezet tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatás hány 
emberhez „jut el”. A kérdőívet kitöltő 35 szerveződés összesen több mint 95 ezer 
embert ér el. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valóban 95 ezer ember életét 
segítik valamilyen módon ezek az öntevékeny szervezetek, mivel számos átfedés 
lehetséges, ugyanazon személyt több szervezet is „eléri”. Ez az egyik oka az érintet-
tek ilyen magas számának, a másik viszont az, hogy a zirci székhellyel bejelentett 
szervezetek között jelentős számban találunk olyanokat, amelyek nemcsak a kérdé-
ses kisvárosban fejtik ki tevékenységüket, hanem hatókörük több településre, na-
gyobb térségre, esetleg az egész országra is kiterjed (a szervezetek 43%-a). A döntő 
többséget természetesen azok a szervezetek teszik ki, amelyek tevékenysége a 
székhely-településre korlátozódik, a város határain belül marad, ezen belül a legin-
kább meghatározó csoportot azok alkotják, akik a lakosság egy adott csoportjára, 
körére (pl. diákok, nagycsaládosok, valamilyen fogyatékkal bírók stb.) fókuszálnak.  

Eredményeink visszaigazolják a már hivatkozott Harsányi és munkatársai által 
végzett kutatás tapasztalatait, miszerint a városokban működő civil szervezetek 
jelentős része tevékenységében kilép az adott település határai közül, szemben pl. 
az önkormányzatok lokális feladatellátásával (Harsányi et al 2000). 

A nonprofit szervezetek foglalkoztatóként való fellépése 
A civil szerveződések egyik fontos sajátossága az öntevékenység, az önkéntes 

munkavégzés. A kérdőívet kitöltő szerveződések döntő többsége (83%-a) számíthat 
önkéntesek munkájára, ami kiemelkedő mértékű, mivel országosan a nonprofit 
szervezetek közel feléről mondható ez el. Elsősorban a településfejlesztés területén 
dolgozó civilek, illetve a szakmai szervezetek munkáját nem segítik önkéntesek, de 
a szociális szolgáltatást nyújtó, valamint az oktatás terén működő önszerveződések 
jelentős részénél sem találjuk meg őket.  

A felmért szervezetek önkéntes segítőinek a száma 473 fő, átlagosan egy-egy 
szervezetnél 18 önkéntes dolgozik, azonban a valóságban nagyon nagy a szórás, 
van olyan szerveződés, ahol két fő, de van olyan is, ahol száz fő önzetlen munkájára 
támaszkodhatnak. Kiemelkedően magas az önkéntesek száma a sportszervezeteknél 
(megítélésünk szerint több esetben előfordulhatott, hogy a kérdőívet kitöltő sport-
egyesületek nem a tényleges önkéntesek, hanem a tagok számát tüntették fel vála-
szaik során). 

Az Európai Unió országaiban az önkéntes munkavégzés mellett az öntevékeny 
szervezetek egyre több embert foglalkoztatnak hivatalos keretek között is – rész-
munkaidőben vagy teljes állásban –, azaz munkahelyteremtő szerepük is egyre 
meghatározóbb8. A nonprofit szervezetek foglalkoztatásban betöltött szerepének 
különleges jelentőséget tulajdonít az Európai Unió önkéntes szervezetekkel kapcso-
latosan megjelent kiadványa, melynek hátterében a foglalkoztatási gondok kedve-
zőtlen tendenciáinak, azaz annak a felismerése húzódik meg, hogy a technika fo-
lyamatos fejlődése által teremtett munkaerő-felesleget az új gazdasági ágazatok 
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nem képesek felszívni. A társadalmi-foglalkoztatási problémák megoldására az 
öntevékeny (nonprofit) szektor megerősítése kínál(hat) egyfajta lehetőséget (Az 
Európai Közösség… 1998). 

A magyar nonprofitoknak még csak kis része (17%-a) képes fizetett munkaerőt 
alkalmazni, bár a szektorban foglalkoztatottak száma évről-évre nő9. A vizsgált 
településen fizetett munkaerő alkalmazására a legnagyobb bevétellel rendelkező 
közhasznú társaságokon kívül a kérdőívet visszaküldő szerveződések közül csupán 
egy, a településfejlesztés területén tevékenykedő, egyéb társadalmi szervezetként 
működő, önkormányzatok által alapított szerveződésnek van lehetősége (önkor-
mányzati társulás). A fizetett munkaerő alkalmazását nagymértékben befolyásolja, 
hogy az adott szerveződés folytat-e vállalkozási tevékenységet10, ugyanis az emlí-
tett szervezetek mindegyike és csakis ők rendelkeznek ilyen irányú bevétellel; a 
szervezetek döntő többségének anyagi lehetősége nem engedi meg, hogy az önkén-
tesek mellett fizetett szakemberrel tegyék professzionálisabbá működésüket.  

A szerveződések kapcsolatrendszere 

A civil szervezetek és a települési önkormányzat viszonya 

A civil szféra lényege a lokális cselekvés, ehhez stratégiai partnere az önkor-
mányzat.  

Egy intézményesült struktúra és egy intézményesülő, a professzinalizálódás sza-
kaszába érő struktúra ellentmondásos és mégis erős egymásrautaltsága kezd kibon-
takozni az önkormányzatok és a civil szervezetek között. Mint a lakosság széles 
rétegeit elérő és tömörítő, fontos érdekartikuláló és -megjelenítő társadalmi, közös-
ségi szereplők a civil kezdeményezések fontos partnerei lehetnek az önkormányzat-
nak a lokális társadalmi problémák kezelésében, megoldásában, a közügyek alakítá-
sában, formálásában, hatékonyan egészíthetik ki a hivatal munkáját. Az önkor-
mányzatok politikusai és szakmai döntéshozói számára jelzik a településen felmerü-
lő, illetve kielégítetlen társadalmi igényeket, szükségleteket, eszközül szolgálnak 
ezek feltárásához és kielégítéséhez, segítséget nyújthatnak az egyes szakpolitikák 
irányvonalának kialakításához (pl. kultúra, szociálpolitika, ifjúságpolitika) 
(Harsányi 1997; Kuti 1997), ma még azonban igen változó intenzitásúak és változó 
mélységűek a kapcsolatok a két struktúra között. Az intézményesültség különböző 
fokain álló szervezeteknek nem könnyű megérteniük és elfogadniuk egymás műkö-
désének logikáját; az önkormányzatok nagy része csak lassan vált nyitottá a 
nonprofit (civil) szektor felé (Lévai 1997).  

Az önkormányzatok és a civilek közötti együttműködés, partneri viszony kialaku-
lásában, abban, hogy az önkormányzat partnerként, egyenrangú félként tekintsen e 
szervezetekre rendkívül fontos elem a bizalom. Gyakran a szervezetekkel szembeni 
bizalmatlanság, ami leginkább a szférára általában jellemző bizonytalan anyagi 
háttér, illetve a szervezetekről való ismeretek hiánya miatt él a hivatalok döntésho-
zóiban, a legfőbb gátja a két struktúra közötti együttműködések kialakulásának. 
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Napjainkban azonban tapasztalható egyfajta törekvés az önkormányzatok részéről 
a településükön működő civil szervezetek alaposabb megismerésére, a szervezetek 
helyzetének áttekintésére, a velük való kapcsolatok, partneri viszony kialakítására, 
illetve a település életével kapcsolatos ügyek (közügyek) alakításába, döntés-
előkészítő folyamatába való bevonására, a felmerülő problémák megoldásában 
egyre inkább számítanak az öntevékeny szervezetek szerepvállalására.  

Amennyiben az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek megtalálják a közös 
érdekeltségi pontokat, márpedig ilyenek kell, hogy létezzenek, egymás munkájának 
hatékonyságát nagyban segíthetik. Ehhez azonban szükség van összekötő kapocsra, 
ami hozzáértő szakembereket jelent mind az önkormányzatok, mind a civil szerve-
zetek oldaláról. A városi önkormányzatok jelentős részénél felismerték annak fon-
tosságát, hogy a hivatalon belül szükség van olyan alkalmazottra, aki – akár önálló 
munkakörként, akár összevont feladatként – foglalkozik a helyi nonprofit szektor, 
civil szféra szereplőivel, releváns és megbízható ismeretekkel bír róluk, kapcsolatot 
tart velük stb. Ma már a városok felére jellemző, hogy nyilvántartást vezetnek a tele-
pülés területén működő szervezetekről, igaz ezek a listák átlagosan az összes bejegy-
zett szervezetnek csupán a negyedét „tartalmazzák” (Az önkormányzatok… 2002). 

Zircen 1998 óta vezetnek az önkormányzatnál nyilvántartást a civil szerveződé-
sekről, és e település egyike azon ritka városoknak, ahol több szervezetet tartanak 
nyilván, illetve több szervezetről tudnak, mint amennyi a KSH hivatalos adatbázi-
sában szerepel. A nyilvántartásnak köszönhetően többé-kevésbé megbízható infor-
mációval rendelkeznek a településen működő civilek számosságát, tevékenységi 
körét, illetve működési jellemzőit, problémáit illetően. Rendkívül nagy szerepe és 
érdeme van ebben, illetve a kapcsolatok kialakításában, fenntartásában az alapvető-
en önkormányzati indíttatásra létrehozott civil referensi munkakörnek (hivatalos 
nevén oktatási, ifjúsági és civil kapcsolatok referense), illetve természetesen az azt 
betöltő személynek. Mind az önkormányzat, mind a szervezetek számára nagymér-
tékben megkönnyíti a másik féllel való kapcsolattartást e civil ügyekért felelős 
szakembernek a léte. 

Ezt támasztja alá a kérdőívből nyert eredményünk is, miszerint a vizsgált kisvá-
rosban a civil szféra döntő többségének (a szerveződések 91%-ának) van valami-
lyen jellegű és intenzitású kapcsolata a települési önkormányzattal, és a szervezetek 
szinte teljes köre – és maga az önkormányzat is – fontosnak is tartja, hogy e két 
szereplő együttműködjön a településen felmerülő feladatok ellátásában, a különbö-
ző problémák kezelésében, megoldásában. Az együttműködés fontosságának ki-
hangsúlyozása ellenére a szervezetek közel harmadának – egy másik kérdés alapján 
ennél nagyobb hányadának (41%-ának) – kapcsolata alkalomszerűen, teljesen ad 
hoc módon szerveződik, kis mértékben működnek együtt a település önkormányza-
tával. A legjelentősebb viszont azok aránya, akik kapcsolatát partneri viszony jel-
lemzi (a szervezetek fele), különösen az egyéb társadalmi szervezetként működő 
önszerveződésekre jellemző ez; a partneri viszony azonban ezekben az esetekben 
sem a szoros együttműködést jelenti. A vizsgált szervezetek több mint tizedének (de 
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pl. a sport terén működő szervezetek felének) az önkormányzattal való kapcsolatát 
azonban az ezen intézménytől való jelentős mértékű függés határozza meg.  

Harsányi és munkatársai a városi civil szervezetek és az önkormányzatok kapcsola-
tát firtató kutatásukban a két struktúra közötti kapcsolatok hasonlóan magas arányát 
találták (84%), a kapcsolatok döntő része (62%-a) azonban ott sem intenzív együtt-
működésről tanúskodott, hanem elsősorban alkalmi jellegű volt (Harsányi et al 2000).  

Az önkormányzattal való együttműködés tekintetében a szervezetek fele számolt 
be negatív tapasztalatokról, melyek közül elsősorban a nem megfelelő mértékű 
támogatás, az annak odaítélésében megjelenő nagyfokú szubjektivitás emelhető ki.  

A másik fél sem csak pozitív tapasztalatokkal bír a civilekkel való kapcsolatokat, 
együttműködést illetően, a hivatal által foglalkoztatott civil referens úgy ítéli meg, 
hogy az önkormányzat által felkínált lehetőségekkel (pl. pályázatokon való részvé-
tel, önkormányzati előterjesztések, bizottsági anyagok véleményezése, képviselő 
testületi üléseken való részvétel) esetenként nem élnek a szféra szereplői, a közélet-
be való bekapcsolódásban nem mindig partnerek, és kritikaként fogalmazódott meg 
az is, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek létüket – szinte teljes mértékben – 
az önkormányzati támogatásoktól teszik függővé. 

Az önkormányzat mint a civil szervezetek támogatója 
A civil szervezetekkel kialakuló viszonyrendszer leggyakoribb és egyben leg-

meghatározóbb elemét az önkormányzat támogatóként való fellépése jelenti. A 
szervezetek forrást, támogatást keresnek, e téren jelentős mértékben számítanak a 
helyi önkormányzatokra.  

Zircen az önkormányzat – gazdasági helyzetéhez viszonyítva – jelentős pénzösz-
szeggel vesz részt a nonprofit szféra működésének biztosításában, igaz elsősorban 
és döntő mértékben a közhasznú társaságok finanszírozásával. Nagyságrendekkel 
kisebb összegekkel ugyan, de támogatja a többi civil szereplőt is, a számukra kiosz-
tott pénzmennyiség elérte a 8 millió Ft-ot. Ez az összeg a hivatal költségvetésének 
0,73%-t teszi ki, melynek mértéke, illetve összege, ismerve a település gazdasági 
helyzetét, valamint más városok ez irányú jellemzőit11, nem kis összegnek tekinthe-
tő, és egyértelműen a civil szféra fontosságának, jelentőségének elismerését mutatja.  

A szervezetek viszonylag jelentős hányada (38%-a)12 (a kérdőívet visszaküldők 
körében ez az arány 60% volt) részesült az önkormányzat anyagi juttatásából, kö-
rükben az egy szervezetre jutó támogatás átlagos összege azonban alig haladja meg 
a 250 ezer Ft-ot (254 594 Ft). A támogatások odaítélése során az önkormányzat – 
saját véleménye szerint – sem tevékenységi terület, sem működési forma szerint 
nem tesz különbséget az egyes szervezetek között; elsősorban azt veszik figyelem-
be, hogy a lakosság mekkora hányadához jutnak el a támogatást kérő szerveződés 
programjai, mekkora kört „érnek el” tevékenységük által, illetve hogy vannak-e 
saját bevételi lehetőségeik, az önkormányzat támogatása nélkül meg tudják-e való-
sítani céljaikat. A szervezetek által kitöltött kérdőívek alapján azonban úgy tűnik, 
az önkormányzat különösen preferálja a szabadidős tevékenységgel foglalkozó, a 
kulturális területen működő, illetve a sportszervezeteket, e körben minden szervezet 
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részesült a város legfőbb hivatalának támogatásából, ellenben az oktatás terén tevé-
kenykedő szerveződéseket, amelyek elsősorban alapítványi formában működnek, 
egyáltalán nem támogatta.  

Az anyagi támogatásokon túl számos lehetőség van még a szervezetek működésé-
nek segítésére, pl. a működéshez szükséges helyiség kedvezményes bérleti díj elle-
nében vagy térítésmentesen való rendelkezésre bocsátása, vagy különböző termé-
szetbeli támogatásokban való részesítés (postaköltség átvállalása, sokszorosítás, 
számítógép, gépkocsi használatának lehetősége). A vizsgált településen azonban 
ezen támogatási formák valamelyikében csupán a szervezetek alig több mint tizede 
részesült. A legtöbb szervezet számára (50) szakmai téren nyújt segítséget az ön-
kormányzat, e támogatási forma nagyon magas aránya egyértelműen a civil referens 
foglalkoztatásának tudható be. 

Az, hogy az önkormányzat a civil szféra támogatójaként lép fel jelzi, hogy nem-
csak a civil kezdeményezések jelentőségét, munkájuk fontosságát ismerték fel e 
városban, hanem az önkormányzat felelősségét is e gazdaságilag sok esetben bi-
zonytalan lábakon álló szféra működésének biztosításában. Azonban a dolognak 
van másik oldala is, az anyagi támogatóként való jelentős mértékű szerepvállalás 
bizonyos mértékben azt is jelenti, hogy a civil szervezetek nem teljes mértékben 
lehetnek egyenrangú partnerei az önkormányzatnak, bizonyos mértékben alárendelt 
viszony van a két fél között, rosszabb esetben függőségi viszony is kialakulhat, ha 
nem is az egész szféra, de bizonyos szervezetek esetében, ezt egyébiránt több szer-
vezet is jelezte. 

Az önkormányzat mint nonprofit szervezet alapítója 
A civil szféra és az önkormányzat viszonyrendszerében fontos elem, hogy maga 

az önkormányzat is felléphet alapítói szerepkörben. Bár a civil szervezetekre első-
sorban mint a polgárok önszerveződéseire gondolunk, a civil (nonprofit) szféra 
megszerveződésében a magánszemélyeken túl tevékenyen részt vesznek más társa-
dalmi szereplők is, így pl. az önkormányzatok is. A vizsgált városkában a helyi 
politikai hatalom megtestesítőjének ez irányú szerepvállalása igencsak jelentős: 
összesen 11 szervezet13, azaz a településen működő társadalmi önszerveződések 
13%-ának önálló (5) vagy társalapítója (6). Társalapítóként elsősorban egyéb társa-
dalmi szervezetek, illetve alapítványok létrehozásában vesz részt a hivatal, ez utób-
biak esetében önálló alapítóként is megtalálhatjuk, a közhasznú társaságok körének 
pedig kizárólagos alapítója. A már említett Harsányi és munkatársai által végzett 
kutatás a civil (nonprofit) szervezetek létrehozásában vállalt települési önkormány-
zati szerepet országos szinten ennél alacsonyabb mértékűnek találta (9%). 

Intézményesült együttműködések 
A kapcsolatok szorosságában a legerőteljesebb formát és egyben az együttműkö-

dés bizonyos fokú intézményesültségét a szerződéses kapcsolatok (szerződéses 
viszony, együttműködési megállapodás) jelentik. Más kutatásokból tudjuk, hogy a 
szerződéses kapcsolatok megléte elsősorban a megyei jogú városokra, illetve a 
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nagyobb lélekszámú városokra jellemző, a kisebb városokban, főként a 25 ezer 
lakos alattiakban lényegesen ritkább (Harsányi et al 2000).  

A vizsgált településen az önkormányzat és a különböző önszerveződések közötti 
feladatátvállalások, feladatellátások, együttműködések hivatalos, szabályozott kere-
tekbe való terelése ritka, csupán három szervezettel (a közhasznú társaságokkal) 
kötött az önkormányzat hivatalos szerződéses viszonyt bizonyos feladatok ellátásá-
ra (közművelődés, úszásoktatás, városüzemeltetés), együttműködési megállapodása 
a civil referens tudomása szerint pedig egyetlen szervezettel sincs. A kérdőívet 
kitöltő szerveződések körében viszont az önkormányzat adatközlésétől eltérően két 
szervezet jelezte, hogy együttműködési megállapodása van a szóban forgó hivatal-
lal, továbbá a közhasznú társaságokon kívül más szerveződés is beszámolt szerző-
déses kapcsolatról. A kérdőívekből egyébként az derül ki, hogy ezek a feladatválla-
lások elsősorban sporttevékenységek végzésére vonatkoznak (pl. úszásoktatás, a 
város sportéletének szervezése, sportlövészet), az élet sokkal fontosabb területein 
(mint pl. egészségügy, szociális ellátás, oktatás) egyáltalán nincs szerződéssel, 
megállapodással hivatalossá tett kapcsolat. 

Láthatjuk tehát, hogy a két struktúra kapcsolatrendszerében a feladatok átadása, 
átvállalása nem igazán jellemző. Azonban amennyiben olyan feladatot látnak el a 
civil szféra szereplői, ami az önkormányzat vagy önkormányzati intézmények fel-
adatkörébe tartozna, vagy tartozott korábban – tehát tulajdonképpen közfeladatot 
vállalnak át – az önkormányzat megítélése szerint előnyük, hogy gazdálkodásuk 
rugalmasabb, az önkormányzat számára kisebb költségkihatással jár így a feladatel-
látás, illetve innovatívak, ötletgazdagok, „közelebb állnak” a lakossághoz, ezért 
jobban képesek alkalmazkodni a különböző igényekhez, illetve az azokban bekö-
vetkezett változásokhoz. Hátrányuk viszont, hogy általában kis szervezetekről van 
szó, melyek financiális háttere nem a legstabilabb, anyagi lehetőségeik híján nem 
tudnak fizetett munkaerőt alkalmazni, teljes mértékben önkéntesekre építik műkö-
désüket, munkájukból így gyakran – annak ellenére, hogy többnyire jó szakembe-
rekre támaszkodhatnak – hiányzik a professzionalizmus.  

A szerződéses kapcsolatok mellett egy másik intézményesült kapcsolódási lehetőség 
az önkormányzatok és a helyi civilek között a valamely témában való közös pályázat. 
A Zirci Önkormányzat 15 esetben pályázott civil szervezetekkel közösen, pl. kulturá-
lis rendezvények szervezésére, ifjúsági projektek lebonyolítására, táborok szervezésé-
re, illetve kiadványok készítésére; a beadott pályázatok mindegyike sikeres volt. 

Vizsgált kisvárosunk a civilekkel való közös pályázás terén más kutatások ered-
ményeivel összehasonlítva nagyon aktívnak tekinthető, a beadott pályázatok száma 
lényegesen meghaladja a városokra jellemző átlagot (kettő – Harsányi et al 2000). 
Ezen aktivitásban jelentős mértékben szerepet játszik a civil referens, ugyanis e 
szakember, illetve egyáltalán magának a munkakörnek a megléte ebben a tekintet-
ben erősítő tényező, hiszen a közös pályázathoz mindenképpen szükséges a szerve-
zetekkel való szorosabb kapcsolat, tevékenységük, lehetőségeik (mind humán, mind 
tárgyi szinten) ismerete, ezen kapcsolat egyik elsődleges megtestesítője a referens.  
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A különböző (köz)feladatok ellátása, szolgáltatások nyújtása, rendezvények szer-
vezése, lebonyolítása stb. mellett az önkormányzat más tekintetben is számít a civil 
szféra aktív szerepvállalására, ugyanis a település életével kapcsolatos ügyek dön-
tés-előkészítő folyamatába is bevonja a szervezetek jelentős részét, szinte minden 
területről találhatunk a hivatal munkáját ilyen módon segítő és befolyásoló szerve-
ződéseket. A kérdőívet kitöltő civilek több mint fele (57%) vesz részt így a telepü-
lés életében elsősorban bizottsági tagság, illetve állásfoglalások készítése, vagy akár 
szaktanácsadás révén. A civilek közügyekbe való további bevonását jelenti, hogy a 
képviselőtestületi üléseken állandó meghívottként van jelen néhány önszerveződés.  

Arról azonban nincs információnk, hogy az önkormányzat a különböző szakpoli-
tikák kialakítása során mennyire veszi figyelembe, illetve építi be a civilek vélemé-
nyét, javaslatait. Az azonban bizonyos, hogy a bizottsági tagság hatékonyabb befo-
lyásolás érvényesítését jelenti, mint a képviselőtestületi üléseken való részvétel 
lehetősége. 

Civil referens 
Mind az önkormányzat, mind a szervezetek számára nagymértékben megkönnyíti a 

másik féllel való kapcsolattartást a civil referens léte, akit a hivatal 1998 óta alkalmaz.  
A szervezetek szinte teljes köre (egy kivételével) tud a civilekkel foglalkozó szak-

ember működéséről, sőt kapcsolatba is került már vele. Más kutatások ennél lénye-
gesen kedvezőtlenebb képet mutatnak. Harsányi és munkatársai által végzett felmé-
résben a civil referenssel bíró városok esetében az önszerveződések többsége nem 
került kapcsolatba az említett szakemberrel, sőt, ami ennél is meglepőbb, többségük 
nem is tudja, hogy településén az önkormányzat foglalkoztat ilyen szakembert 
(Szabó 2000).  

Vizsgált kisvárosunkban a szerveződések megítélése szerint az említett szakember 
munkájának legfontosabb feladata a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, ezzel 
szinte azonos fontosságú a pályázatok elkészítésében való segítségnyújtás, pályázati 
tanácsadás, de tevékenységében meghatározónak kell lennie a nonprofit igények 
önkormányzat felé történő közvetítésének is. A szervezetek lényegesen kevesebb 
hányada szerint nagyon fontos, hogy a civil referens ne csak a civilek igényeit köz-
vetítse az önkormányzat felé, hanem fordítva is, az önkormányzati igényeket is a 
nonprofit szféra felé. Számos esetben a jogi, valamint a pénzügyi, illetve adótanács-
adás fontossága, elsődlegessége is felmerült.  

A vizsgált településen egy olyan önkormányzatra lelhettünk, amely felismerte a 
településen működő civil szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás fon-
tosságát; ezt jelzi a civil referens intézményének létrehozása, fenntartása is, ami 
ilyen léptékű településeken, kisvárosokban egyáltalán nem jellemző. A megyeszék-
helyeknek is csak a kétharmadánál foglalkoztat az önkormányzat civil referenst, 
más városok esetében ez az arány a 20%-ot sem éri el (Szabó 2000, 50). A kutatá-
sunkba bevont kisváros önkormányzata jelentős mértékben partnernek tekinti a civil 
képződményeket, számos formában segíti, támogatja működésüket, számít tevé-
kenységükre, aktív szerepvállalásukra, sőt a közeljövőben kapcsolatai további bőví-
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tését tervezi, melynek jelentős elemét jelentené egy érdekegyeztető fórum életre 
hívása, melyben a civil szereplőkön túl a gazdasági szféra meghatározó aktorai is 
helyt kapnának. E fórum lehetőséget adna a szervezeteknek a város vezetőivel, 
illetve a gazdasági élet szereplőivel való közvetlen eszmecserére. 

Társadalmi kapcsolatok 

Az önkormányzattal való kapcsolatokon túl az egyesületek, alapítványok stb. 
számos más szereplővel állhatnak, illetve állnak kapcsolatban a gazdasági cégektől 
kezdve az oktatási, kulturális, egészségügyi intézményeken keresztül akár a megyei 
önkormányzatig.  

A kérdőívet kitöltő zirci szervezetek hatoda a települési önkormányzaton túl csupán 
egyfajta szereplővel áll kapcsolatban, felük pedig 2–5 fajta aktorral működik együtt.  

Legjellemzőbb az oktatási (a szervezetek 74%-a), illetve a kulturális intézmé-
nyekkel (a szervezetek 66%-a) való kapcsolattartás. A szerveződések több mint fele 
kapcsolatban áll, esetleg együttműködik azonos tevékenységet végző, de más tele-
pülésen működő civil szervezetekkel, illetve magánvállalkozókkal, gazdasági cé-
gekkel, vállalatokkal. A saját településen működő azonos tevékenységet végző 
szerveződésekkel való kapcsolattartás jóval kisebb mértékben jellemző, melynek 
elsődleges oka, hogy a szervezetek közel fele úgy tudja, tevékenységi körében nem 
működik más önszerveződés kisvárosukban.  

Sajnos a vizsgált civil szféra egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem éri el 15%-ot 
sem azon szervezetek aránya, amelyek a településen, de más tevékenységi körben 
munkálkodó szervezetekkel kapcsolatban állnak. Úgy tűnik tehát, hogy a civil szer-
vezetekre nem jellemző az összefogás, a szoros együttműködés, kapcsolattartás, ez 
viszont érdekérvényesítő képességüket is nagymértékben meghatározza (pl. az 
önkormányzattal szemben). Ráadásul a működő kapcsolatok jelentős része, döntő 
többsége – akár azonos, akár más tevékenységet végző szervezetekről van szó – 
alkalmi, esetleges, az igazán intenzív, fontos kérdésekben való együttműködés 
lényegesen ritkább, különösen az azonos tevékenységet végzők körében. Sőt e te-
kintetben néhány szervezet azt jelezte, hogy kapcsolatukat inkább a versenyhelyzet 
jellemzi (ami pl. a kedvezőtlen finanszírozási jellemzőket tekintve egyáltalán nem 
meglepő, hiszen a támogatók megnyerésében egymás konkurensének tekinthetők a 
szervezetek). A rendezvények közös szervezése talán az, ami jelentősebb mérték-
ben megfigyelhető, a különböző feladatokat ellátó szerveződések harmadának kap-
csolataira jellemző. A gazdasági szereplőkkel kapcsolatosan is elsősorban az ad 
hoc, esetleges kapcsolatok dominálnak.  

A szervezetek egymásról való ismereteinek, az együttműködésnek, az összefo-
gásnak a nagyfokú hiányát támasztja alá, hogy a kérdőívet kitöltők a településen 
működő civil szervezetek számát jelentős mértékben alulbecsülték, csupán a szer-
vezetek hatodának ismeretei szerint működik közel annyi önszerveződés a települé-
sen, mint amennyiről információink vannak. A szerveződések több mint negyede 
(28,5%) 20 vagy annál kevesebb szervezet működéséről tud. Elgondolkodtató, hogy 
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az adott szektorban tevékenykedők mennyire nincsenek tisztában annak a szférának 
a nagyságával, amelynek a részét képezik, nincsenek tisztában azzal az erővel, amit 
képviselnek, ami bennük rejlik – még egy kisváros esetében sem. Nincs igazi össze-
fogás közöttük, ami szükség esetén összehangolt fellépésre tenné e szektort képes-
sé. Kapott eredményeink teljes mértékben összecsengenek Kuti É. (1997) országos 
viszonyokra tett megállapításaival.  

A nonprofit érdekek megjelenítésének, közös képviseletének szükségességét 
egyébként is úgy tűnik, nagyon kevés szervezet ismerte fel, illetve tartja fontosnak, 
hiszen a vizsgált szervezetek körében egyáltalán nem jellemző, hogy valamilyen 
nonprofit ernyőszervezetben, érdekvédő szerveződésben jelen lennének, azok mun-
kájába bekapcsolódnának, vagy ’ne adj Isten’, ilyen létrehozására gondolnának. 

Összegzés 

Hazánkban a nyolcvanas években bekövetkezett politikai enyhülésnek köszönhe-
tően a lakossági törekvésként létrehozott civil szerveződések újra teljes politikai és 
jogi legitimitást nyertek, és a rendszerváltást követően az önszerveződés évtizede-
kig nem tapasztalt szabadsága, az emberek megváltozott igényei, szükségletei és a 
civil szervezeteket érintő kedvező szabályozás következtében megindult a nonprofit 
szektor fejlődése, majd nem várt mértékben ugrásszerűen megnőtt az öntevékeny 
szervezetek száma.  

Az országos folyamatokhoz hasonlóan a kutatásunkba bevont kisvárosban is elin-
dult a nonprofit szektor fejlődése, és alig több mint egy évtized alatt sokszorosára 
nőtt a településen működő civil szervezetek száma. Ma már az élet szinte minden 
területén megtalálhatók, rendkívül széles körű, heterogén struktúrát alkotnak, és 
egyre jelentősebb szerepet töltenek be a település, illetve a helyi lakosság életében – 
sőt számos szervezet „túlmegy” a település határain, nagyobb térségre terjed ki 
tevékenységük, feladatvállalásuk –, ennek megfelelően egyre nagyobb elismertség-
re és támogatottságra számíthatnak.  

A civil szférában rejlő erőt, lehetőségeket a városka önkormányzata is kezdi fel-
ismerni, mind alapítóként, mind – szerény lehetőségeihez mérten – támogatóként is 
jelentős mértékben kiveszi részét e szektor „felvirágoztatásából”. Egyre inkább 
partnernek tekinti a településen működő civil szervezeteket, törekszik a velük való 
kapcsolatok kialakítására, ezt bizonyítja, hogy létrehozta az elsősorban megyeszék-
helyekre, illetve nagyobb településekre jellemző civil referensi munkakört, bevonja 
a szervezeteket a közügyek alakításába, a döntés-előkészítés folyamatába, a telepü-
lés életének alakításában számít aktív részvételükre. 

A partneri viszony megvalósulásához természetesen mindkét fél aktív szerepvál-
lalására, kompromisszumképességére szükség van. A civil szervezeteknek is fel 
kell ismerniük azt, hogy elsősorban ne csak a potenciális pénzforrás, támogató 
lehetőségét lássák az önkormányzatban, hanem olyan társadalmi szereplőt, amely 
úgy tekint az önszerveződésekre, mint lehetséges partnerekre, akikkel érdemes 
összefogni a település ügyes-bajos dolgainak megoldására. Törekedjenek a rendsze-
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res, szorosabb kapcsolatok kialakítására, igazán hatékony együttműködés ugyanis 
csak akkor jöhet létre, ha a kapcsolatok nem csak ad hoc módon, esetlegesen szer-
veződnek.  

És ez nem csak az önkormányzattal való együttműködésre igaz, hanem az egy-
mással, illetve a különböző intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való kapcsola-
tokra is. Sajnálatos, hogy a szervezetek jelentős része nem tud a településén műkö-
dő sok-sok másik szervezetről, elgondolkodtató és jelzés értékű, hogy mennyire 
nincsenek tisztában annak a szférának a nagyságával, erejével, melynek a részét 
képezik. Nincs igazi összefogás, együttműködés, ami viszont a szektor érdekérvé-
nyesítő képességét is nagymértékben meghatározza. 

Jegyzetek 

1 A nonprofit szférával foglalkozó szakmai körökben, a hazai és nemzetközi szakirodalomban a piac 
(első szektor) és az állam (második szektor) melletti harmadik szektort a nonprofit szféra jelenti. Haza i 
berkekben is elfogadott és használatos ez az elnevezés. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni 
kell azonban, hogy itt a társadalom alapvető alrendszereiről van szó, mint szektorokról, és nem a köz-
gazdasági felosztásról, amely alapvetően más tartalommal használja e fogalmat, és a gazdaság egyes 
szegmenseit érti az egyes szektorok alatt (ipar, mezőgazdaság, tercier ágazatok). 

2 Az összehasonlítás érdekében jelen esetben a KSH adatbázisát tartjuk meghatározónak, a továbbiakban 
viszont az összevont lista alapján végezzük az elemzést. 

3 A Zirci Önkormányzat 2002. év elején 75 civil szerveződést tartott nyilván a településen, a KSH adat-
bázisa 2001. év elejére vonatkozott és 58 nonprofit szervezetet tartalmazott, a két nyilvántartás egy-
másnak való megfeleltetése eredményezte a 84 szervezetet. 

4 A nonprofit szervezeteknek van egy olyan szűkebb köre, amely részben szervezeti jellegéből fakadóan, 
részben alapítói tekintetében nem tekinthető civil kezdeményezésnek (közalapítványok, közhasznú társa-
ságok, köztestületek). E szervezetek állami, önkormányzati kezdeményezésre, vagy költségvetési intéz-
mények átalakításával jöttek létre, a szakirodalom kvázi (félig) nem-kormányzati szervezeteknek (quas i 
non-governmental organisations – QANGO) nevezi őket (Kuti 1991; 1997; Harsányi 1997; Bartal 1999). 

5 A tanulmány ezen részében keverednek a KSH által rendelkezésünkre bocsátott adatbázisból, illetve a 
kérdőívekből nyert információk, amennyiben erre nézvén külön megjelölés nem vonatkozik, akkor a 
KSH adatbázisának elemzéséről van szó. 

6 1987 óta van újból lehetőség alapítványok létrehozására, azonban az állampolgárok önszerveződési 
aktivitásában – különösen az alapítványtevés tekintetében – lényeges településhálózati eltérések vol-
tak. Ún. területi „hierarchikus diffúzió” érvényesült (Rechnitzer 1998, 541), azaz először a megye-
székhelyeken, illetve a nagyobb városokban jelentek meg e civil kezdeményezések, és csak később 
’csorogtak le’ a kisebb városokba. Ezt látszik alátámasztani az általunk vizsgált kisváros is, ahol 1990-
ben hoztak először létre alapítványt. 

7 A közhasznú társaság közhasznú tevékenységet rendszeresen folytató, üzletszerű gazdasági tevékeny-
séget végző szervezet, amely azonban nonprofit, nem haszonelvű szervezet, mert „a társadalom közös 
szükségleteinek a kielégítésére irányuló tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi” 
(Wellman 2000). A közhasznú társaság szervezeti modelljéül a korlátolt felelősségű társaság szolgál, 
voltaképpen egy nonprofit kft.-nek tekinthető, melynek működésére, szervezetére a Ptk. rendelkezése i 
mellett a kft. szabályai, valamint a Gt. bizonyos paragrafusai az irányadóak, illetve vonatkoznak rá a 
mindenkor hatályos cégjogszabályok is. 1993-ban, amikor döntöttek létrehozásáról, nonprofit szerve-
zetként definiálták, és e szektor részét képezi. Az üzletszerű gazdasági tevékenység végzése miatt a 
közhasznú szervezetek a nonprofit szektor leggazdagabb szervezetei, melyek igazából szolgáltató 
szervezeteknek tekinthetők, mintsem civil szerveződéseknek. 

8 Pl. Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban a kilencvenes évek közepén (1995) a 
munkavállalók 4,9–6,2%-át a nonprofit szervezetek alkalmazták, de több nyugat-európai országban 
(Hollandia, Írország, Belgium) már a 10%-ot is elérte, illetve meghaladta az említett időszakban a 
nonprofit szektorban foglalkoztatottak aránya (Salamon–Anheier 1999, 23). 

9 2000-ben a számított főállásúak száma meghaladta a 62 ezer főt [62 522], ez az összes foglalkoztatott 
2,3%-át jelenti. 
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10 Hasonló megállapításra jutott Vajda Á., aki a nonprofit szervezetek vállalkozási tevékenységét vizs-
gálva megállapította, hogy a vállalkozási tevékenységet végző szervezetek között minden második 
munkáját fizetett alkalmazott(ak) is segíti(k), míg az ilyen jellegű tevékenységet nem folytató szerve-
ződések körében lényegesen alacsonyabb a foglalkoztatóként fellépők száma (Vajda 1999). 

11 2000. év során a KSH felmérése szerint a települési önkormányzatok átlagosan költségvetésük  
0,8%-át fordították a civil szféra támogatására. Az önkormányzati támogatások mértéke városonként 
(és megyénként) jelentős eltéréseket mutat, ami azonban nem feltétlenül a gazdasági lehetőségek kü-
lönbözőségének tudható be (Czene 2002). 

12 Harsányiék városi nonprofit szervezetekre vonatkozó kutatásának eredményei azt mutatják, hogy a 
szervezetek ennél is szűkebb köre (25%-a) részesült önkormányzati támogatásban (Harsányi et al 
2000), ehhez viszonyítva az általunk vizsgált kisvárosban lényegesen kedvezőbbnek ítélhetjük a támo-
gatottak körének nagyságát. 

13 A Nyugat-dunántúli régióban 2002 második felében folytatott kutatásunk során azt találtuk, hogy a 
hasonló léptékű városok önkormányzataira átlagosan 4–5 nonprofit szervezet alapításában való rész-
vétel a jellemző. 
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GLOBÁLIS VILÁG, NYELVI ÉS KULTURÁLIS  
HATÁSOK 

(Global World, Linguistic and Cultural Effects) 

KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI MÁRTA 

Kulcsszavak:  

nyelvtudás    globalizáció    interkulturális tapasztalat 

Győr a külföldi tőkebefektetések egyik célterülete. Az itt dolgozó menedzserek és alkalmazottak az 
interkulturális környezet előnyeit és nehézségeit napi munkájuk során is átélik. A szerző ismerteti az 
egyik győri, külföldi tulajdonú vállalatnál végzett kutatását, amely négy területet érintett: egyrészt a 
nyelvtudás, nyelvhasználat kérdését; másrészt a vizsgált személyek interkulturális tapasztalatait, felké-
szültségét; harmadsorban a motiváltságukat a munkában és a nyelvtanulásban; végül a külföldi tulajdo-
nos által közvetített hatást. A tanulmány végén a szerző következtetéseket von le a nyelvoktatásra, a 
kultúrák közötti kommunikációra való felkészültségre, a nyelvek presztízsére, a fejlesztendő területekre 
vonatkozóan. 

Bevezető 

A világméretű globalizáció – mint a világgazdaság fejlődésének egyik kiemelkedő 
megatrendje – már sokak által leírt közhely. Mit jelent valójában a szó? Számos érv 
hozható fel annak bizonyítására, hogy a világgazdaság egységesedési és integrációs 
folyamatainak már hosszú ideje – sokak szerint évezredek óta – tartó, korábban 
soha nem látott mértékű felgyorsulása rejlik a globalizáció kifejezéssel jelölt össze-
tett jelenségcsokor mögött. Más megközelítés szerint azonban napjainkban valami 
egészen új, korábban nem tapasztalt minőség kialakulását éljük át a világ kulturális 
és gazdasági folyamataiban. Az elmúlt évezredek során mindenekelőtt a nemzetközi 
kereskedelem kiterjedésének nyomán került sor a világ kulturális és gazdasági egy-
ségesedésére, a világ egyes részei közötti gazdasági és kulturális kapcsolatok bővü-
lésére és elmélyülésére. A legutóbbi száz év során azonban a világgazdaság integrá-
ciójának motorjává egyre inkább a külföldi tulajdonszerzés, a tőkekivitel vált, s 
napjaink globalizációs folyamatait is döntő mértékben ez mozgatja. Az új típusú 
globalizáció tehát a tulajdon világméretű integrálódásán alapul (így pl. a multinaci-
onális vállalatok terjeszkedésén, a tőke szabad áramlásán, a vállalati koncentráción). 

A globalizációnak gazdasági értelemben tehát az az elsődleges jelentése, 
hogy a termelési egységek tulajdonosai, és még inkább a meghatározó irányí-
tói világszerte egyre inkább más országok vagy akár más földrészek polgárai 
vagy gazdasági társaságai (Árva–Diczházi 1998, 78). 

Ez a folyamat azonban inkább egyirányú utcának tekinthető, ugyanis a fejlett or-
szágokból kiinduló működőtőke-kivitel több mint 90%-a az Egyesült Államokból, 
Japánból, Nagy-Britanniából és Franciaországból érkezik. A nemzetközi tulajdono-
si integráció koncentráltsága miatt tehát inkább globális dominanciának nevezhet-
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jük ezt a folyamatot, és ez az ideológiák és kultúrák terén is alapvető minőségi 
változást vont maga után. A világ kultúra- és ideológiafogyasztását egyre inkább a 
fejlett országokból származó gazdasági társaságok ellenőrzik, ami egyre nagyobb 
uniformizálódást eredményez az értékrendszer, a fogyasztás, a kultúra terén. Kultu-
rális hálózatukkal pedig hatékonyan befolyásolják a közvéleményt, s elfogadtatják 
azzal a nemzetgazdaságok mind nagyobb hányadának külföldi tulajdonosok által 
történő ellenőrzését is. A tényleges gazdasági és kulturális globalizálódás előmozdí-
tása (vagyis a régiók és országok kapcsolatainak sokoldalú erősítése) összefér az 
egyoldalú globális dominanciával való szembenállással. Azt a kérdést, hogy a glo-
balizálódás az emberiség fényes jövője vagy zsákutca, még nem lehet megválaszol-
ni. A nyerő stratégia hazánk számára egy olyan ésszerű alkalmazkodás lehet, mely-
lyel igyekszik a globalizáció előnyeit kihasználni, ugyanakkor a lehető legtöbbet 
megőrizni saját európai és magyar identitásából. A rendszerváltással bekövetkezett 
fordulat egyik alapvető eleme az ország megnyitása a külföldi működő tőke nagy-
arányú beáramlása előtt a kilencvenes évek elejétől, melynek hatására az e tőkével 
működő cégek száma az évtized közepéig rohamosan nőtt (1996-ig 2000 fölé), 
utána a növekedés már mérsékeltebb volt. A külföldi tőke aránya a vállalatok ösz-
szes jegyzett tőkéjében 1998-ban 37,6%-ot, e vállalatok exportjának aránya az or-
szág exportjában 79%-ot ért el. A külföldi tőke beáramlásának egyik formája a 
privatizáció volt, de megkülönböztetett jelentőségük van a zöldmezős beruházások-
nak is (Schweitzer 2002). 

A külföldi beruházókat Magyarországon elsősorban a viszonylag képzett, de még-
is relatíve olcsó munkaerő, a korszerű telekommunikációs és pénzügyi infrastruktú-
ra, a viszonylag képzett menedzserek, a korszerű technológiák gyors elsajátítására 
való készség vonzották. A magyarországi privatizáció következtében egy korábban 
döntő részt zárt piacon részesedést tudtak szerezni, nyitni tudtak FÁK-beli és egyéb 
közép-kelet-európai piacok felé. Ugyanakkor a külföldi beruházók nehezítő körül-
ményként említik meg a nem kielégítő jogi garanciákat, a gazdasági szabályozás 
bizonytalanságait, a fejletlen közlekedési rendszert, valamint privatizált – egykori 
állami – vállalatok esetében a túlfoglalkoztatást, az elavult információs szervezetet, 
a rejtett környezeti károkat, a szervezetlenséget, az alacsony hatékonyságot stb. 

Külföldi kontroll alatt van az ipar mintegy kétharmada, a távközlés több mint 
90%-a, az energiatermelés- és elosztás közel 60%-a, a pénzintézeti szektor 
70%-a, a kereskedelem fele (Árva–Diczházi 1998, 243). 

Győr a külföldi befektetések egyik célterülete. A fentebb említett előnyök mellett 
az ide történő működőtőke-beruházásokat motiválhatta, hogy Győr korábban is erős 
gazdasággal és nyugat-európai kapcsolatokkal rendelkezett, elsők között indult meg 
itt a privatizációs folyamat, közel van Nyugat-Európához és három európai fővá-
roshoz (Bécs, Pozsony, Budapest), viszonylag jó a közlekedési lehetőség. Budapest 
és Pest megye után itt a legnagyobb a külföldi tulajdon aránya. A városban és von-
záskörzetében 2002 januárjában 339 vegyes, ill. külföldi cég működött. A külföldi 
befektetők közül (melyek 41 országból érkeztek) a legnagyobb az osztrákok része-
sedése a jegyzett tőkében (52%), őket követik a németek és az angolok (12–12%), a 
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hollandok, a franciák stb. (Páll 2002). A nemzetközi vállalatok más-más kultúra 
hatását terjesztik. 

A Győrött dolgozó magyar és más nemzetiségű menedzserek az interkulturális 
környezet előnyeit és nehézségeit napi munkájuk során is átélik. 

„A nemzetközivé válás – az idegen nyelv ismerete kérdésén túl – felvet egy, 
a menedzserekkel szemben támasztott további elvárást: az arra való felké-
szültség igényét, hogy képesek legyenek egy más nemzeti kultúra közegében, 
vagy több kultúrájú, multikulturális vállalati keretek között adekvát módon 
irányítani, és a szoft tényezők szinergiára vezető kiaknázását megtalálni.” 
(Borgulya 2002, 177) 

A nyitott gazdaság által megkívánt újszerű kommunikációra és interkulturális 
érintkezésre nem csupán a menedzsmentnek, hanem az ilyen vállalatoknál dolgozó 
alkalmazottaknak is szükségük van. 

A témaválasztás oka 

A fentebb leírt nemzetközi gazdasági integrációs folyamatok következtében a ma-
gyar munkavállalók is egyre gyakrabban kerülnek munkakapcsolatba külföldiekkel, 
más kultúrák képviselőivel. Az eredményes együttműködésnek többek között az is 
előfeltétele, hogy az üzleti partnerek sikeresen tudják kezelni a kultúrák eltéréséből 
adódó különbözőségeket. Ezért a hazai oktatásban is egyre inkább helyet kell kap-
nia az interkulturális feladatokra való felkészítésnek. 

A kutatási minta 

A vizsgált vállalat az 1993-ban zöldmezős beruházásként létrejött, német–osztrák 
tulajdonú VAW Alumíniumtechnika Kft, amely a vizsgálat időpontjában – 2002 
márciusában – kb. 550 főt foglalkoztatott, közülük 54 menedzser és adminisztratív 
munkakörben dolgozó személy megkeresése és megkérdezése történt meg kérdőív 
segítségével, s mindannyiuktól értékelhető válaszok érkeztek vissza.  

A kutatás célja 

Az említett időpontban már tudott volt a vállalat minden dolgozója számára, hogy 
egy norvég vállalat, a Norsk Hydro megvásárolta a VAW-t. Ekkor a vállalat vezeté-
sével időszerűnek tartottunk egy felmérést az idegen nyelvek és kultúrák témakör-
ében. Átfogó képet kívántunk kapni a vállalat e területén dolgozók nyelvtudásáról, 
a nyelvek presztízséről, a fejlesztendő területekről, a külföldi érdekeltségnek a 
munka világára és a civil szférára gyakorolt hatásáról, a külföldiekkel való munka-
kapcsolat tapasztalatairól, az interkulturális kooperációra való felkészültségről, a 
tulajdonosváltástól várt változásokról.  
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A kutatás módszere 
A kutatás súlypontja empirikus felmérés: információgyűjtés kérdőív segítségével. 

Ennek összeállításakor figyelembe vettük a vállalatvezetés célját, a kutatás eredmé-
nyének várható hasznosítását a nyelvoktatás és a felsőoktatás számára. Igénybe 
vettük két, hasonló jellegű munka kérdőíveit és tapasztalatait: egyrészt a Pécsi Tu-
dományegyetemen 1996-ban Pécsett és Baranyában, másrészt András István által 
1999-ben a Dunaferr Csoportnál végzett kutatás során használt kérdőíveket. Mind-
ezeket figyelembe véve a kérdéseket négy nagyobb téma köré csoportosítottuk: 

1) nyelvtudás, nyelvhasználat; 
2) interkulturális tapasztalatok, felkészültség; 
3) motiváció; 
4) a külföldi tulajdonos kultúrája által közvetített hatás. 

Nyelvtudás, nyelvhasználat 

A kérdőív első része felmérte a megkérdezettek interkulturális együttműködésre 
való nyelvi felkészültségét. 74,5%-uk szerint a külföldi tulajdonosi érdekeltség 
szükségessé tette a célnyelv ismeretét, 21,8%-uk szerint csak kis mértékben növelte 
ezt az igényt. Napi munkájukhoz 87%-uknak van szüksége idegen nyelv tudására 
(nyilvánvaló tehát, hogy még a külföldi tulajdonosi érdekeltségű cégeknél sem 
minden alkalmazottnak kell idegen nyelven beszélnie). Nyelvtudásuk szintjét nem 
mindegyikük tartja tárgyalóképesnek: 41,8%-uk egy nyelven, 10,9%-uk két, 3,6%-uk 
három nyelven tartja magát tárgyalóképesnek az anyanyelvén kívül. Közülük a 
németet használta leginkább munkanyelvként 68%, az angolt 14,5%, mindkét emlí-
tett nyelvet 14,5%. 

Az osztrák–német tulajdonú cég felvásárlása a norvég befektető által növeli az 
angolnak mint munkanyelvnek a jelentőségét. A vállalat sok pénzt áldoz a nyelvta-
nulásra (jelenleg főleg az angolra), a tanfolyamköltségek átvállalásával, munkaidő-
kedvezménnyel támogatja azt. A külföldi jelenlét tehát megnövekedett nyelvtudási 
igényt hoz magával, aminek kielégítése érdekében szervezett vállalati kurzusok 
növelik a nyelvtanulás lehetőségét. A nyelvtudás a vállalat számára stratégiai kér-
dés. Egyes számítások szerint ugyanis a kommunikációs zavarok nagyobb pénzügyi 
kárt okoznak, mint a technológiaiak. A „Mely nyelv ismeretére lenne még/inkább 
szüksége?” kérdésre adott válaszok is az angol presztízsének és szükségességének 
erőteljes növekedését mutatják: a németet 12,7%, az angolt 65,4%, a kettőt együtt 
9%-uk tartja szükségesnek. Tanúi lehetünk az angol nyelv uralkodó helyzetűvé 
válásának, mely a vizsgált vállalatnál a munkanyelv váltásának és a globalizációnak 
egyaránt következménye. A globalizáció következtében az angol nyelv tudása elen-
gedhetetlenné vált az egész világon. 

„Szinte valamennyi szféra, az üzletitől a tudományosig, az informatikától a 
közlekedésig közös érintkezési nyelvvé tette... Ugyanakkor megfordítva is 
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igaz: a globalizáció egyik fő eszköze az angol, illetve másként fogalmazva: 
az angol egyik előfeltétele a nemzetközivé válásnak.” (Hidasi 2002, 9) 

A nyelvek presztízsét mutatja annak a felmérése, hogy a válaszadók mely 
nyelv/nyelvek elsajátítását tartják/tartanák fontosnak gyermekeik számára. Megne-
veztünk kilenc nyelvet (angol, francia, japán, kínai, latin, német, olasz, orosz, spa-
nyol), s egyéb kategóriával lehetőséget adunk egyéni igények jelzésére is. Az 1-től 
9-ig rangsorolás során legfontosabbnak tartott nyelv kapott egyes sorszámot. Így a 
nyelv helyezésének összpontszáma, és a nyelvet említők hányadosa olyan arány-
számot ad, amely akkor kedvező, ha értéke 1-hez közelít (pl. a spanyolt hárman 
említik 2. helyen=6, tízen 3. helyen=30, tizennégyen 4. helyen=56, tizenegyen  
5. helyen=55, kilencen 6. helyen=54, egy válaszoló pedig 7. helyen=7. Így 
208/48=4,3, azaz a spanyolt a megkérdezettek a 4. és 5. hely közé rangsorolták, 
inkább negyediknek, mint ötödiknek) (1. ábra). 

1. ÁBRA 
Gyermekének mely nyelv(ek) elsajátítását tartja a legfontosabbnak? 

(Which Language(s) Do You Think the Most Important for Your Children  
to Learn?) 
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angol német francia spanyol olasz orosz japán latin kínai

 

Forrás: Kérdőívek 2002. 
Érdemes elgondolkodni azon, hogy az egyéb kategóriában sem történik említés 

egyetlen szomszéd ország nyelvéről sem (kivéve a németet), tehát a megkérdezettek 
nem tartják szükségesnek, hogy gyermekeik szlovák, román, horvát stb. nyelveket 
beszéljenek. Ugyanakkor az EU nyelvpolitikája szerinti ideális europolgár három 
nyelvet beszél az anyanyelvén kívül, s ezek közül az egyik egy szomszédos nyelv. 
A szomszédos országok nyelveinek népszerűsítése lehet a magyar nyelvpolitika 
egyik feladata.  

A vállalat minden területén fókuszba került a nyelvtudás. A válaszolók szerint 
leginkább a műszaki területen szükséges (33%), de a gazdasági (19,2%), a me-
nedzsment (17,4%), a kereskedelmi (16,5%), az adminisztratív (13,7%) munka 
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eredményes végzése is szükségessé teszi azt. Eszerint tehát a műszaki szakemberek 
szakmai nyelvtudására mutatkozik a legnagyobb igény, de figyelemre méltó az is, 
hogy az adminisztratív munkakörben foglalkoztatottakkal szembeni idegennyelvtu-
dás iránti elvárás alig marad el a kereskedelmi és menedzser feladatokat ellátókétól. 

Szintén tanulságos a nyelvtudás szerzésének útjait vizsgálni. A válaszolók több-
sége a nyelvtudáshoz több forrásból jutott hozzá (iskola, tanfolyam, célország, ill. 
ezek variációi) (2.ábra). 

2. ÁBRA 
A nyelvtudás szerzésének útjai 

(The Origin of the Language Knowledge) 

csak tanfolyamokon
20,7%

csak célországban
0,0%

iskola+célország
5,6%

tanfolyam+célország
9,4%

iskola+tanfolyam
37,7%

egyéb
0,3%

csak iskolában
7,5%

iskola+tanfolyam+cél- 
ország
18,8%

 

Forrás: Kérdőívek 2002. 

Ahogy a fenti ábrán látható, legnagyobb arányban az iskola és tanfolyam együtte-
sét említik, magas a „csak tanfolyam” kategória aránya is. A csak iskolában szerzett 
nyelvtudás aránya 7,5%, legritkább az iskola és célország együttes említése. Egyéb 
módként említésre került a magántanárral, ill. autodidakta úton való tanulás. Meg-
lepő, hogy az összes említések számát nézve a tanfolyamok jelentősége (45,6%) 
jóval meghaladja az iskolákét (36,5%) és a célországét (33,8%) a nyelvtudás szer-
zése szempontjából. Fontos feladat tehát az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának 
fejlesztése, valamint a külföldi – nyelvtanulással összekapcsolható – utazások szá-
mának növelése. 

A kommunikatív nyelvtudás szükségességének újabb bizonyítéka az idegen nyel-
vek használata során leginkább nehézséget okozó tényezők vizsgálata. Az 54 vá-
laszadó személy a gyakorlás lehetőségének hiányában (27%), a szókincs hiányossá-
gában (17,8%), a nyelvtani szabályokban (16,6%), a dialektusokban (10,7%) és a 
beszéd, a szóbeli kommunikáció nehézségében (9,5%) látja a legnagyobb kihívást. 
A szakmai nyelvet 9,5%, az írást 7,1%-ban említik nehézségként. A hazai külföldi, 
ill. vegyes tulajdonú vállalatok jelentős szerepet töltenek/tölthetnek be a nyelvtanu-
lás támogatásával (külföldi utazások, támogatott nyelvtanfolyamok). 
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Interkulturális tapasztalatok, felkészültség 

A kérdőív második részében annak vizsgálatára vállalkoztunk, hogy felmérjük, 
hogyan tudnak felkészülni a vizsgált külföldi vállalat magyar alkalmazottai a kultú-
rák különbözőségéből eredő problémákra; milyen lehetőségeik voltak/vannak 
multikulturális jártasság szerzésére. A külföldi tulajdonban levő vállalatok ugyanis 
gyakran közvetítik a tulajdonos kultúráját, így ezek a kultúrák találkozásának jel-
legzetes helyszínei. A különböző kultúrák érintkezési, viselkedési, tárgyalási szoká-
saiban pedig nagy különbségek vannak, így könnyen támadhatnak félreértések, 
téves értelmezések. Hogyan lehet eredményesen kommunikálni? Mit lehet tenni, 
hogy a zavarokat megelőzzük? 

A tanulás, a tudatosítás, a felkészülés és a tapasztalás kialakít egyfajta gondolko-
dásmódot, nyitottságot, rugalmasságot, empátiát, fejleszti az ítélőképességet. A 
vizsgált vállalat megkérdezett alkalmazottainak 67,2%-a (ezen belül 10%-uk rend-
szeresen, 54% többször, 5% háromszor, 13,5% kétszer, 13,5% egyszer) vett rész 
külföldi továbbképzésen (3. ábra). 

3. ÁBRA 
Hány alkalommal vett részt külföldi továbbképzésen? 

(How Many Times Have You Participated in Foreign Training?) 
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egyszer kétszer háromszor többször rendszeresen egyéb

 

Forrás: Kérdőívek 2002. 
4. ÁBRA 

Milyen hosszú ideig vett részt külföldi továbbképzésen? 
(How Long Have You Been in Foreign Training?) 
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Forrás: Kérdőívek 2002. 



124 Gyors ténykép TÉT XVII. évf. 2003  1 
 

 

A külföldön tartózkodás azonban többnyire két hétnél rövidebb idő volt (67,5%), 
csupán 5,2%-uknál volt három hónapnál hosszabb (4. ábra). 

Az előző adatokból levonható az a tapasztalat, hogy csak az interkulturális isme-
retekkel való felvértezettség nyújthat reményt a „miscommunicatio” (gyűjtőfoga-
lom: félreértés, félremagyarázás, meg nem értés, meg nem értettség) elkerülésére. A 
megkérdezettek 33%-a átélt már ugyanis a közös munka során olyan konflik-
tust/félreértést/mulatságos helyzetet, amely kifejezetten a kultúrák különbözőségére 
volt visszavezethető. Persze már abban a tekintetben is óriási különbségek vannak a 
kultúrák között, hogy mit tekintenek konfliktusnak (e témában legismertebb Geert 
Hofstede, holland kutató által leírt négy kulturális dimenzió, illetve Edward T. Hall, 
amerikai antropológus kontextussal kapcsolatos dimenziója). A konfliktusok forrása 
lehet kognitív alapú általánosítás (sztereotípia, mely pozitív és negatív egyaránt 
lehet) és affektív-érzelmi alapú előítélet is, mely mindig negatív. Mindkettő oka 
kereshető az egyénben és a társadalomban is. Az egyén gondolkodását előfeltevé-
sek, elvárások egész sora uralja, melyek éppúgy beépülnek az egyénbe, mint a kö-
zösség által közvetített minden más tudás. Olyan sematizáló, nem objektív, kognitív 
folyamat eredményeként jönnek létre, amely során parciális tapasztalatokat általá-
nosítunk, csoport kategóriákat, illetve akkulturációs folyamatokat veszünk át direkt 
vagy indirekt módon (Bergler–Six 1972). A pozitív sztereotípia (pl. az angolok 
udvariasak, az olaszok jól énekelnek, a németek pontosak) megkönnyítheti az al-
kalmazkodást, meggyorsíthatja a döntést. A negatív sztereotípia, ill. az előítélet 
azonban gátolhatja az eredményes kommunikációt. Az interkulturális sztereotípia 
vizsgálata Európában 2002-ben különös aktualitással bír. A felerősödött integrációs 
törekvések és politikai változások katalizátorként hatottak a nemzeti identitástudat 
erősödésére. Így az európai integráció nehezebb része nem a pénzügyi vagy jogi 
rendszerek különbözőségében vagy az államapparátus országonként eltérő szerve-
ződésében keresendő, hanem a kulturális sokszínűségben, értékrendbeli eltérésben 
és az ezekből adódó kommunikációs nehézségekben. 

A vizsgált győri vállalatnál a megkérdezettek 16,2%-a dolgozott is külföldön há-
rom hónapnál hosszabb ideig: német, osztrák, holland kollégákkal. A szerzett ta-
pasztalatok vegyesek: 33% nyilatkozott úgy, hogy szeret velük dolgozni; szintén 
33% úgy, hogy mindegy, milyen kultúrabelivel dolgozik; 22% szeret velük dolgoz-
ni, de megítélésük szerint vannak zavaró momentumok. Csupán egy válaszadó írta, 
hogy nem szeret külföldiekkel dolgozni, s egy sem jelölte meg azt a választ, hogy 
jobban szeret saját kultúrájához tartozókkal dolgozni. Tehát megállapítható, hogy 
minél nagyobb valakinek az interkulturális tapasztalata, annál türelmesebb az eset-
leges kommunikációs nehézségek iránt, annál zavartalanabb a kommunikáció. Ez 
pedig záloga az üzleti sikernek és a politikai békességnek egyaránt. 

Motiváció 

A kérdőívben szereplő kérdések harmadik csoportja a motivációval kapcsolatos. 
Arra kerestük a választ, hogy mi ösztönzi a vállalat megkérdezett dolgozóit a mun-
kában és a nyelvtanulásban. A kérdéscsoport első felében arra kértük őket, rangso-
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rolják az alábbi öt motiváló tényezőt ötjegyű skálán (a legjelentősebb kapjon ötöt, a 
legkevésbé jelentős egyet): pénz, magasabb fizetés, jutalom; nyilvános elismerés; 
előléptetés, státus; a feladatban rejlő kihívás, bizonyítani akarás; az önmegvalósítás 
lehetősége (5. ábra). 

5. ÁBRA 
Mi motiválja Ön szerint leginkább az ön kultúrájához tartozókat a munkában? 

(What Do You Think the Most Important Insentive of People of Your Own Culture 
in Working?) 
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Forrás: Kérdőívek 2002. 

A kérdés tehát nem csupán a megkérdezettre irányult, hanem általánosítva a saját 
kultúrájához tartozókra. A kialakult rangsorban a legfontosabbnak tartott motiváló 
tényező a pénz (3,7), amely az emberek többsége számára stratégiai jelentőségű: 
munkájuk értékét és mások általi értékelését tükrözi. Hiánya elégedetlenséget na-
gyobb erővel tud kiváltani, mint megléte elégedettséget. Ha elég sok van belőle, 
elveszíti motiváló erejét. Mivel a megkérdezettek fele a legfontosabb motivátornak 
tartja a pénzt, így ezt az elégedetlenség egyfajta jelének tekinthetjük a közvélemény 
szerint jól fizető cég alkalmazottai körében. A megbecsülési szükségletek fontossá-
gát jelzi az előléptetés, státus második helyre kerülése (2,9). A harmadik fontosnak 
tartott motiváló tényező, a bizonyítani akarás (2,8), illetve az önmegvalósítás lehe-
tősége (2,7) az a munkamotivációs ütőér, amely a 21. században rendkívüli fontos-
ságúvá vált. A nyilvános elismerést közel ilyen fontosnak tartják, hiszen kevés 
dolog motivál jobban, mint a dicséret. Az elismerés utáni vágy univerzális jelenség. 

A kérdéscsoport második fele a nyelvtanulás motivációira fókuszál. Egyesek azért 
tanulnak nyelveket, hogy nemzetközibbé váljanak, mások – épp ellenkezőleg – 
azért, hogy nemzeti azonosságukat megőrizzék. A nyelvtanulási motivációk tehát 
különfélék lehetnek: 

– Ideológiai – a domináns hatalom nyelvének ráerőltetése a kiszolgáltatott 
helyzetben levő népcsoportra; 
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– Önazonosság, identitástudat erősítése – különösen a kisebbségek esetében 
jellemző (pl. a wales-i nyelv reneszánsza Nagy-Britanniában); 

– A nyelvi és kulturális jogok megőrzésének szándéka – pl. a québec-i franci-
ák érdekében rendelet írja elő, hogy a francia nyelvű feliratoknak kétszer ak-
koráknak kell lenniük, mint az angol nyelvűeknek; 

– A sokszínűség megőrzésének és biztosításának a szándéka (pl. az EU nyelv-
politikai irányzata); 

– Formai követelményeknek, szakmai elvárásoknak való megfelelés kényszere 
(pl. bizonyos címek, diplomák, pozíciók, kvalifikációk elnyerése); 

– Nemzetközi érintkezés iránti igény – idegen kultúrák elsajátításának és sajá-
tunk megmutatásának igénye (Hidasi 2002, 10). 

Mi ösztönzi a vizsgált vállalatnál megkérdezetteket arra, hogy idegen nyelveket 
sajátítsanak el? A válaszokból az derül ki, hogy a felsorolt öt motiváló tényező 
közül a nyelvtanulás motiváltságában a munkahelyi lehetőséget tartja a többség a 
legfontosabbnak (35,7%). A kihívás (21,4%), a környezet motiváló ereje, illetve a 
munkahelyi kényszer (15,4 – 15,4%) mellett jelentős azok aránya is (11,9%), akiket 
a kultúra iránti érdeklődés mozgat. A szakmai elvárásoknak való megfelelés és a 
nemzetközi érintkezés iránti igény tehát a legfőbb hajtóerők a nyelvtanulásban. 
Érdekes tapasztalat egyrészt, hogy amíg a munkában a pénz motivál a legjobban, a 
nyelvtanulásban ez szempontként nem jelent meg; másrészt szerencsésen kapcsoló-
dik össze a vállalati és az egyéni érdek: a munkahely által felkínált lehetőség (a 
támogatott nyelvtanulás), illetve a vállalat nyelvtudás iránti igénye. 

A külföldi tulajdonos kultúrája által közvetített hatás 

A kérdések negyedik csoportja arra vonatkozott, milyen új elvárásoknak kell meg-
felelniük az alkalmazottaknak a külföldi tulajdonú cégeknél; a külföldi tulajdonos 
által képviselt kultúra milyen értékeket közvetít, mit eredményez (a viszonyítás 
alapja egyrészt az előző cégeknél szerzett tapasztalat lehet, hiszen a VAW zöldme-
zős beruházásként jött létre, illetve az itt szerzett multikulturális tapasztalat). A 
vizsgált cégnél bekövetkező tulajdonosváltástól várnak-e változást a megkérdezet-
tek, s ha igen, milyen jellegűt? 

Az első kérdésre – „A külföldi tulajdonos az Ön cégénél milyen interkulturális 
hatást közvetített?” – huszonhárom válaszlehetőséget soroltunk fel (András 1999, 
65), amelyek közül a megkérdezettek tetszés szerinti mennyiségben választhatták ki 
a szerintük legjellemzőbbeket a munka világából és a civil szférából (6. ábra). 

A civil szférában bekövetkező legjelentősebb hatásként a felsorolt válaszlehetősé-
gek közül (szokások átvétele; kapitalista szemléletmód; kulturális látókör bővülése; 
az ítélőképesség alakítása; igényesség; a gondolkodásmód változása) a gondolko-
dásmód változását jelölték meg a válaszadók. A munka világában bekövetkező 
operatív hatások közül (kötetlen munkaidő; szokások átvétele; a tulajdonos szoká-
sainak megfelelő viselkedés; normák átvétele; fegyelmezett, feszített munkatempó; 
technikák, módszerek megismerése, átvétele, alkalmazása) legtöbben a technikák, 
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módszerek átvételét, illetve a fegyelmezett, feszített munkatempót érzékelték válto-
zásként. A munka világában bekövetkező stratégiai hatások közül (központba kerül 
a PR-tevékenység; nemzetközi összehasonlítás; a cég iránti elkötelezettség elvárása; 
szakmai látókör bővülése; fokozott környezetvédelem; igényesség; fokozott egész-
ség- és munkavédelem; a cég igényes külső/belső megjelenése; fokozott elvárások 
teljesítése; profitszemlélet felerősödése) a profitszemlélet felerősödése mellett a 
fokozott elvárások teljesítése változott meg markánsan a megkérdezettek vélemé-
nye szerint. Megfigyelhetjük tehát, hogy a vállalat vezetésének nem csupán a tech-
nikák átvételét, hanem a sokkal nehezebben, időigényesebben formálható gondol-
kodásmód, fegyelmezettség, igényesség változását is sikerült elérnie az emberi 
erőforrás-menedzselés új módszereivel. 

6. ÁBRA 
A külföldi tulajdon az Ön cégénél milyen interkulturális hatást közvetített? 
(What Kind of Intercultural Effects Were Transmitted by Foreign Capital?) 

 Forrás: Kérdőívek 2002. 
 

A kérdéscsoport második fele a vizsgált cégnél bekövetkező jelentős, tervezett 
változással (tulajdonosváltás: német–osztrákról norvégra, hivatalos munkanyelv 
váltása németről angolra) kapcsolatos elvárásokra kérdez rá. Minden változás meg-
tervezése és bevezetése konfliktusokat hordoz magában. A változást célzó erőfeszí-
tések gyakran ellenállásba ütköznek, melynek oka lehet egyéni és szervezeti féle-
lem az újtól, az ismeretlentől; ragaszkodás a szokásokhoz; félreértés és bizalomhi-
ány, illetve a hatalmi pozíció féltése. A változással szembeni ellenállást – felmérve 
és megfelelő módszereket, stratégiát alkalmazva – le lehet győzni. A változások 
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mibenlétére tizenhárom válaszlehetőséget soroltunk fel, melyeket 1, 2 vagy 3 
számmal lehetett értékelni: 1, ha várhatóan rosszabb lesz a helyzet; 2, ha nem vár-
ható érzékelhető változás; 3, ha egyértelmű javulás várható (7. ábra). 

7. ÁBRA 
Az Ön cégénél bekövetkező tulajdonosváltástól Ön milyen változásokat vár? 

(What Kind of Changes Do You Expect from the Ownership Change  
of Your Company?) 
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Forrás: Kérdőívek 2002.  

Az ábra alapján látható, hogy a válaszadók egy része rosszabb helyzetre számít a 
munkahely biztonsága, a foglalkoztatottság és a belső légkör terén. Egyértelmű 
javulást várnak a vállalat eredményessége, a termékminőség, a piaci lehetőségek, a 
költségtudatosság, a továbbképzési lehetőségek és a szakmai tudás szempontjából. 
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Összegzés, következtetések 

1) A külföldi tulajdonú vállalatok a magyarországi tulajdonszerzéssel anyagilag is 
érdekeltté válnak az ország külső és belső biztonságában. A külföldi vállalatok 
jelenléte stabilizációs szerepet tölt be, így a nemzetbiztonsági stratégiának is 
egyik elemét jelentik. 

2) Bár több felmérés is azt igazolja, hogy a külföldi működőtőke-beruházások, 
illetve a magyar privatizáció sajátos, mindenekelőtt külföldi tőkebevonásra épí-
tő útja egyre kisebb támogatást élvez a közvéleményben, ugyanakkor a dunán-
túli városokban – így pl. a Győrött – élők sokkal pozitívabban viszonyulnak a 
nyugati befektetőkhöz, megtapasztalva a külföldi beruházások foglalkoztatási 
és jövedelemszerzési előnyeit. 

3) A magyar menedzsereket és alkalmazottakat a multikulturális gyakorlat, ta-
pasztalat, illetve nyelvtudás versenyképes munkaerővé teszi az EU-
országokban, illetve a világpiacon. 2004-re az EU tíz újabb államnak ajánlotta 
fel a csatlakozást, mely lehetőség és kihívás is egyben. A külföldi tulajdonú 
hazai vállalatok az interkulturális együttműködés „felkészítő műhelyei”. Fo-
lyamatos vizsgálatuk motiválhatja az újabb kutatásokat és a felsőoktatás gya-
korlat-központúbb átalakítását. 

4) A vizsgált külföldi tulajdonú cégnél a megkérdezettek úgy ítélték meg, hogy 
átalakult, bővült kulturális látószögük, megnövekedett a szakmai utazások le-
hetősége. A külföldi jelenlét – amely megnövekedett nyelvtudásigényt hoz ma-
gával – motiválja a nyelvtanulást, és az igény kielégítése érdekében szervezett 
vállalati kurzusok növelik a nyelvtanulás lehetőségét. 

5) Szükséges az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának növelése, valamint a szom-
szédos országok nyelveinek népszerűsítése. 

6) Az előítéletek tanulással csökkenthetők. Az oktatásnak jó esélyei vannak az 
interkulturális kommunikáció előítéletekből fakadó zavarainak leküzdésére. 
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KITEKINTŐ 

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS AZ EURÓPAI 
UNIÓ OKTATÁSPOLITIKÁJA 

(The European Social Fund and the Educational Policy of the 
European Union) 

FORGÁCS ANDRÁS 

Kulcsszavak:  

Európai Unió    Európai Szociális Alap    Foglalkoztatáspolitikai Irányelvek    Nemzeti Fejlesztési Terv    
oktatáspolitika    humánerőforrás-fejlesztés    egész életen át tartó tanulás 

Az elmúlt néhány év során az Európai Unió felfogásában az oktatáspolitika úm. felértékelődött, a közös-
ségi dokumentumokban az oktatást és a képzést olyan stratégiai ágazatnak tekintik, amely a humánerő-
forrás-fejlesztés pilléreként az Unió, illetve a tagállamok versenyképességének, kiegyensúlyozott társa-
dalmi, gazdasági fejlődésének nem csupán előfeltétele, hanem generálója is. A tanulmány elsődleges 
célja annak bemutatása, hogy az Európai Szociális Alap milyen formában támogatja, ill. támogathatja 
az oktatási, képzési rendszerek fejlesztését, korszerűsítését. A szerző ezzel összefüggésben vizsgálja azt is, 
hogy az uniós csatlakozás nyomán Magyarország számára milyen pótlólagos potenciális fejlesztési 
források nyílhatnak meg az oktatás, képzés területein, valamint, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv e tekin-
tetben milyen konkrét elgondolásokat tartalmaz. 

Bevezetés 

Az oktatáspolitika európai uniós felfogásában figyelemre méltó és minőségileg 
újszerű fejlemény, hogy az elmúlt 5–6 esztendőben született átfogó politikai, vala-
mint specifikusan az oktatási, szakképzési kérdéseknek szentelt közösségi doku-
mentumok, az oktatást és a képzést kivétel nélkül olyan stratégiai ágazatnak tekin-
tik, amely a humánerőforrás-fejlesztés pilléreként a Közösség és a tagállamok ver-
senyképességének, kiegyensúlyozott társadalmi, gazdasági fejlődésének nem csu-
pán előfeltétele, hanem motorja is. Ezzel összhangban, az oktatás, képzés helyzetét, 
feladatait, fejlesztési céljait mindenkor a gazdasági növekedés, a foglalkoztatáspoli-
tika és a szociálpolitika átfogó összefüggéseibe ágyazottan vizsgálják, ill. határoz-
zák meg.  

Egyértelműen kimutatható, hogy a Közösség vezető politikusai, csakúgy mint az 
Európai Bizottság és a tagállamok oktatási-képzési politikáját irányító felelős té-
nyezők – természetesen nem függetlenül az OECD, az UNESCO, a Világbank és 
más nemzetközi szervezetek, tudományos műhelyek égisze alatt az oktatás és kép-
zés gazdasági, társadalmi összefüggéseivel foglalkozó sok évtizedes és ma is folyta-
tódó széles körű empirikus és elméleti pedagógiai, szociológiai, közgazdasági kuta-
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tások eredményeitől és következtetéseitől – az oktatás és képzés minőségi, tartalmi, 
szervezeti aspektusaival és hatékonyságával kapcsolatos kérdéseket nem egyszerű-
en az oktatás vagy a pedagógia gyakran szűknek bizonyuló belső logikájából kiin-
dulva, egyfajta hagyományos felfogásban közelítik meg. Arra keresik és adják meg 
a válaszokat, hogy: 

1) figyelembe véve az Unió egészének és az egyes tagállamoknak a fejlettségét, 
a globalizáció, a tudásalapú társadalom építésének viszonyai között közös-
ségi szinten mi az oktatás és képzés helye, szerepe az EU nemzetközi ver-
senyképességének erősítésében;  

2) konkrétan milyen számszerűsíthető mennyiségi és minőségi követelmények-
nek kell a szektornak megfelelnie ahhoz, hogy a jelen viszonyok között a le-
hető leghatékonyabban hozzájáruljon a munkanélküliség, a társadalmi kire-
kesztődés leküzdéséhez, a társadalmi-gazdasági kohézió erősítéséhez; mi-
lyen kapcsolódások léteznek e szakmapolitikai szektorok között; 

3) közösségi szinten melyek lehetnek a legalkalmasabb, legcélravezetőbb esz-
közei, módszerei a közösen azonosított célok megvalósításának, melyek le-
hetnek a célok megvalósítását szolgáló közösségi támogatás formái, és mek-
kora lehet annak volumene?  

E kérdések napirendre kerülése vitán felül bizonyítja, hogy az oktatás, képzés sze-
repének, a közösségi politikákon belüli helyének a megítélésében egy új korszak 
köszöntött be. Ezúttal már nem csupán a közösségi oktatáspolitika stratégiai céljai-
nak újszerű megfogalmazásáról van szó, hanem megtörtént a stratégia artikulálása, 
azaz a megvalósítását szolgáló konkrét mennyiségi és minőségi célok kijelölése, 
továbbá a célok elérését biztosítani hívatott tetemes nagyságrendű közösségi támoga-
tási források azonosítása, oly módon, hogy az egyidejűleg ösztönzőleg hasson a közö-
sen elhatározott célok valóra váltását segítő nemzeti erőforrások mozgósítására is.  

A közösségi támogatási források érdemleges növelésére annál inkább is szükség 
volt, mert a kilencvenes évtized közepéig közvetlenül az oktatással, képzéssel (és 
ifjúságpolitikával) kapcsolatos kiadásokra az EU teljes költségvetésének mindössze 
0,3–0,5%-a jutott. Ezek az összegek pedig, szerény nagyságrendjüknél fogva nem 
lehettek alkalmasak az oktatás, képzés területén megfogalmazott nagyszabású kö-
zösségi fejlesztési elgondolások valóra váltásának ösztönzésére, ill. finanszírozására.  

Magától értetődően megfogalmazódott, hogy a valamennyi tagállamban és közös-
ségi szinten előtérbe került foglalkoztatáspolitikai, szociális gondok, feszültségek 
leküzdése, csakúgy, mint a nemzetközi gazdasági, tudományos „küzdőtéren” is 
versenyképes tudásalapú társadalom teljes körű kiépítése érdekében nem csupán a 
tagállamoknak kell fokozott erőfeszítéseket tenni az oktatási és képzési rendszerek 
fejlesztése, tartalmi megújítása, minőségének javítása tekintetében, hanem ezen 
célok valóra váltását az Európai Uniónak és intézményeinek a közösségi politikai 
célok artikulált megfogalmazásával, s számottevő pénzügyi forrásokkal is támogat-
nia, segítenie kell, továbbá ezeken a területeken közvetlenül is ösztönöznie, szer-
veznie kell a tagállamok közötti együttműködést, tapasztalat- és információcserét. 
Mindez egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy az Unió elérhesse a 2000. már-
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ciusi Lisszaboni csúcsértekezleten kitűzött stratégiai célját, nevezetesen, hogy a 
Közösség 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő térsé-
gévé váljon. 

Az EU végeredményben a Strukturális Alapokban, mindenekelőtt az Európai Szo-
ciális Alapról (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) szóló 
alapdokumentumokban fogalmazta, ill. jelölte meg a Közösség által „felvállalt” 
oktatási, szakképzési célokat és a megvalósításukat segítő finanszírozási forráso-
kat.1 Ez nagyságrendekkel megnövelte a fejlesztésre rendelkezésre bocsátható kö-
zösségi pénzügyi eszközöket. 

A továbbiakban a tanulmány érdemben elsősorban azzal kíván foglalkozni, hogy 
milyen formában támogatja, ill. támogathatja az Európai Szociális Alap2 az oktatá-
si, képzési rendszerek fejlesztését, korszerűsítését, illetve a rendszerek szereplőinek 
(pedagógusok, oktatók, tanulók, diákok) oktatását, képzését, továbbképzését, vala-
mint, hogy a tagállamok mindezidáig milyen módon hasznosították az ESZA-t az 
oktatási, képzési rendszer fejlesztésére. Ezzel összefüggésben rövid vizsgálat tár-
gyává tesszük, hogy Magyarország számára az uniós csatlakozás nyomán milyen 
pótlólagos potenciális fejlesztési források nyílhatnak meg az oktatás, képzés terüle-
tein, valamint, hogy ez ideig a közösségi erőforrások igénybevételére kidolgozott 
Nemzeti Fejlesztési Terv e tekintetben milyen konkrét elgondolásokat tartalmaz. 

Az oktatás és a szakképzés helye, szerepe az Európai Szociális Alap 
céljainak a megvalósításában 

Az Európai Szociális Alap (ESZA) mintegy négy évtizedes története jól példázza 
a humánerőforrás-fejlesztés tartalmával és jelentőségével kapcsolatos közösségi 
felfogás alakulásának irányát és dinamikáját. Az alap tevékenysége már a kezdetek-
től fogva közvetlenül kapcsolódott a képzéshez, hiszen a Római Szerződés az 
ESZA egyik kiemelt feladatát a munkavállalók szakmai és földrajzi mobilitását 
segítő át- és továbbképzések  támogatásában jelölte meg. A támogatás azonban csak 
a felnőttképzésben érintett aktív munkavállalók viszonylag korlátozott célcsoportját 
ölelte fel, s nem terjedt ki pl. sem a munkanélkülivé vált munkavállalókra, sem az 
iskolából kikerült szakképzetlen fiatalokra, vagy éppenséggel figyelmen kívül 
hagyta a tartós munkanélkülieket, a gazdasági, technológiai változások okán mun-
kanélküliséggel fenyegetett, s a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek különösen 
kitett különböző társadalmi, etnikai csoportokat. Annak idején gyakorlatilag fel sem 
merülhetett, hogy a kizárólagosan nemzeti hatáskörbe tartozó oktatási3 rendszerek 
(köz- és felsőoktatás), valamint azok szereplői (tanulók, diákok, pedagógusok, 
oktatási döntéshozók stb.) az ESZA forrásaiból közvetlenül közösségi támogatás-
ban részesüljenek, és ezáltal ilyen vagy olyan formában tulajdonképpen a közösségi 
szabályozás alanyaivá váljanak.  

A Közösség belső gazdasági-társadalmi viszonyaiban bekövetkezett kedvezőtlen 
folyamatok, az EU gazdaságilag elmaradottabb államokkal történt kibővülése, va-
lamint az éleződő nemzetközi gazdasági versengés együttes hatására került sor az 
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ESZA sorozatos reformjaira (1971, 1977, 1988, 1993, 1999). Ezek a reformok – 
mintegy visszatükrözve a humán erőforrások fejlesztésének stratégiai jelentőségéről 
vallott mértékadó tudományos nézetek fokozatos térhódítását és közösségi szintű 
befogadását – egyfelől fokozatosan növelték az ESZA rendelkezésére bocsátott 
közösségi források nagyságrendjét, másfelől szélesítve és gazdagítva tevékenységi 
körét lépésről-lépésre az ESZA középpontjába helyezték a gazdasági-társadalmi 
kohézió erősítésére hívatott ún. aktív munkaerő-piaci beavatkozásokat, köztük az 
oktatási, képzési tevékenységek támogatását. Innen már csupán egy lépés volt az ok-
tatási és képzési rendszerek fejlesztésének önálló fejlesztési célként, ún. tevékenységi 
területként történő támogatása.  

E nagy horderejű és újszerű szemléletváltás alátámasztására 1999 tavaszán az EU 
állam és kormányfőinek berlini találkozóján született döntés arról, hogy az 1997. 
évi Amszterdami Csúcsértekezleten megfogalmazott Európai Foglalkoztatási Stra-
tégia céljainak megvalósítását kitüntetetten szolgálni hívatott Európai Szociális 
Alap forrásait ezentúl nem csak szigorúan foglalkoztatáspolitikai célokra, hanem 
közvetlenül az oktatási, képzési rendszerek fejlesztésére is igénybe lehet venni. 
Arról is döntés született, hogy a különböző közösségi fejlesztési források (Struktu-
rális Alapok, Kohéziós Alap, közösségi oktatási, szakképzési akcióprogramok, K+F 
keretprogramok stb.) összehangolt felhasználása révén fokozottabban biztosítani 
kell a Közösség által finanszírozott programok szinergikus, azaz egymást kölcsönö-
sen erősítő és kiegészítő hatását4.  

Rendkívül jelentős nagyságrendű közösségi források allokálásáról született dön-
tés, hiszen az új programozási időszak (2000–2006) hét esztendejében a strukturális 
politika rendelkezésére álló 195,01 Mrd euró nagyságrendű közösségi támogatási 
alapok kereken 1/3-át, azaz mintegy 60 Mrd eurót szántak az Európai Szociális 
Alap által támogatott tevékenységek finanszírozására. 

Az Európai Szociális Alap feladatai az oktatás, képzés terén a  
2000–2006-os programozási időszakban 

Az Európai Szociális Alap 1960-ban történt létrehozásától kezdve – a munkavál-
lalók szakmai, földrajzi mobilitását segítendő – kiemelt figyelmet fordított a mun-
kavállalók szakmai át- és továbbképzésére, ám nem foglalkozott átfogóan az okta-
tás és képzés foglalkoztatáspolitikai implikációival, még kevésbé biztosított célzot-
tan közösségi forrásokat az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésére. Az 
ESZA mintegy négy évtizedes történetében, a 2000–2006 közötti időszakra vonat-
kozó tanácsi rendeletben5 fogalmazódik meg első ízben önálló célként és karaktere-
sen az oktatási és a szakképzési politikák és rendszerek korszerűsítésének kiemelt 
támogatása. A Rendelet 2. cikkének c. pontja értelmében az ESZA támogatja az 
„oktatás és a szakképzés fejlesztését”, továbbá „az egész életen át tartó tanulás 
részeként a munkaerőpiacra jutást és munkaerő-piaci integrációt, a foglalkoztatha-
tóság javítását, valamint a munkahelyi mobilitást”. A Rendelet 3. cikke konkrétan is 
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felsorolja az oktatás és szakképzés területén az Alap által támogatott tevékenysége-
ket. Így többek között, külön kiemeli: 

– a kötelező iskoláztatás ( alapképzés és oktatás) fejlesztését, 
– a pedagógusok, oktatók, szakoktatók továbbképzését,  
– a tanoncképzést, 
– a pályaorientáció és tanácsadás fejlesztését, 
– a vállalkozások és az oktatási, szakképzési és az idevágó kutatásokkal foglal-

kozó intézmények közötti kapcsolatok fejlesztését,  
– a kutatóhelyeken a posztgraduális jellegű továbbképzéseket vezetők és műsza-

ki szakemberek számára.  
A Rendelet nem hagy kétséget abban a tekintetben, hogy az oktatási, képzési te-

vékenységek támogatásának egyértelmű célja az ESZA által megfogalmazott átfogó 
célkitűzések megvalósításának segítése.6 

Az oktatási-képzési rendszerek fejlesztésének támogatása önálló célként (tevé-
kenységi területként) történt megjelenése természetesen a legkevésbé sem jelenthet-
te azt, hogy az ESZA rendeletben kiemelt további négy, ún. tevékenységi terület-
nek, nevezetesen  

1) az aktív munkaerő-piaci politikák támogatásának, 
2) a kirekesztés elleni küzdelem jegyében az egyenlő esélyek biztosításának a 

munkaerőpiacra történő belépés terén,  
3)  a vállalkozói készségek, a munkaerő és a munkaszervezetek alkalmazkodó- és 

innováció-képessége fejlesztésének,  
4) továbbá a nők munkaerő-piaci részvételi esélyei javításának7 

ne lennének rendkívül komoly relevanciái az oktatás és a képzés szempontjából. 
Más szóval a tág értelemben vett oktatás és képzés rendelkezésére álló eszközök és 
intézmények változatos és széles skálája igen hatékonyan képes segíteni valameny-
nyi tevékenységi terület vonatkozásában a megfogalmazott szakpolitikai célok 
megvalósítását, sőt, az oktatási, szakképzési rendszerek fejlesztése minőségének 
javítása tulajdonképpen a Közösség foglalkoztatás-stratégiai céljainak valóra váltá-
sára szolgáló „eszköztár” szerves és nélkülözhetetlen, semmivel sem helyettesíthető 
tartozéka.  

A nők munkába állítását, munkaerő-piaci esélyeik javítását (5. tevékenységi terü-
let) csakúgy, mint a kirekesztődés elleni küzdelmet (2. tevékenységi terület) igen 
hatékonyan és közvetlenül segítheti az iskoláskor előtti oktatás (óvoda) fejlesztése 
és kiterjesztése. Az iskolai lemorzsolódás csökkentésének pedig a fiatalok munka-
erő-piaci (és társadalmi) integrációja szempontjából (is) vitális jelentősége van. Az 
is teljesen nyilvánvaló, hogy a munkaerő képzettségének javítása elengedhetetlen 
feltétele a munkavállalók alkalmazkodóképessége, szakmai, földrajzi mobilitása 
növelésének (4. tevékenységi terület). A képzés, továbbképzés különböző formái-
nak alkalmazása nélkül ugyanis el sem képzelhető a munkavállalók és a vállalatok 
alkalmazkodóképességének javítása. 
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E néhány kiragadott példa is bizonyítja az oktatás, szakképzés és a foglalkoztatás-
politika közötti szoros kölcsönös kapcsolatot, hiszen az ún. aktív foglalkoztatási 
eszközök zöme közvetlenül, vagy közvetve oktatási, képzési jellegű. 

A Tanács 2001-ben külön Állásfoglalásban8 is felhívta a figyelmet az oktatás és 
szakképzési politika fontosságára az Európai Foglalkoztatási Stratégia szempontjá-
ból. Az Állásfoglalás hangsúlyozza az oktatáspolitika össztársadalmi kontextusba 
ágyazásának fontosságát, s ennek kapcsán megerősíti az európai oktatási és képzési 
rendszerek jövendő konkrét céljairól szóló jelentésben és az annak alapján készült 
ún. részletes munkaprogramban (Report from the Education… 2001; Detailed Work 
Programme… 2002) megfogalmazott hármas célkitűzést, nevezetesen: az oktatási 
és képzési rendszerek hatékonyságának javítása (1), az oktatási és a képzési rend-
szerekhez történő széles körű hozzáférés megkönnyítése (2), az oktatási képzési 
rendszerek nyitottá tétele (3), és a foglalkoztatási stratégiában megjelölt célok egy-
mást feltételező és kölcsönösen kiegészítő jellegét.  

Az éves Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalak és az oktatás, képzés 

Az oktatás és szakképzés stratégiai szerepével és a szakpolitikák közötti koheren-
cia szükségességével kapcsolatos közösségi felfogás megerősítését jelentették az 
1998 óta évente közreadott ún. Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalakban 1999 óta 
mind nyomatékosabban megfogalmazódó elvárások. Az Irányvonalak ugyanis egy-
fajta vezérfonalként, elvi és gyakorlati iránymutatásként szolgálnak a tagállamok 
számára a foglakoztatási stratégia céljainak nemzeti keretek közötti megvalósításá-
nak konkrét programját tartalmazó ún. éves Nemzeti Akcióprogram (NAP) elkészí-
téséhez, csakúgy, mint a NAP-ok végrehajtásának közösségi szintű értékeléséhez.  

Az Irányvonalakba 2001-től gyakorlatilag beépültek a Lisszaboni Csúcsértekezlet 
döntései nyomán a Közösség oktatáspolitikai gyakorlatának újszerű vonásai, noha 
pl. az. egész életen át tartó tanulás ügye már 1999 óta szerepel az irányvonalakban. 
A 2001. évi Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalakban9 azonban első ízben fogalma-
zódott meg horizontális, azaz valamennyi (4), ún. pillér alá sorolt konkrét fejlesztési 
célban megjelenítendő feladatként az egész életen át tartó tanulás stratégiája10 al-
kalmazásának követelménye. Ez egyértelművé tette, hogy a Tanács felfogása sze-
rint az egész életen át tartó tanulásnak mind a négy pillérben (foglalkoztathatóság, 
alkalmazkodóképesség, vállalkozói készség javítása, nők és a férfiak közötti esély-
egyenlőség előmozdítása) megjelölt célok elérésében érdemi szerephez kell jutnia. 

Az Irányvonalakat felvezető Tanácsi határozat külön is felhívja a figyelmet arra, 
hogy az Irányvonalak gyakorlati megvalósításának menetében – azaz a NAP-okban 
– a tagállamoknak törekedniük kell a Lisszaboni Csúcsértekezlet döntéseiben ki-
emelt oktatáspolitikai prioritásokkal (az alapfokú, a közép- és a felsőoktatási rend-
szerek, továbbá a továbbtanulás és -képzés fejlesztése oktatási és képzési rendszere-
inek fejlesztése, az emberi erőforrások fejlesztésére fordított éves kiadások lényeges 
növelése stb.) való összhang és konzisztencia biztosítására. 
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Ha sorra vesszük az Irányvonalak négy pillére alatt megfogalmazott célokat, lép-
ten-nyomon olyan konkrét feladatokba „ütközünk”, amelyek megvalósításában az 
oktatási-képzési rendszerekre számottevő feladatok hárulnak. Íme néhány példa: 

A foglalkoztathatóság növelése (I. pillér) 
Mind a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci visszaillesztése, mind az idősek 

aktív támogatása, illetve a munkaerő-piaci igények teljesebb kielégítése, valamint a 
diszkrimináció elleni küzdelem is, az „aktív intézkedések” részeként számos okta-
tás-képzési természetű tevékenységet feltételez.  

Az alkalmazkodókészség fejlesztése és a munkahelyteremtés (II. pillér)  
Hasonlóképpen, közvetlenül kapcsolódik az oktatás és képzés a II. pillér alatt 

megfogalmazott célokhoz. Mind az új vállalkozások alapításának megkönnyítésére, 
mind a tudásalapú szektorokban új munkahelyek létrehozására, mind a helyi foglal-
koztatási lehetőségek növelésére vonatkozó célok megvalósításának vannak oktatá-
si-képzési vonzatai. 

A vállalkozások és alkalmazottaik alkalmazkodókészségének ösztönzése (III. pillér) 
Hatványozottan igaz ez a III. pillér keretében megfogalmazott konkrét célkitűzé-

sek esetében, mind a munkahelyi szervezet rugalmasságának növeléséhez, mind a 
vállalatokon belül az új technológiák meghonosításához az oktatás és képzés esz-
közrendszerének az intenzív igénybevételével vezet az út. 

Férfiak és nők közötti esélyegyenlőség erősítése (IV. pillér) 
Tulajdonképpen még a IV. pillérnek is lehetnek, sőt vannak is konkrét oktatási, 

képzési összefüggései, hiszen az iskolai nevelésben folyamatosan figyelmet kell 
szentelni a nemek közötti egyenlő esélyek kérdésének. Emellett a többi három pillér 
keretei között megvalósuló oktatási, képzési programok lebonyolításakor, a gyakor-
latban mindenkor kötelező érvényesíteni a nemek közötti egyenlő esélyek elvét. 

 
Természetesen, az egész életen át tartó tanulás szemléletének keretei között meg-

fogalmazott, csakúgy, mint az egyes irányvonalak gyakorlati céljainak megvalósítá-
sát szolgáló oktatási-szakképzési fejlesztések tervezése és kivitelezése során mesz-
szemenően figyelembe kell venni az Irányelvekben megfogalmazott olyan egyéb 
általános szempontok érvényesítését is, mint a regionalizmus, vagy a szociális part-
nerekkel történő folyamatos egyeztetés. 

A 2002. évi Foglalkoztatási Irányvonalak11 tovább megy a 2001. évi Irányvonalak 
által megkezdett úton. Igen szemléletesen érzékelteti az oktatás, képzés, illetve a 
foglalkoztatáspolitika és a társadalmi, gazdasági kohézió közötti szoros kapcsoló-
dásról a Közösség és a tagállamok között e téren kialakítandó együttműködés mun-
ka- és felelősség-megosztás jellegéről, tartalmáról vallott uniós szintű gondolkodás 
fejlődésének irányát .  

Egyfelől – a 2001. évi Irányvonalakhoz hasonlóan – önálló, ún. horizontális célki-
tűzésként igényli12, hogy a tagállamok átfogó és koherens stratégiát dolgozzanak ki 
az egész életen át történő tanulás szemléletének a megvalósítására. Felszólítja a 
tagállamokat, hogy tűzzenek ki konkrét nemzeti célokat a humán erőforrásokba 
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történő beruházások növelésére, az oktatás, képzés fejlesztésére, s folyamatosan 
kísérjék figyelemmel a célok megvalósításának menetét.  

Másfelől, a tervezet már nem éri be az európai oktatási és képzési rendszerek kor-
szerűsítése fontosságának, az egész életen át tartó tanulás átfogó fejlesztése szüksé-
gességének hangoztatásával, hanem a korábbiaknál lényegesen konkrétabban meg-
jelöli a támogatható tevékenységek körét, sőt számszerűsített fejlesztési célokat is 
meghatároz az oktatás-képzés területén. A dokumentum a foglalkoztatási stratégia 
keretei között a támogatható tevékenységek és fejlesztési célok rendkívül gazdag és 
sokszínű „választékát” vonultatja fel. Ezzel lehetőséget biztosít valamennyi tagál-
lam számára, hogy saját adottságaiból, lehetőségeiből és igényeiből kiindulva hatá-
rozza meg az ESZA források specifikus nemzeti fejlesztési célokra történő felhasz-
nálását az oktatás, képzés területein. 

A Foglalkoztathatóság javítása címet viselő I. fejezet (a foglalkoztatási stratégia 
ún. 1. pillére) kiemelt figyelmet szentel az egész életen át tartó tanulás szellemében 
az új munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek, szakképzettség kialakításá-
nak. Hangsúlyozza, hogy a „hatékony és jól működő, s a munkaerő-piaci igényekre 
reagálni képes oktatási és képzési rendszernek kulcsszerepe van” a tudásalapú tár-
sadalom feltételeinek megteremtésében, a foglalkoztatás szintjének és minőségének 
a javításában. Ezzel összefüggésben pl. nyomatékkal szól a színvonalas alapképzés, 
a tananyagfejlesztés, a pályaorientáció és tanácsadás, az iskolai lemorzsolódás 
csökkentésének, a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok támogatásának fontosságá-
ról. Rámutat továbbá a felnőttképzésben részt vevő felnőttkorúak (25–64 év közöt-
tiek) – ideértve tehát az idősebb munkavállalókat is – aránya növelésének a jelentő-
ségére, ezen belül a felnőtt írástudatlanság felszámolásának, a munka melletti át- és 
továbbképzés, s a helyi multifunkcionális tanulási központok kialakításának fontos-
ságára. Elengedhetetlennek tartja a szociális partnerek bevonását a célok kijelölésé-
be, azok megvalósítási menetébe. Kiemelt feladatként fogalmazza meg valamennyi 
tagállam számára az oktatásból és a képzésből kirekesztődött, vagy a kirekesztődés 
veszélyének kitett hátrányos helyzetű egyének, társadalmi csoportok integrálását, 
különös tekintettel a fogyatékkal élőkre, a nemzeti kisebbségekre, a migráns mun-
kavállalókra.  

Konkrét célként jelöli meg a tagállamok számára a középiskolai végzettséggel 
nem rendelkező 18–24 életév közötti fiatalok számának 50%-kal  való csökkentését 
2010-ig, valamennyi iskola számára Internet hozzáférés biztosítását 2002 végéig, 
valamint azt, hogy valamennyi pedagógus megszerezze a korszerű számítástechni-
kai eszközök használatához és alkalmazásához szükséges ismereteket és készsége-
ket, továbbá a munkanélküliek legalább 20%-a részére szervezett oktatási, képzési 
lehetőség biztosítását, mindenekelőtt a számítástechnika területén. 

A tervezet további fejezetei (II. pillér: Vállalkozói készségek fejlesztése, III. pil-
lér: Munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének javítása, IV. pillér: 
Férfiak és nők esélyegyenlőségének erősítése) is bővelkednek olyan célokkal, fel-
adatokkal, amelyek kivitelezése és megoldása elsősorban az oktatási, képzési rend-
szerekre hárul. 
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A Tanács, mintegy tovább artikulálva határozatát, az egyes tagállamok címére 
konkrét ajánlásokat is megfogalmazott a foglalkoztatási stratégia nemzeti keretek 
között megvalósítandó időszerű feladataira vonatkozóan13. Ezen ajánlás 14. pontja 
általánosságban újólag kiemeli az egész életet átfogó oktatás és képzés koherens 
programja kidolgozásának szükségességét, s megvalósítása érdekében sürgeti vala-
mennyi érintett szereplő bevonásának (állam, vállalkozások, egyén, civil szféra, 
szociális partnerek stb.) bekapcsolásának fontosságát. 

Ma már elmondható, hogy a tág értelemben vett oktatás, képzés az egész életen át 
tartó tanulás stratégiájának „képében” immár az Unió foglalkoztatáspolitikai koncep-
ciójának és gyakorlatának szerves részévé vált. Ilyenformán az Európai Foglakoztatá-
si Stratégia megvalósítását szolgáló Európai Szociális Alap forrásai minden olyan 
esetben támogathatják az oktatási és képzési rendszerek fejlesztését, ha azok a mun-
kaerőpiac jobb működését, az egyének foglalkoztathatóságának javítását szolgálják. 

A Foglalkoztatáspolitikai Irányvonalak gyakorlati végrehajtásának 
tapasztalatai a tagállamokban az oktatás, képzés terén 

A Bizottság által 2001 legelején készített előzetes összesítés arról tanúskodik, 
hogy a tagállamok a nemzeti foglalkoztatási stratégiájuk keretében kiemelt fontos-
ságot tulajdonítanak az egész életen át tartó tanulás támogatásának: a 2000–2006 
közötti tervezési periódusban a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervek (NAP) kereté-
ben az ESZA rendelkezésére álló mintegy 60 Mrd euró 20%-át (12 Mrd eurót) 
tervezik majd az egész életen át tartó tanulást szolgáló programok finanszírozására 
fordítani (Communication from the Comission… 2001). 

A 2000. évi Irányvonalak végrehajtása és az oktatás, képzés 

Az Európai Bizottság az ESZA történetében először 2001 tavaszán két külön je-
lentésben is elemezte (European Report… 2001a; 2001b), hogy a tagállamok 2000. 
évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterveiben (NAP) milyen konkrét tevékenységek 
formájában jelent meg az oktatás és a szakképzés támogatása, továbbá azt, hogy 
milyen mértékben és formában jelenítették meg nemzeti akcióterveikben az Irány-
vonalakban és egyéb kiemelt közösségi dokumentumban az oktatási, és képzési 
rendszerek fejlesztésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat. A terjedelmes 
jelentések több figyelemre méltó tanulsággal is szolgálnak. Igen szemléletes módon 
rávilágítanak az oktatás és képzés valamint a foglalkoztatáspolitika közötti szoros 
és sokrétű kapcsolódásra, s az Európai Tanács idevágó lisszaboni döntéseire hivat-
kozva megerősítik, hogy az egész életen át tartó tanulást a Foglalkoztatási Irányvo-
nalak egyik kiemelt prioritásának kell tekinteni.  

A Bizottság a tagállamok jelentéseinek kritikus elemzése alapján arra a következ-
tetésre jutott, hogy a tagállami beszámolók „kevés konkrét intézkedést tartalmaznak 
az oktatás általános minőségének javítására”, továbbá, hogy „a tagállamok többsége 
továbbra sem rendelkezik olyan koherens oktatási, képzési stratégiával, amely szer-
ves egységbe fogná össze az egyes oktatási, képzési rendszereket, s előmozdítaná a 
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formális és informális tanulás ügyét” (European Report... 2001b). Mindazonáltal a 
Bizottság elismeri, hogy a nemzeti foglalkoztatási akciótervek számos újszerű kez-
deményezést, intézkedést tartalmaznak az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, a 
munka melletti olyan képzések ösztönzésére, amelyek az új technológiák, a szakmai 
készségek és ismeretek elsajátítását, a szakképzettségek elismerését támogatják. 

A jelentések részletesen ismertetik a 2000. évi Foglalkoztatási Irányvonalak kife-
jezetten, vagy elsődlegesen az oktatáshoz, képzéshez kapcsolódó irányvonalainak 
megvalósítására hozott tagállami intézkedéseket. Mindenekelőtt a 6. (az egész éle-
ten át tartó tanulás megvalósítását szolgáló intézkedések), a 7. (az oktatási rendsze-
rek javítása az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében), a 8. (a tanulási és 
szakképzési rendszerek korszerűsítése az új technológiák alkalmazását segítő kész-
ségek és szakismeret elsajátítására), a 11. (a vállalkozó készségeket szolgáló képzé-
sek fejlesztése) a 15. és 17. ( a vállalkozásokon belüli képzések előmozdítása a 
szociális partnerek támogatásával és pénzügyi ösztönzők alkalmazásával) intézke-
dések jelentik ezt a kört. Az irányvonalak oktatási, képzési vonatkozásainak gya-
korlati megvalósításáról szóló jelentések számos, a magyar viszonyok között adap-
tálható megoldásokat, konkrét intézkedéseket tartalmaznak. 

A 2001. évi Foglalkoztatáspolitikai Irányelvek végrehajtásának értékelésével fog-
lalkozó, minap nyilvánosságra hozott 2002. évi Foglalkoztatáspolitikai Jelentés első 
változatában (Communication from the Commission… 2002) külön is kitér az egész 
életen át tartó tanulás „horizontális célkitűzésének” a megvalósítása terén 2001-ben 
elért eredményekre. A Bizottság összességében úgy véli, hogy a tagállamok a be-
számolási időszakban „előrehaladást értek el az egész életen át tartó tanulás straté-
giájának kidolgozásában, ám a stratégia teljes körű végrehajtása még várat magára” 
(Communication from the Commission… 2002). A jelentés ezzel összefüggésben 
kiemeli a foglalkoztatáspolitika és az egész életen tartó tanulás stratégiái közötti 
koherencia némi javulását, de változatlanul hiányolja az oktatási és képzési rend-
szerekből a munkaerőpiacra történő átmenet kérdéseinek komplex kezelését. A 
jelentés kedvező fejleménynek ítéli, hogy számos tagállam növelte a humán erőfor-
rásokba eszközölt befektetések nagyságrendjét, továbbá, hogy indikátorok alkalma-
zásával méri az oktatás különböző szintjeiben való részvétel és a teljesítmények 
szintjét. Ugyanakkor aggodalommal szól arról, hogy noha a 25–84 év közötti fel-
nőtt korcsoportban érzékelhetően növekedett az oktatásban, képzésben résztvevők 
aránya (az 1997. évi 5,8%-ról 2001-ben 8,4%-ra), túlságosan nagyok a különbségek 
a képzésben történő részvétel arányait tekintve a képzettség szintje és az életkor 
szerint. A dokumentum ezért a tagállamoktól erőteljesebb intézkedéseket vár annak 
érdekében, hogy sikerüljön elérni a lakosság alacsonyabb képzettségű és tanulásra 
kevésbé hajlamos csoportjainak a képzésbe történő bekapcsolódását. A jelentés 
önálló táblázatba foglalva külön is értékeli a tagállamok 2001. évi teljesítményét az 
egész életen át tartó tanulás stratégiájának kidolgozása és megvalósítása terén. 

Összességében úgy tűnik, hogy a Lisszaboni Csúcsértekezleten elfogadott humán-
erőforrás-fejlesztési politika, tengelyében az egész életen át tartó tanulás koncepció-
jával, ha fokozatosan is, de immáron szervesen beépül a Közösség foglalkoztatás-
politikai stratégiájába. 
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Az oktatás-szakképzés és Magyarország uniós csatlakozása 

Az Európai Unió, mint fentebb láttuk, az elmúlt néhány esztendő során lépésről 
lépésre újrafogalmazta az oktatással és képzéssel kapcsolatos közösségi politika 
cél- és eszközrendszerét, s ehhez a tagállamok együttműködése érdekében hozzálá-
tott új keretek kialakításához. Előre lehet látni, hogy ezek a fejlemények a csatlako-
zás után Magyarország elé merőben új követelményeket állítanak, amelyek megis-
merésére és teljesítésére jó előre fel kell készülni. Ugyanis ezen a területen az 
együttműködés várható további elmélyítése, amely – a tagállamoknak az oktatás 
tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó, s az EU-ról szóló, szerződésben 
rögzített kizárólagos kompetenciájának sérelme nélkül – a Közösség által megfo-
galmazott oktatáspolitikai stratégiához történő alkalmazkodáson túlmenően magá-
ban foglalja majd konkrét mennyiségi és minőségi oktatási, képzési célok nemzeti 
keretek között vállalt módozatainak vállalt ütemezés szerinti megvalósítását, vala-
mint az eredmények közös értékelését, minőségileg új feladatok elé állítja az okta-
tás-képzés kérdéseiért felelős kormányzati szerveket, szakmai testületeket14. 

Aligha vitatható, pl., hogy az egész életen át tartó tanulás európai stratégiájának 
elvei és kialakulóban lévő tagállami gyakorlata iránymutató lehet a hazai oktatás, 
képzés napirenden lévő korszerűsítéséhez. E stratégia hazai viszonyokra történő 
adaptálását szolgáló koherens politika kimunkálása és a gyakorlatba történő átülte-
tése azonban nem egyszerűen további szellemi, anyagi erőforrások mozgósítását 
igényli majd, hanem sok tekintetben újszerű együttgondolkodást és cselekvést kö-
vetel az érintett kormányzati szervektől, szakemberektől, társadalmi és szakmai 
szervezetektől, sőt a társadalom egészétől. 

A magyar oktatásügy és a Strukturális Alapok 

Az uniós csatlakozás kapcsán a magyar oktatásügy számára talán az egyik legna-
gyobb kihívást az jelenti, hogy miképpen lesz képes az ágazat hatékonyan élni az 
EU Strukturális Alapjai – az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap (ERFA) – által finanszírozott átfogó fejlesztési programok 
végrehajtásában való részvétel lehetőségeivel. Más szóval, miképpen tud majd az 
oktatásügy a legeredményesebben hozzájárulni a Strukturális Alapok által kiemel-
ten támogatott nemzeti fejlesztési célok (társadalmi-gazdasági kohézió erősítése, a 
versenyképesség, a foglalkoztathatóság javítása stb.) megvalósításához, egyidejűleg 
szolgálva saját folyamatos megújulását, fejlődését és gyarapodását.  

Bizonyos, hogy az Alapok révén Magyarország olyan addicionális fejlesztési for-
rásokhoz jut majd, ami kivételesen kedvező feltételeket kínál a magyar közoktatás-, 
szakképzési és felsőoktatás-politika cél- és eszközrendszerének a közösségi elvárá-
soknak (is) megfelelő új, előremutató elemekkel való gazdagítására. Ugyanis, az 
EU strukturális politikája által megfogalmazott és a jelenlegi magyar oktatáspolitika 
számára részben újszerű szakmapolitikai feladatokkal, követelményekkel egyidejű-
leg rendelkezésre állnak majd a teljesítésükhöz szükséges pótlólagos források. 
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(Gondoljunk csak pl. az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai viszonyok-
ra történő adaptálásából és a gyakorlatba történő átültetéséből fakadó szerteágazó 
előnyökre.)  

Ha figyelembe vesszük továbbá, hogy az oktatásügy fejlesztése számára a hazai 
erőforrások számottevő bővítésének (mindenekelőtt a GDP-ből és a költségvetésből 
való részesedési arány lényeges növelésének) objektív gazdasági, költségvetési és 
tegyük hozzá politikai korlátjai, akadályai vannak és lesznek a jövőben is, nem 
lehet túlbecsülni a szektor fejlesztése szempontjából a Strukturális Alapok addicio-
nális forrásaihoz való teljes körű hozzáférés fontosságát. Ráadásul, a csatlakozás 
révén a források bővítésére éppen azokon a területeken (is) kínálkozik majd valós 
lehetőség, amelyeken a hazai ráfordítások növelésének nem egyszer politikai-
lélektani korlátjai is vannak15, s amelyek viszont kifejezetten felértékelik az ágazat 
helyét és szerepét a társadalmi, gazdasági integráció, a felzárkóztatás, az esélyte-
remtés, a munkaerő alkalmazkodó képességének a javítása szempontjából. Ezekből 
következően, az Alapok hatékony kezelésére történő alapos és sokoldalú felkészü-
lésnek az oktatásügy, de nemkülönben az ország egésze számára mind szakmapoli-
tikai okokból, mind a fejlesztési forrásbővítési lehetőségek szempontjából kiemel-
kedő jelentősége van16. 

Az Oktatási Minisztérium helye és szerepe a kormányzat strukturális 
politikájában, az oktatás, szakképzés a Nemzeti Fejlesztési Tervben 

Az Oktatási Minisztérium, mint a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, kutatás-
fejlesztés irányításáért felelős tárca mindenkor a humánerőforrás-fejlesztési kor-
mányzati politika formálásának és kivitelezésének  természetes, magától értetődő, 
egyben megkerülhetetlen tényezője.  

Szakmailag, politikailag soha nem is képezte vita tárgyát, hogy az ország ver-
senyképességének javításában, a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésében az 
ágazatnak kitüntetett szerepe van.17 Ez azonban nem jelentette a tárca automatikus 
bekapcsolását a strukturális- és fejlesztéspolitika uniós kapcsolódásait érintő kor-
mányzati munkálatokba. Ma már azonban elmondható, hogy minden vonatkozásban 
megteremtődtek az Oktatási Minisztérium aktív szerepvállalásának, a szektor rész-
vételének alapvető jogszabályi és szakpolitikai garanciái a strukturális politika, ezen 
belül a foglalkoztatáspolitika, a regionális fejlesztés és a szociálpolitika valamennyi 
lényeges területén. A tulajdonképpeni feladat immáron a politika részleteinek ki-
munkálásához és gyakorlati kivitelezéséhez szükséges személyi, szervezeti-
jogszabályi és tárgyi-pénzügyi feltételek megteremtése.  

Az első jelentős lépést ebben a tekintetben a 2073/1999 (IV.23.) sz. Kormányha-
tározat elfogadása jelentette, amikor is az Európai Szociális Alap kezelése kapcsán 
az OM társfelelősi szerepet kapott. Ezt követően lényegében a kormányzati politika 
minden szintjén egyetemesen elfogadottá vált az oktatási tárca tevőleges részvétele 
a strukturális politika hazai szakmai, jogi és adminisztratív kereteinek a kialakításá-
ban, s majdani végrehajtásában.  
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Az Alapok kezelésére történő általános felkészülésben a kezdeti lendület 2001. 
folyamán különböző, itt nem részletezendő okokból lelassult. Szinte minden terüle-
ten az akkori kormány által megszabott határidőkhöz képest is jelentős lemaradás 
támadt. A 2002. év közepén lezajlott kormányváltás nyomán végrehajtott átszerve-
zések is egy időre lelassították a felkészülést. 2002 utolsó 4–5 hónapjában azonban 
az időközben a Miniszterelnöki Hivatalban létrejött Nemzeti Fejlesztési Terv és 
EU-Támogatások Hivatalának irányítása és koordinálása mellett jelentősen felgyor-
sultak az EU források igénybevételének előfeltételét jelentő Nemzeti Fejlesztési 
Terv összeállítását, valamint az Alapok kezelésére hivatott hazai intézményrendszer 
kiépítésének előkészítését célzó munkálatok.  

A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása és az Oktatási Minisztérium  

Az OM kezdettől fogva részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) kidolgozásá-
ra, szerkesztésére, valamint az ez irányú munkálatok koordinálására létrehozott 
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottság és testületeinek a munkájában, 
továbbá a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (FMM) koordináció-
ja mellett a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEF OP) kidolgozásá-
ban. Különösen érdemi és kezdeményező szerepet vállalt az OM az Operatív Prog-
ram intézkedéseinek a megfogalmazásában. 

Az 1. ábra vázlatosan bemutatja az Oktatási Minisztériumnak a tervezőmunka 
folyamatában és majdani végrehajtásában betöltött helyét.  

1. ÁBRA 
A Nemzeti Fejlesztési Terv szerkezete, az Irányító Hatóságok 

(The Structure of the National Development Plan, the Manageing Authorities) 
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Forrás: Saját szerkesztés. 
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A tervező munka jelenlegi szakaszában (2002. december) elkészült a Nemzeti 
Fejlesztési Terv (NFT) első, a szakmai, társadalmi partnerekkel előzetesen egyezte-
tett változata18. Az NFT a SWOT analízis módszerének alkalmazásával tartalmazza 
az elmúlt 6–8 esztendő társadalmi, gazdasági folyamatainak elemzését, felvázolja a 
2004–2006 közötti időszakra érvényes fejlesztési stratégiát, s az abban képzett 
súlypontok, ún. konkrét célok (versenyképesség növelése [1], a foglalkoztatás javí-
tása és humántőke fejlesztése [2], a környezet és az egészségügyi feltételek javítása 
[3]) mentén öt, ún. operatív programban konkrét intézkedésekre lebontva 
operacionalizálja azt19.  

2. ÁBRA 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program – Prioritások és intézkedések 

(Human Resource Development Operative Programme – Priorities and Measures) 
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Forrás: Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program. 

A foglalkoztatás javítását és a humántőke fejlesztését szolgáló cél elsődlegesen 
(de nem kizárólagosan) a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEF OP) 
intézkedéseire épít. A HEF OP-ban a 2004–2006 közötti időszakra szóló fejlesztési 
prioritások meghatározása – az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága intenció-
inak megfelelően – alapvetően az Európai Szociális Alapról (ESZA) szóló rendelet-

Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium 

Oktatási Minisztérium 

Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium 
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ben vázolt ún. tevékenységi területek szerint történt20, míg az intézkedések azonosí-
tására a helyzetelemzés tanulságainak az összegzése és az NFT konkrét céljainak a 
figyelembevétele alapján került sor. A HEF OP az NFT konkrét céljainak a megva-
lósításához  

1) a népesség képzettségi szintjének az emelését, 
2) a munkaerő foglalkoztathatóságának és alkalmazkodóképességének javítását, 
3) a társadalmi esélykülönbségek csökkentését, 
4) a humán szolgáltatások (oktatás, képzés, szociális ellátás) infrastruktúrájá-

nak a fejlesztését, 
5) a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő-piaci beillesztésének 

előmozdítását szolgáló intézkedésekkel szándékozik hozzájárulni (2. ábra).  
Ezen célok valóra váltásához a HEF OP – a Strukturális Alapok kezelésére vonat-

kozó közösségi előírásokkal összhangban – az Európai Szociális Alap (ESZA) és 
részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásait kívánja igénybe 
venni (1. táblázat). Utóbbit a humán szolgáltatások infrastrukturális fejlesztéseihez. 
A HEF OP prioritásait, intézkedéseit, a végrehajtásukért elsődlegesen felelős tárcá-
kat ismertető 2. ábra arról tanúskodik, hogy az OP kidolgozásáért felelős tárcák 
számottevő erőfeszítéseket tettek az intézkedések közötti koherencia megteremtése 
érdekében, és több olyan prioritás van, amelyek megvalósítását  több tárca hatáskö-
rébe tartozó intézkedés segíti.  

1. TÁBLÁZAT 
Az Oktatási Minisztérium tervezett intézkedései és alintézkedései a Humánerőfor-

rás-fejlesztés valamint a Regionális Fejlesztési operatív programban 
(Planned Measures and Submeasures of the Human Resource Development and the 

Regional Development Operative Programmes) 

Strukturális Alapok forrásai 
M euró Mrd Ft Intézkedések és alintézkedéseik 

ESZA ERFA ESZA ERFA 

Humánerőforrás-fejlesztés OP 93,7 71 ~23,7 ~18 

2.1. Hátrányos helyzetű, köztük roma fiatalok esélyegyen-
lőségének biztosítása 18,4 – ~4,6 – 

 A) Hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek 
integrált keretek között megvalósuló, minőségi okta-
tásának támogatása 

    

 B) Hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek 
esélyegyenlőségét biztosító integrációs eljárások, 
módszerek támogatása 

    

 C) Diszkrimináció-mentes oktatási gyakorlat támo-
gatása, az ehhez kapcsolódó képzések és jelzőrend-
szer kialakítása 

    

 D) Fogyatékkal élő fiatalok integrált oktatása     
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Strukturális Alapok forrásai 
M euró Mrd Ft Intézkedések és alintézkedéseik 

ESZA ERFA ESZA ERFA 
3.1. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készsé-
gek és képességek fejlesztése 24,4 – ~6,2 – 

 A) Az alapkészségek fejlesztése     
 B) A szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése     
 C) Az idegennyelvi képzés feltételrendszerének fejlesztése     
 D) Az informatikai készségek fejlesztése, informati-

kai tartalomfejlesztés     

 E) A környezettudatosság erősítése és a környezeti 
nevelés fejlesztése     

3.2. A munkaerő-piaci integráció segítése a képzés tartal-
mának fejlesztésével 30,5 – ~7,7 – 

 A) A moduláris rendszerű képzés és tananyag fej-
lesztése, az előzetesen megszerzett tudás értékelése 
és beszámítása 

    

 B) A szakképző évfolyamokon zajló képzés tartalmi, 
módszertani fejlesztése a mukaerő-piaci esélyek 
növelése céljából 

    

 C) A lemorzsolódó fiatalok reintegrációja a szakis-
kolai képzésbe     

 D) A gazdasági környezethez alkalmazkodó, integ-
rált szakképző intézmények fejlesztése     

3.3. Az oktatási, képzési rendszer korszerűsítése 20,4 – ~5,2 – 
 A) Pályaorientációs, pályaválasztási és követő rend-

szerek fejlesztése     

 B) A komprehenzív iskola modelljének kidolgozása 
és megvalósítása     

 C) Átfogó intézményfejlesztési és minőségfejlesztési 
rendszerek kialakítása     

 D) Távoktatás fejlesztése az iskolai rendszerű kép-
zésben és a szakoktatásban, szakképzésben     

5.1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése – 71 – ~18 
 A) Gyógypedagógiai és integrált oktatásban részesü-

lő fogyatékkal élő gyermekek, tanulók és fiatalok 
esélyegyenlőségét segítő oktatási feltételek javítása 

    

 B) A korszerű pedagógiai elméletet és gyakorlatot 
funkcionálisan kiszolgáló, egészséges és akadály-
mentes környezetet biztosító, gazdaságosan fenn-
tartható közoktatási épületállomány fejlesztése 

    

 C) A funkcionális kollégiumi modell feltételeinek 
kialakítása     

 D) A fenntartható fejlődésnek megfelelő, a környe-
zettel harmóniában működő társadalom értékeit,  
mintáit közvetítő nevelési, oktatási színterek (erdei 
iskolák, oktatási központok) bővítése, fejlesztése 

    

Regionális Operatív Program 14,4 72 ~3,6 ~18,2 
Regionális tudásközpontok kialakítása 14,4 – ~3,6 – 
Vidéki felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése – 72 – ~18,2 
Forrás: Oktatási Minisztérium. 
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Az NFT és a HEF OP tartalmazza a Oktatási Minisztérium tervezett intézkedései-
nek és alintézkedéseinek tömör leírását. A továbbiakban azt kívánjuk bemutatni, 
hogy melyek voltak azok a szempontok, megfontolások, amelyekre az OM-nak az 
intézkedések (és alintézkedések) tervezésekor megkülönböztetett figyelmet kellett 
fordítani. 

1) Összhang biztosítása az oktatási-képzési ágazat fejlesztési prioritásai, valamint 
a Nemzeti Fejlesztési Terv már rögzített átfogó célkitűzései között. A kapcsolódá-
sokat a 2. táblázat szemlélteti.  

2. TÁBLÁZAT 
A Nemzeti Fejlesztési Terv specifikus céljai és a Humánerőforrás-fejlesztés Opera-

tív Program prioritásai közötti kapcsolatok intenzitása  
(The Intensity of Connection between the Specific Objectives of National 

Development Plan and the Priorities of the Human Resources Development 
Operative Programme) 

Megjegyzés: A célok és prioritások közötti kapcsolatok intenzitásának mértéke: 
*     gyenge 
**   közepes 
*** erős 
Forrás: Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Melléklete. 

 

                                  NFT  
                                 célok 
 
HEF OP  
prioritások 

A termelőszek-
tor verseny-

képességének 
javítása 

Foglalkoztatás 
bővítése és 

humánerőfor-
rás-fejlesztés 

A környezeti 
feltételek és az 
egészségi álla-

pot javítása 

Aktív munkaerő-piaci politikák 
támogatása * * * * * *  

Társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem a munkaerőpiacra 
történő belépés segítésével 

* * * * * * 

Oktatás, képzés támogatása az 
egész életen át tartó tanulás 

politikájának részeként 
* * * * * * * * 

Alkalmazkodóképesség és 
vállalkozói készségek  

fejlesztése 
* * * * * * *  

Humánerőforrás-fejlesztéshez 
kapcsolódó infrastruktúra- 

fejlesztés 
* *  * * * * 
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2) Összhang és szinergia megteremtése az oktatási-képzési ágazat intézkedései és 
a HEF egyéb – mindenekelőtt a foglalkoztatási és szociális terület – fejlesztési ter-
vei között. (Külön meg kell említeni, hogy a felnőttképzés rendszerének a fejleszté-
sére vonatkozó intézkedés, noha a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszté-
rium (FMM) kompetenciája, szerves részét képezi az egész életen át tartó tanulás-
nak.) A 3. táblázat ezeket a kapcsolódásokat szemlélteti. 

3) Az Európai Foglalkoztatási Stratégiában és a 2002. évi Foglalkoztatáspolitikai 
Irányvonalakban megfogalmazott célok, továbbá az Európai Szociális Alapról szóló 
rendelet előírásainak és elveinek messzemenő figyelembevétele. Az összefüggése-
ket a 4. táblázat ábrázolja. 

4) Az intézkedések segítsék elő az elmúlt évek hazai folyamatainak elemzése so-
rán az oktatás, szakképzés területein azonosított szűk keresztmetszetek, feszültség-
pontok felszámolását, egyidejűleg szolgálják a Kormányprogramban megfogalma-
zott rövid és középtávú konkrét fejlesztési célok megvalósítását. Az oktatás-
szakképzés területein tervezett intézkedések (a hátrányos helyzetű, köztük roma 
fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása, az egész életen át tartótanuláshoz szüksé-
ges készségek és képességek fejlesztése, a munkaerő-piaci integráció a képzés tar-
talmának fejlesztésével, az oktatási-képzési rendszer korszerűsítése, az oktatási 
infrastruktúra fejlesztése) és alintézkedések egyértelműen az NFT stratégia, ill. a 
HEF OP helyzetelemzésben feltárt fogyatékosságok, gyengeségek kiküszöbölésé-
nek, az oktatási-képzési rendszer fejlesztésének követelményeit juttatják érvényre. 

5) Az oktatási, képzési intézkedések és alintézkedések tegyenek eleget  az Euró-
pai Szociális Alapról, ill. az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendele-
tekben, egyéb idevágó közösségi jogszabályokban rögzített formai követelmények-
nek, azaz a tervezett intézkedések és alintézkedések „jogosultak” legyenek az ala-
pok pénzügyi forrásainak az igénybevételére. 

6) Garancia arra vonatkozóan, hogy a tervezett intézkedések, alintézkedések társ-
finanszírozásához szükséges hazai források rendelkezésre állnak.  

7) Összhang kialakítása a regionális szintű (NUTS 2) tervezéssel és fejlesztéssel. 
A közösségi támogatások egy jelentős része, mindenekelőtt az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) a területfejlesztési célok finanszírozását szolgálja. Ez 
érvényes a humán erőforrások fejlesztését célzó fizikai természetű tevékenységekre 
is. Az ilyen célokat szolgáló fejlesztéseket, infrastrukturális természetű beruházáso-
kat (új építmények létesítése, nagy értékű berendezések, felszerelés beszerzése stb.) 
kizárólag az ERFA forrásaiból lehet finanszírozni. Megkülönböztetett fontossága 
volt tehát annak, hogy a regionális fejlesztési tervekben is helyet kapjanak a tényle-
gesen a területi kiegyenlítést, a régiók humánerőforrás-fejlesztési céljait szolgáló 
oktatási, képzési intézkedések. 
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Összefoglalva megállapítható, hogy az oktatás és képzés fejlesztésének irányát és 
konkrét célrendszerét a továbbiakban az uniós támogatáspolitika feltételrendszere 
mentén, a közösségi pénzügyi támogatás kínálta lehetőségek kihasználásával, a 
magyar adottságokból, a valós szükségletekből és fejlesztési igényekből kiindulva, 
s végül, de nem utoljára az európai foglalkoztatáspolitikai stratégiába illesztett 
oktatáspolitikai prioritásokra kell építeni. E komplex feltételrendszer érvényesítése 
természetesen nemcsak az oktatási-szakképzési ágazati tervezőmunkával, hanem az 
Operatív Programban érintett, a többi ágazatot irányító tárcákkal való együttműkö-
dés elveivel és gyakorlatával szemben is újszerű követelményeket támasztott, ill. 
támaszt folyamatosan. A tervezőmunka gyakorlatilag a rivalizálás és az együttmű-
ködés sajátos szintézisén alapuló, meglehetősen bonyolult iteratív alkufolyamatnak 
tekinthető, amelyben a résztvevőknek folyamatosan össze kell tudniuk egyeztetni a 
közösségi forrásokért folytatott versengést a humán erőforrások fejlesztése kapcsán 
a fejlesztési prioritások, intézkedések és tevékenységek koherens és konzisztens 
megfogalmazásával. Ez egyebek mellett messzemenő türelmet, kompromisszum-
készséget és megértést követel az érintettektől.  

Az NFT tervezése során már eddig is felszínre került néhány olyan hiányosság, 
ami minden tekintetben ténylegesen gátja a koherens oktatási, képzési fejlesztési 
intézkedések kidolgozásának. Elsősorban az európai oktatáspolitika szellemiségé-
nek megfelelő átfogó és komplex középtávú oktatásfejlesztési stratégia, s ezen belül 
az egész életen tartó tanulás stratégiájának hiányát kell említeni. Ezen a helyzeten 
mielőbb változtatni kell. 

Az NFT intézkedéseinek pályázatok kiírására alkalmas operacionalizált tevékeny-
ségekre történő lebontása a tervező munka komoly kihívást jelentő utolsó fázisa 
lesz. Ezt a munkát a következő hetekben feltétlenül el kell végezni ahhoz, hogy 
2004 elejétől a Strukturális Alapok forrásai megnyíljanak Magyarország számára. 
Magától értetődik, hogy az NFT oktatási, képzési intézkedései véglegesítésének, az 
intézkedések eredményes végrehajtásának megkerülhetetlen előfeltétele marad egy 
hatékony és átlátható végrehajtási intézményrendszer kialakításához szükséges 
szervezeti, személyi és technikai feltételrendszer megteremtése. Képzések, széles 
körű tájékoztató munka révén a pályázati munkában érdekelt valamennyi szereplő 
számára hozzáférhetővé kell tenni az oktatás, képzés terén megszerezhető források-
ról szóló, továbbá a sikeres pályázatok készítéséhez elengedhetetlen ismereteket. 
Mindez nem csupán az oktatási kormányzattól, hanem az NFT kidolgozásának és 
végrehajtásának irányításában, koordinálásában érintett központi kormányzati szer-
vektől, önkormányzati szervektől, tudományos műhelyektől, szakmai szervezetek-
től, szociális partnerektől is további kitartó és összehangolt erőfeszítéseket igényel. 

Jegyzetek 

1 Természetesen a Strukturális Alapok, így az Európai Szociális Alap  korábban is támogathatta és 
támogatta is az oktatás és a képzés fejlesztését, ám mindezidáig ez  nem szerepelt egyetlen közösségi 
dokumentumban sem önálló fejlesztési prioritásként. Gyakran a kedvezményezett tagállam (pl. Íror-
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szág, Portugália) saját elhatározás alapján szentelte a közösségi támogatások igen számottevő hányadát 
az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésére. 

2 Külön tanulmány tárgyát kell majd képeznie annak, hogy milyen lehetőségeket kínálnak az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap forrásai az oktatás, képzés fejlesztésére. Itt csupán annak jelzésére szorít-
kozhatunk hogy a támogatások  jellege tekintetében rámutassunk a két strukturális alap közötti leg-
alapvetőbb különbségre: míg az ESZA kizárólag emberekbe, személyekbe és oktatási képzési rendsze-
rekbe történő nem fizikai jellegű beruházásokat (ún. rendszerfejlesztést) támogat, addig az ERFA for-
rásai az oktatás, képzés bővítését, fejlesztését és modernizálását szolgáló infrastrukturális jellegű fej-
lesztésekre (új oktatási épületek, képzőintézmények  létesítése, ill. meglévők korszerűsítése, új beren-
dezések, felszerelések beszerzése és beállítása) vehetők igénybe. Ily módon a két alap  forrásai gyakor-
latilag egymást kiegészítik, és igénybevételükre is a komplementaritás messzemenő figyelembevételé-
vel kerülhet sor.   

3 Az oktatás egészen a Maastrichti Szerződés megszületéséig (1992) nem is képezte a közösségi jog 
részét. 

4 A berlini csúcson átfogó és részletes határozatokat hoztak az új programozási időszakban (2000–2006) 
érvényesülő strukturális politika tartalmáról, kereteiről, prioritásairól, továbbá a megvalósításához ren-
delkezésre álló közösségi források nagyságrendjéről és elosztásának elveiről. Az ott hozott határozatok 
alapján megfelelő tanácsi, bizottsági rendeletek születtek. 

5 A Tanács 1784/99/EK sz. rendelete. 
6 A különböző Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználása közötti összhang megteremtésének 

követelményével és módozataival foglalkozó, később született terjedelmes bizottsági dokumentum 
(Commission Communication No 1999/C 267/02 concerning the Structural Funds and their 
coordination with the Cohesion Fund) ezt a tézist tételesen is megfogalmazza. Leszögezi, hogy az 
alapoktatásban és -képzésben elsajátítható készségek és képességek fejlesztése az alapok forrásaibó l 
csak abban az esetben támogatható, ha „a tevékenység világosan kapcsolódik a munkaerőpiac műkö-
désének és/vagy az egyének foglalkoztatásának javításához”. 

7 1784/99/EK sz. rendelet 2. cikk a., b., d., e. pontjai. 
8 A Tanács 2001. július 13- i ,301G0720(01) sz. Állásfoglalása az oktatás és szakképzés szerepéről a 

foglalkoztatáspolitika területén (OJ C204, 20/07/2001 0001-0002 old.). 
9 A Tanács 2001. jan. 19- i 2001/163/EC sz. határozata. 
10 Az Európai Bizottság felfogása szerint az egész életen át tartó tanulás az egyén életén átívelő „meg-

szakítás nélküli folyamatos tevékenység”, amelynek „nélkülözhetetlen fundamentuma a korai gyerek-
kortól kezdődően a mindenki számára biztosított jó minőségű alapoktatás … majd azt követően az 
alapozó szakképzés….” Az egész életen át tartó tanulás magában foglalja mind a formális (oktatási és 
szakképzési alapintézményekben megvalósuló és rendszerint elismert bizonyítvánnyal, szakképesítés-
sel záruló), mind a nem-formális ( a formális rendszerek keretein kívül pl. magántanfolyamokon, vagy 
munkahelyen történő), mind az informális (a mindennapi élet során végzett nem tudatos tanulási tevé-
kenység) tanulást (Memorandum… 2000). 

11 Council Decision of 18 February 2002 on Guidelines for Member States’ employment policies for the 
year 2002 (2002/177/EC). 

12 Az Irányvonalak Horizontális célok c. fejezetének B. pontja. 
13 A Tanács 2002. febr. 18- i 2002/178/EC sz. ajánlása. A dokumentum egyebek között nyomatékosan 

felhívja Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ausztria és Portugália figyelmét az egész életen át 
történő tanulás átfogó és koherens stratégiájának kidolgozására. Portugália esetében, figyelemmel a 
lakosság alacsony képzettségi szintjére, külön is sürgeti az oktatási-képzési rendszerek fejlesztését.   

14 Magyarország társult országként jelenleg is részt vesz az ún. nyitott koordináció folyamatában, egye-
bek mellett részese az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos közösségi eszmecseréknek, szerepet 
vállal az oktatás minőségi indikátorainak kidolgozását szolgáló, valamint az európai oktatási és képzé-
si rendszerek jövendő céljainak megvalósítására elfogadott munkaprogram végrehajtását koordinálni 
hivatott szakértői munkálatokban (l. ezzel kapcsolatban: Report from the Education… 2001; Detailed 
Work Programme… 2002). 

15 Ilyen területnek lehet tekinteni a hátrányos helyzetű térségek és különböző társadalmi csoportok 
felzárkóztatásához elengedhetetlen oktatási, képzési programok, infrastrukturális fejlesztések tetemes 
költségvonzatát.  

16 Az Európai Bizottság éppen a Strukturális Alapok forrásainak hatékony, teljes körű és „EU-konform” 
felhasználása szempontjából kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a csatlakozás időpontjára  
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Magyarország minden tekintetben felkészüljön az EU strukturális támogatásainak az igénybevételére. 
A PHARE program keretében az FVM és a MEH koordinációja mellett az érintett tárcák bevonásáva l 
két átfogó, ún. speciális felkészítési program végrehajtása van folyamatban. Mindkét programnak az a 
feladata, hogy a tagállamok közreműködésével és segítségével szervezetten támogassa az érintett kor-
mányzati szervezetek, önkormányzatok, illetve a régiók fejlesztési ügynökségeinek egyebek mellett az 
Európai Szociális Alap kezelésére történő felkészülését a szükséges szervezeti és jogi keretek, humán 
kapacitások megteremtésében. E programok keretében széles körű intézményfejlesztési, jogszabály 
alkotási tevékenységgel egyidejűleg – intenzív szakmai-technikai tanácsadásra, szervezett képzésekre, 
a tagállamok élenjáró tapasztalatainak a megismerésére szolgáló tanulmányutakra építve – folyik az 
Alapok kezeléséhez szükséges sokoldalú szakmai ismeretek átadása.  

17 A FIDESZ-kormány 1998. évi programja, pl. leszögezte, hogy a „Kormány az oktatási tárca által 
kidolgozott humánerőforrás-fejlesztési stratégia” révén kívánja a „változó gazdasági, munkaerő-piac i 
körülményekhez alkotó módon alkalmazkodni képes munkaerő képzését és fejlesztését megoldani”. A 
2002. évi Kormányprogram pedig – az EU oktatáspolitikai céljaival teljes összhangban – megkülön-
böztetett fontosságot tulajdonít az oktatásnak és képzésnek a területi különbségek csökkentésében, a 
hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok felzárkóztatásában, az oktatás-képzés és a munkaerő-piaci igé-
nyek közötti fokozottabb összhang megteremtésében egyebek mellett a készségek és képességek fej-
lesztése, a korszerű tartalmak oktatásának erősítése, az iskolák rekonstrukciója stb. révén. 

18 A Nemzeti Fejlesztési Terv és az öt operatív program, köztük a HEF OP teljes terjedelemben olvasha-
tó és letölthető a http/www.Euforium.hu honlapon, ill. honlapról. 

19 A Kormány 2002 decemberének legvégén fogadta el az NFT jelenlegi első változatát. A végső belső 
egyeztetések és finomítások után 2003 márciusában kerül sor az NFT hivatalos átadására Brüsszelben. 
Ezt a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti több fordulós tárgyalások követik majd, ame-
lyek során eldől, hogy melyek lesznek azok a fejlesztési elgondolások az NFT-ben, amelyek megvaló-
sításához Magyarország ténylegesen közösségi támogatásra számíthat. Az NFT tehát még lényegesen 
módosulhat mind a tervezett intézkedések, mind pedig a támogatások nagyságrendje és operatív prog-
ramok, intézkedések szerinti elosztása tekintetében. 

20 L. ezzel összefüggésben Az Európai Szociális Alap feladatai az oktatás, képzés terén a 2000–2006-os 
programozási időszakban c. fejezetben az 1784/99/EK rendelet ismertetését. 
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A ROMÁNIAI KÁSZONI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉ-
SÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS-ADOTTSÁGAI 

(The Manpower Conditions of Rural Development in Plaiesii  
de Jos Microregion from Romania) 

VINCZE MÁRIA – MEZEI ELEMÉR 

Kulcsszavak:  

Kászon    vidékfejlesztés    humán erőforrás 

Tanulmányunkban különös gondot fordítottunk arra, hogy a szokásos statisztikai mutatók mellett a 
kászoni medencében élő emberek élet- és gondolkodásmódját is megismerjük, mégpedig abból a néző-
pontból, hogy mennyire segítheti elő vagy akadályozhatja ez a mentalitás a vidékfejlesztést. Nem csak a 
minta átlagában vizsgáltuk a kászoniaknak a fejlesztéshez való viszonyulását, hanem azt is megpróbáltuk 
felmérni, hogy a családtagok átlagéletkora, a családfő iskolázottsági szintje, a föld- és géptulajdon 
nagysága, a család jövedelemi szintje mennyire tekinthető befolyásoló tényezőnek a gazdasági döntésho-
zatalban, és hogy mennyire hatnak megkülönböztetően ezek a jellemzők az életmódra és gondolkodás-
módra. 

Bevezetés 

A vidékfejlesztésben, amely természeténél fogva alulról fölfelé irányuló kezde-
ményezésen és jórészt helyi végrehajtáson alapszik, az emberi erőforrás, valamint a 
helyi közösségek milyensége elsődlegesen fontos tényezők. 

A romániai kistérségi felmérésekben nagy hangsúlyt fordítanak a természeti-
földrajzi környezet leírására, a demográfiai, gazdasági, társadalmi-szociális helyzet 
jellemzésére, az infrastrukturális ellátottság és a környezet állapotának megismeré-
sére, de kevés utalás található az emberi erőforrás milyenségére, az egyéni és kol-
lektív mentalitás jellegére (Dezvoltarea rurală ... 1998). A vidéki ember magatartá-
sára, hozzáállására vonatkozóan csak kutatási projektek eredményeiből értesülhe-
tünk, amelyek ritkán jelennek meg, így az ilyen típusú adatok a szakirodalomban is 
ritkábbak.  

Tanulmányunkban különös gondot fordítottunk arra, hogy a szokásos statisztikai 
mutatók mellett a kászoni medencében élő emberek élet- és gondolkodásmódját is 
megismerjük, mégpedig abból a nézőpontból, hogy mennyire segítheti elő, vagy 
akadályozhatja ez a mentalitás a vidékfejlesztést. Nem csak a minta átlagában vizs-
gáltuk a kászoniaknak a fejlesztéshez való viszonyulását, hanem azt is megpróbál-
tuk felmérni, hogy a családtagok átlagéletkora, a családfő iskolázottsági szintje, a 
föld- és géptulajdon nagysága, a család jövedelemi szintje mennyire tekinthető 
befolyásoló tényezőnek a gazdasági döntéshozatalban, és mennyire hatnak megkü-
lönböztetően ezek a jellemzők az életmódra és gondolkodásmódra. 
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Módszertan 

A kutatás empirikus vizsgálatra épült. Egyrészt egy komplex, 54 kérdéses gazdál-
kodói kérdőíves felmérés adataira, valamint vállalkozói és önkormányzati kérdő-
ívek feldolgozására alapoztunk. Másrészt fontos forrást jelentettek azok az interjúk, 
amelyeket nyitott kérdésvázlat alapján készítettünk a község hangadó egyéniségei-
vel, az önkormányzatban dolgozókkal, helyi vállalkozókkal, a civil szervezetek és a 
helyi értelmiség képviselőivel. Nem egyszerűen pillanatfelvételt készítettünk, ha-
nem a Kászonra vonatkozó statisztikai mutatók alakulását az 1850 és 2000 közötti 
időszakra vizsgáltuk.  

Kászon öt falujában összesen 200 kérdőívet töltöttünk ki, amiből 197 volt értékel-
hető. Az átlagos eredmények túlbecsülik a tényleges kászoni helyzetet, mivel a 
véletlenszerű mintát az után képeztük, hogy a polgármesteri hivatal titkárnőjével 
kiszűrtük a nagyon idős, már egyáltalán nem gazdálkodó háztartásokat. A mintavé-
tellel az volt a célunk, hogy azokról gyűjtsünk információt, akik a fejlesztések sze-
replői, résztvevői lehetnek. A mintával ezeknek a háztartásoknak az anyagi lehető-
ségeit próbáltuk felmérni, és az ott élőknek a fejlesztéshez való viszonyulásáról 
akartunk ismereteket szerezni. 

Az általunk alkalmazott gazdasági kérdőívben elsősorban a háztartások erőforrá-
sait (munkaerő, föld, gépek, termelési input-felhasználás stb.) mértük fel, valamint 
a termelési és értékesítési struktúrát, de emellett az együttműködési készséget, a 
piacorientáltságot, a kockázatkezelési képességet, a jövőbeli fejlesztési elképzelé-
seket, a szervezettség fokát, az életvitel és a társadalmi kapcsolatok milyenségét is 
vizsgáltuk.  

A kászoni helyzet statisztikai mutatókkal való jellemzése, valamint a kérdőíves 
felmérés egy jelentős részének elemzése a teljes minta átlagában már könyv formá-
jában megjelent, ezekre a következőkben csak vázlatos hivatkozásként utalunk 
(Vincze 2002). 

Az egy háztartásban élők, így a családfő személyi adatainak (kor, iskolázottság, 
foglalkozás) ismerete, és a család átlagos havi jövedelmének, valamint a gazdaság 
földdel és mezőgazdasági gépekkel való ellátottságának számbavétele és csoporto-
sítási kritériumként való felhasználása lehetővé tette a válaszok behatóbb elemzését. 

Mivel a minta viszonylag kicsi (197 háztartás), a felbontást nem végezhettük túl 
részletesen. A korcsoportok szerinti bontásban a család átlagéletkorát számoltuk ki, 
és két csoportot képeztünk: 50 év alatti és 50 éves, vagy annál magasabb átlagos 
életkor szerint. Iskolai végzettség alapján négy csoportot különböztettünk meg: 1) 
csak elemi iskolai végzettséggel, 2) általános iskolai, 3) szakiskolai, 4) közép- vagy 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők csoportja. A foglalkozás szerint a csoportokat 
úgy képeztük, hogy megnéztük, van-e a családban magángazdálkodó, illetve van-e 
alkalmazott. A család havi összjövedelme szerint három csoportot különböztettünk 
meg: 1,8 millió lejnél kevesebb, 1,8–3 millió lej közötti és 3 millió lejnél több jöve-
delem. A gépellátottság szerint megkülönböztettük a traktorral, kombájnnal vagy 
kaszálógéppel rendelkezők csoportját, illetve azokat, akik egyikkel sem rendelkez-
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nek. A földtulajdon nagysága szerint négy csoportot képeztünk: 1 ha alatti, 1–5 ha 
közötti, 5–10 ha közötti és 10 ha-nál több összterület. Megjegyezzük, hogy az 1 ha-
nál kevesebb földdel rendelkezők csoportja inhomogén, ugyanis ebben a csoportban 
vannak a termőterülettel nem rendelkező vállalkozók (főleg a fakitermeléssel és -
feldolgozással foglalkozók, de a tojásfarmmal rendelkező, vagy a kereskedő stb. is). 
Továbbá ide tartoznak egyesek, akik gépi bérmunkát végeznek, de alig rendelkez-
nek saját területtel, végül azok a mintában lévő roma családok is, akiknek legfeljebb 
0,5 ha területük van. 

A kérdőívek feldolgozásánál használt SPSS-program a kereszttáblázatok megal-
kotását is lehetővé tette, ezek elemzésére helyezzük a hangsúlyt.  

Jelen tanulmányunkban ugyan elsődlegesen azokat az eredményeket emeljük ki, 
amelyek a helyi népesség életmódjáról és mentalitásról nyújtanak értékelhető ada-
tokat, de szükségesnek tartjuk, hogy az olvasó megismerje a kászoni valóság fonto-
sabb koordinátáit is. 

Kászoni helyzetkép a statisztikai adatok és a helyzetfelmérés tükrében 

Általános ismertető  

A Keleti-Kárpátok medencéi közül az egyik legkisebb a Kászoni-medence. Hargi-
ta megye délkeleti részében található, közel Alcsíkhoz, és öt faluból áll. A község 
három faluja, Altíz, Feltíz és Impér egybeépült, míg Újfalu öt, Jakabfalva pedig há-
rom kilométerre helyezkedik el a község közigazgatási központjától, Kászonaltíztől. 
A község távol esik a vasúttól, a legközelebbi állomás Kézdiszentléleken van, 23 
km-re. Kézdivásárhely (28 km) és Csíkszereda (40 km) felé országút vezet, ezek 
modernizációja folyamatban van. A viszonylagos földrajzi elszigeteltség a múltban 
is, ma is sok szempontból meghatározza e vidék életét.  

A község összterülete 30 252 ha, ebből 57 ha a lakott terület. Kászon talaja ter-
méketlenebb, mint a szomszédos Csíké vagy Háromszéké, így a növénytermesztés 
viszonylag alacsony jövedelmi szintet biztosít. Jobbak az állattenyésztési adottsá-
gok, a nagy kiterjedésű legelők a szarvasmarha és a juhtenyésztésnek kedveznek. 

A hegyeket fenyő-, bükk-, gyertyán- és tölgyerdő borítja. 1990 után részben a vi-
harok, részben a fokozott fakitermelés itt is komoly pusztítást okozott. A közbirto-
kosság visszaállítása bizakodásra ad okot. 

A táj több fajta ásványvize régóta ismert, ezeket jelenleg csak a helyiek használják. 
A község kulturális értékei között megemlítendő a kászonaltízi Balázsi-kúria, a 

templom és a temető. Az 1833-ban épített újbarokk stílusú kiskastélyban helyi nép-
rajzi kiállítás van, jelenleg elhanyagolt állapotban. Itt működik a könyvtár is, de ezt 
a szolgáltatást kevesen veszik igénybe. Az altízi bástyás kőfallal övezett XV. szá-
zadi alapítású templom, melyet a XIX. század végén neobarokk stílusban átépítet-
tek, idegenforgalmi látványosság. A templom körüli temetőkert csavart faragású 
fejfáival, nagyméretű fakeresztjeivel, valamint festett fa fejfáival és azok verses 
sírfelirataival kászoni jellegzetességnek számít, de ma már „uniformizált” betonsí-
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rok készülnek. A jellegzetes kászoni kapuk és kerítések is a falukép értékes elemei; 
vannak régi kőkapuk, újabb nyerstégla nagykapuk, kis és nagy favázas székely kapuk. 

Kászon egyik erőssége a viszonylag fejlett intézményi infrastruktúra. A község-
ben 4 óvoda és 5 általános iskola van. Két orvos rendel, mindkettő a községben 
lakik, akárcsak az állatorvos. 1998-tól egy gyógyszertár is működik, hetente két 
napon tart nyitva. Egy 10 személy fogadására alkalmas miniszálloda az egyházköz-
ség kezelésében van. Bár Kászon oktatási infrastruktúrája az épületeket tekintve 
megfelelő, de hiányosságok mutatkoznak egyes tanerők képzettsége, munkafe-
gyelme és felelősségteljes hozzáállása terén, amit a diákok gyenge tanulmányi 
eredményei tükröznek legszemléletesebben.  

Az óvodások nagy száma jelzi, hogy a következő években még biztosított az isko-
lai gyermeklétszám. Megemlítjük, hogy a gyermekek növekvő hányada roma szár-
mazású, akik nevelése, oktatása fokozott nehézségeket ró a pedagógusokra.  

Kászon jelentős sikereket ért el a távközlési infrastruktúra fejlesztése terén. Digi-
tális telefonközpontja lehetőséget biztosított az Internet bevezetésére is, ami a 2001 
novemberében megnyitott teleházban hozzáférhető a lakosság számára. 

Kászonújfaluban több mint harminc éve van folklórcsoport, népi zenekarral, míg 
Altízen megalakult a 40 tagú gyermek-néptánccsoport, a Bóbiska. A község három 
kultúrházzal rendelkezik, és 1990 után létrehozták az Új Kászonért egyesületet, 
amely az iskola jobb felszerelését, valamint a folklóregyütteseket támogatja; célja a 
hagyományápolás és a testvértelepülésekkel való kapcsolattartás.  

Évente a tavaszi állatkiállítás és az őszi falunapok rendezvényei sokat ígérő sike-
res próbálkozások az identitástudat erősítésében, és a helybéliek figyelmének a 
község problémái felé való fordításában. 

Demográfiai, foglalkoztatási és jövedelmi helyzetkép 

Az 1992-es népszámlálási adatok szerint Kászon község lakosainak száma  
3147 fő. Ha összevetjük az 1920-as évi 6633 fő népességszámmal, akkor a csökke-
nés jelentős. A községben élők száma 1992 és 1999 között nem változott lényege-
sen; a természetes szaporulat negatív volt ugyan, de ezt ellentételezte a pozitív 
migráció. Nem valószínű, hogy a visszatelepedők száma a jövőben növekedne, 
viszont a természetes szaporulat negatív jellege előreláthatóan a közeljövőben is 
fennmarad, ami a népesség lassú ütemű csökkenését eredményezheti. Jellemző a 
község nagyfokú elöregedése. 1857-ben a vidék lakóinak több mint háromnegyede 
40 évesnél fiatalabb, és csak minden 20. ember 60 éven felüli. 1992-ben már min-
den második lakos 40 év fölötti, és ezeknek is több mint fele már a 60 éven is túl 
jár. Az iskoláskorúak (5–14 évesek) száma falvanként 50–120 között ingadozik, 
községi szinten pedig mindössze 425 fő; ez csupán egyetlen iskolára elegendő 
gyermeket jelent. Míg a 0–14 év közötti korosztály a népesség 19,5%-át teszi ki, 
addig a 60 év felettiek aránya 31,1%-os. Nagyon jól azonosítható az a korcsoport, 
amely leginkább hiányzik ma Kászonból: ők a 20–39 évesek. Nemek szerint az 
arány közel kiegyensúlyozott, csak a 60 év fölötti korosztályban több a nő (1. ábra). 
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1. ÁBRA 
A népesség eloszlása kor szerint, 1900-ban és 1992-ben 

(Distribution of the Population by Age in 1990 and 1992) 

1900
0-14 
éves
34%

15-59 
éves
54%

60+ 
éves
12%

1992

0-14 
éves
20%

60+ 
éves
31%

15-59 
éves
49%

 
Forrás: A magyar korona... 1902, 45; 612; Recensământul populaţiei ... 1992. 

A családfő a háztartásoknak mindössze 32%-ában fiatalabb 50 évesnél, míg a csa-
lád átlagéletkora a háztartások 47,7%-ában kevesebb, mint 50 év. Az alábbi adatok 
(1. táblázat) szignifikáns eltérést jeleznek az idősebb és fiatalabb korosztályú csalá-
dok között. 

1. TÁBLÁZAT 
Különböző változók átlagértékei gazdaságonként, a család átlagéletkora szerint 

(Average Values of Different Variables by Peasant Farms and Average Age 
 of the Family) 

A család átlagéletkora 
Megnevezés 

50 év alatt 50 éves és 
idősebb 

Összesen 

Személyszám a gazdaságban 4,24 2,27 3,21 

A családfő életkora 46,01 67,81 57,41 

Generációszám a gazdaságban 2,20 1,33 1,75 

Forrás: Kérdőívek 2001. 

A vizsgált gazdaságok népességi mutatói eltérést jeleznek a családfő iskolázottsá-
gi szintje szerint is. A családfők 86,2%-a maximálisan szakiskolai végzettségű, 
ebből 21,8% legfeljebb az elemi iskolát (elemi iskola: általános iskola 1–4 osztály) 
végezte el. A középiskolát végzettek aránya 12,2%, míg 1,5%-uk végzett főiskolát, 
egyetemet. A háztartás demográfiai jellemzői eltérőek a családfő iskolai végzettsé-
ge szerint is (2. táblázat). 
 
 



160 Kitekintő TÉT XVII. évf. 2003  1 
 

 

2. TÁBLÁZAT 
Különböző változók átlagértékei gazdaságonként, a családfő iskolázottsága szerint 
(Average Values of Different Variables by Peasant Farms and Educational Level  

of the Householder) 
A családfő iskolázottsága 

Megnevezés Legfeljebb 
elemi 
iskola 

Általános 
iskola 

Szak-
iskola 

Közép- 
vagy 

felsőfokú 

Összesen 

Személyszám a 
gazdaságban 3,37 2,77 3,69 3,52 3,21 

A családfő életkora 67,44 64,65 44,58 40,81 57,41 
Generációszám a 
gazdaságban 1,77 1,55 2,04 1,93 1,75 

Forrás: Kérdőívek 2001. 
A családfő foglalkozása szerint a mintabeli megoszlás a következő: 17,8% ma-

gángazdálkodó, 17,7% alkalmazott, 5,1% munkanélküli, 55,8% nyugdíjas, 1% 
magánvállalkozó. A háztartások 29%-ában van legalább egy magángazdálkodó, 
38,6%-ukban legalább egy alkalmazott, és a háztartások közel 18%-ában legalább 
egy munkanélküli. Kitűnik, hogy a csak mezőgazdasági termelésből élők aránya 
viszonylag alacsony, ugyanakkor a nem mezőgazdasági magánvállalkozók részará-
nya rendkívül alacsony (1%), tehát a vállalkozói szellem csak nyomokban van jelen. 

A jövedelmi helyzet csak hozzávetőlegesen értékelhető a kérdőíves felmérés alap-
ján. A családok átlagos havi bevallott összjövedelme 2001 második negyedévében 
2 444 860 lej (kb. 97,8 euró) volt. A családonkénti átlagos fix jövedelem havonta  
2 174 000 lej (87 euró), az egy főre jutó havi jövedelem pedig 861 900 lej,  
(kb. 35 euró).  

A családi jövedelem értéke jelentős szóródást mutat a család átlagéletkora, vala-
mint az iskolai végzettség szerint.  

3. TÁBLÁZAT 
A jövedelem átlagértékei gazdaságonként, a család átlagéletkora szerint 

(Average Values of Income by Peasant Farms and Average Age of the Family) 
A család átlagéletkora Megnevezés 50 év alatt 50 év és több Összesen 

Átlagjövedelem a családban  
(ezer lej/hó/személy) 881,34 843,44 861,90 

Összjövedelem (számított,  
ezer lej/hó) 2594,19 1775,08 2174,03 

Összjövedelem (bemondott,  
ezer lej/hó) 2954,40 1932,28 2419,99 

1 euró = 25 000 lej (2001 második negyedévében) 
Forrás: Kérdőívek 2001. 
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4. TÁBLÁZAT 
A jövedelem átlagértékei gazdaságonként, a családfő iskolázottsága szerint 

(Average Values of Income by Peasant Farms and Educational Level  
of the Householder) 
A családfő iskolázottsága 

Megnevezés Legfeljebb 
elemi 
iskola 

Általános 
iskola 

Szak-
iskola 

Közép- 
vagy 

felsőfokú 

Összesen 

Átlagjövedelem a 
családban (ezer 
lej/hó/személy) 

715,18 823,16 922,41 1102,62 861,90 

Összjövedelem 
(számított, ezer 

lej/hó) 
1830,02 1920,13 2394,31 3084,89 2174,03 

Összjövedelem 
(bemondott, ezer 

lej/hó) 
1914,49 2162,68 2740,76 3471,93 2419,99 

Forrás: Kérdőívek 2001. 

A fiatalabb családokban (a család átlagéletkora 50 év alatti) az átlagos havi jöve-
delem 2 954 000 lej, az idősebbeknél pedig 1 932 000 lej. Hasonlóképpen kimutat-
ható a differenciálódás a havi jövedelem tekintetében az iskolai végzettség szerint: 
1 914 000 lej a csak elemi végzettségűek esetében, 2 741 000 lej a szakiskolai dip-
lomások csoportjában és 3 472 000 lej a közép- vagy felsőfokú végzettségűeknél. 
Nem annyira az összeg nagysága érdemel figyelmet (ami valószínűleg alábecsült), 
hanem a szignifikáns eltérés az egyes csoportok között, valamint a képzettségi szint 
és a jövedelmi szint közötti szoros pozitív korreláció.  

A szegény családok aránya az önkormányzat értékelése szerint magas, különösen 
az idős emberek és a romák körében.  

A mezőgazdaság szerkezete 

Az aktív korú lakosság több mint háromnegyede a mezőgazdaságban dolgozik, 
nagyobbrészt részidős foglalkoztatásban. 

A takarmánynövények mellett mindössze a burgonya és a búza termesztése jelen-
tősebb, tehát a diverzifikáció rendkívül alacsony fokú. Csak a burgonyát értékesítik, 
de mivel ezt a környéken mások jobb adottságok között termelik, és jobb piaci 
helyzetben vannak, itt a burgonya jövedelmezősége alacsony fokú.  

Fontosabb az állati termékek előállítása és értékesítése, különösen a tej és a hízott 
marha jelent biztos jövedelmi forrást. A múltbeli állományhoz képest jelentős a 
visszaesés: az 1895-ös adatok szerint Kászonban 4699 szarvasmarha, 1515 sertés, 
10 532 juh és kecske, valamint 417 ló volt, míg 2000-ben 1436 szarvasmarhát,  
965 sertést, 8020 juhot és 418 lovat tartottak. A lecsökkent állatállomány a népes-
ségfogyással és az elöregedéssel is összefügg. Tény, hogy a jelentős legelő- és ka-
szálókapacitás csak kis mértékben van hasznosítva. 
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A munkamegosztás és a vagyonátadás feltételei megváltoztak, a föld az idősek 
tulajdonában van, kevés a fiatal, és azok közül is kevesen akarnak gazdálkodni, így 
a döntéshozatal és annak végrehajtása is az idősebb nemzedék kezében van.  

Kászonban a családi gazdaságok átlagos földellátottsága az országos átlag  
3,6-szorosa, és közel kétszerese a megyei átlagnak. Az átlagos családonkénti 8,31 ha 
saját földterületnek csupán 16%-a, azaz 1,3 ha a szántó, a terület 52%-a kaszáló és 
legelő, továbbá 77 ár (1 ár=100 m2) erdő és 12 ár kert. A terület egy része kihaszná-
latlanul, megműveletlenül marad (1,92 ha kaszáló és legelő, valamint 11 ár szántó 
családonként).  

A vizsgált mintában 22 családnak (11,2%) nincs szántóföldje, ebből 16-nak kertje 
sincs (nagyobbrészt roma családokról van szó). 

A kászoni falvakban az önellátó, hagyományos gazdálkodási tevékenységek do-
minálnak. A szántóföldi termelés kis parcellákon folyik, egy család átlagosan  
22 áron termeszt búzát, 18 áron árpát és rozsot, 4 áron zabot, 7 áron zöldséget, és csak 
a burgonya éri el a 77 ár családonkénti termőterületet, többnyire több parcellában. 

A családi gazdaságok állatállománya is alacsony: egy családra átlagban 1,34 te-
hén, 0,49 ló, 9 juh és kecske, 1,58 sertés és 9 baromfi jut. A viszonylag nagy legelő- 
és kaszálóterületek és az alacsony állatállomány a termelés extenzív jellegét jelzi: 
jóval kevesebb a 100 ha-ra vetített állatszám, mint az országos és a megyei átlag. A 
lemaradás különösen a szarvasmarha és a juh tekintetében jelentős, melyek számára 
a legkedvezőbbek a természeti adottságok. 

A termőterülettel rendelkező gazdaságok közül csak kettő nem termeszt burgo-
nyát, viszont a megtermelt mennyiségek kicsik: 35,5%-uk 40 q-nál kevesebbet, 
44,1%-uk 41–150 q-t ér el, és csak a gazdaságok 11,2%-a jelzett 151 q fölötti 
mennyiséget.  

A vizsgált mintában csak 116 gazdaság termeszt gabonát (59%), ezek egyharmada 
10 q alatti mennyiséget takarít be, és csak 17 gazdaságban (8,6%) haladja meg a  
26 q-t a gabonatermés. 

A vizsgált gazdaságok közül 118 (60%) tart tehenet, 27,4%-uk 3000 liter tej alatti 
mennyiséget termel évente, és csak 10,2%-uk termel évi 6000 liter fölött. A kászoni 
háztartások az alapvető élelmiszerekből nagyrészt önellátóak, a vizsgált családok 
szükségleteik több mint felét saját termelésükből fedezik: így például húsból a csa-
ládoknak 78,2%-a, tej és tejtermékből 65%-a, zöldségből 71,1%-a és 43,2%-uk 
gyümölcsből is.  

A termelésre vonatkozó bevallott adatok nagy valószínűséggel alacsonyabbak, 
mint a valóság, ami a falusi lakosság bizalmatlanságát is jelzi, de mindenképpen 
mutatják az önellátásra való berendezkedést, a szakosodás hiányát. Tisztáznunk 
kell, hogy nem a gazdák rossz döntéséről van itt szó, hanem arról, hogy a természeti 
és gazdasági adottságok nem teszik lehetővé a szakosítást a növénytermesztésben, 
az elöregedett és tőkeszegény munkaerő pedig nem képes a nagy állattartó farmok 
működtetésére.  

Fennmaradtak a hagyományos termelési-fogyasztási szokások, az elsődleges 
szempont a család szükségleteinek a kielégítése, hiányzik a munka értékének el-
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számolása. Még mindig léteznek a munkacsere hagyományos formái: akinek van 
munkaereje, igásállata, traktora, azt adja cserébe. Megjelent a bérmunkások alkal-
mazása is, de ez nem domináns jellegű és nem piackonform. 

A mezőgazdasági gépellátottság, családi szinten vizsgálva, nem kielégítő: a meg-
kérdezett családoknak mindössze 3%-a jelezte, hogy minden gépi eszközzel rendel-
kezik, 9,1% a felénél többel, viszont 87,8%-uk a szükséges gépparknak kevesebb, 
mint felével. A gépellátottság szempontjából szignifikánsan jobb helyzetben vannak 
a fiatalabb gazdák és a magasabb iskolázottságúak. 

A gépi szolgáltatások rendszere viszonylag jól szervezett, vannak magánvállalko-
zók, és gépkör is működik, de legtöbben baráttól, ismerőstől, szomszédtól, rokontól 
kérnek segítséget, amit részben pénzben, részben viszontszolgáltatással (kézi mun-
ka végzésével) térítenek meg. Gépellátottság szempontjából Kászonban jobb a 
helyzet (33,6 ha szántó egy traktorra), mint az országos átlag (55,7 ha szán-
tó/traktor). Itt nem a géppark jelenti a szűk keresztmetszetet, bár kétségtelen, hogy 
vannak olyan gazdaságok, amelyek számára a gépi munkák és a szállítás költségei-
nek kifizetése gondot jelent; ez a helyzet részben magyarázatot ad a műveletlenül 
hagyott földekre is. 

Érdekes az egyes traktortulajdonosok mentalitása közötti különbség. Egyesek 
pénzért dolgoznak vele, míg más csak saját gazdaságában használja, vagy esetleg 
rokonnak, szomszédnak végez vele kölcsönmunkát. Az előbbiek a gépi munkáért 
nem kérhetik a teljes költséggel (értékcsökkenés + munkaidő) arányos árat, mert azt 
a falubeliek nemigen tudnák megfizetni, viszont így nem hogy nyereségük volna, 
de még a gép felújításához szükséges pénz sem jön össze. Ezt a fogyasztói magatar-
tást csak azok gyakorolhatják, akik értenek a gép javításához, és legalább arra nem 
kell költeniük. A másik típus tartalékoló, arra számít, hogy a traktor kiszolgálja, 
amíg él, de ügyel is a gépére (Csanády 2001). 

Van némi együttműködési készség a géppark hasznosításában, de a gépbeszerzés 
terén még nem tudnak szót érteni a gazdák. Ezt jelzi, hogy míg a traktorok száma 
75, a vetőgépeké például csupán hat. A géppark, és különösen a saját traktor még 
mindig helyi „státusszimbólum”, és az e téren létező rivalizálás az interjúk során is 
tettenérhető volt. 

Átlagos életkörülmények 

Az összegyűjtött adatok alapján röviden vázoljuk a kászoni emberek átlagos élet-
körülményeit. Ez az általános leírás érthetőbbé teszi a tanulmány következő részei-
ben végzett elemzéseinket, magyarázatul szolgálhat a kapott eredmények értelme-
zéséhez. 

Először a lakhatási viszonyokat ismertetjük. A lakások helyzete kielégítőnek te-
kinthető. A házak 47%-a 1950 előtti, 1990 után 8 ház épült. A lakások alapterülete 
átlagosan 82,4 m2, többnyire 3 szobások, de 8 szobás lakás is szerepel a mintában. 
A lakások 42%-ában van fürdőszoba, 31,5%-ában WC is. A vízellátást 71,2%-ban 
kút biztosítja, a lakások 26,4%-a rendelkezik saját vízhálózattal. A szennyvízelve-
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zetés nincs megoldva, saját hálózat csupán a lakások 28%-ában található. A kony-
hák 64%-ában palackos gázt használnak, egyébként fával fűtenek. A vezetékes gáz 
bevezetését a lakosok nem igénylik, a fa – különösen, ha lopott – olcsóbb megol-
dást jelent. 

A háztartások jelentős része rendelkezik az alapvető háztartási felszerelésekkel: 
hagyományos mosógép a családok 61%-ában van, automata mosógép is található 
15%-os arányban. Színes TV-t néz a családok 58,4%-a, parabola antennával ren-
delkezik 56%, 25%-uknak van fagyasztóládája, a családok 28,4%-a rendelkezik 
személygépkocsival, 5,6% teherautóval stb. Viszonylag kevés, mindössze 11 video-
magnó, 3 személyi számítógép, 3 CD-lejátszó, 7 mikrohullámú sütő, 4 mobiltelefon 
stb. található a vizsgált háztartásokban. Ezek az átlagos adatok az országos átlagnál 
magasabb életszínvonalat jeleznek, de helyi szinten nagy különbözőségeket takar-
nak. A kászoniak között viszonylag sok a tehetős család, átlagosan is magasabb az 
életszínvonal, mint az ország más vidéki térségében, de ugyanakkor nő a szegények 
száma is, fokozódó szociális gondot jelent az egyedülálló idős emberek, különösen 
a roma családok helyzete. 

Beszélhetünk-e piacorientáltságról?  

A termelt és az értékesített termékek mennyiségére vonatkozó adatokból kitűnik, 
hogy a kászoniak jelentősebb mértékben csak négy mezőgazdasági terméket értéke-
sítenek: a gyapjú 68%-át, a tej 59%-át, a burgonya közel 38%-át és a hús 25%-át.  

Elgondolkoztató először is az, hogy milyen kis mennyiségek kerülnek eladásra: 
évente átlagosan, családonként 10,5 kg gyapjú, 1786 liter tej, 2787 kg burgonya,  
68 kg hús. Nyilvánvaló, hogy ezek az értékek alulbecsültek, de ha kétszerese lenne a 
valóság, akkor is túlságosan magas volna ezek értékesítésének tranzakciós költsége. 

Fontos információ számunkra az értékesítés mikéntje: döntő többségben háznál 
vagy cégekkel, szerződéses alapon értékesítik termékeiket (elsősorban a tejet). 
Nagybani piacra vagy városba alig van, aki eljutna a termékeivel, helyi piac, kira-
kodó vásár pedig nincsen (2. ábra).  

2. ÁBRA 
Az értékesítés módja (válaszok száma) 

(The Method of Sale) 

1
2

5
10

83
88

Állami szerződéssel
Háznál
Városi piacon
Cégekkel szerződéssel
Helyi vásáron
Nagybani piacon

 

           Forrás: Kérdőívek 2001. 
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Gyakori a termékcsere: burgonyát adnak gabonáért, vagy egyéb termékekért (pl. 
szőlő) a déli megyékből ide jövőknek. Az értékesítés vonatkozásában nincs szerve-
zett együttműködés, nagy a bizalmatlanság az emberek között, és gyakori a felvá-
sárlási ár leszorítása azáltal, hogy a szomszédok alacsonyabb áron is eladnak, csak 
szabaduljanak feleslegeiktől, minél hamarabb pénzhez jussanak. 

A legellentmondásosabb válaszokat az erdőgazdálkodással kapcsolatban kaptuk. 
Bizonyos, hogy a fa feldolgozási szintje igen alacsony. A megkérdezettek 7,1%-a 
lábán, 2,5%-a rönkként, 4,1%-a fűrészáruként értékesíti, a tanulmányozott mintában 
nincs faipari késztermék-gyártó és -forgalmazó. 

Elenyészően kevesen jelezték, hogy faanyagot adnak el vagy vásárolnak, a kérdő-
íves felmérés szerint csak 8 személy értékesít fűrészárut, azok is kis mennyiségben, 
és mindössze egy személy vásárol. Normális körülmények között, a kászoni termé-
szeti adottságok mellett, a fakitermelés és -feldolgozás olyan tevékenység, amely 
kiegészítheti a mezőgazdasági jövedelmeket, és az informális beszélgetések meg-
erősítették ezt a feltételezésünket.  

A mezőgazdasági termeléshez szükséges inputok (műtrágya, vetőmag, növényvé-
dő szerek, tápok stb.) beszerzése is szervezetlen. 

Bizonyos termékek vonatkozásában (burgonya, gyapjú) kínálati piac működik, az 
inputok piaci kereslete pedig alacsony és atomizált.  

Az értékesített termékmennyiség nagyságát és a piaci értékesítés módját illetően a 
fiatalabb gazdák, valamint a magasabban iskolázottak inkább piacorientáltak, na-
gyobb arányban értékesítenek városi piacokon és különböző cégeknél, de a piaci 
mechanizmusok még nem nagyon érvényesülnek. 

Csoportosítási ismérvek és az ezek közötti összefüggések 

A fentiekben vázoltuk a főbb mutatók mennyiségi jellemzését a minta átlagára 
vonatkozóan, de a vidékfejlesztés szemszögéből azt is fontos tudni, hogy melyek 
azok a csoportok, amelyek a fejlesztések aktív résztvevői, kezdeményezői lehetnek. 
Ebből a célból behatóbban vizsgáltuk a minta részelemeit, amelyeket a bevezetőben 
jelzett hat ismérv szerint csoportosítottunk: 1) a család átlagéletkora; 2) a családfő 
iskolázottsága; 3) foglalkoztatottság, azaz van-e legalább egy magángazdálkodó a 
háztartásban (a), vagy van-e legalább egy mezőgazdaságon kívüli alkalmazott a 
háztartásban (b); 4) mezőgazdasági gépekkel való felszereltség; 5) a család havi 
összjövedelmi szintje; 6) a tulajdonban lévő föld mennyisége. Ezek az ismérvek 
általában nem függetlenek egymástól, így előbb a köztük lévő kapcsolatokat jelle-
mezzük, kiemelve néhány jellemzőt, ami a jövőbeli fejlesztés szempontjából fontos 
lehet. 

Az a tény, hogy a fiatalabb családokban a szakiskolát, illetve középiskolát vagy 
főiskolát végzettek aránya magas, kétségtelenül pozitív hatású lehet a fejlesztés 
szempontjából, de elgondolkodtató, hogy a legfeljebb elemi iskolát végzettek között 
a fiatalok aránya közel 40%-os (5. táblázat). Az a magyarázat, hogy az alacsonyabb 
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iskolázottságú fiatalok döntő hányada a roma családokból kerül ki, mit sem változ-
tat azon a tényen, hogy kevés esélyük van a piacgazdaságba való beilleszkedésre. 

5. TÁBLÁZAT 
A család átlagéletkora a családfő iskolázottsága szerint 

(Average Age of the Family by Educational Level of the Householder) 
A családfő iskolázottsága 

Átlagéletkor Legfeljebb 
elemi Általános Szak-

iskola 
Közép- v. 
felsőfokú 

Összesen 

17 21 34 22 94 50 év alatt 39,5% 25,6% 75,6% 81,5% 47,1% 
26 61 11 5 103 50 év vagy több 60,5% 74,4% 24,4% 18,5% 52,3% 
43 82 45 27 197 Összesen 100% 100% 100% 100% 100% 

Forrás: Kérdőívek 2001. 

Azok a családok, ahol magángazdálkodó is van, 63%-ban a fiatalabb korosztályba 
tartoznak, ők nagyobb valószínűséggel a fejlesztés résztvevői lehetnek (6a. táblázat). 

Az alkalmazottak 83%-a a fiatalabb családokban található, számukra a mezőgaz-
dasággal való foglalkozás valóban kiegészítő jövedelemszerzést jelent (6b. táblá-
zat). Nehéz felbecsülni, hogy ez a csoport mennyire lesz aktív résztvevője a vidék-
fejlesztésnek. 

6a. TÁBLÁZAT 
A család átlagéletkora aszerint, hogy a gazdaságban van-e magángazdálkodó 

(Average Age of the Family by Private Peasants in Peasant Farm) 
Magángazdálkodó a gazdaságban Átlagéletkor Nincs Van Összesen 

58 36 94 50 év alatt 41,4% 63,2% 47,7% 
82 21 103 50 év vagy több 58,6% 36,8% 52,3% 

140 57 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

6b.TÁBLÁZAT 
A család átlagéletkora aszerint, hogy a gazdaságban van-e alkalmazott 

(Average Age of the Family by Employees in Peasant Farm) 
Alkalmazott a gazdaságban Átlagéletkor Nincs Van Összesen 

31 63 94 50 év alatt 25,6% 82,9% 47,7% 
90 13 103 50 év vagy több 74,4% 17,1% 52,3% 

121 76 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 
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A gépekkel jobban felszerelt családok 65%-a a fiatalabbak korosztályhoz tartozik 
(7. táblázat). 

7. TÁBLÁZAT 
A család átlagéletkora aszerint, hogy a gazdaság rendelkezik-e traktorral,  

kombájnnal vagy kaszálógéppel 
(Average Age of the Family by Tractor, Harvester or Reaper in Peasant Farm) 

Traktor, kombájn vagy kaszálógép Átlagéletkor Nincs Van Összesen 

50 44 94 50 év alatt 38,8% 64,7% 47,7% 
79 24 103 50 év vagy több 61,2% 35,3% 52,3% 

129 68 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

A 94 fiatalabb háztartás közül csak 39 tartozik a magasabb jövedelmi csoportba, 
igaz viszont, hogy a magasabb jövedelműek közel 70%-a fiatalabb korosztályú  
(8. táblázat). 

8. TÁBLÁZAT 
A család átlagéletkora aszerint, hogy mennyi a család összjövedelme (lej) 

(Average Age of the Family by the Its Total Income) 
A család összjövedelme Átlagéletkor <1,8 mill. 1,8–3 mill. >3 mill. Összesen 

34 21 39 94 50 év alatt 37,4% 44,7% 69,4% 48,2% 
57 26 18 101 50 év vagy több 62,6% 55,3% 31,6% 51,8% 
91 47 57 195 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: Kérdőívek 2001. 
A föld tulajdona nagyobbrészt az idősebb korosztályé: az 5 ha fölötti földbirtok 

64%-ban az 50 év fölötti családoké és csak 44%-ban a fiatalabbaké (9. táblázat). 
9. TÁBLÁZAT 

A földtulajdon megoszlása a családok átlagéletkora, s a gazdaság nagysága szerint 
(Distribution of the Land Property by the Average Age of the Families and the Size 

of the Peasant Farm) 
Mennyi földdel rendelkezik a gazdaság Átlagéletkor <1 ha 1–5 ha 5–10 ha >10 ha Összesen 

24 26 31 13 94 50 év alatt 80,0% 44,1% 39,7% 43,3% 47,7% 
6 33 47 17 103 50 év vagy több 20,0% 55,9% 60,3% 56,7% 52,3% 

30 59 78 30 197 Összesen 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: Kérdőívek 2001. 
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Azokban a családokban, ahol magángazdálkodó van, a családfő 58%-ának legfel-
jebb általános iskolai végzettsége van, és csak 17,5%-uk rendelkezik közép- vagy 
felsőfokú végzettséggel (10a. táblázat). 

Az alkalmazottak közel azonos arányban kerülnek ki az általános, a szakiskolát 
végzettek vagy a magasabb képzettségűek közül, de az átlagos képzettségük egyér-
telműen magasabb, mint a magángazdálkodóké (10b. táblázat). 

10a. TÁBLÁZAT 
A családfő iskolázottsága aszerint, hogy a gazdaságban van-e magángazdálkodó 

(Educational Level of the Householder by Private Peasants in Peasant Farm) 

Magángazdálkodó a gazdaságban A családfő iskolázottsága 
Nincs Van 

Összesen 

32 11 43 Legfeljebb elemi szint 22,9% 19,3% 21,8% 
60 22 82 Általános iskola 42,9% 38,6% 41,6% 
31 14 45 Szakiskola 22,1% 24,6% 22,8% 
17 10 27 Középfokú, felsőfokú 12,1% 17,5% 13,7% 

140 57 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

10b. TÁBLÁZAT 
A családfő iskolázottsága aszerint, hogy a gazdaságban van-e alkalmazott 

(Educational Level of the Householder by Employees in Peasant Farm) 

Alkalmazott a gazdaságban A családfő iskolázottsága 
Nincs Van 

Összesen 

30 13 43 Legfeljebb elemi szint 24,8% 17,1% 21,8% 
61 21 82 Általános iskola 50,4% 27,6% 41,6% 
22 23 45 Szakiskola 18,2% 30,3% 22,8% 
8 19 27 Középfokú, felsőfokú 6,6% 25,0% 13,7% 

121 76 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

A géptulajdonosok képzettségi szintje magasabb, 90%-uk legalább általános isko-
lai végzettséggel rendelkezik (11. táblázat). 
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11. TÁBLÁZAT 
A családfő iskolázottsága aszerint, hogy a gazdaság rendelkezik-e traktorral,  

kombájnnal vagy kaszálógéppel 
(Educational Level of the Householder by Tractor, Harvester or Reaper  

in Peasant Farm) 

Traktor, kombájn vagy kaszálógép A családfő iskolázottsága 
Nincs Van 

Összesen 

36 7 43 Legfeljebb elemi szint 27,9% 10,3% 21,8% 
51 31 82 Általános iskola 39,5% 45,6% 41,6% 
30 15 45 Szakiskola 23,3% 22,1% 22,8% 
12 15 27 Középfokú, felsőfokú 9,3% 22,1% 13,7% 

129 68 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

Nem annyira szoros az összefüggés az iskolai végzettség és a család jövedelmi 
szintje között, mint ahogyan azt az átlagértékek mutatják: a magasabb jövedelmi 
kategóriába tartozók 29,8%-ának általános iskolai végzettsége van, 28,1%-ának 
szakiskolai, 28,1%-ának pedig közép- vagy felsőfokú. A kis jövedelműek közel 
kétharmadának legfeljebb általános iskolai végzettsége van (12. táblázat). 

12. TÁBLÁZAT 
A családfő iskolázottsága aszerint, hogy mennyi a család összjövedelme (lej) 

(Educational Level of the Householder by Total Income of the Family) 

A család összjövedelme A családfő  
iskolázottsága <1,8 mill. 1,8–3 mill. >3 mill. 

Összesen 

25 9 8 42 Legfeljebb elemi szint 27,5% 19,1% 14,0% 21,5% 
42 22 17 81 Általános iskola 46,2% 46,8% 29,8% 41,5% 
19 10 16 45 Szakiskola 20,9% 21,3% 28,1% 23,1% 
5 6 16 27 Középfokú, felsőfokú 5,5% 12,8% 28,1% 13,8% 

91 47 57 195 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

A földtulajdonnal rendelkezők nagyobb részének alacsonyabb a képzettsége (az 
5–10 ha-ral rendelkezők 67%-ának, a 10 ha-nál többet birtoklók 70%-ának legfel-
jebb általános iskolai végzettsége van) (13. táblázat). 
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13. TÁBLÁZAT 
A családfő iskolázottsága aszerint, hogy mennyi földdel rendelkezik a gazdaság 

(Educational Level of the Householder by Its Land Property) 
Mennyi földdel rendelkezik a gazdaság A családfő  

iskolázottsága <1 ha 1–5 ha 5–10 ha >10 ha Összesen 

8 15 16 4 43 Legfeljebb elemi szint 26,7% 25,4% 20,5% 13,3% 21,8% 
4 25 36 17 82 Általános iskola 13,3% 42,4% 46,2% 56,7% 41,6% 

14 12 14 5 45 Szakiskola 46,7% 20,3% 17,9% 16,7% 22,8% 
4 7 12 4 27 Középfokú, felsőfokú 13,3% 11,9% 15,4% 13,3% 13,7% 

30 59 78 30 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

A magángazdálkodóknak kevesebb, mint fele (45,6%-a) rendelkezik valamiféle 
mezőgazdasági géppel. Nagyobb arányban van gép ott, ahol nincs magángazdálko-
dó (14a. táblázat). A mezőgazdaságon kívüli alkalmazásban lévők 57,4%-ának van 
a tulajdonában gép. Ezek közül kerülnek ki a bérmunkában talajművelést végzők is 
(14b. táblázat). 

14a. TÁBLÁZAT 
Magángazdálkodó a gazdaságban aszerint, hogy a gazdaságban van-e traktor, 

kombájn vagy kaszálógép 
(Educational Level of the Householder by Its Land Property) 

Traktor, kombájn vagy kaszálógép Magángazdálkodó a gazda-
ságban Nincs Van Összesen 

103 37 140 Nincs 79,8% 54,4% 71,1% 
26 31 57 Van 20,2% 45,6% 28,9% 

129 68 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
14b. TÁBLÁZAT 

Alkalmazott a családban aszerint, hogy a gazdaságban van-e traktor, 
 kombájn vagy kaszálógép 

(Employee in the Family by Tractor, Harvester or Reaper in Peasant Farm) 
Traktor, kombájn vagy kaszálógép Alkalmazott a családban Nincs Van Összesen 

92 29 121 Nincs 71,3% 42,6% 61,4% 
37 39 76 Van 28,7% 57,4% 38,6% 

129 68 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 
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Azok közül a családok közül, amelyekben magángazdálkodó is van, közel 30% a 
legalacsonyabb, míg 31,6% a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozik  
(15a. táblázat). 

Azok közül a családok közül, amelyekben legalább egy családtag dolgozik vala-
hol, a többség (68,4%) a magasabb jövedelmi kategóriába tartozik, míg kevesebb 
mint ötödük az alacsonyabba (15b. táblázat). 

15a. TÁBLÁZAT 
Magángazdálkodó a családban aszerint, hogy mennyi a család összjövedelme (lej) 

(Private Peasant in the Family by the Total Income of the Family) 

A család összjövedelme Magángazdálkodó a 
családban <1,8 mill. 1,8–3 mill. >3 mill. 

Összesen 

64 36 39 139 Nincs 70,3% 76,6% 68,4% 71,3% 
27 11 18 56 Van 29,7% 23,4% 31,6% 28,7% 
91 47 57 195 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

15b. TÁBLÁZAT 
Alkalmazott a családban aszerint, hogy mennyi a család összjövedelme (lej) 

(Employee in the Family by the Total Income of the Family) 

A család összjövedelme 
Alkalmazott a családban 

<1,8 mill. 1,8–3 mill. >3 mill. 
Összesen 

73 28 18 119 Nincs 80,2% 59,6% 31,6% 61,0% 
18 19 39 76 Van 19,8% 40,4% 68,4% 39,0% 
91 47 57 195 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: Kérdőívek 2001. 

A magángazdálkodó, mint foglalkozás és a földtulajdonosi minőség között nincs 
szoros kapcsolat: pl. az 5–10 ha-os gazdaságoknak csak 26,9%-ában van magán-
gazdálkodó, míg a 10 ha fölöttiek esetében 43,3%-ban (16a. táblázat). 

Az 1 ha földtulajdon alatti háztartások több mint felében van legalább egy alkal-
mazott a családban, míg a 10 ha fölötti gazdaságok esetében ez az arány 33,3%. Az 
igazi gondot az jelenti, hogy az 1 ha-nál kevesebb földdel rendelkező háztartások 
közel felében, a nagyobb földtulajdonnal rendelkezők több mint  
60%-ában nincs alkalmazott, azaz pótlólagos jövedelemforrás (16b. táblázat). 
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16a.TÁBLÁZAT 
Magángazdálkodó a gazdaságban aszerint, hogy mennyi földdel rendelkezik 

 a gazdaság 
(Private Peasant in the Peasant Farm by Its Land Property) 

Mennyi földdel rendelkezik a gazdaság Magángazdálkodó a 
gazdaságban <1 ha 1–5 ha 5–10 ha >10 ha Összesen 

26 40 57 17 140 Nincs 86,7% 67,8% 73,1% 56,7% 71,1% 
4 19 21 13 57 Van 13,3% 32,2% 26,9% 43,3% 28,9% 

30 59 78 30 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

16b. TÁBLÁZAT 
Alkalmazott a gazdaságban aszerint, hogy mennyi földdel rendelkezik a gazdaság 

(Employee in the Peasant Farm by Its Land Property) 
Mennyi földdel rendelkezik a gazdaság Alkalmazott a  

gazdaságban <1 ha 1–5 ha 5–10 ha >10 ha Összesen 

14 40 47 20 121 Nincs 46,7% 67,8% 60,3% 66,7% 61,4% 
16 19 31 10 76 Van 53,3% 32,2% 39,7% 33,3% 38,6% 
30 59 78 30 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: Kérdőívek 2001. 

Azon háztartások harmada, amelyekben gépi felszerelés van, az alacsony jöve-
delműek csoportjába tartozik, és csak 39,7%-uk ér el 3 millió lejnél magasabb havi 
jövedelmet, tehát a gépek pótlására nincs fedezet (17. táblázat). 

17. TÁBLÁZAT 
A család összjövedelme aszerint, hogy a gazdaságban van-e traktor,  

kombájn vagy kaszálógép 
(Total Income ot the Family by Tractor, Harvester or Reaper in Peasant Farm) 

Traktor, kombájn vagy kaszálógép A család összjövedelme Nincs Van Összesen 

68 23 91 1,8 millió lejig 53,5% 33,8% 46,7% 
29 18 47 1,8–3 millió lej 22,8% 26,5% 24,1% 
30 27 57 Több mint 3 millió lej 23,6% 39,7% 29,2% 

129 68 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 



TÉT XVII. évf. 2003  1 Kitekintő 173 
 

 

Van ugyan pozitív kapcsolat a földtulajdon nagysága és a gépi ellátottság között, 
de még a 10 ha-nál nagyobb birtokosok esetében is csak 56,7%-uk rendelkezik 
gépekkel. Egyébként egyik birtokkategóriában sincs kihasználva a géppark  
(18. táblázat). 

18. TÁBLÁZAT 
Rendelkezik-e traktorral, kombájnnal vagy kaszálógéppel aszerint, hogy mennyi 

földdel rendelkezik a gazdaság 
(Tractor, Harvester or Reaper in Peasant Farm by Its Land Property) 

Mennyi földdel rendelkezik a gazdaság Mezőgazdasági 
gépek <1 ha 1–5 ha 5–10 ha >10 ha Összesen 

27 43 46 13 129 Nincs 90,0% 72,9% 59,0% 43,3% 65,5% 
3 16 32 17 68 Van 10,0% 27,1% 41,0% 56,7% 34,5% 

30 59 78 30 197 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

Az a tény, hogy még a 10 ha feletti gazdaságok több mint harmada is a legalacso-
nyabb jövedelmű csoportba tartozik, a pénzjövedelem szűkösségét jelzi, amire több 
magyarázat is adható (termékek csak kis részének értékesítése, a kihasználatlan 
földtulajdon, a jövedelem eltitkolása stb.). Az 1 ha alatti földtulajdonosok esetében, 
akik nem a vállalkozók csoportjába tartoznak, a fő jövedelmi forrást a különböző 
társadalmi juttatások jelentik (19. táblázat). 

19. TÁBLÁZAT 
A család összjövedelme aszerint, hogy mennyi földdel rendelkezik a gazdaság 

(Total Income ot the Family by Its Land Property) 
Mennyi földdel rendelkezik a gazdaság A család összjöve-

delme <1 ha 1–5 ha 5–10 ha >10 ha Összesen 

14 34 32 11 91 1,8 millió lejig 48,3% 58,6% 41,0% 36,7% 46,7% 
4 12 24 7 47 1,8–3 millió lej 13,8% 20,7% 30,8% 23,3% 24,1% 

11 12 22 12 57 Több mint 3 millió 
lej 37,9% 20,7% 28,2% 40,0% 29,2% 

29 58 78 30 195 Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

Ebből a nagyon vázlatos ismertetőből is világosan kitűnik, hogy nem ugyanaz a 
csoport birtokolja a földet, a tőkét (gépi felszerelést), a munkaerőt és a szakmai 
hozzáértést, nem is beszélve a vállalkozói mentalitásról. Ilyen körülmények között a 
tranzakciós költségek olyan nagyok, hogy hatékony mezőgazdasági termelésről 
egyelőre nem lehet beszélni. Ez természetesen nem zárja ki, hogy néhány gazda-
ságban adott a termelési eszközök összhangja, de általában nem ez a jellemző. Kitö-
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rési lehetősége annak a néhány gazdaságnak van, ahol együtt található a nagyobb 
földtulajdon, a tőkeerő, a szakismeret, a kapcsolati háló; ezek lehetnek a fejlesztés 
mozgatórugói. 

Egyéni és közösségi életmód, innovációs magatartás  
a kászoni kistérségben 

A tanulmány második részében a hangsúlyt a kászoni emberek életmódjának 
megismerésére helyeztük, és ezt behatóbban vizsgáltuk, azaz nem csak a minta 
átlagában, hanem a jelzett csoportosítási ismérvek szerinti bontásban is. A követke-
zőkben az életmód néhány elemét vizsgáljuk részletesebben, azokat, amelyek a 
fejlesztés szempontjából fontosabbak. Azokat a kérdéseket, illetve válaszokat ele-
mezzük, amelyek a helyi emberi erőforrásnak a fejlesztéshez való viszonyulását 
jelzik. 

1) Vannak-e lakossági megtakarítások, és mire szánják ezeket, illetve valósítot-
tak-e meg beruházásokat a háztartások az utóbbi 10 évben, és milyeneket? 

2) Szükségesnek tartják-e a szakmai támogatást az eredményesebb gazdálko-
dáshoz, és milyen típusú segítséget igényelnek? Mennyire tartják szükséges-
nek az új ismeretek szerzését, és mi módon szerzik meg ezeket? 

3) Részt vesznek-e a község társadalmi életében (istentiszteleteken, lakodalmakon, 
temetéseken, mulatságokon, falugyűléseken), és milyen a viszonyuk a községi 
elöljárókkal (polgármester, pap, orvos), illetve a falubeliekkel szemben? 

4) Milyen az együttműködés a háztartások között, és milyen fokú a szakmai 
érdekvédelmi szervezetekben való részvétel? 

Az ezekre a kérdésekre adott válaszok tükrében próbáltunk meg néhány általános 
következtetést levonni a kászoni emberek élet- és gondolkodásmódjára vonatkozóan. 

Megtakarítások, beruházások 

A gazdasági mentalitás fontos eleme a megtakarítási hajlandóság. A megkérdezet-
tek fele jelezte, hogy megtakarításokat tudnak elérni. Azok közül, akik most takaré-
koskodnak, elsősorban váratlan kiadásokra tesznek félre pénzt (betegség, haláleset 
stb.), a második helyen szerepel a családi ház felújítása, karbantartása, és csak a 
megtakarítók egyharmada gyűjt pénzt arra, hogy a jövőben a gazdaságát fejlessze. 
A gyermekek taníttatása a megtakarítást végzők egyötödénél szerepel megjelölt 
célként. Kevesebben  gyűjtenek arra, hogy a gyermekeik útnak indítását (házasság, 
lakás) támogassák, vagy tartós fogyasztási cikkeket vásároljanak (3. ábra). 

A megkérdezettek közül viszonylag nagy (43,7%) azoknak a részaránya, akik az 
elmúlt három évben hosszabb ideig anyagi gondokkal küzdöttek. A fő ok a váratlan 
kiadás volt (betegség, haláleset [21,8%]), illetve a gazdaságban támadtak gondjaik, 
pl. a kifizetések megkésése miatt. Kilábalást a nehézségből a háztartási kiadásokkal 
való takarékoskodás, vagy/és bizonyos javak eladása biztosított. Jellemző, hogy 
egyetlen család sem próbált bankkölcsönt felvenni.  
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3. ÁBRA 
A takarékoskodás célja (válaszok száma) 

(The Aim of Saving ) 

Váratlan kiadások 

Lakásfelújítás 

Gazdaságfejlesztés 

Gyermek taníttatása 

Gyermek útnak indítása 

Tartós fogyasztási cikk vásárlása 

Utazás 

Egyéb 

Autó vásárlás 2

3

5

9

13

22

35

44

65

 
  Forrás: Kérdőívek 2001. 

Az elmúlt 10 év fejlesztéseire, valamint a következő 5 év terveire is rákérdeztünk. 
A mintában szereplő háztartások közel fele hajtott végre valamilyen fejlesztést a 
gazdaságában az elmúlt tíz évben. Legtöbben (62 család) épületet újítottak fel,  
41 személy vásárolt gépet, 37-en az állatállományukat növelték. Egyetlenegy eset-
ben történt meg, hogy valaki a saját forrás mellett állami támogatást és banki hitelt 
is igénybe vett. 

A következő öt évben a megkérdezettek 36%-a tervez beruházást, ezek is ugyan-
azokat a fő irányokat követik: épület-felújítás (49 személy), gépvásárlás (28), állat-
állomány növelése (28). Néhányan technológiai fejlesztést (fejőgépvásárlást) ter-
veznek (5), valamint istálló építését (6). Banki hitelt senki sem szándékozik felven-
ni, 5 személy számít állami támogatásra. Az elmúlt évek során 2 személy nyújtott 
be fejlesztési pályázatot egyikük nyert is támogatást épület-felújításra. 

Azoktól, akik a következő években nem terveznek semmiféle beruházást, az okok 
felől is érdeklődtünk: legtöbbjük (76 válaszadó) a jövedelemhiányt jelölte meg, 
mások (11 válaszadó) bizonytalannak látják a gazdaság jövőjét. Vannak, akik nem 
akarnak hitelt felvenni (9), és mindössze hatan jelezték, hogy a piaci bizonytalanság 
miatt nem mernek belevágni a beruházásba. 

Ez után az átlagos kép után vizsgáljuk meg, milyen eltérések mutatkoznak az 
egyes csoportok között. 

A fiatalabb háztartásokban nagyobb arányban takarékoskodnak (57,4%), és na-
gyobb a gazdaság fejlesztésére való törekvés (53,7%). Ez a cél az idősebbek eseté-
ben csak 12,2%-ot tesz ki. A fiatalabb családoknál jelentős a lakás felújítására 
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(55,6%), a gyermekek taníttatására (37%), tartós fogyasztási cikkek vásárlására 
(14,8%) való takarékoskodás, de már a fiatalabbaknál is viszonylag magas (48,1%-os) 
arányú a váratlan kiadásokra való felkészülés. A fiatalok közül is kevesen jelezték, 
hogy autóvásárlásra (3,7%), vagy utazásra (7,4%) gyűjtenek. 

A családfő iskolázottsága szerint is eltér a takarékoskodási magatartás (4. ábra).  

4. ÁBRA 
A takarékoskodási magatartás a családfő iskolai végzettsége szerint (válaszok száma) 

(Saving Behaviour by the Educational Level of Householder) 

23

43

19

9

Általános iskola; 39

Szakiskola; 26

Elemi iskola; 20

Közép- vagy felsőfokú 
végzettség; 18

Tud takarékoskodni Nem tud takarékoskodni

 
                  Forrás: Kérdőívek 2001. 

Mindenekelőtt jóval nagyobb arányban takarékoskodnak a magasabban iskolázot-
tak (66,7%, szemben az alacsonyabb végzettségűek 46,5%-ával). Ami még fonto-
sabb, hogy a közép- vagy felsőfokú végzettségűek kétharmada elsődlegesen a gaz-
daság fejlesztésére eszközöl megtakarításokat. A váratlan kiadásokra való felkészü-
lés, takarékoskodás 54%–72% között változik, tehát minden csoport számára fon-
tos. A magasabb iskolázottsági csoportba tartozók céljai között a tartós fogyasztási 
cikkek megszerzése, gyermekeik taníttatása és az utazás fontosabb, mint a kevésbé 
iskolázottak csoportjaiban. 

A foglalkozás szerinti csoportosításnál a magángazdálkodós háztartások kb. 50%-a 
rendelkezik megtakarítással, míg azok közül, amelyekben alkalmazott is van, 
60,5%-nak van megtakarítása. A megtakarítás céljai is eltérőek: a magángazdálko-
dók esetében a fontossági sorrend: a gyermekek iskoláztatása, illetve útnak indítása 
(51,7%), a komfort növelése (48,3%), a gazdaság fejlesztése (44,8%) és egyebek 
(34,5%). Ezzel szemben azokban a háztartásokban, ahol alkalmazott is van, első 
helyen a komfort növelése szerepel (65,2%), másodikon pedig a gazdaság fejleszté-
se (52,2%). 

Az összjövedelem szerint is szignifikáns eltérések vannak: a nagyobb jövedelmi 
kategóriákba tartozók közel kéthermada tud félretenni, de a szegényebbek 44%-a is 
takarékoskodik. A jobb módúak megtakarításai 63%-ban a komfort növelését cé-
lozzák, 54,3%-uk a gazdaság fejlesztésére is gyűjt, és viszonylag fontos cél a gye-
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rekek iskoláztatására, útnak indítására való tartalékolás. Minél szegényebb valaki, 
annál nagyobb fontosságot tulajdonít a váratlan kiadásokra való felkészülésnek. 
Egyébként ez a tétel minden csoportnál fontos cél. 

A gépi felszereltség függvényében vizsgálva a takarékossági magatartást, azt jel-
zik az adatok, hogy akiknek már van, azok inkább tudnak (és akarnak) takarékos-
kodni. A gépi felszereltség szempontjából tehetősebb csoport legnagyobb arányban 
a komfort növelés célját jelölte meg, majd a gyermekekbe való beruházás követke-
zik, azonos arányban az „egyebekre”, ami elsősorban a váratlan kiadásokat jelenti. 
A gazdaság fejlesztése, mint további cél az utolsó helyen áll, de így is 43,6% jelezte 
ebbéli szándékát. A gépi felszereléssel nem rendelkezők 28,1%-a jelezte takarékos-
sága céljaként gazdasága fejlesztését. 

A földtulajdon nagysága szerinti csoportokban arányosan nő a megtakarítást vég-
zők aránya, így a 10 ha fölötti csoportban 60% jelezte, hogy megtakarít. A nagyobb 
földtulajdonosok is elsősorban a komfort növelésére fordítják megtakarításaikat, és 
kevesebb, mint 40% jelezte célként a gazdaság fejlesztését. 

Mivel a megtakarítások nagyságrendjét nem ismerjük, feltételezhető, hogy a ke-
vésbé tehetős családoknál azért is jelezték kevesebben a fejlesztést, mint célt, mert 
erre a megtakarítások összege nem elégséges.  

Ez a néhány felsorolt adat is jól jelzi a nagyfokú kockázatkerülő magatartást, va-
lamint azt, hogy a közeljövőben is inkább presztízs-beruházásokat céloznak meg. A 
beruházók érdeklődésének homlokterében nem elsősorban a termelés szakosítása, a 
termék feldolgozása vagy a piacra jutás lehetőségeinek javítása, szervezése áll. Ez a 
tény azzal magyarázható, hogy a megkérdezettek nagy részének nincs a fejlesztés-
hez szükséges saját anyagi forrása, azaz reális lehetősége a megfelelő beruházások 
megvalósításához. Vannak olyanok, akiknél nem az anyagi háttér képezi a szűk 
keresztmetszetet, hanem a piacgazdaságba való bekapcsolódáshoz szükséges tudás, 
információ, kockázatvállaló magatartás stb. A felmérésből egyértelműen kitűnik, 
hogy az átlagos kászoni a jövőben jobban akar élni, és a váratlan kiadásokra is 
felkészül, ezért takarékoskodik, de nem fejleszt. Ha vesz is traktort, akkor vagy 
használtat, vagy ha újat is vesz, de hazai gyártásút, ami olcsóbb vagy éppen támo-
gatott, viszont ez falja a gáz- és kenőolajat, javítási igénye nagy, működése bizony-
talan, tehát eleve drágábban termel. A fejlesztésben azért is óvatosak, mert a na-
gyobb beruházások csak növekvő jövedelemből valósíthatók meg, aminek bevallása 
nagyobb adófizetési kötelezettséget jelentene, márpedig ezt nem akarják vállalni. A 
valóságos innovatív fejlesztésnek nyomát sem találtuk, ha csak a nemrég beindult 
teleházat nem tekintjük annak. Ez viszont nem a háztartások megtakarításaiból, 
azok fejlesztési szándékából származik, hanem a fiatal kistérségi menedzser pályá-
zatai alapján szerzett magyarországi közpénzekből. Egyébként jellemző, hogy most 
arról folyik a helyiek vitája, amelyben a pap a hangadó, hogy az a terem, ahol a 
teleház működik, arra szükséges, hogy lakodalmak idején a süteményeket tárolják, 
és a teleházat fel kell számolni. 
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A szakmai tudás és támogatás megítélése 

Elgondolkoztató tény, hogy az új gazdálkodási ismeretek szerzésével és a tovább-
képzéssel kapcsolatos kérdésünkre 122 személy, azaz a megkérdezettek 62%-a azt 
válaszolta, hogy nem tartja szükségesnek új ismeretek szerzését. Az a 38,1%-nyi 
válaszadó, aki nem zárkózik el tudása bővítésétől, főleg más gazdálkodókkal, idő-
sebb parasztemberekkel való beszélgetés útján próbál új ismeretekhez jutni. A gaz-
dasági tevékenységekben ma azok az 55 és 75 év közötti gazdák diktálnak modelle-
ket, akik a hagyományos kisparaszti gazdálkodás idején szocializálódtak. Követke-
zésképpen 1990 után a termelési folyamatban az a tudáskészlet mobilizálódott, 
amelyet a hagyományos családi gazdálkodás keretében sajátítottak el fél évszázad-
dal ezelőtt. 

Fele annyian jelezték, hogy részt vesznek gazdaköri előadásokon, vagy hogy 
rendszeresen olvasnak szaklapokat. Mindössze 14 személy állította, hogy szakirá-
nyú képzettséget kíván szerezni, és csak 11-en tekintették ismeretforrásnak a piaci 
partnerektől kapható információkat (5. ábra). 

5. ÁBRA 
Hogyan szerzi be szakismereteit 

(The Sources of Professional Knowledge) 

Más gazdákkal való  
beszélgetések során 

Idősebb parasztemberekkel való 
beszélgetések során 

Gazdaköri/falugazdász által  
szervezett előadásokon 

Rendszeresen olvas szaklapokat 

Van szakképzettsége 

Egyéb helyről 

Piaci partnerektől 11

14

14

20

25

50

57

 
Forrás: Kérdőívek 2001. 

Arra a kérdésre, hogy milyen szakmai támogatásra lenne szüksége az eredménye-
sebb gazdálkodáshoz, 147-en, azaz a minta 75%-a válaszolta, hogy nincs szüksége 
szakmai támogatásra. Az az 50 személy, aki mégis elfogadna támogatást, a követ-
kezőt igényelné: 32-en arra vonatkozóan szeretnének információkat kapni, hogy mit 
érdemes termelni, 16-an piaci információkat kérnének, tizen pályázatírásban várnak 
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segítséget, és mindössze öt ember jelezte, hogy érdekelné, mi várható az uniós 
csatlakozás után. Ma Romániában kialakított szaktanácsadási hálózat működik. 
Azok, akikre legjobban ráférne, semmiféle szaktanácsot nem igényelnek, még in-
gyen sem, hát ha még fizetni is kellene érte! Valójában nem is nagyon tudna mit 
kezdeni a szaktanáccsal, hisz a gazdálkodás korszerűsítése pótlólagos ráfordításo-
kat, tehát a termelésbe való beruházást igényel. Még az is ódzkodik ettől, akinek 
volna erre anyagi fedezete, mert a növekvő termelés értékesítési gondokat és nagyobb 
adófizetési, járulékfizetési kötelezettségeket jelentene, amit igyekeznek elkerülni.  

Ha arra is odafigyelünk, hogy a megkérdezettek 43%-a sohase olvas könyvet és 
29%-a újságot sem, akkor kikerekedik a kép a humán tőke általános szellemi, 
szakmai színvonaláról, arról, hogy mennyire érték ezen a tájon a tudás, a szakérte-
lem. Ezek a válaszok úgy is értékelhetők, hogy itt önbizalomból nincs hiány, ami 
részben pozitívum, de ha a fejlesztési lehetőségek szempontjából közelítünk a kér-
déshez, akkor már egyértelmű, hogy a fejlesztés folyamatát a humán tőkével kell 
kezdeni. Természetesen találkoztunk művelt, olvasott emberekkel is, de nem ez az 
általános kép alakult ki a felmérés eredményeként. 

Az új ismeretek szerzésének szükségességével kapcsolatos kérdésre igennel vála-
szolt a fiatalabb családoknak kb. 43%-a, míg az idősebbeknek csak 34%-a. Érdekes, 
hogy a legfeljebb elemi iskolát végzettek 44%-a mondott igent, míg a közép- vagy 
felsőfokú képzettségűeknek csupán harmada. A foglalkozás szerint nincs jelentős 
különbség, a magángazdálkodók és az alkalmazottak is 36%–40% közötti arányban 
mondtak igent. A gépparkkal rendelkezők 47%-ban igényeltek új ismereteket, 
szemben a géppel nem rendelkezők csoportjával, ahol az az arány 33%-os volt. A 
jövedelmi szinttel, illetve a birtoknagysággal nőtt az új ismeretek megszerzésének 
igénye is, 46%-ig a 3 milliós havi jövedelemnél több, illetve 50%-ig a 10 ha-nál 
nagyobb földtulajdonnal rendelkezők esetében. Jellemző, hogy minden csoportnál 
az új ismereteket más gazdákkal, idős parasztemberekkel való beszélgetések során 
vélik elsajátíthatónak, ami jól mutatja a múlt, és nem a jövő felé fordulást. Ilyen 
körülmények között innovatív hozzáállásról nem beszélhetünk, és a versenyképes-
ség fogalma is ismeretlen a legtöbb kászoni ember számára. 

Együttműködési készség, szervezettség 

A fejlesztési programok kidolgozásának és végrehajtásának egyik lényeges felté-
tele, hogy szervezetten együttműködjenek a résztvevők. Az összeállított kérdőív 
több kérdése is választ keresett arra, hogy milyen az emberek közötti együttműkö-
dési készség. Előbb a minta egészére vonatkozóan fogalmaztuk meg a következte-
téseinket, majd a jelzett csoportosítási ismérvek szerinti elemzést végeztük el. 

A gépi szolgáltatások, kölcsöngépek használata terén viszonylag jó az együttmű-
ködés: Gyakori a kölcsönös kisegítés a rokonok, szomszédok között, és a gépi és 
kézi munka ellentételezése. A túlnyomó többség gépi bérmunkával műveli a földjét, 
de számlát itt senki nem készít, tehát a piacosodás még nem jellemző. Egyébként a 
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régi géppark működtetése annyira alacsony jövedelmezőségű, hogy abból adóra, 
járulékfizetésre nem is jutna.  

A kalákarendszer is működik: azok, akik idegen munkaerőt alkalmaznak, 71%-ban 
kaláka formában szervezik a munkát. A megkérdezettek 83%-a jelezte, hogy alkal-
milag, sőt rendszeresen besegít rokonnak, szomszédnak. Piaci értelemben vett bér-
munka, társadalmi járulékok fizetése nem jellemző, ez előre vetíti a jövőbeli szociá-
lis gondokat. Érdekes jelenség, hogy ezen a vidéken is nehéz napszámost találni a 
nehezebb mezőgazdasági munkákhoz. A gazdák, még ha csak részidős elfoglaltsá-
guk is van, nem vállalnak napszámot, még akkor sem, ha jól megfizetnék, mert ez 
nem egyeztethető össze az önálló gazda státusával. A roma lakosság nagy részét 
nem tekintik megbízhatónak, és fizikai erőnlétük sem olyan, hogy naphosszat ka-
szálni tudnának. Különösen keresett a fa feldolgozásában járatos ember, de „jó 
szakember, aki reggel 10-kor még nem részeg, nem található”, mondta az egyik, 
faipari vállalkozó interjúalanyunk. 

A megkérdezettek 56%-a együttműködik más gazdálkodókkal, igaz, hogy ez jó-
részt a munkával való kisegítésre korlátozódik. Elenyészően kevés azok száma, 
akik más területen is együtt tudnának működni, például a termékek közös értékesí-
tése, feldolgozása, a termeléshez szükséges dolgok beszerzése terén, ami a fejlett 
országokban a szövetkezés fő területeit jelenti. A gyenge együttműködési készségre 
álljon itt két példa: a malom és a kenyérsütöde tulajdonosai képtelenek szót érteni, 
bár a két épület közvetlen szomszédságban van; két vállalkozó is tervezi tejfeldol-
gozó létesítését, anélkül, hogy erről külön-külön tudnának stb. 

A termelők összefogását többen ellenzik (105), mint ahányan támogatják (92). A 
fiatalabb gazdák és az iskolázottabbak már felismerték az összefogás, együttműkö-
dés szükségességét. Azokban a háztartásokban, amelyekben magángazdálkodó is 
van, a megkérdezettek 53%-a szükségesnek tartja a termelők szövetkezését, bár 
egyelőre csak 49%-uk működik együtt más gazdákkal. Az alkalmazottak, akik csak 
részidőben gazdálkodnak, 55%-ban válaszoltak igennel a termelők szövetkezésére 
vonatkozó kérdésünkre, és 62%-uk együttműködik más gazdákkal. A magasabb 
jövedelmi csoportba tartozók nagyobb hányada (54%-a) tartja szükségesnek a szö-
vetkezést, mint a kisebb jövedelműek (42%), viszont a jelenlegi együttműködésben 
fordított a helyzet. A gépellátottság szerint kisebb arányban hívei a szövetkezésnek 
azok, akiknek vannak gépei (38%), mint azok, akiknek nincsenek (51%). Az 
együttműködők aránya mindkét csoportban közel azonos, 56% körüli. A több föld-
del rendelkezők 37%-a, míg az 1 ha alatti területtel rendelkezők 75%-a tartja szük-
ségesnek a szövetkezést. Az 5–10 ha-os gazdák nagyobb arányban működnek 
együtt (63%), míg a 10 ha fölöttiek csoportjában csak 40% jelezte, hogy együttmű-
ködik más gazdákkal. 

Ha csak ezeket az arányokat nézzük, akár bizakodóak is lehetnénk. A beszélgeté-
sekből viszont kitűnt, hogy nem csak a kölcsönös bizalmatlanság gátolja a szövet-
kezetesítést, de az embereknek fogalmuk sincs, hogyan működnek ma a világban az 
értékesítési szövetkezetek. A szövetkezetekre vonatkozó ismeretek hiányát pótolni 
lehetne, de addig, amíg az agrárszakember és maga a „szövetkezet” szó sokak sze-
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mében vörös posztó, és a „komcsizás” máig is, még a szószékről is folyik, addig 
ésszerű szerveződésről nem lehet beszélni. Az is tény, hogy jó szövetkezetet csak 
erős gazdaságok képesek létrehozni, akik képesek befektetni szövetkezeti üzlet-
részbe, ilyen pedig kevés van Kászonban, és még kevesebben vannak, akik akarják 
is az összefogást. Az is akadályt jelent, hogy a termelők nem akarnak a fekete, 
illetve a szürke gazdaságból kilépni, nem akarnak vételi számlára értékesíteni, ha-
nem mindenféle papír nélkül. Márpedig az Európai Unióban egyre szigorúbb sza-
bály, hogy az élelmiszertermékek útját pontosan nyomon lehessen követni, egészen 
a fogyasztóig, tehát a jövőben a „rejtőzködés” nem tartható fent. Abban sem hajlan-
dóak egymással szót érteni, hogy egy bizonyos ár alatt nem vesztegetik el a termést, 
így teljesen ki vannak szolgáltatva a felvásárlóknak. 

A kászoniak egyik jelentős gyengesége a szervezettség hiánya: a megkérdezettek 
6,1%-a tagja a gazdakörnek, 2,5%-a a termék szerinti csoportosulásoknak, tehát a 
mintabeli lakosságnak összesen 8,6%-a vesz részt valamilyen szakmai érdekképvi-
seleti szervezetben. Az idősebbek, a kevésbé iskolázottak, a kisebb jövedelemmel 
rendelkezők, a gépekkel jobban felszereltek, valamint a 10 ha-t meghaladó földtu-
lajdonosok aránya az átlagnál valamivel nagyobb az érdekvédelmi szervezetekben, 
ahol egyébként a mintánkban összesen 17 tagot jegyezhettünk fel a 197-ből. 

Ami az emberek közötti kapcsolatokat illeti, azok a válaszok alapján jónak ítélhe-
tők. A megkérdezettek 95,4%-a jónak vagy nagyon jónak tartja a tőszomszédjával 
való kapcsolatát, 92% általában jó kapcsolatot tart a falubeliekkel, 81% elégedett az 
orvossal, 79%-uk a pappal, és a válaszadók 59,4%-a jó viszonyban van a polgár-
mesterrel is. A csoportok szintjén sincs lényeges eltérés. 

Pozitívum, hogy van a községben egy kis számú, de jól képzett és tenni akaró 
hangadó csoport, amelyikre számítani lehet a fejlesztési programok kidolgozásánál 
és végrehajtásánál. Sajnos közöttük is sok az ellentét, ami csökkenti a hatékonysá-
gukat. A jövőben szükség lenne az önkormányzat, a vállalkozók, a civil szerveze-
tek, a hangadó egyéniségek szorosabb együttműködésére, jobb szervezettségére, de 
egyelőre ez nehézségekbe ütközik, mert vannak, akik egy személyes „messiás” 
szerepében tetszelegnek.  

A helyi társadalmi kapcsolatok jellemzése 

A kászoni emberek társadalmi kapcsolatai szűk körűek, a legmindennapibb társa-
sági kapcsolatforma a szomszédolás. A rokonlátogatás, a családi ünnepek, esemé-
nyek teszik színesebbé az életüket. A megkérdezettek 33%-a napi újságolvasó, 
10%-uk naponta könyvet is olvas. Közel 43% vallotta, hogy sohasem olvas köny-
vet, 30% újságot, folyóiratot sem. A válaszadók közel fele (47%) még belföldön 
sem utazott, döntő többségük (81%) sohasem járt külföldön. A legtöbb itt lakó 
életéből gyakorlatilag hiányzik a kulturális és sporteseményeken való részvétel: 
színház, mozi, hangverseny, múzeum, sportmérkőzés stb. 
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Temetésre rendszeresen eljárnak (97,5%), lakodalmakon és istentiszteleteken kb. 
84%-uk vesz részt, a falugyűlésekre 63% megy el, míg a mulatságokon való részvé-
teli arány 44%-os.  

A közeli városokba, Kézdivásárhelyre és Csíkszeredába a kászoni megkérdezettek 
2%-a jár naponta, 12%-uk hetente egyszer vagy többször, 36% havonta, a többiek 
ritkán és 7,6%-uk sohasem volt a közeli városokban sem. 

A fiatalabb családok nagyobb arányban vesznek részt a mulatságokon, lakodal-
makon, sőt a falugyűléseken is. Ők mozgékonyabbak, sokkal gyakrabban utaznak a 
közeli városokba, és jók a kapcsolataik a községi személyiségekkel, a falubeliekkel. 

Az iskolai végzettség szerint képzett csoportokban a magasabb végzettségűek a 
legaktívabbak, náluk 74%-os a részvétel a mulatságokon is, meg a falugyűléseken 
is. A megyeközpontba egyharmaduk legalább hetente jár, több mint fele legalább 
havonta. Mindenkivel jó a viszonyuk.  

A többi ismérv szerint képzett csoportok esetében sincsenek jelentős eltérések a 
helyi társadalmi eseményeken való részvétel szerint, és a másokkal való viszonyt 
illetően. 

Általános következtetések 

A kistérség szintjén felmerülő problémák megoldásában a helyi humán erőforrás 
képzettsége, szervezettsége, együttműködése mindenképpen döntően fontos ténye-
ző. E tanulmány célja az, hogy a különböző ismérvek szerint alkotott csoportokra 
lebontva is felismerjük a tennivalókat a humán erőforrás fejlesztése terén, másrészt 
meg az, hogy a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatóit megismerjük. 

A vizsgálat során megfogalmaztuk a beható elemzés részletes következtetéseit; 
végezetül csak néhány általános elvet fogalmazunk meg a kászoni humán erőforrás 
problematikájával kapcsolatban: 

– A község gazdasági marginalizálódása egyrészt oka a humán tőke viszonyla-
gos elértéktelenedésének, de másrészt okozata is; 

– A humán erőforrás szakmai képzettsége megfelelt az országos építkezéseken 
való részvételre, a közeli városok üzemeinek kevésbé igényes munkahelyein, a 
helyi termelési és fogyasztói szövetkezetekben, de a versenyképességen alapu-
ló piacgazdaságban a helyi aktív lakosságnak csak egy része képes helytállni; 

– A mezőgazdaságban való foglalkoztatás csak azoknak a gazdaságoknak je-
lenthet hosszú távú megoldást, ahol biztosított az alapvető termelő eszközök 
összhangja, azaz a nagyobb földtulajdon mellett megfelelő gépparkkal is ren-
delkeznek, van piacon értékesíthető termékük, ami a pénzügyi likviditásukat 
fenntartja, és főleg van szakmailag képzett, viszonylag fiatal munkaerő a ház-
tartásban, aki tudatosan vállalja a mezőgazdasági termelés kockázatát. A me-
zőgazdaság a legtöbb lakosnak csak kiegészítő jövedelmet biztosíthat, tehát új 
munkahelyek teremtésére van szükség; 

– A vállalkozók számára csak úgy jelenthet vonzáskörzetet Kászon, ha nemcsak 
olcsó raktárépületeket találnak itt, hanem megfelelő számú és szakmát tudó 
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munkavállalót is, akiknek a munkafegyelme is megfelelő. A humán tőke mi-
lyensége akadálya vagy mozgatója lehet a munkahely-teremtésnek; 

– Reális gond, hogy az alkalmazkodásra képtelen lakosság részaránya növek-
szik, ezt a tendenciát kell megállítani és megfordítani. Ehhez a fiatalok megfe-
lelő képzése, illetve a szociális háló és a helyi kohézió erősítése szükséges;. 

– Reális veszély az alacsony képzettségi fok újratermelődése a fiatalok körében, 
ami akadályozza a munkaerőpiacra való bejutásukat. Fontos az itt élő fiatalok 
tudás- és műveltségi szintjének növelése, hogy egyrészt át tudják venni a mo-
dern, innovatív tudást, képesek legyenek befogadni az újdonságokat, másrészt 
hatékonyan tudjanak közreműködni a hagyományok megőrzésében. Az infor-
mációhoz való hozzáférés biztosítása elsődleges feltétele a fejlődésnek. Nem-
csak hiba, de egyenesen bűn volna a teleházi foglalkozások beszüntetése. 

– A civil szerveződések gyengék, a közösségi kohézió alacsony szintű, ennek fo-
kozása nélkül kevés esély van a fejlesztési programokba való bekapcsolódásra. 

Kászon számára stratégiai cél a térség gazdasági és társadalmi hanyatlásának 
megállítása, és ennek útja a humán erőforrás fejlesztésén át vezet. 
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VERSENYKÉPESSÉG 

AGRÁRTÉRSÉGEK KOMPLEX FEJLESZTÉSE 
(Complex Development of Agricultural Areas) 

BUDAY-SÁNTHA ATTILA 

Kulcsszavak:  

agrártérség    termőterület    korszerű agrártermelés 

A szerző tanulmányában az agrártérségek hagyományos funkciója, az élelmiszer és mezőgazdasági 
(erdészeti) nyersanyagtermelése mellett bemutatja azokat a környezeti ártalmakkal túlterhelt világunk-
ban nélkülözhetetlen, tulajdonképpen „szolgáltatásnak’ tekinthető szolgálatokat, amelyeket a természet, 
az agrártérségek nyújtanak a társadalom számára. A „térgazdálkodás”, „térfejlesztés” feladata, hogy 
az önmagukban is értéket képviselő természeti funkciók valamint a társadalmi, gazdasági igényeket 
kiszolgáló funkciók között egyensúlyt teremtve a fejlesztés során a megfogalmazott prioritások mellett 
más potenciálok is érvényesülhessenek. Az agrártérségek fejlődését is politikai, gazdasági, társadalmi, 
természet- és környezetvédelmi szempontok, illetve érdekek befolyásolják, a fejlesztésnek, a térhasználat-
nak azonban mindenképpen a térség fenntartható fejlődését kell szem előtt tartania. 

A komplex térségfejlesztés főbb szempontjai és követelményei 

Agrártérségnek tekintjük mindazokat a területeket, amelyeket természetes vizek 
és összefüggő zöld felületek borítanak, így a fotoszintézis színterei, függetlenül 
attól, hogy az adott térség gazdaságában a mezőgazdaság milyen súllyal szerepel. 
Ezeket a területeket a statisztika termőterületként tartja nyilván. Kiterjedésének 
meghatározása úgy történik, hogy az ország területéből levonásra kerülnek a telepü-
lések belterületei, valamint a beépített ipari és üdülőterületek és az infrastruktúra 
(út, vasút) által elfoglalt térségek. 2001-ben az agrártérségek az ország területének 
83,1%-át foglalták el. Az agrártérség hagyományos funkciója a társadalom élelmi-
szer és mezőgazdasági (erdészeti) nyersanyag-ellátása, de az urbánus és ipari terü-
letek súlyos szennyezettsége miatt ezek a területek biztosítják a természeti elemek 
(levegő, talaj, víz, élővilág) fennmaradásának, megújulásának, valamint az urbánus 
hatások által túlterhelt emberek rekreációjának feltételeit is. Az ún. agrártérségek 
tehát több, egymáshoz szervesen kapcsolódó, összetartozó és a társadalom számára 
nélkülözhetetlen, ennek ellenére kellő szinten nem értékelt funkciót töltenek be. 
Veszélyeztetésük elsősorban abból adódik, hogy a társadalomnak nyújtott szolgálta-
tásaik többnyire nem piaci jellegűek, a társadalom azt ingyenes javakként élvezi, az 
agrártérségeknek ezeket a szolgáltatásokat magában foglaló számlája a nemzetgaz-
dasági mérlegben nem jelenik meg. Ez azért is ellentmondásos, mert a térség által 
nyújtott rejtett funkciók mellett – ide sorolhatjuk az ember által okozott szennyezé-
seknek a levegőben, vízben, talajban, növényekben történő asszimilálását (nitrogén, 
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CO2, szerves anyagok), megkötését (por), pufferolását (talaj), életfontosságú ele-
mek kibocsátását (O2) stb. – méreténél fogva ez a térség határozza meg az ország 
egészéről kialakított képet, amely alapján egy társadalmat meg lehet és meg kell 
ítélni, mint egy háztartást a lakásáról. 

Nem javítja a helyzetet az, hogy jelenleg egyetlen természeti elem, a föld van ma-
gántulajdonban, mely így piaci áruként „működik”, azonban csak egyetlen funkció-
ja, a mezőgazdasági és erdőgazdasági hozamai alapján, mintha a többi nem is 
létezne (vízmegőrző, szolgáltató, élővilágot fenntartó, szennyezést megkötő funk-
ciók). A mezőgazdaság, a mezőgazdasági termelés gazdasági-társadalmi leértékelő-
dése ezért maga után vonja a föld, a talaj piaci értékvesztését, leértékelődését is. 
Ebből adódik, hogy az agrártérség a más irányú társadalmi igények kielégítésére 
szabad térként jelenik meg, ahol sok esetben még a társadalom számára veszélyes 
anyagok, tevékenységek elhelyezése sem ütközik korlátokba, a társadalom etikai 
érzékét az nem sérti. Emiatt a települések, az ipar és infrastruktúra fejlesztésének, a 
hulladékok elhelyezésének, új nyersanyagkészletek feltárásának, üdülőtelepek ki-
alakításának a lehetőségét látja abban, hiszen úgymond a terület társadalmi értéke a 
jelenlegi használati mód mellett nem jelentős. A környezeti ártalmakkal túlterhelt 
világunkban, a 21. században, egy társadalom számára az egyik legnagyobb értéket 
valójában a rendelkezésére álló természetes, vagy természet közeli tér nagysága és 
állapota jelenti. Ebből adódik, hogy annak megőrzése, erőforrásainak pontos isme-
rete és az azzal való tudatos gazdálkodás alapvető társadalmi érdek. 

Egy tér mindig többfunkciós, így a gazdálkodás során egyszerre kell az önmaguk-
ban értéket képviselő természeti funkciók, valamint a társadalmi, gazdasági igénye-
ket kiszolgáló funkciók között egyensúlyt teremteni. A feladat valójában nem köny-
nyű, sőt rendkívül nehéz, mert minden igény kielégítése, az azt szolgáló funkciók 
előtérbe helyezése más funkciók érvényesülését korlátozza, gátolja. Másképpen 
fogalmazva minden térség egy meghatározott természeti, társadalmi, gazdasági 
potenciál-együttessel rendelkezik, és minden potenciál kihasználása bizonyos mér-
tékben a többi potenciál csökkenésével jár. A lakótelepek kiterjesztése például 
nemcsak a természeti potenciál csökkenését okozza, de egyidejűleg kizár bizonyos 
ipari és infrastrukturális fejlesztéséket is, miközben másokat kifejezetten vonz. A 
„térgazdálkodás”, „térfejlesztés” feladata, hogy a különböző funkciók között 
egyensúlyt teremtve bizonyos fejlesztési prioritásokat úgy fogalmazzon meg, hogy 
az ne zárja ki más potenciálok érvényesülését. És főleg ne járjon egy cél megvalósí-
tása érdekében a térségi potenciál általános csökkenésével, mint azt számtalan ipari, 
bányászati, nehézipari célra igénybevett területen tapasztalni lehet. A természeti 
potenciál az, amelyre minden más potenciál, társadalmi igény épül. Így szinte min-
den más irányú fejlesztés annak a korlátozásával jár. Ezért e téren van szükség a 
legnagyobb körültekintésre és legtöbb kompromisszumra, mert ezen a téren a legki-
sebb az ellenállás, a társadalom jelenlegi fejlettségi szintjén a természeti elemeknek 
nincs, vagy csak nagyon korlátozott, áttételes az „értékvédelme”. 

Minden társadalomnak alapvető, hosszú távú érdeke, hogy a rendelkezésére álló 
tér természeti funkciói mind tökéletesebben érvényesüljenek, tehát minél jobb le-
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gyen a területek vízmegőrző és víztisztító, vízszolgáltató, légtisztító, mikroklíma 
szabályozó képessége, talajainak termőképessége és élővilágának gazdagsága, 
biodiverzitása. A „természetkövető” irányzat képviselői szerint ez a célkitűzés 
akkor teljesül a legnagyobb mértékben, ha minél több területet vonunk ki az emberi 
beavatkozás alól. Ez a feltétel a Föld azon térségeiben, ahol még magas a természe-
tes vagy természet-közeli ökoszisztémák aránya és kicsi a népsűrűség, igaz lehet, de 
már nem igaz ott, ahol magas a népsűrűség, és a tájat több évszázadon vagy évezre-
den keresztül már emberi munka formálta. Nem lehet igaz egyrészt azért, mert a 
Föld legnagyobb részén a környezet fejlesztése már nem lehet független az ott élő 
emberektől, azok gazdasági, társadalmi tevékenységétől, másrészt pedig azért, mert 
az adott térségnek a természetvédelmi követelményeket egyoldalúan előtérbe he-
lyező fejlesztése esetén sem egy valamikori, ősi állapot visszaállítása a cél, hanem 
az emberi beavatkozás hatására kialakult – a korábbitól lényegesen eltérő – termé-
szet-közeli, illetve félkultúr ökoszisztémák védelme, azok sajátos faji, tájképi érté-
keinek megőrzése. Ezek viszont nem stabil ökoszisztémák, emberi beavatkozás 
nélkül folyamatosan átalakulnak, és ezáltal a jelenlegi értéküket elveszítik. Ezekben 
a térségekben nincs olyan terület, amely a jelenlegi formáját nem emberi beavatko-
zás hatására nyerte el, vagy azért, mert a használók bizonyos célból azt fontosnak 
tartották, illetve azért, mert azt elhanyagolták. Egy terület tehát azért gyep, erdő 
vagy mocsár, mert a terület használói úgy akarták, és ha így egy sajátos természeti 
érték jött létre, annak fenntartása is csak úgy képzelhető el, ha a gyepet kaszálják, 
illetve legeltetik, a mocsarakat időnként kikotorják, vízellátását biztosítják, mert 
csak így biztosítható, hogy a természetes szukcessziós folyamatok ne érvényesülje-
nek, és a természeti adottságok alapján az erdő-övezetekben lévő gyepek be ne 
erdősüljének, és a mocsarak helyét se égeres erdők foglalják el.  

Az agrártérségek fejlődését is politikai, gazdasági, társadalmi, környezet- és ter-
mészetvédelmi szempontok befolyásolják. A több tényező, érdek ütközése követ-
keztében egy térség fenntartható fejlődése csak akkor biztosítható, ha a döntéseket  

– a terület adottságainak pontos ismeretében hozzák meg; 
– a fejlesztési célokat és azok megvalósulásához szükséges eszközöket a több 

tényező együttes figyelembevételével, komplexen határozzák meg; 
– a fejlesztési feladatok megfogalmazása során a hosszú távú társadalmi érdekek 

érvényesülnek a rövid távú egyéni, illetve csoportérdekekkel szemben; 
– a fejlesztési koncepciókat jövőorientáltan, a jövőbeni társadalmi igények, ter-

melési feltételek figyelembevételével készítik el. 
Az agrártérségek fejlesztésében napjainkig nem sikerült ezt a komplexitást meg-

valósítani, és ezért a fejlesztések is nem várt káros mellékhatásokkal jártak. Ha-
zánkban az elmúlt évtized alapvető, a térség sorsát befolyásoló politikai döntése a 
közösségi földtulajdoni formák felszámolása és a földek privatizálása volt. A döntés 
következménye: nagy tulajdonosi tömeg megjelenése, kis birtok és parcella méretek 
kialakulása, valamint a meglévő eszközállomány jelentős részének az elvesztése. A 
változás nem várt – bár előre látható – káros következménye az, hogy a kellő tőké-
vel és piaci kapcsolatokkal, valamint megfelelő szakértelemmel nem rendelkező, 
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gazdaságilag versenyképtelen kisgazdaságok termelési színvonala alacsony, termé-
keik minősége, élelmezés-egészségügyi megbízhatósága bizonytalan. A kis gazda-
sági méretük, az alacsony jövedelmezőségük nem teszi lehetővé, hogy hatékony 
technológiai megoldásokat alkalmazzanak. A termelés alacsony jövedelmezősége 
leértékeli a földet, eltereli a figyelmet a földvédelemről, így annak leromlása (táp-
anyaghiány, elsavanyodás, erózió, defláció) folyamatossá vált. A területek mező-
gazdasági funkciójának leértékelődése megnöveli a földkínálatot, és a földek más 
célra történő igénybevételének a lehetőségét, és ez a természeti potenciál csökkené-
sével jár. Igaz, hogy a földek értékvesztése megkönnyíti a természetvédelmi terüle-
tek extenzív kiterjesztését is, de ezek a fenntartásukhoz szükséges pénzeszközök 
hiányában kedvezőtlenül átalakulnak, leromlanak.  

Valójában minden egyoldalú döntés hasonló láncreakciót indít el, melynek a kö-
vetkezményei kezdetben nehezen mérhetők fel, és csak az utólag jelentkező károk 
utalnak a hibákra. Azokat csak egy komplex, tervszerű fejlesztés előzheti meg. A 
területfejlesztés középpontjában az embernek, a társadalom hosszú távú érdekeinek 
kell állnia. Ez nincs ellentmondásban a természet védelmével, mert a társadalom 
érdeke, hogy a természeti erőforrásokat, a természeti értékeket megőrizze úgy, hogy 
egyidejűleg kielégíti más irányú igényeit is. Ebben az esetben az egyidejűség, a 
komplexitás a fontos. 

Az agrártérségek hasznosítása 

Ha abból indulunk ki, hogy a természeti elemek önmagukban értéket képviselnek, 
akkor a legfontosabb feladat a természeti elemek érvényesülését, megújulását jelen-
tő agrártérségek, ún. termőterületek csökkenésének megakadályozása, mérséklése. 
Mivel azonban a társadalom működéséhez (települések, utak, szolgáltatások fejlesz-
tése) ezekre a területekre is szükség van, nagyon lényeges, hogy a kivont terület 
minél kisebb legyen és minél kisebb környezeti potenciállal rendelkező területre 
terjedjen ki, az lehetőleg ne károsítson ökológiai és mezőgazdasági szempontból 
fontos élőhelyeket, termőterületeket. Nagyon fontos, hogy a települések fejlesztése 
elsősorban a beépített területek rehabilitációjával menjen végbe, és ne eredményez-
ze a városok túlzott szétterülését, mert az – a természeti potenciál csökkenésével 
egyidejűleg – a gépkocsiforgalom növelésével tovább fokozza a városlakók káros 
környezeti terhelését (zaj, légszennyezés, rezgés) is. 

További vitatott kérdés a megőrzött agrártérségek további használata. Akörül 
nincs vita, hogy a kiemelt természeti értéket képező, ún. magterületeknek és azok 
puffer területeinek legfőbb funkciója a természeti értékek megőrzése, védelme. Ez 
sem könnyű feladat, mert gyakran a védett ökoszisztémák (pl. gyepek) is bizonyos 
használat (legeltetés, kaszálás) mellett tarthatók fenn, miközben a versenyképes 
gazdálkodás feltételei – a termelés korlátozása miatt – nem alakíthatók ki. Ezért a 
természetvédelem hatékonyságát nagymértékben befolyásolja az, hogy a korlátozá-
sok által okozott gazdasági hátrányokat a különböző támogatások ellensúlyozni 
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tudják-e, illetve az itt mellékfunkció keretében előállított, sajátos minőségű termé-
kek piacra vitelét hogyan tudják megszervezni. 

A területek többségének használati módját a területek talajainak termőképessége, 
mikroklímája és a környezetvédelem szempontjai döntik el. A mezőgazdaság gaz-
dasági tevékenység, amelynél a hozamoknak piaci viszonyok között kell biztosíta-
nia a befektetett jelentős nagyságú tőke megtérülését és egyben a továbbfejlesztés 
feltételeit. Ez csak akkor teremthető meg, ha magas hozamok mellett, jó minőségű 
és az élelmezés-egészségügyi feltételeket kielégítő termékeket sikerül előállítani. 
Viszonyaink között szőlő- és gyümölcstermesztést, valamint szántóföldi művelést 
ezért csak a jobb adottságú területeken szabad folytatni. Erre a bizonytalan hoza-
mok miatt nem alkalmasak a mélyen fekvő, vizenyős, valamint erősen lejtős és a 
száraz, homokos, vagy pedig sekély termőrétegű területek. Ezek gyepként még 
kérődző állatokkal, kisebb ráfordítással, esetenként akár minimális ráfordítással, 
extenzív módon is hasznosíthatók, de akkor rendkívül kicsi, és a legelőállatok gaz-
dasági pozíciójától függően nagyon bizonytalan a jövedelem, és alacsony a terüle-
tek eltartóképessége. A gyepek gazdasági hasznosítása csak akkor jöhet szóba, ha 
olyan területi méretet érnek el, amely már lehetővé teszi egy nagyobb állatállomány 
tartását. Viszonyaink között a területhasználatnak ezt a módját és annak sikerét 
alapvetően befolyásolja az, hogy a termelők a termelési kockázat mérséklésére 
milyen támogatásra számíthatnak. Annak hiányában a piacok telítettsége és a rend-
kívül éles verseny azt eredményezi, hogy a gyengébb minőségű, költségesebben 
művelhető területeken fel kell hagyni a mezőgazdasági műveléssel. Kisebb, vízzel 
ellátott területeken elképzelhető, hogy többcélú víztározókat, halastavakat létesítse-
nek, de a felszabaduló területek célszerű hasznosítási módja elsősorban azok beer-
dősítése lehet. A mezőgazdasági területek feladása Magyarországon már hosszú 
ideje olyan gyors ütemű, hogy azzal az erdősítés nem tud lépést tartani, ahhoz éven-
te 20–25 000 ha erdő telepítésére lenne szükség. Jelenleg az elmaradt erdősítések 
miatt 0,5 millió ha szántó-, szőlő-, kert- és kb. 0,5–0,6 millió ha gyepterület áll 
használaton kívül. Ez azért kedvezőtlen, mert a kultúrtáj képét rontja, az elszaporo-
dó gyomok pollenje már népbetegséget okoz, és az elhagyott területeken rendsze-
rint gyenge minőségű akácosok jönnek létre, ami nem kívánatos. Ezért ezeknek a 
területeknek a beerdősítésére van szükség őshonos fafajok felhasználásával, a 
gyengébb minőségű homoktalajokat pedig akáccal, fenyővel kell megkötni. Ma már 
egyre inkább különválik a 60–120 éves vágásfordulójú erdők telepítése, amelyek-
ben több szintű erdei ökoszisztémák alakulnak ki, a 15–25 éves vágásfordulójú, 
kimondottan fatermelés céljára létrehozott nemesnyár és akác ültetvényektől, ame-
lyek azonban jelentős környezet- és természetvédelmi feladatot (erózió és defláció 
elleni védelem, élőhely stb.) is betöltenek. 

Korunk jellemzője, hogy miközben nő a természetvédelmi oltalomban részesített 
területek aránya, a továbbiakban nem elsősorban a természetvédelmi területek 
extenzív kibővítésére lenne szükség, hanem az agrártérségek egészének, az alkalma-
zott technológiáknak a környezetkímélő módon történő fejlesztésére. Ez a táj eseté-
ben azt jelenti, hogy azt kellően tagolják a mezőgazdasági területek, erdősávok, 
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erdőfoltok és erdők, változatos élőhelyet biztosítva az élőlényeknek, és egyben 
megfelelő védelmet teremtve a szél és a víz talajpusztító hatása ellen. A csökkenő 
arányú, mezőgazdaságilag hasznosított területek viszont úgy vannak kialakítva, 
hogy azokon a korszerű agrotechnikai megoldásokat alkalmazni tudják, mert ezáltal 
lehet a legkisebb anyag- és energiafelhasználással és környezeti terheléssel piacké-
pes termelést folytatni. 

Súlyos tévedés az, amikor a környezetkímélő gazdálkodást valami primitív gaz-
dálkodási formaként képzelik el. A korszerű agrártermelésnek a nagy szakértelem-
mel, magas műszaki színvonalon folyó, a helyi adottságokhoz illeszkedő, a gazda-
sági (piaci) humán- és állategészségügyi, higiéniai, környezet- és természetvédelmi, 
valamint az állatvédelmi követelményeknek megfelelő, a szántóföldtől, illetve az 
istállótól a fogyasztó asztaláig minden szakaszában ellenőrzött minőségi tömegter-
melést tekintjük. Ami korunkban új, az az, hogy a minőség és tömeg nem ellentéte 
egymásnak, hanem feltételezi egymást, mert az élelmiszernek, mint bizalmi cikknek 
a termelése során fellépő sokrétű követelményrendszernek, nem kevésbé a piacra 
jutásnak a magas költségeit csak egy megfelelő árutömeg viseli el. A korszerű ag-
rártermelésnek két irányzata van: az integrált és a biotermesztés. Az integrált ter-
melés alapvetően profitorientált, piacközpontú termelési irány, amely az iparszerű, 
a hagyományos és a biotermesztés egyes elemeinek célszerű integrálásával árban 
versenyképes, garantált minőségű termékek előállítására törekszik. Ezzel szemben a 
biotermesztés elsősorban természetes anyagokra és természeti folyamatokra tá-
maszkodó, a környezetvédelmi követelményekre kiemelt figyelmet fordító, sajátos 
minőségű termékek előállítására törekvő termelési irányt jelent, azok számára, akik 
a magasabb termelési költséget a magasabb árakban meg tudják, és hajlandók is 
megfizetni. Mindkettő történhet extenzív és intenzív módon és mindkettő esetében 
a nagyobb termelési koncentráció piaci előnyt jelent, tehát egyik sem csak kisüzemi 
vagy nagyüzemi termelési forma. Középtávon a korszerű integrált és biotermesztés 
aránya 90:10% körül alakulhat. Ezek a környezetkímélő termelési irányok már 
komoly figyelmet fordítanak a környezet- és természetvédelmi követelményekre, a 
táj ápoltságára, biomassza energia-termelésre és a rekreációt biztosító falusi turiz-
mus feltételeinek a megteremtésére is. 
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HATÁRON ÁTNYÚLÓ VÁROSHÁLÓZATOK: 
ÚJABB INTÉZMÉNYI DIVAT AZ EURÓPAI  

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEKBEN? 
(Cross Border City Networks: a Further Institutional Fashion  

in the European Cross Border Co-operation?)  

NOVOTNY GÁBOR 

Kulcsszavak: 

hálózat    városhálózat    határon átnyúló együttműködés  

A kilencvenes években, a hálózatokban gondolkodó területfejlesztésnek Európa-szerte egyre fontosabb 
részterületét képviselik a városhálózatok, a határtérségeknek pedig már régóta kulcsszerepet tulajdoní-
tanak az európai integráció folyamatában. Ezek szerint a két térkategória (város, régió), valamint a 
térszervezési eszköz (hálózati stratégia) határon átnyúló találkozását, és ennek minőségét az integrációs 
folyamat egyfajta közelítő indikátorának is tekinthetjük. A régió és városfejlesztés, de általában a terület-
fejlesztés és a városfejlesztés kapcsolata ráadásul a hazai szakmai körökben élénk vitákat váltott és vált 
ki. A felsorolt folyamatok és motivációs tényezők érthető módon reflektorfénybe helyezik az európai 
integráció „zászlóshajóinak” területfejlesztési gyakorlatát. A tanulmányban ezért rövid példákon keresz-
tül felvillantjuk a holland és német területfejlesztési és tervezési tapasztalatokat az említett kérdéskör 
tekintetében, a hangsúlyt a helyi határon átnyúló és transznacionális dimenzióra helyezve. Vizsgálataink 
középpontjában az állt, hogy melyek a hálózati együttműködés lehetőségei és korlátai, és hogy ezek hogyan 
jelennek meg a határon átnyúló együttműködés domináns formáiban (eurorégiók, városhálózatok).  
 

A határon átnyúló régiók és hálózati együttműködések témaköre jelentős felérté-
kelődésen ment keresztül a kilencvenes években, olyannyira, hogy Houtum már a 
határtudományok (border studies) főáramaként (mainstream) azonosítja a kutatási 
területet (Houtum 2000). Nem véletlen, hisz egyre fontosabbá válnak a transznacio-
nális rezsimek és hálózatok – gyakran elsősorban inkább funkcionális, mint területi 
keretek között – akkor, amikor a politikai és gazdasági hatalmak megpróbálják 
legyűrni, vagy legalábbis menedzselni az exkluzív, kirekesztő területiség növekvő 
ellentmondásait (Anderson 1996, 145). 

Annak ellenére azonban, hogy a hálózati szereplők közötti tudás és információ-
áramlás nagyrészt felszabadult a technikai és területi kötöttségektől, maguk az 
aktorok területhez kötöttek maradnak, és így specifikus politikai, gazdasági és in-
tézményi kontextusokat tükröznek. A regionális együttműködési projektek így egyre 
fontosabb szerepet játszanak többek között a városok határon átnyúló hálózatépítésé-
nek ösztönzésében, irányításában és pénzügyi támogatásában is (Scott 1999b), sőt 
egyes szakértők szerint már ott tartunk, hogy a határrégiókban a területi tervezésről a 
hálózatépítésre (networking) helyeződött a hangsúly (Blatter–Clement 2000). 
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A hálózatokban rejlő lehetőségek és alkalmazásuk korlátjai  

A hetvenes évektől megnövekedett technológiai és piaci komplexitás, a fokozódó 
bizonytalanság egyre szélesebb körben tette elfogadottá a piacok és hierarchiák 
közötti átmeneti gazdaságszervezési stratégiát, a hálózatokat („make or buy” – 
„termeljük vagy vegyük” – helyett „make together” – „termeljünk együtt”; a terme-
lési rendszerek vertikális integrációja vagy vertikális dezintegrációja helyett kvázi-
vertikális integráció [Capello 1996]). A hálózatok a tranzakciós költség elmélet 
(Coase, Williamson) egyik központi kategóriáját jelentik, hisz a hálózatok – állan-
dóan változtatva határaikat – képesek minimalizálni a tranzakciós költségeket a piac 
és a hierarchia arányának szisztematikus optimalizálásával (Ratti 1993; Kovács 
1999). A hálózatokat többnyire a gazdasági rugalmasság és dinamizmus indikátorai-
nak tekintik. A hálózati struktúrák arra a feltételezésre alapulnak, hogy a források és 
energia megosztása, „közösbe olvasztása” minden résztvevő számára előnyös lesz. 
Alapvető a partnerek közötti bizalom és kommunikációs készség. 

A hálózati szervezeti forma egy idő után a közigazgatásban is egyre nagyobb sze-
rephez jutott, jut. Az elmúlt évtizedekben nőtt a közszféra külső (magánforrás-) 
függősége. Egyrészt tehát az irányítási struktúra az erőforrások mozgósítását céloz-
za olyan helyzetekben, amikor a feladatellátáshoz és fejlesztésekhez szükséges forrá-
sok a köz- és magánszereplők között széles körben oszlanak meg (Börzel 1997, 3). 
Másrészt a fokozódó környezeti bizonytalanság és a társadalmi alrendszerek nö-
vekvő nemzetközi, ágazati és funkcionális átfedései mellett a politikai hálózatoknak 
fontos előnyei vannak a hagyományos igazgatási formákkal szemben, hisz a dere-
guláció és a privatizáció sok esetben piaci kudarchoz vezetett, a hierarchikus koor-
dináció pedig ugyancsak egyre többször bizonyult alkalmatlannak.  

A politikai hálózatok egymástól függő (interdependent) szereplők társadalmi kap-
csolatainak többé-kevésbé stabil formációi, melyek (szakma-)politikai problémák 
vagy programok körül szerveződnek (Kickert et al 1997, 6).1 A hálózatok mint 
szervezett tanulási folyamatok, a meglévő, már megszilárdult szervezeti struktúrák-
ra is hatnak. A közigazgatás szakemberei sokszor a hálózatokon keresztül tudják 
hatékonyan artikulálni érdekeiket, hisz anyaintézményeik ágazati irányultságú napi 
munkájában erre alig van esélyük. A hálózatok így elsősorban a szakemberek 
(szakma-) politikai befolyását erősítik (Fürst 1994), de ez nem jelenti azt, hogy a 
politikai hálózatokat csupán a „harmadik” fél befolyásolásának eszközeként, egy-
fajta „lobbyinfrastruktúraként” definiáljuk. A politikai hálózatokban a témák hete-
rogenitása lehetővé teszi, hogy a különféle érdekeket több résztvevő számára is 
előnyösen lehessen összekapcsolni, növelve ezáltal a sikeres együttműködés lehető-
ségét. Egyetlen dimenzió mentén és rövid távú szemlélettel ugyanis a konszenzus 
kényszer sokszor „paralízishez” vezet (Denters et al 1998).  

A gazdasági és politikai hálózatok nem elsősorban szereplőikben (bár abban is), 
hanem céljukban, témastruktúrájukban és beágyazottságukban különböznek. A 
különbséget a fejlődési fázisok egyik lehetséges értelmezése is érzékelteti 
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(Rodemann 1997), amely ráadásul átvezet bennünket a hálózati stratégia problémái-
nak tárgyalásához. 

– A motivációs hálózat jellemzői: laza, horizontális és informális kapcsolat a 
résztvevők között. Alapvető a kölcsönös bizalom és az önérdekek visszaszorí-
tása, a kommunikáció és állandó konszenzuskeresés. Hátránya a külső környe-
zet, valamint a belső érdekek változásai miatti labilitás. 

– Politikai hálózat: itt már megfigyelhető az intézményi környezetbe való bizo-
nyos mértékű beépülés (szabályrendszerek, politikai ösztönzés). Jellemző az új 
együttműködési formák, probléma-megoldási metódusok kezdeményezése, egy-
fajta tanulási képesség. A külső, intézményi keretfeltételek, pénzügyi, politikai 
ösztönzők megjelenése miatt a személyes érintettség, motiváltság csökken. 

– Az intézményi hálózat esetében már formális szabályrendszer és hierarchia 
alakul ki, megtörténik a hatáskörök, eszközök felosztása, nő a döntések legi-
timációja és az ellenőrizhetőség, csökkennek a „tranzakciós költségek”. 
Ugyanakkor a motiváció tovább mérséklődik, a személyes kezdeményezések 
visszaszorulnak, általában kiváró álláspont érvényesül. Csökken a hálózat 
mindenkori elhagyásának lehetősége, így a kényszerből és nem érzelmileg kö-
tődő számára a konszenzuskeresés már kevésbé fontos (Rodemann 1997). 

A hálózatok természetéből fakad egyfajta tehetetlenségi erő (inercia): ha egyszer 
létrehozták, létezik bizonyos ellenállás az új (ismeretlen) szereplők bevonásával 
szemben. A belépési korlátok intézményesültebb struktúrákat, nagyobb hierarchiát 
eredményezhetnek a hálózaton belül, statikussá teheti a hálózatokat, egyfajta 
„szklerózis multiplexet” okozva (Geenhuizen et al 1996; Rodemann 1997; Houtum 
1998). A nyitottság és a redundáns kapcsolatok biztosítják az alkalmazkodóképes-
séget a váratlan szituációkban, lehetővé teszik az innovatív megoldásokat vagy 
azok átvételét, közvetítését. Grabher épp ezek hiányában látta a Ruhr vidék válsá-
gának legfőbb okát: „Az erősen beágyazott regionális hálózatok alattomosan alakul-
tak át összefűző kapcsokból elvakító kötelékekké” (Grabher 1993, 24). Rodemann 
szerint a megoldás a kvázi intézményesülés lehetne, miszerint az intézményi kere-
teket a minimumon – végrehajtási és menedzsment szabályok – kellene tartani.  

A hálózatok az együttműködés és rivalizálás hibridjei (Soeters 1993). A hálózati 
struktúra tehát meglehetősen bizonytalan. A bizonytalanság származhat belülről – a 
bizalom könnyen meginoghat – és kívülről is – a környezet változása miatt (Fürst 
1994; Rodemann 1997). A hálózaton belüli és azon kívüli hatalomért folytatott harc 
klikkekhez, árulásokhoz, összeesküvésekhez vezethet. Kamann a mai világ üzleti 
életével kapcsolatban már egyenesen királyok, nemesek, jobbágyok középkori vilá-
gára asszociál (Kamann 1993, 92).  

A legtöbb kritikus a hálózatok kapcsán ugyanis azok ellenőrzésének hiányosságait, 
legitimitási problémáit, demokráciadeficitjét emlegeti. Bizonyos esetekben a más 
szinteken választott politikusok részvétele egyfajta demokratizáló tényezőként hat. 
Ezen túl természetesen folyamatosan napirenden van a hálózatok transz-
parenciájának, ellenőrizhetőségének kérdése a polgárok aktívabb bevonásával, erőtel-
jesebb marketingpolitikával, alaposabb tájékoztatással (Weimar, 2001. október), de 



194 Versenyképesség TÉT XVII. évf. 2003  1 
 

 

bizonyos fórumokon a sokévi tapasztalat és szakértelem is szóba került legitimációs 
tényezőként (Hannover. 2001, április).2  

A politikusok részvétele ugyanakkor a politikai hálózatok egyik potenciális gyen-
geségét is jelentheti. A szakmapolitikai hálózatok tevékenységét, eredményességét 
a gazdasági hálózatokénál nagyobb mértékben befolyásolhatja a (párt)politikai élet 
ciklikussága (és ez a bizonytalansági tényező nem csupán a frissen megszilárdult 
kelet-európai demokráciákra jellemző). Ha tehát a gazdasági hálózatoknál a gyakori 
egydimenziós jelleg és a rövid távú gondolkodás vetődhet fel tehetetlenséget növelő 
problémaként, akkor a politikai hálózatoknál (politikusi részvétel esetén) a többdi-
menziós pártpolitika és választások által is befolyásolt paktumok kialakulása, a 
túlzott beágyazottság jelentheti a dinamikus, nyitott jelleg torzulását. A politikai, 
intézményi hálózatok esetében mindenképpen számolni kell valamilyen magasabb 
rendűnek ítélt érték, norma befolyásoló szerepével (pl. a választók érdekei). Szű-
kebb vizsgálati tudományterületünk, a területfejlesztés, területi tervezés szempont-
jából egy német szerző fogalmazza meg legjobban ezt a „korlátozottságot” (ugyan 
csak a bajor területfejlesztési, rendezési politika vonatkozásában): 

„A hálózatosodás és az együttműködés egyértelműen általános érvényű elvek, 
melyek egyre jelentősebb szerepet játszanak a hatékonyság növelésében, de alap-
elvként a gazdasági, társadalmi élet és az államirányítás területén is. A területi ter-
vezésben is egyre inkább központi szerepet fognak játszani, kell játszaniuk.” 

Ennek ellenére „az azonos életfeltételek biztosításának vezérelve a hálózatosodás 
és együttműködés elve fölé rendelendők…” (Goppel 1994, 102).  

Léteznek persze a felülről megszabott értékrendeknél kevésbé elvont kényszerek. 
A hálózatok és a létező (anya-)intézményi struktúrák viszonya általában feszültsé-
gekkel terhelt.  

A hálózatépítés ugyanis különösen az intézményi felelősség és figyelem határai 
mentén zajlik. Ebben a kétélű diplomáciában a szereplők egyszerre próbálják meg 
figyelembe venni, és ha lehet, befolyásolni a többi szereplő várt reakcióit mind 
otthon, mind a hálózatban. Ez az intézményi határok paradoxona (border institution 
paradox) (Eser 1997). 

A legitimációs paradoxon szerint a hálózatok csak a részt vevő felek, érdekcso-
portok érdekeit tükrözik. Így a meglévő intézményeknek képviselniük kell azokat 
az érdekeket, amelyeket nem vettek figyelembe a hálózati megoldásban. Ráadásul a 
demokratikus döntéshozás intézményi keretei sem hagyhatók figyelmen kívül, 
annak ellenére, hogy a konszenzus elérése könnyebb lehet a hálózatokon belül 
(Eser 1997).  

Láthatjuk tehát, hogy a hálózatok (főként a közintézmények részvételével működő 
szakmapolitikai hálózatok) egyik legfőbb problémája a legitimáció és a demokrati-
kus kontroll hiánya. Léteznek ugyanakkor egyéb problémák is.  

A hálózatok állandó határvonal nélküli nyílt struktúrák, önfenntartó mechanizmu-
sok, melyek sokkal inkább funkcióik révén vagy a kommunikáció révén definiálha-
tók, mintsem területükkel vagy határaikkal (Strassoldo – idézi Éger 2000). Mind-
ezek következtében a hálózati szervezeti formát nem könnyű és nem is költségmen-
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tes, ám annál időigényesebb menedzselni (Cooke–Morgan 1993; Grabher 1993), és 
ez a probléma hatványozottan jelentkezhet a több dimenzió mentén szerveződő 
politikai hálózatok esetében, vagy olyan szereplőknél, amelyek több hálózatban 
kívánnak egyszerre részt venni. A bizonytalan jövő miatt fontos a redundáns kap-
csolatok fenntartása, és az egyedi függőségi viszonyok elkerülése, ugyanakkor a 
koordinációs költségek határt szabnak a kapcsolatok és a részt vevő szereplők szá-
mának (Kickert–Klijn–Koppenjan 1997). A túl nagy kapcsolati redundancia magas 
költségek mellett hálózati dezintegrációhoz is vezethet, hisz óhatatlanul csorbul a 
célorientáció (Keller–Stamm 1997). Egyáltalán nem könnyű tehát megtalálni a 
kapcsolathálózati optimumot, amikor a redundáns, laza kapcsolatok még a gyorsan 
változó környezethez való rugalmas igazodást biztosítják, és nem mennek át hosz-
szabb távon nehezen menedzselhető és kezelhető, pénzügyileg pazarló kapcsolati 
opportunizmusba, mennyiségi, vagy éppen merev hierarchiákba minőségi szem-
pontból (1. táblázat). 

1. TÁBLÁZAT 
Hálózatokon belüli és hálózatok közötti interakciós költségeket generáló tényezők, 

változási potenciáljuk szerint csoportosítva 
(Factors Generating Interaction Costs within and between Networks 

Grouped by Their Changing Potential) 
 

Gyors                                                                                        Nagyon lassú  
Technikai-
logisztikai 

Politikai-
adminisztratív 

Gazdasági-
strukturális 

Kulturális-
történelmi 

Földrajzi és 
biológiai 

Termelési és 
szállítási  
költségek 

Áruk és szolgálta-
tások nemzeti / 

regionális  
szabályai 

Gazdasági fejlett-
ség színvonala /  

a kereslet összeté-
tele 

Nyelv Fizikai távolság 

Személyszállítá-
si költségek Vámok, adók stb. Gazdasági  

struktúra Vallás 
Földrajzi távol-
ságok (pl. fo-

lyók) 

Tőke és tőke-
transzfer  
költségek 

Tarifazónák Képzettségi szint Mentalitás Időzónák 

Információ és 
információ-

transzfer  
költsége 

 
Az infrastruktúra 

fejlettsége és 
kompatibilitása 

Etnicitás Emberi biológia 

   Népsűrűség  

   
Hatalmi struk-
túra és tulaj-

donjogok 
 

Forrás: Westlund 1999, 4. 
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Alfejezetünk alapján tehát a hálózatokat egyfajta intézményi stratégiának tekint-
jük, amelynek alkalmazási lehetősége, sikere – hasonlóan más intézményi megoldá-
sokhoz – bizonyos feltételekhez kötött. Az erőforrás-allokáció, ellenőrzés és koor-
dináció struktúráinak egyike – piac, hierarchia, hálózat – sem tekinthető eleve jónak 
vagy rossznak (Rhodes 1997).3  

A hálózatok kapcsán felsorolt problémák természetesen esetről esetre, szereplőről 
szereplőre más-más súllyal jelentkezhetnek, de semmiképpen sem elhanyagolható-
ak. Ezt sokan látják, ezért felvetődik a külső ösztönzés, valamint a független háló-
zati management szerepe mind a gazdasági, mind a politikai hálózatok kapcsán. 
Ugyanakkor „a gazdasági hálózatépítést (innovatív regionális miliőben)… nem 
ösztönözhetik kívülálló felek. Élénkíteni lehet ugyan, de lényegében spontán mó-
don, a már meglévő társadalmi hálózatokra alapozódik, amelyek létrehozzák és 
megerősítik a miliőt ott, ahol magas szintű a kölcsönös bizalom és reciprocitás” 
(Hansen 1992, 101–102).  

A politikai hálózatoknál sincs ez másképp. Fürst az észak-rajna–vesztfáliai, háló-
zatként működő regionális konferenciák kapcsán odáig megy, hogy „ha hiányzik a 
társadalmi-érzelmi kötődés, akkor az ilyen hálózati struktúrák nem haladják meg a 
projektcsoport vagy vitafórum státust” (Fürst 1994, 186). 

Két fontos paradoxonnal találkoztunk tehát. Az egyik a redundáns kapcsolatok és 
a kapcsolati opportunizmus paradoxona, a másik a külső ösztönzésben rejlő innova-
tív impulzusok és a csekély érzelmi kötődés, az érdektelenség paradoxona. Jelen 
tanulmányban terjedelmi okokból ez utóbbira helyezzük a hangsúlyt. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy az európai és hazai gyakorlatban az első paradoxon ne 
jelentkezne, ne jelente problémát. 

A külső ösztönzés – érdektelenség problémára potenciális megoldást ad a gazda-
sági hálózatokkal foglalkozó egyik elmélet, mely a helyi kis- és középvállalkozások 
alkotta ipari körzetek kritikájára épít. A helyi miliő akkor maradhat innovatív, ak-
kor érheti el a dinamikus hatékonyságot, ha két irányból, egymást kiegészítő módon 
képes csökkenteni a piacok és a döntési folyamatok bizonytalanságát, megteremteni 
az innovációhoz szükséges know-howt (Capello 1996):  

– Olyan helyi hálózatok kialakításával, melyekben a közelség – térbeli, kulturá-
lis, pszichológiai – három megkülönböztető jellemzőt generál: kapcsolatsűrű-
ség, informalitás és nyitottság. 

– Területeken átnyúló (transz-territoriális) hálózatok kialakításával, amelyekben 
a partnerek közötti távolság kevés kapcsolatot, azok nagyobb mértékű forma-
lizáltságát, hálózati szelektivitást, valamint zártságot feltételez és eredményez. 

Tehát a helyi „rövidlátás és betokozódás” veszélyét formalizált és innovatív im-
pulzusokat „szállító” külső, távoli kapcsolatok garantálhatják, miközben a bizalom-
ra épülő informális helyi hálózatok biztosítják az érdekeltséget és a kötődést. Az 
Európai Unió regionális és határrégió politikájában ez a helyi határon átnyúló 
együttműködések, valamint a transznacionális, interregionális együttműködések 
fokozottabb koordinációját feltételezi, konkrét programnyelvre fordítva az Interreg 
IIIA, valamint az Interreg IIIB, IIIC programok egyeztetését, összehangolását. 
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Eurorégiós hálózatépítés Interreg pénzekből 

Feltéve, hogy a határrégiók gazdaságai számára hasznos a határon átnyúló háló-
zatépítés, az Európai Bizottság elsősorban Interreg és Phare CBC programjain ke-
resztül jelentős mértékben támogatja a határon átnyúló intézményi együttműködé-
sek kialakulását. A cél működő, határokat átszelő hálózatok kialakítása a közös 
társadalmi, gazdasági tér megteremtése érdekében, ami végre dinamikusan fejlődő 
határrégiókhoz vezetne, a korábbi nemzeti perifériákon, melyek most a jövő közös 
Európájának remélt olvasztótégelyei. Az Interreg kifejezett célja „lendületet biztosí-
tani a belső határokon átnyúló hálózatok kialakulása és fejlődése érdekében, vala-
mint bekapcsolni ezeket a hálózatokat a nagyobb közösségi hálózatokba” 
(European Commission 2000). 

Az Interreg I. program mintegy 1,034 milliárd ECU értékben nyújtott pénzügyi 
támogatást az arra érdemes programoknak. Az 1994/99-es periódusra ez az összeg 
már 3,4476 milliárd ECU, a közösségi kezdeményezésekre szánt 13,9 milliárd ECU 
mintegy negyede (ebből 2,4 jutott közvetlenül a határon átnyúló együttműködések-
re, 0,5 milliárd az energia hálózatokra, a fennmaradó összeg nagy részét pedig 
nemzetközi vízügyi együttműködésekre költötték). A koncentráció elvének megfe-
lelően a 2000–2006-os programperiódusra tizenháromról négyre csökkentették a 
közösségi kezdeményezések számát. A változás nyomán azonban az Interreg prog-
ram nem vesztett jelentőségéből: a közösségi kezdeményezésekre szánt 10,4 milli-
árd euróból 4,875 jut az Interregre.  

A hálózatépítés eddig mindhárom programozási periódusban kiemelt prioritás 
volt. Az első eurégióban, a Gronauban 1958-ban alapított EUREGIO-ban (1. ábra) 
pl. az Interreg I. programban az uniós támogatás (10,3 millió ECU) majd negyedét 
(2,5 millió ECU) fordították hálózatépítésre. Ezen belül elsősorban társadalmi, 
kulturális projekteket támogattak. Hálózatépítési törekvések ugyanakkor természe-
tesen más prioritásokon belül is megjelentek, csak nem ilyen explicit módon. A 
második és harmadik programperiódusban ez már nyilvánvalóvá vált, ráadásul a 
hangsúlyok a társadalmi-kulturális szféráról a képzési, innovációs és tudástranszfer 
hálózatok, valamint a kis- és középvállalkozások együttműködései irányába moz-
dultak el, de a hálózatépítés valamilyen formában valamennyi prioritáson belül 
szerepet kapott. Az Interreg II és III programokban a Gazdaság, technológia, inno-
váció, valamint a Képzés és munkaerő-piaci prioritásokon belül hangsúlyozták 
leginkább a hálózatok fontosságát. Ez a két prioritás az uniós támogatás több mint 
kétharmadát (68%) kötötte és köti le mindkét programban (15,6 millió ECU, illetve 
31,4 millió euró) (EUREGIO 2000; 2001).  

A pénzösszegeket látva, felmerül a kérdés, hogy az eurorégiók milyen eredmé-
nyeket értek el a hálózatépítés terén, maguk az eurorégiók mennyiben tekinthetők 
hálózatoknak. A holland–német határon átnyúló intézményeket többen kritizálták, 
mondván, nem érték el a kívánt és elvárható gazdasági kohéziós szintet (Hamm 
1996; Schwab 1997), és az intézmények túl bürokratikusak ahhoz, hogy valódi 
határon átnyúló hatású projekteket tudjanak menedzselni (Keller–Stamm 1997; 
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Perkmann 1997; Rodeman 1997). További problémát jelent a legitimáció, az egyér-
telmű felelősségi rend (accountability) és a demokratikus ellenőrzés hiánya 
(Denters et al. 1998). Jellemző, hogy a modellértékűnek beállított Euregio Maas–
Rhein szervezeti struktúrája csak korlátozottan volt alkalmas az elfogadott intézke-
dések végrehajtására, egészen addig, míg „az 1976 óta Csipkerózsika álmát alvó 
eurégiót 1990-ben Interreg herceg milliós csókkal fel nem ébresztette” (Soeters – 
idézi: Liberda 1996, 62). Ugyanakkor túlzás, és a tények leegyszerűsítése holland 
szerzők azon (Hassink et al 1995, 68) kijelentése, miszerint az Interreg kezdemé-
nyezés vezetett az új intézményi jelenség (eurorégiók) kialakulásához, bár tény, 
hogy megerősödésükben nagy szerepet játszott. 

1. ÁBRA 
Eurégók a holland határ mentén 

(Euregions along the Dutch Border) 
 

 
Forrás: Houtum 1998, 7. (Ez az egyetlen olyan forrás, mely Euregio Twenteként jelöli az 
EUREGIO-t. Bizonyos források az Euregio Rijn–Ems–Ijssel nevet is használják.) 

Rodemann (1997) a hálózatépítési elméletek (Fürst, Soeters) fogalomrendszerébe 
ágyazva vizsgálja az eurorégiós intézményrendszer „érettségét”. A német–lengyel 
eurorégiók kapcsán arra a megállapításra jut, hogy azok kvázi intézményi hálóza-
tok, amelyek anélkül jöttek létre külső pénzügyi ösztönzésre, hogy a határon átnyú-
ló kapcsolati hálók a korábbi fejlődési fázisokon keresztülmentek volna (motivá-
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ciós, politikai hálózatok – lásd a hálózatokról szóló elméleti fejezetet). Egész egysze-
rűen ugyanis ezek a szükséges informális hálózatok korábban nem léteztek, nem úgy, 
mint a holland–német mintáknál, ahol megvolt a problémaorientált önszerveződés 
következtében kialakult érzelmi kötődés. Rodemann tehát a hiányzó informális kap-
csolati hálót, és az ennek következtében hiányzó emocionális azonosulást (mint alap-
feltételt) látja az eurorégiós „csalódások” (gazdasági jellegű, ténylegesen határon 
átnyúló projektek alacsony száma) legfőbb okának (Rodemann 1997). 

Úgy véljük ugyanakkor, hogy az eurorégiók általános struktúrája és feladatai jó-
részt behatárolják saját belső hálózati – és külső hálózatépítésre ösztönző – kapaci-
tásukat is. Maguk is klasszikus hierarchikus felépítést tükröznek, és az egyes szin-
teken – leginkább a munkacsoportokban – van potenciális lehetőség horizontális 
hálózati kapcsolatokra. Nyugat-Európában az Interreg kapcsolatok egyértelműen 
egy meglehetősen merev hierarchia részeivé teszik az eurégiókat, hiszen a határré-
giókat és a határon átnyúló együttműködést befolyásoló uniós és állami központi 
határrégió-politikák hierarchikus rendszerben szűrődnek lefelé, mígnem a kor-
mányzaton kívüli szereplők részvétele szóba jöhet (Scott 2000). 

A felülről-lefelé („top-down”) ösztönzés benyomása az Interreg kapcsolatok explicit 
szervezeti megjelenése nélkül is megfigyelhető. A bajor–osztrák határon fekvő Inn–
Salzach Eurégió „lehetőleg nagy összegű uniós támogatások megszerzésére létre-
hozott érdekközösség”, és „ha első látásra úgy tűnt, hogy a régió az erőfeszítések 
határon átnyúló összehangolásával a saját kezébe veszi fejlődését, közelebbről nézve 
kiderült, hogy ez kettős vonatkozásban is régión kívülről irányított: egyrészt az EU, 
másrészt – osztrák oldalon – a tartomány részéről” (Liberda 1996, 69–71). A bajor 
adminisztráció a felső-ausztriai ösztönző-felügyelő állásponttal szemben ráadásul 
európai kompetenciáit is félti és őrzi: öt járás már olyan súlyt képviselhet, hogy köz-
vetlenül – München megkerülésével – fordulhatnak Brüsszelhez (Liberda 1996, 58). 

Az Interreg pénzek másrészről azonban sok esetben intenzívebb horizontális 
együttműködést indukáltak a közszférában, hiszen a hierarchia majd minden szint-
jén találunk egyfajta hálózati kapcsolatrendszert (területi tervezők, polgármesterek, 
környezetvédelmi ügynökségek képviselői, akadémikusok, megyék, régiók, tarto-
mányok, minisztériumok, uniós igazgatóságok képviselői). Ezek a kapcsolatrend-
szerek azonban meglehetősen technokratikusak, támogatási elveknek és prioritá-
soknak megfelelő projektek köré csoportosulnak, és ritkán egészülnek ki a magán-
szektor kapcsolataival, kis- és középvállalkozások együttműködési hálózataival. 
Ráadásul az eurorégiók és tagszervezeteik akciói csekély visszhangra találnak a 
lakosság köreiben – még ha a saját magukról közvetített kép mást is mutat (Liberda 
1996; Perkmann 1999; Scott 1999a; 2000). „Talán a különféle szereplők közötti 
koordinációs politika komplexitása és nehézségei miatt a regionális együttműködési 
kezdeményezések és hálózatok meglehetősen zárt rendszerek benyomását keltik, 
melyekben elsősorban a közvetlen hálózati szereplők döntéseit igyekeznek befolyá-
solni, de korlátozott ezen intézkedések külső (multiplikatív) hatása.” (Scott 1999a, 
613) A személyekhez, de általában jellemző rutinokhoz, szervezeti és társadalmi 
kultúrához kötődő eltérések továbbra is nehezítik az együttműködéseket. 
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Változtatási javaslatok, továbblépési lehetőségek 

Több kutató (Rodemann 1997; Schwab 1997; Perkmann 1997; 1999; Scott 1998) 
kevésbé kötött és hierarchikus intézményi formákban gondolkozik az eurorégiók 
kritikája nyomán.  

Már létező intézmények mellett – egyetemek, helyi önkormányzatok, az üzleti 
szféra és külső szakértők bevonásával – az informális hálózatokban innovatív és 
rugalmasabb tervezési módszerek, keretek (pl. regionális fejlesztési fórumok, dialó-
gusok) alkalmazhatók, de ebben kulcsfontosságú a régiók kezdeményező szerepe 
(Scott 1998).  

Az egyes munkacsoportok és azok munkaértekezletei (workshopok) mint laza 
(szakma)politikai hálózatok egy korábbi fejlődési fázishoz való visszatérést jelente-
nek ugyan, de a kevésbé formalizált keretek miatt hatékonyabb, cselekvésorientált 
dialógust és projektorientált munkát tesznek lehetővé kistérségi szinten – elvileg. 
Ahol azonban a legtöbb projekt kapcsán hiányoznak a hálózatok működésének 
alapvető feltételei, a bizalom és az információáramlás, valamint az önérdekek korlá-
tozása, ott kevés esélye van a pozitív informális fejleményeknek.  

Perkmann (1997; 1999) a titkárságok szerepét is hangsúlyozza az eurorégiók fej-
lődését illetően. A munkacsoportokkal együtt ezek, mint egyfajta „fejlesztési ügy-
nökségek” – ha ugyan saját pénzeszközökkel nem is, de – speciális ismeretekkel, 
jobb esetekben hálózatépítési képességekkel rendelkeznek, így gyakran projekt-
kezdeményező és helyi hálózati menedzser szerepet töltenek be. Míg az eurorégió 
tanácsok „kormányközi” jellegűek, addig a titkárságok dolgozóinak létérdeke az 
eurorégió, ezért személyes elkötelezettjei a határon átnyúló együttműködés ügyé-
nek, és megpróbálják magukat függetleníteni a különböző külső érdekcsoportoktól, 
leginkább a kormányzó és ellenőrző bizottságok tagjaitól (Perkmann 1997; 1999). 
Az eurorégiókat ugyanakkor gyakran éri kritika a hiányzó szakértelem és stratégiai 
gondolkodás miatt. A titkárságok a legtöbb esetben túlterheltek.  

A legjobb megoldás talán egy intézményesült és egy hálózat jellegű együttműkö-
dési forma együttes kialakítása lenne. Az eurorégiókra mint formalizált intézményi 
hálózatokra mindenképpen szükség van a hiányzó határon átnyúló tervezési szint és 
a segélyek koordinálása miatt, de a másik oldalon elengedhetetlen egy kommunika-
tívabb és rugalmasabb információközvetítő és cselekvési szint létrehozása, amely 
némileg tehermentesítené az eurorégiókat, valamint biztosítaná az eddig hiányzó 
funkciókat. Ezt a szerepet a politikai hálózatként működő, horizontális jellegű mun-
kaközösség jelenthetné (Rodemann 1997). 

Elméleti bevezetőnkben ugyanakkor felmerült, hogy az informális helyi hálózatok 
a távolabbi, némileg formalizáltabb keretek között érkező külső impulzusok révén 
őrizhetik meg dinamikájukat.  
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A transznacionális együttműködések felértékelődése 

A kilencvenes évek közepétől a határon átnyúló együttműködések szélesebb tér-
ségi dimenziója is felértékelődött, különösen területi tervezési szempontból. 

Az Unió területfejlesztési minisztereinek (CEMAT) 1997 júniusában, Noord-
wijkben tartott ülésén mutatták be hosszú és úttörő jellegű előkészítő munka ered-
ményeként az Európai Térségfejlesztési Perspektíva (ESDP – European Spatial 
Development Perspective) első változatát, majd két évvel később Potsdamban fo-
gadták el a végleges verziót (1999).  

Bár integrált területi tervezési aspektusból közelíti meg a kérdéskört, az ESDP 
szintén jelentős hangsúlyt fektet a határon átnyúló együttműködési hálózatokra (a 
határon átnyúló területeken különös jelentőségűek a városcsoportok, klaszterek 
együttműködései; a regionális és nagyobb közlekedési hálózatok kapcsolódásainak 
fejlesztése; a veszélyeztetett környezetvédelmi területek menedzsmentje [European 
Commission 1999]).  

„A határon átnyúló városhálózatok, együttműködések eszközül szolgálhatnak a 
határközeli területek hátrányos helyzetének leküzdésében.” (European Commission 
1999, 22)  

A területi tervezési együttműködés célzott ösztönzése már az Interreg IIC prog-
ramban is megjelent, és a harmadik Interreg program keretében is jelentős szerepet 
játszik a 7 transznacionális régióban zajló együttműködés élénkítése (2. táblázat). 

2. TÁBLÁZAT 
Az Interreg IIIB források megoszlása a transznacionális terek között (2000–2006) 
(Distribution of Funds for Interreg IIIB Programmes within Transnational Spaces) 

Transznacionális programok millió 
euró 

DÉLNYUGAT-EURÓPA (E, P, F, UK)  66 
NYUGATI MEDITERRÁNUM (E, F, I, P, UK)  97 
CANARIAS/MADEIRA/ACORES (E, P)  145 
BALTI-TENGER (DK, D, S, FIN)  97 
ÉSZAKI PERIFÉRIA (FIN, S, UK) 21 
ÉSZAKI-TENGER (UK, B, NL, D, DK, S)  122 
ALPOK TÉRSÉGE (F, D, I, AUT) 59 
ATLANTI ÍV (UK, F, IRL, E, P)  122 
ÉSZAKNYUGAT-EURÓPA (UK, IRL, F, B, NL, LUX, D) 330 
CADSES (D, AUT, I, GR)  132 
KARIB TÉRSÉG (F)  16 
ARCHIMED (GR, I) 82 
REUNION (F)  0,5 

    Forrás: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/abc/abc_en.htm 2002-04-03 
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Az Interreg és ESDP célok később visszhangra találtak a transznacionális és hatá-
ron átnyúló munkaanyagokban, jövőképekben, fejlesztési tervekben: 

„A határok légiesítése nem csupán fizikai és intézményi előfeltételek megteremté-
sét jelenti, hanem kapcsolatok, interakciók sűrű szövetét is. Eurorégiók, városok és 
régiók közötti testvérkapcsolatok, közös infrastruktúra-fejlesztési projektek, a közös 
természeti és kulturális értékek megőrzése, együttműködés a foglalkoztatás terüle-
tén, kis- és középvállalkozások együttműködése egyaránt az európai térségi integrá-
ció elemei.”… „Az együttműködéseket minden szinten és szférában ösztönözni 
kell: a nemzeti adminisztrációk, a regionális és helyi önkormányzatok között, gaz-
dasági, politikai és társadalmi intézmények, valamint vállalkozások között. A vá-
rosok és régiók közötti partnerségi kapcsolatok és hálózatok különösen fontosak. 
Figyelembe véve a 16 000 km hosszú szárazföldi határszakaszt, a határon átnyúló 
együttműködésnek és az eurorégiók alapításának prioritást kell élveznie.” (Vision 
Planet 2000, 12; 58)  

Északnyugat-Európa Térbeli Jövőképe (Spatial Vision for North–West Europe 
[Spatial Vision Group 2000]) valamivel merészebb vállalkozás. Ugyan az ESDP-
ben lefektetett irányvonalak mentén halad, mégsem marad azok (és más „európai” 
prioritások) puszta megismétlésénél, hanem jövőképet vázol egy homályosan lehatá-
rolt Északnyugat-Európáról. Amit 1993-ban Hingel még nemzeteken átnyúló kohézi-
ós területeknek (cross-national cohesive areas) nevezett, később transznacionális 
makroterekként – ugyan valljuk meg őszintén, kissé felhígulva – kapott létjogosultsá-
got az Európai Térségfejlesztési Perspektívában, de már annak előkészítése során is.  

„Az ezeken a területeken belül tapasztalható viszonylag erős kohézió következté-
ben azt várhatjuk, hogy a kommunikáció, az információcsere, az áruk és szolgálta-
tások, tőke és munkaerő körforgása virágozni fog, megnövelve az állampolgárok 
kötődését és a területté alakulás folyamatát.” (Hingel 1993, 28) 

Ugyanakkor a nemzetállami szintről új szintekre (régió, határon átnyúló régió, 
transznacionális makrorégiók, Európai Unió) áthelyezett területiség kérdését érinti 
az északnyugat-európai jövőkép szerzőinek dilemmája: azzal, hogy erre a területre 
koncentrálnak, nem jönnek-e létre új határok, gátak a terület körül. A kétségkívül 
fennálló veszély kivédésének szándéka vezette az alkotókat, amikor a térkép for-
mában bemutatott vízió elmosódott határaival és számos környezetbe mutató nyíllal 
a terület nyitottságát, homályos lehatárolását kívánják közvetíteni (2. ábra). Az már 
más – bár mindenképpen izgalmas – kérdés, hogy a perifériaként és maradék elven 
kezelt, ám rendkívül összetett CADSES térségben, hogyan kezelhető a hálózatos, 
nyitott területiségbe való átmenet (3. ábra), hiszen a CADSES térségben majd  
16 000 km hosszúságú határ húzódik (több, mint az uniós belső határok együttes 
hossza), köztük nemrég (újjá-)alakult, és most megszilárduló államok határaival. 
Tehát, amennyiben Északnyugat-Európa Térbeli Jövőképénél üdvözöljük a szélek 
elmosódott impresszionizmusát, akkor látnunk kell azt, hogy a CADSES térségben 
egy ehhez hasonló elképzelés ma még „hipervíziónak” tűnne. 

A transznacionális együttműködések kapcsán azt is érdemes megjegyezni, hogy 
maguk a részt vevő területi tervezők is elismerik, hogy a transznacionális hálózatok 
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hatásai még bizonytalanok. Kérdésként merült fel, hogy hol és hogyan kellene ilyen 
hálózatokat szervezni úgy, hogy azok az ESDP szellemében hozzájáruljanak egy 
kiegyenlítettebb és fenntarthatóbb fejlődéshez, a növekedés igazságosabb eloszlásá-
hoz. Az is nyitott kérdés a tervezők előtt, hogy vajon egy transznacionális területi 
jövőkép – ahogy jelenleg is – csupán a globális centrumokra és a nagyvárosi 
(metropolitan) hálózatokra koncentráljon, vagy kiterjedjen határon átnyúló középvá-
rosi hálózatokra is (Spatial Vision for North–West Europe [Spatial Vision Group 
2000]).  

Selke (1997) a transznacionális együttműködések felértékelődési folyamatával 
kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy ezeknek az együttműködéseknek nem sza-
bad elhomályosítaniuk a határon átnyúló együttműködések jelentőségét, ellenkező-
leg, segíteniük kell azokat. Ebben éppen a határon átnyúló városhálózatok jelenthe-
tik az összekötőkapcsot, amikor is a városok dinamikája és széles – nem csupán 
helyi – kapcsolatrendszere segíthet elkerülni a „szklerózis multiplexet”.  

2. ÁBRA 
Északnyugat-Európa jövőképének szerkezeti váza 

(The Structure of the Vision for Northwest Europe) 

 
A jövőkép négy zónára osztja a transznacionális teret (nyílt zóna, sziget zóna, központi zóna 
és belső zóna). Kulcselemei a külső kapcsolatok, valamint a központi zóna túlterhelt tenge-
lyeit (vastag vonalak, pl. London–Lille–Párizs) és centrumait (sötét gömbök, pl. Randstad) 
potenciálisan tehermentesítő alternatív kapcsolati elemek (szaggatott vonalak, pl. Észak-
Anglia – Randstad) és városi centrumok, városhálózatok (világos gömbök, pl. Brüsszeli agg-
lomeráció és a Saar –Lor–Lux). 

        Forrás: Spatial Vision Group 2000. 
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3. ÁBRA  
Több országgal határos régiók és fontosabb határátkelők a VISION térben 
(Regions Bordered by More Countries and the Important Border Crossings  

in the VISION Area) 

 
Forrás: Vision Planet 2000, 54. 
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Városhálózatok 

A nyolcvanas évektől kezdődően a határ menti városok egyre gyakrabban szerve-
ződnek informális hálózatokba bizonyos konkrét feladatokra, hol az eurorégiók 
mellett, annak keretein belül, hol azok ellenében (Keller–Stamm 1997). A megala-
kítás legfőbb indoka sokszor az eurorégiók „tehetetlenségi ereje”, hiszen a merev 
formalizált intézmény nem bizonyult alkalmasnak bizonyos – főként a városok 
érdekeit érintő – feladatok gyors és hatékony megoldására. A cél tehát pragmatiku-
sabb, célzottabb és közvetlenebb együttműködési formák kialakítása volt a méret-
gazdaságossági előnyök és pozitív externáliák közös megteremtése, kihasználása és 
a negatív externáliák közös kivédése, feloldása, valamint az ezeket elősegítő közös 
lobbymunka érdekében. Ilyen kezdeményezések a MHAL (Maastricht, Hasselt, 
Aachen, Liège, Hasselt/Genk), a LINEA (Eindhoven, Venlo, Roermond, 
Mönchengladbach, Krefeld), az ANKE (Arnhem, Nijmegen, Kleve, Emmerich) 
hálózatok, valamint a Hengelo/Enchede–Münster–Osnabrück városháromszög.  

A MHAL együttműködés létrejöttének legfőbb motivációs tényezői az Euregio 
Maas–Rhein keretei között zajló középszintű (provinciák, régiók) együttműködés 
meglehetősen visszafogott eredményei voltak (Hassink et al 1995). A hálózat célja 
a határon átnyúló együttműködés, főként az infrastruktúra, gazdaság- és városfej-
lesztés területén. Az MHAL városszövetségnek projektorientációja révén fontos 
szerepe lehetne abban, hogy „polgárközelivé” tegye a határon átnyúló együttműkö-
dést. Ebből a szempontból azonban nem feltétlenül modell értékű a példa, hiszen a 
városszövetség kormányzati kezdeményezésre jött létre, és talán éppen ennek kö-
vetkeztében maradt el az alapcélként hangoztatott informális, hatékony szervezeti 
struktúra, valamint az átlátható döntéshozatal (ezzel szerették volna kiküszöbölni a 
bizottságok és albizottságok, különféle munkacsoportok, teamek közötti megosz-
tottságot, zavart). Így ugyanis minden felsőbb területi szint beleszólást és tagságot 
követelt az elnökségben, az összekötő- és projektcsoportokban.  

A városhálózati kezdeményezések ösztönzése 1988-tól kezdődően öntött hivatalos 
formát, amikor a 4. holland nemzeti területfejlesztési és -rendezési jelentés a közös 
európai belső piac fejlődésével kapcsolatban nagyobb szerepet szánt a nemzetközi 
kapcsolatoknak. Kiemelt fontosságúnak ítélte a határrégiókat a nemzetállamok 
fejlődésében, így kezdeményezte az MHAL hálózatot, amely később az érintett 
országok kétoldalú területfejlesztési és -rendezési bizottságain keresztül jutott el az 
alsóbb szintekig (Reis 1994; Hassink et al 1995). Tehát az eurégiókhoz hasonlóan 
az eleinte alulról induló kezdeményezéseket felkarolta a felülről és kívülről jövő 
ösztönzés, ráadásul később az 5. holland nemzeti területfejlesztési és -rendezési 
jelentés (Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) egyik súlyponti eleme lett a városháló-
zati struktúrák fejlesztése. 
 
 
 



206 Versenyképesség TÉT XVII. évf. 2003  1 
 

 

A városhálózatban gondolkodó holland területfejlesztés elve a fontosabb városi 
területek kedvezőbb európai pozicionálása. Egyedi városok már nem tudják a mun-
ka és életkörülmények, szolgáltatások, parkok, közlekedési rendszerek teljes körét 
biztosítani, ellentétben a nagyvárosi (metropolitan) területekkel és városhálózatok-
kal, ráadásul mindezek együtt a vidéki területek fejlesztése szempontjából is elő-
nyösek, vallják a holland tervezők. Kulcsmotívumok a változatos városi és vidéki 
környezet, az elérhetőség optimális színvonala, valamint a szociális infrastruktúra 
(VROM 2001). 

Ezzel párhuzamosan Németország területfejlesztésében is hangsúlyos szerepet 
kapnak a városhálózatok, így nem csoda, hogy az eurégió boom után a kilencvenes 
években gomba módra szaporodtak a határon átnyúló városhálózatok is (4. ábra).  

4. ÁBRA 
Városhálózatok a német területfejlesztésben 

(City Networks in the German Regional Development) 

Enschede/Hengelo 
Münster, Osnabrück 

Városháromszög

ANKE

Zwolle-Emsland
városgyűrű

LINEA

MHAL

 

Forrás: http://www.staedtenetzforum.de/ 2002-02-07 
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A MHAL határon átnyúló városhálózathoz képest az EUREGIO-hoz tartozó, és a 
holland–német Északi Területrendezési Bizottság megállapításaiban is szereplő 
Enschede/Hengelo–Münster–Osnabrück városháromszög megjelenése és tevékeny-
sége mindeddig kevésbé karakterisztikus, bár Osnabrück és Münster eurégiós tag-
sága növelte a határon átnyúló tervezés és érdekérvényesítés koordinációs lehetősé-
geit (a két város csak 1999-ben vált az EUREGIO tagjává). Ugyan a határok ha-
gyományos értelemben már nem gátolják a centrumok határon túlnyúló ellátó funk-
cióit, azonban a gyakorlatban az agglomerációs hatások kevés kivétellel még félkö-
rökben érvényesülnek. Pedig a Holland Kormány speciális törvényi szabályozáson 
(Kaderwet)4 túl az 5. holland területfejlesztési és -rendezési jelentésben is megkü-
lönböztetett figyelmet szentel a Twente (Enschede/Hengelo) és Arnhem-Nijmegen 
városhálózatoknak, valamint nyomatékosan kéri a provinciáktól, hogy támogassák a 
hálózatokon belüli és hálózatok közötti együttműködést. A hálózatok olyan speciá-
lis regionális politikát igényelnek, ami megfelel a kormányzat által támasztott köve-
telményeknek a telephelyi politikában, a tájgazdálkodásban, lakáspolitikában (reha-
bilitáció), valamint a határon átnyúló együttműködéssel kapcsolatos jövőképek és 
politikák terén. A jelentésben foglaltak szerint (VROM 2001) a városhálózatokon 
belül az együttműködés nem önkéntes, hanem kötelező (bár a koordináció számára 
nem hoztak létre új, formális adminisztratív struktúrát). A városhálózatok egyedi 
szintje és a hálózatok természete más, rugalmasabb megoldásokat igényel, ugyan-
akkor elvárás a tartós, részben projekt-alapú partnerség provinciák, városrégiók és 
települési önkormányzatok részvételével. Minden kiemelt városhálózat köteles 
hosszú távú fejlesztési perspektívát (jövőkép) és decentralizált területi programot 
készíteni, amelyek a regionális és strukturális (rendezési) tervek alapjául szolgál-
nak. A nemzeti kormány véleményezi a jövőképeket és a programokat a nemzeti 
területi politikával való harmonizáció tekintetében. Miután a Kabinet dönt a beru-
házási források allokációjáról, minden régióban regionális (terv-)szerződést 
(covenant) kötnek a támogatás és a politika összekapcsolása érdekében, jelentős 
forrásdecentralizáció mellett. Kiemelt státusz: több pénz, kevesebb önállóság. A 
jelentés szerzőinek szándéka szerint a városhálózatok határon átnyúló aspektusaival 
kapcsolatban az érintett provinciák és települések a kezdeményezők, a kormány 
például az akadályok lebontásával, a kutatási tevékenység támogatásával, és a jövő-
képek kialakításával segíti elő a folyamatokat. Általánosságban a területpolitikai 
célok megvalósításánál a más kormányzati szintek szabadságának maximalizálására 
törekszenek, ha szükséges centralizáltan, de amikor lehetséges decentralizáltan 
(VROM 2001).5 

Az ösztönzés, a különböző szintű tervek és szándéknyilatkozatok ellenére a gya-
korlatban számos probléma nehezíti az együttműködést. Problémaként merül fel az 
egyes résztvevők eltérő súlya, érdekellentétek akadályozzák a „nagyok” és „kicsik” 
együttműködését, főként, ha ez a helyzet határon átnyúló jelleggel alakul ki. Egy 
közös repülőtér telephelyének kérdése sokszor belföldön is komoly probléma, nem-
hogy határon átnyúlóan, mint azt a belga–holland–német határnál fekvő MHAL 
városainak több mint 10 éves vitája is példázza. A gazdasági pozíció mellett az 
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eltérő hatáskörök, kompetenciák okozta problémák akkor jelentkeznek élesen, ami-
kor az együttműködés keretében konkrét fejlesztési programokat, projekteket kí-
vánnak megvalósítani a felek. Ilyenkor a városhálózati struktúra túlterheltté válik, 
az együttműködés laza grémium jellege tarthatatlan, szükségessé válnak a „kemé-
nyebb”, biztosabb intézményes együttműködési formák (Keller–Stamm 1997). Az 
MHAL kezdeményezés mérsékelt eredményeinek hátterében is az áll, hogy a közös 
fejlesztési perspektíva elfogadása után a nemzetközi munkacsoport feloszlott, és a 
konkrét akciók, projektek megvalósítását a regionális, illetve helyi önkormányzat-
okra hagyták. A „magukra maradt” helyi szereplők pedig kapacitások vagy hajlan-
dóság híján nem igazán törekedtek a stratégiainak felvázolt projektek megvalósítá-
sára (Vonk 2000). A többnyire leterhelt önkormányzati apparátusok napi tevékeny-
ségeik mellett nem szívesen vállalják fel a bizonytalan kimenetelű pluszfeladatot, és 
külön közös intézmények érdekében sem ruháznak be szívesen.  

A hálózatok időleges, törékeny felépítése, egy semleges közvetítő struktúra, és 
tanácsadói, moderátori feladatok szükségessége felveti a külső tanácsadók esetleges 
szerepét (Stamm 1998), annak ellenére, hogy korábban már említettük a külső ösz-
tönzéssel kapcsolatos fenntartásainkat. A MHAL esetében azért nem jött létre egy 
ilyen külső monitoring szerepű regionális ügynökség, mert félő volt, hogy nyomást 
gyakorol a már létező hatóságokra, önkormányzatokra (Vonk 2000). 

További problémát jelent a vidéki térségek, perifériák aggodalma, miszerint a vá-
rosok az ő rovásukra fejlesztik infrastruktúrájukat, gazdaságukat. A MHAL eseté-
ben ez a holland nemzeti és német tartományi területfejlesztési alapértékrendben 
megmutatkozó különbségeket is visszatükrözte, hisz míg az előbbi a városhálózati 
fejlesztések során – a vidéki fejlődést elősegítő, pozitív externáliákkal kapcsolatos, 
fent hivatkozott tervezői vélemény ellenére – elsősorban a régió városi magterületeit 
kívánta a középpontba helyezni, addig Észak-Rajna–Vesztfália a régió fejlesztése 
alatt a városi és a vidéki területek fejlesztését értette. A szakmai nézeteltéréseken 
felül azonban olyan „egyszerű” érvelések is nehezítik az együttműködést, mint a 
fejlesztési tervekben tapasztalható német vagy éppen holland túlsúllyal való fenye-
getés (Reis 1994). Úgy tűnik, hogy néha a hálózatépítés alapkritériuma, a kölcsönös 
bizalom is hiányzik. A városhálózatok tevékenysége tehát egyenlőre igazolni látszik 
egy másik, jól ismert sikerkritériumot a határon átnyúló együttműködésben, a hosz-
szú távú szemlélet és a türelem fontosságát. 

Összefoglalás 

A networking – hálózatépítés, hálózatosodás – fogalma Európa-szerte olyan diva-
tos fogalom már, mint a szubszidiaritás vagy a partnerség. A merev keretekkel 
rendelkező együttműködéseknél az egymást kiegészítő forrásokkal jellemezhető 
laza kapcsolatok rugalmasabbak, és nagyobb alkalmazkodóképességről tesznek 
tanúbizonyságot. A munkaközösségek és workshopok szerepe jelentős mind a poli-
tikai, mind a gazdasági hálózatok kezdeményezésében, hiszen céljuk dialógust 
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indítani a megszokott kereteken kívül (legyen az egy cég vagy önkormányzat), 
melyek sokszor túl formálisnak és merevnek bizonyulnak. 

Látnunk kell ugyanakkor, hogy a hálózati stratégiának megvannak a gyengeségei, 
ellentmondásai. Határozott célorientáció és szervezeti keret nélkül a túlságosan laza 
hálózatok könnyen széteshetnek, arról nem is beszélve, hogy a közszféra szereplőit 
is érintő politikai  hálózatok estében a legitimitás és demokratikus ellenőrzés egy-
előre nem alakult ki. Zárt, középkori jellegű, de egyben technokrata elitek formá-
lódhatnak. Így az együttműködés fokozatos fejlődésével, a partnerek közötti biza-
lom és érdekazonosság (közös problémák, feladatok) kialakulásával (a mederbe 
terelés szándékával esetleg azzal párhuzamosan is) szükséges a formalizáltabb 
keretek kialakítása. Nehéz megtalálni azonban azt az egyensúlyi pontot, amikor a 
redundáns, laza kapcsolatok még a gyorsan változó környezethez való rugalmas 
igazodást biztosítják, és nem mennek át hosszabb távon nehezen menedzselhető és 
kezelhető, pénzügyileg pazarló kapcsolati opportunizmusba mennyiségi, vagy ép-
pen merev hierarchiákba minőségi szempontból. 

A városhálózatok elvileg közvetíthetik a formalizáltabb keretek között érkező kül-
ső impulzusokat, ezzel segítve az informális helyi hálózatok dinamizmusának meg-
őrzését. A két európai integrációs „mintalaborból” (EUREGIO, Euregio Maas–
Rhein) vázlatszerűen bemutatott hálózati kezdeményezések azonban még messze 
vannak a beéréstől. Az első ránézésre rugalmas és alulról – a statikus és sokszor 
merev eurégiós intézmények konkurenciájaként – építkező városhálózatok igazából 
felülről kezdeményezettek és támogatottak, ráadásul eddig kevés eredményt mutat-
tak fel. A határon átnyúló funkcionális hálózatok azonban kétségtelenül szolgálják 
az évtizedekig periférikus és hátrányos helyzetű régiók fejlődését, ezek kialakulását 
támogatni mind hatékonysági, mind igazságossági szempontból helyes és érdemes, 
de fokozottabb figyelmet kellene szentelni az Interreg programok koordinációja 
révén elérhető szinergikus hatásoknak.  

Ugyanakkor, ha a határrégiókban a területi tervezésről a hálózatépítésre helyező-
dött a hangsúly, akkor az nem feltétlenül jelent pozitív fejleményt, ugyanis úgy 
véljük, hogy nem egymást helyettesítő fogalmakról van szó. A hálózatépítés a terü-
leti tervezésnek fontos eszköze. A hálózatépítés területi tervezés és koordináció 
nélkül része lehet egy liberális gazdaságpolitikának, de egy felelős és értékvezérelt 
területi politikának nem. A területi tervezés és a fejlesztési koordináció ráadásul 
egyre hangsúlyosabbá válik, különösen határon átnyúló és transznacionális jelleg-
gel, többnyire funkcionális problémák megoldása, szinergiák kiaknázása végett. 
Ezen a területen a hálózatok funkcionális szempontból (infrastrukturális, városháló-
zatok) jelentős szerepet játszanak, de nem a területi tervezés leváltásának jegyében, 
hanem annak keretei között.  

Jegyzetek 

1 Meg kell jegyeznünk, hogy Rhodes a politikai hálózatokon egy általánosabb fogalmat ért, amelynek 
többféle megnyilvánulási formája van a szereplők jellege, integrációja és a köztük lévő forrásmegosz-
lás alapján. Ezek a típusok egy intervallumon helyezkednek el, melynek egyik végpontján az erősen 
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integrált, közös értékeken alapuló és tartós politikai közösségek, a másikon laza, sokszereplős és bi-
zonytalan, csekély konszenzussal jellemezhető témahálózatok (issue networks) helyezkednek el. Köz-
benső típusok: szakmai, szakértői hálózatok, irányítási szintek közötti (intergovernmental) hálózatok 
és termelői hálózatok (Börzel 1997; Thielemann 1998). 

2 Német területfejlesztési Workshop Weimarban (2001). (http://www.zukunftsregionen.de/ergeb-
nisse/fachveranstaltung_1.htm – 2002. február 11); Hannover EuroConference “Regional Governance” 
(New modes of self-government in the EC) 2001. április. 

3 Meg kell jegyeznünk persze, hogy arról sincs kialakult konszenzus, hogy a hálózatok valóban új irányí-
tási formát jelentenek-e. A tudósok egy része (pl. Williamson) szerint egy hibrid formáról van szó va-
lahol a két ellentétes végpont (piac, hierarchia) közötti szakaszon. Mások (így Powell) ugyanakkor egy 
minőségileg teljesen elkülönülő struktúra típust analizálnak, amelyet ugyan a másik két irányítási for-
ma jellemzőinek kombinációja határoz meg. Egy harmadik nézet (Benz) pedig a politikai hálózatok 
hierarchiákat kiegészítő jellegét hangsúlyozza a helyettesítővel szemben (Börzel 1997). 

4 A nagyvárosi területekről szóló törvény (Kaderwet – 1994) kötelezővé teszi az együttműködést a hét 
nagyváros körzetében (Amszterdam, Rotterdam, Hága, Utrecht, Eindhoven-Helmond, Enschede-
Hengelo és Arnhem-Nijmegen) a szállítás és közlekedés, a területfejlesztés, az állami lakásügy és a 
gazdaságfejlesztés területén. A Kaderwet keretszabályokat fogalmaz meg e körzetek működtetésére, 
valamint meghatározza azokat a jogköröket, amelyeket az érintett települések önkormányzatai kötele-
sek a közös szervhez delegálni. A törvényben meghatározott feladatok mellett az önkormányzatok 
megállapodhatnak bármilyen más területen történő együttműködésről. 

5 Ehhez hozzá kell tennünk, hogy az állandó küzdelem a vízzel, a rendkívül magas népsűrűséggel, 
valamint a fejlettséggel járó beruházási, fejlesztési (lakásépítési, közlekedési-, zöld és barnamezős 
beruházási) nyomás és ennek féken tartása speciális státuszt kölcsönöz a holland területfejlesztésnek és 
területrendezésnek, ami a hazai szakemberek számára is tanulságokkal szolgál. 
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

A KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER 
REGIONALIZÁCIÓJÁNAK ELKÉPZELÉSEI 

(Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottsága és az 
MTA Településtudományi Bizottsága, 2003. február 26-án, 

 az MTA Vári Intézetek Jakobinus termében rendezett közös vita-
üléséről) 

HARDI TAMÁS 

A magyar közigazgatás reformja, illetve az átfogó reform szükségessége régóta 
húzódó társadalmi és szakmai vitatéma. A különböző elképzelések ütköztetésének 
általában szakmai fórumok adnak helyet (így a Tér és Társadalom is számos hason-
ló témájú publikációnak adott helyet a története során, sőt a folyóirat 1999. évi 3. 
számát teljes egészében a témának szenteltük „Tér és közigazgatás” címmel). Ezen 
viták sorába hozott új elemet a tudomány és a politika találkozása, melynek során a 
két tudományos bizottság tagjai találkoztak Lamperth Mónika belügyminiszterrel, 
Pál Tibor politikai államtitkárral. A Belügyminisztérium közigazgatási reform 
projektjét, az IDEA programot Ágh Attila, az IDEA elnöke mutatta be. A résztve-
vők előre kézhez kapták az IDEA csoport téziseinek összefoglalását „Kistérség–
Megye–Régió. Az önkormányzati és államigazgatási reform időszerű kérdései” 
címmel. 

Rechnitzer János, az MTA RTB elnökének megnyitó köszöntője után Lamperth 
Mónika belügyminiszter tartott egy bevezető előadást a Belügyminisztérium és a 
Kormány szándékairól, elkötelezettségéről a reformmal kapcsolatban. Kitért arra, 
hogy a regionalizáció, a decentralizáció területén még nagyon sok minden a viták 
szintjén mozog, még nincsenek eldöntött válaszok, így a politikának szüksége van a 
szakma véleményére. A miniszterasszony fontosnak és szükségesnek tartja, hogy 
ebbe a munkába az érintett akadémiai bizottságok intézményesen is bekapcsolódja-
nak. Erre közösen kell megkeresni a módot. A közigazgatási reformra vonatkozó 
kiadott tézissor sorvezető, részletesebb már a kormányprogramban foglaltaknál, 
tartalmazza azokat az eredményeket, amelyeket az IDEA munkacsoportban a szak-
emberek elértek. Tartalmazza azokat a kérdéseket is, amelyek még megválaszolat-
lanok. A reform nem egy tárca ügye, hanem az egész Kormányé. A regionális in-
tézményrendszer átalakításának következetes végigvitele – a választott regionális 
önkormányzat kialakításától egészen az államigazgatás, illetve a közigazgatás át-
alakításáig – egy komoly összkormányzati munka, amelyben minden tárcának meg-
van a saját felelőssége.  
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A következőkben Ágh Attila, az IDEA elnöke mutatta be a csoport működését, 
céljait. Az IDEA projekt egy megvalósítási projekt. A kormányprogram kimondja, 
hogy 2006-ig önkormányzati régiókat kell kialakítani, így nem kutatási munkáról 
van szó, hanem ebben a projektben a kutatóknál már meglévő potenciált szeretnék 
felhasználni arra, hogy meghatározzák a kormányprogram megvalósításának mi-
kéntjét a következő három évre. Ezért ez a projekt inkább a visibikity studies kate-
góriájába tartozik. Szükségképpen a tudományos eredmények mellett figyelembe 
kell venni azokat a tényezőket is, amelyek lehetővé teszik a megvalósítást. Célja a 
magyar közigazgatás alapvető reformja, hiszen régiókat sem lehet anélkül kialakí-
tani, hogy az egész szerkezetet ne változtatnánk meg. Ez egy politikai decentralizá-
ció, tehát jogköröket kell áthelyezni az átszervezés során. Ezzel párhuzamosan fut a 
kistérségi átalakítási program.  

A projektnek három nagy vonulata van, amelyek közül csak az első ismert, s az 
sem teljesen. Nevezetesen az, hogy a csoport megpróbálja a következő évben a 
törvénycsomag előkészítését elvégezni. Három munkacsoportba szerveződött a 
szakma. Van egy régiókkal, egy kistérségekkel, s egy anyagi, financiális, gazdálko-
dási kérdésekkel foglalkozó munkacsoport. Július végére a munkacsoportok össze-
gezik az anyagaikat, s a munkát 2003 októberére kívánják befejezni.  

A mélyreható reform megvalósításához kezdettől fogva látni kell, hogy nemcsak a 
szakmai közvélemény, hanem egy széles, közigazgatási szektor az, amellyel együtt 
kell majd a reformot végrehajtani, s ez öt-hatezer embert jelent. A munka során 
ezekkel az emberekkel folytat konzultációkat a csoport, beleértve az érdekvédelmi 
szervezeteket is. Olyan kiadványokat is előkészítenek, amelyek ezeket az embere-
ket bevonják a régiók előkészítési folyamatába. Az első ilyen kiadványban az ösz-
szes idevonatkozó jogszabályt és az utolsó évtizedben történteket közlik, valamint 
széles körű bibliográfiát publikálnak. A második kötet az Európai Unió és az Euró-
pai Tanács ide vonatkozó kiadványainak magyar fordítása lesz, a harmadik pedig 
egy pályázati vagy lobbi segédkönyv, amely a különböző önkormányzatoknak is 
segítséget tud nyújtani a munkájuk során.  

A csoport harmadik profilja a Visegrádi Együttműködés hozzánk hasonló orszá-
gaiban zajló átalakulások vizsgálatával foglalkozik. Tájékozódik Csehországban, 
Lengyelországban és Szlovákiában.  

Elő kell segíteni, hogy a kialakuló régiók eredményesen kapcsolatba tudjanak 
lépni az EU megfelelő intézményeivel, ezért még 2003-ban két rendezvényt, nem-
zetközi konferenciát is tart az IDEA csoport: az elsőt május 15–16-án „Európai 
kihívás és magyar közigazgatási reform” címmel. Előkészítés alatt áll egy Brüsz-
szelben rendezendő nemzetközi konferencia is, „Magyarország bemutatkozik az 
Európai Unióban” címmel.  

Ágh Attila véleménye szerint a munka során két alapvető vitakérdés merül fel. Az 
egyik: Mi az állam? Ha az állam és az államigazgatás klasszikus jogi fogalmát 
fogadjuk el, akkor ellentmondásokba bonyolódunk a decentralizáció során. De ha 
az „Állam mi vagyunk”, akkor egy egészen más struktúra alakul ki, s ennek renge-
teg praktikus következménye lesz. Milyen az államigazgatás regionális szinten? A 
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kérdésre adott válasz szinte mindent eldönt. Francia, illetve lengyel módon megma-
radjon az állam a régiók fölött egy prefektus személyében, vagy a régió kormá-
nyozza magát, mint egy országrész, s felette csak az alkotmánybíróság álljon? Ez a 
két szélsőséges pont. Ha szemléletünk szerint az állam a központi kormány, akkor a 
központ képviselőjének ott kell lennie a régiókban. Ha a régiók összességét tekint-
jük az államnak, akkor a régió felett az alkotmánybíróság és az Országgyűlés áll, de 
nincs felette egy prefektus. Az eredmény valószínűleg a két szélsőség közötti hely-
zetet foglalja majd el. Az ördög a konkrét kompetenciák megosztásában, s kidolgo-
zásában rejlik.  

A másik kérdés az intézmények létrehozásához, beindításához szükséges idő. A 
regionális választások után még egy huzamosabb idő telik el, mire a régió működő-
képessé válik. Ezért a 2006-ban tartott választások esetén 2007 elejére nem lesz 
működőképes az intézményrendszer. Ezért a csoport vezetőjének véleménye szerint 
2005 tavaszán van szükség a regionális választásokra, hogy a szükséges időre mű-
ködőképes régiók jöhessenek létre.  

A csoport elnöke végül elmondta, hogy tanulmányaik értékelésére a tudományos 
közösség véleményét kívánják kikérni, mintegy külső körként a munkacsoportok 
körül.  

A belügyminiszter és az IDEA csoport elnökének bevezető előadását értékes 
szakmai vita követte, amelyből kiemelünk néhány hozzászólást, illetve megállapí-
tást. A véleményekben tükröződtek a szakmai irányzatok. Több kritika érte a re-
form időbeli ütemezését, a régiók lehatárolását, a települési szint hiányát a bemuta-
tott anyagban, valamint az érintettek körének kijelölését. 

Enyedi György véleménye szerint a régiók szerves fejlődés eredményei. Ezeket 
kijelölhetik mesterséges határok, de a régió kialakulása nem egy gyors folyamat. 
Franciaországban a régiók kijelölésétől az önkormányzati régiók megalakulásáig 
több mint harminc év telt el. Ahol a történelmi régiók nem szerves egységként 
funkcionálnak, ott különösen nehéz az érzelmi, tartalmi elfogadtatás. Hazánkban a 
hét régiónak nincs meg az identifikációs háttere, ereje, ezek mesterségesek. Ma-
gyarországon, ellentétben a többi egykori szocialista országgal, a megyehatárok 
csak minimális mértékben módosultak az elmúlt ötven évben. Ez azt jelzi, hogy 
erős a kötődés a megyéhez. Érdemes számba venni az érdeksérelmek méretét, hogy 
mérsékelni lehessen az azokat elszenvedők körét. Az időbeli ütemezésben lehet 
kompromisszumokat elérni.  

Ágh Attila, reflektálva az elhangzottakra, elmondta, hogy a régióknak valóban 
stabil képződménnyé kell válniuk. Ezért fontos az olyan kezdeményezések kiiktatá-
sa, hogy a Központi régió egy-egy újabb megyét magába olvasszon a fejlettségi 
szint átlagának alakítása érdekében. Stabil régiókat kell teremteni, amelyekben 
majd megszületik a regionális identitás. Hosszú idő viszont az átalakításra nincs. Az 
is politikai kockázat, ha a leendő uniós transzferekből csak csekély hányadot képes 
az ország felszívni a gyenge intézményrendszer miatt. Viszont nem csak a Struktu-
rális Alapokból felvehető pénzek miatt alakítjuk ki a régiókat: régi adóssága a ma-
gyar közigazgatásnak a decentralizáció, de egyúttal uniós kényszer is.  
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Kóródi József szerint kritikus a szituáció, hiszen a közigazgatási reformhoz ra-
gaszkodik az Európai Unió. A reform célja az állam és a nem állami, helyi, a kistér-
ségi és megyei szférák együttműködésének, munkamegosztásának javítása. A terü-
letfejlesztés szempontját is be kell vonni a reformba. A bemutatott anyagban a szer-
zők összemosták a területfejlesztési régiókat a közigazgatási szempontú modernizá-
cióval. Nagyon nagy az érintettek köre, legalább negyvenezer ember. Óvatosságot 
tanácsol. 

Pálné Kovács Ilona rámutatott, hogy a közigazgatási reformnak is megvan a maga 
tudománya. Először a reform melletti érveket kell összeszedni. A reform előkészíté-
se nagy felelősség, a jelenlegi program méreteit meghaladja ez a munka. Addig nem 
szabad választásokra gondolni, amíg ennek a politológiai megvalósíthatóságát nem 
vizsgáltuk alaposan meg. Sok koncepcionális bizonytalanság is van még.  

Nemes Nagy József véleménye, hogy alapvető közigazgatási reformot kell végre-
hajtani. Rendkívül fontos a társadalmi támogatottság kérdése, hiszen egy állampol-
gár közeli közigazgatást kell kiépíteni, ezért a munka során az embereket is meg 
kell szólítani. Az EU csatlakozás is egy nagy sokkot okoz az országnak, ezért még 
egy ilyen, hasonlóan átfogó méretű, de nem nagyon átlátható reformba egyidejűleg 
belevágni komoly felelősség. A reform pénzügyi finanszírozása kardinális kérdés: 
valóságos pénzügyi nyilvánosságot kell teremteni. A központi állami bevételek 
decentralizációjára kell törekedni, vállalva ennek a kockázatát is. Magyarországon a 
közigazgatás a központi elosztáshoz szokott, tehát a közigazgatási átalakítás csak a 
pénzügyi átalakítással együtt lehet eredményes. A területi lehatárolással kapcsolat-
ban elmondta, hogy először meg kell határozni a térségi szintek funkcióját és fel-
adatát, s ehhez kell igazítani a térbeli határokat. A tudomány politikai közreműkö-
déséhez annyit tett hozzá, hogy a tudománynak nincs válasza arra, hogy milyen az 
optimális felosztás. Minden felosztás rossz valamilyen szempontból. Az Európai 
Unióra hivatkozva sem erkölcsös az országot az elérhető anyagi előnyök érdekében 
újra és újra felosztani. Szakmailag nincs érv arra, hogy Budapestet és a környezetét 
szétválasszuk. Budapest és a környéke számára nem jelenthetnek mintát a szövetsé-
gi államok „városállamai”, sem a szomszédos országok kisebb fővárosai. Egy ilyen 
szuburbán rendszerben, amilyenben ma a magyar főváros van, nincs értelme felvet-
ni, hogy Budapest önálló régió legyen. 

Bartke István szerint a kistérségek lehatárolását felül kell vizsgálni. A kistérség-
nek olyan szervezettel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi dekoncentrált felada-
tok odatelepítését is. 

A megyékkel elég vázlatosan foglalkozik az anyag. A megyei szinten maradjanak 
meg a dekoncentrált feladatok, s az önkormányzatiságot vegyék ki onnan. Itt mű-
ködjék egy közigazgatási hivatal, amely a dekoncentrált feladatokat tömöríti. 

Hervainé Szabó Gyöngyvér hozzászólásában elmondta, hogy ahol erős a kistérsé-
gi szerveződés, ott az az önkormányzati problémákat fedi el, ezért a jelenlegi rend-
szert korrigálni kell. Sok helyütt nagyon kicsi az önkormányzatok létszáma, kicsi a 
kapacitás. 3200 önkormányzat működőképességével szembe kell nézni, ki lehet 
emelni a kistérségek hasznosságát, de nem lehet elválasztani az önkormányzat té-
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májától. Az átalakulás egy sok évvel ezelőtti regionalizmus modellre épít, s nem 
arra, ami ma kirajzolódik a világban. Fontos, hogy a régiókhoz tulajdont kell ren-
delni. Kitől veszik el a tulajdont? A megyéktől, az önkormányzatoktól? Ez komoly 
változásokkal, emberek mozgatásával jár együtt.  

Illés Iván véleménye szerint a decentralizáció és a demokrácia kapcsolata nem 
teljesen szimmetrikus. A demokrácia előre hajtja a decentralizációt, de a decentrali-
záció önmagában automatikusan hozza-e a demokráciát? Ezt nagymértékben meg-
határozza a politikai kultúra általános szintje. Nagyrégiós rendszerben megvan a 
veszélye annak, hogy politikai értelemben a régiók szembekerülhetnek egymással, 
hatalmi ellengócok alakulhatnak ki. Kisebb régiók esetén diverzebb a paletta. A 
föderatív államok kivételével az EU-ban a Strukturális Alapok forrásait sehol nem a 
helyi önkormányzatok, hanem mindenhol a központi kormány, legfeljebb annak a 
régióban kihelyezett dekoncentrált szervei kezelték. Az önkormányzati reform és a 
Strukturális Alapok kezelése között alig-alig van összefüggés. Legfeljebb annyi, 
hogy létre kell hozni az erős, felkészült szervezeteket, akik párbeszédben vannak a 
helyi önkormányzatokkal. Az EU miatt nem kell reformot csinálni, de azt figye-
lembe kell venni, hogy az ország hogyan jár jobban.  

Vidor Ferenc hiányolja a programból a végrehajthatóságot vizsgáló politológiai, 
szociológiai, pszichológiai szempontokat, stratégiákat, taktikákat. Hiányolja a tele-
pülési léptéket.  

Máté Zsolt szerint a hármas felosztásba az alábbi témakörök kerülhetnének. 1) Az 
önkormányzatiság, a kompetenciák pontos lehatárolása, mátrixba rendezése. 2) A 
pénzügyi kérdések területe. Két rendezőelv fontos: a kiegyenlítő típusú, valamint a 
fejlesztési projekt típusú pénzügyi struktúra kialakítása, s ezeket nem szabad össze-
keverni. 3) A harmadik csokor a terület- és településfejlesztés témaköre. Szerinte a 
bemutatott anyag rendkívül pozitív gondolatokat tartalmaz, tovább kell fejleszteni. 
El kell dönteni, hogy a területfejlesztést hagyományosan egy ágazati struktúrának 
tekinti, vagy pedig egy szolgáltató típusú, menedzsment típusú, esetleg közigazga-
tási típusú struktúrának.  

Hozzátette: az önkormányzatok kormányzati irányítását kezelő ágazatnál végre 
egyesül a településfejlesztés, településrendezés és a településüzemeltetés. Ilyen 
esély az elmúlt tíz évben nem volt. 

Kőszegfalvi György kiemelte a vonzáskörzetek lehatárolásának problematikáját. 
Véleménye szerint a KSH által lehatárolt 150 kistérség fikció, mert nem alkalmaz-
ható. Az agglomerációk viszont kialakulnak, nem lehet a problémájukat megkerül-
ni. Szükséges az egyetértés megteremtése, pl. a régiólehatárolás ügyében, hiszen 
sok a negatív példa, több politikai bukást okozott már a közigazgatás átalakítása. Az 
anyag szerzői a már meglévő régió lehatárolást fogadják el. Kérdések az alábbiak-
ban merültek fel: Budapest agglomerációjának kérdése;  a rendelkezésre álló idő; a 
közútfejlesztés távlati programja megfelel-e a közigazgatási reform céljainak, erősí-
ti-e a regionális központokat, segíti-e az összefüggő térségek kialakítását, vagy csak 
Budapest szerepének mérséklését? A településfejlesztés ügye évek óta mostoha-
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gyermek. A közigazgatási reformmal összefüggő kérdést erről az oldalról is meg 
kellene vizsgálni, nem csak a területfejlesztés oldaláról! 

A hozzászólások, kérdések elhangzása után Lamperth Mónika reagált az elhang-
zottakra. Előadásában elismerte, hogy sok továbbgondolásra érdemes vélemény 
merült fel.  

Nem szabad elkapkodni a döntéseket, hogy végzetes hiba ne következzék be. A 
közigazgatási reformba már sok politikus belebukott, s egy ilyen reform nem egy 
kormányzati ciklus feladata. Azt kell eldönteni – s ez politikai döntést igényel –, 
hogy szabad-e azt megkockáztatni, hogy a kormány elkötelezett a reform mellett, s 
egy valódi decentralizáló államreformot hajt végre a demokratikusabb működések 
szándékával. Vagy azt is mondhatjuk, hogy megalapozzuk a reformot ebben a ciklus-
ban, legyen mire építenie a következő kormánynak. Ez egy valódi dilemma és döntés. 

Lehet, hogy szakmailag ez egy nyolc éves időszak. Nemzeti konszenzusra kell 
jutni, mert nem lehet négyévente újrarajzolni a magyar közigazgatást.  A politiká-
nak kell kimondania a döntést, hogy a területi önkormányzatot hosszú távon a me-
gyében vagy a régióban képzeli-e el. A nyolc éves időtávú, megalapozott és körül-
tekintő, a közigazgatás tudományának megfelelő menetrendet lenne jó betartani, de 
nem lehet garanciát vállalni arra, hogy ha most nem születnek lépések, akkor az 
elkövetkezendő években visszafordíthatatlanná válik a regionalizáció. Olyan tem-
póban kell a dolgokat meglépni, hogy a folyamat visszafordíthatatlanná váljon. 
Szűk két esztendő van a törvénycsomag elfogadtatására. Amiben közmegegyezésre 
lehet jutni, abban meg kell tenni a szükséges lépéseket. A kistérségi témakörben és 
a nagyvárosok szerepét megerősítő kérdésekben lehet előrehaladni. A regionális 
intézményrendszer kérdéseiben még sok megvitatni való van. 

Ami a régiólehatárolást illeti, a szakma nem ad egyértelmű választ arra, hogy mi 
az optimális felosztás. Ma is ez az egyik legnagyobb vitakérdés a politika számára, 
illetve a régióközpontok helyzete, még ha a szakma számára nem is a legfontosabb. 
Ha ezt a kérdést kinyitjuk, nem jutunk semmire. Mesterséges feszültségeket ger-
jeszt, lehetetlenné teszi az értelmes megállapodást. Ha igazolható, hogy a 
regionalizáció érdekében meg kell tenni bizonyos lépéseket, akkor a Területfejlesz-
tési törvényben elfogadott hét régió az alap, amiből kiindulunk, s a lényeg az, hogy 
milyen tartalommal töltjük meg. Mi lesz a funkciója a választott regionális önkor-
mányzatnak, milyen munkamegosztás alakul ki az önkormányzat és az államigazga-
tás között. A Belügyminiszter nem ért egyet azzal, hogy a föderális berendezkedés 
irányába induljon el a folyamat. Az Ágh Attila által felvázolt két szélső álláspont 
között a középutat kell keresni. Egyetértett viszont azzal, hogy politikai stratégiák 
szükségesek.  

A hiányzó témákkal kapcsolatban (településfejlesztés, politikai stratégiák stb.) 
elmondta: ha a széles értelemben vett közigazgatási reformot teljes komplexitásá-
ban kell véghez vinni, akkor a munka végtelenné válik. A lehatárolást meg kell 
tenni ahhoz, hogy az első lépéseket meg lehessen kezdeni. A reformot folyamatként 
kell felfogni, a meghatározó lépések szükségesek, s oldalágon még kapcsolódhat-
nak különböző témák és területek.  
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Zárszóként Szirmai Viktória, az MTA TTB elnöke elmondta, hogy a találkozó cél-
ja kettős volt: egy nagy horderejű társadalmi kérdés kapcsán keretet adnia arra, 
hogy a politika és a tudomány találkozzon. Ez magas színvonalon megtörtént. A 
másik cél, hogy a két bizottság találkozzon, s egy újfajta beszélgetés induljon meg, 
vagyis a helyi és a térségi ügyek együtt kerüljenek megvitatásra, az álláspontok 
közeledjenek. Ezekkel a gondolatokkal Szirmai Viktória bezárta az ülést. 
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AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG 
IRÁNYELVEI AZ AKADÉMIAI DOKTORI CÍM  
HABITUS VIZSGÁLATÁNÁL A TUDOMÁNYOS 

TELJESÍTMÉNY SZÁMBAVÉTELÉRE 
 

A Bizottság tagjaihoz eljuttatott, majd a 2001. őszi ülésen megvitatott előterjesz-
tés alapján, illetve az MTA Közgazdaságtudományi és Földrajztudományi Bizottsá-
ga által elkészített habitus vizsgálati szempontok alapján, a következő ajánlást állí-
tottuk össze az MTA Regionális Tudományos Bizottsághoz benyújtott, akadémia 
doktori címhez szükséges habitus vizsgálat összeállításához. 

A pályázó tudományos munkájának bemutatása 

A pályázó által kiválasztott 5–7 tudományos publikáció benyújtása, amelyek új 
tudományos eredményeket mutatnak, egyben jellemzik a pályázó eddigi munkássá-
gát. A tudományos eredmények összefoglalása – legfeljebb 10 oldal terjedelemben 
–, utalva a publikációs jegyzékben megadott művekre. Ki kell térni az újszerű 
eredményekre, mind elméleti, mind módszertani, mind pedig alkalmazási módok-
ban, gyakorlati hasznosításban. A kutatási eredmények mellett az oktatási, képzési 
tevékenységet, illetve a szakmai szervezőmunkát is értékelni szükséges. 

1. Publikációs tevékenység 

A publikációs listát az 1. mellékletben közölt összeállításban, időbeli sorrendben 
szükséges megadni. Minimum feltételnek számít egy tudományos monográfia vagy 
kettő (egy vagy több) társzerzővel írt tudományos könyv. (Monográfiának, vagy 
önállóan írt tudományos műnek azt a kiadó által nyomtatásban megjelent és a széles 
szakmai közönséghez eljutott, nagy terjedelmű [min. 7 ív] művet tekintjük, amely a 
tudományterület egészét, vagy egy részét mind elméleti, mind módszertani, mind 
alkalmazási vonatkozásban feldolgozza, azokhoz új megállapításokat nyújt, s ezzel 
elősegíti a tudományterület fejlődését, vagy eredményeinek megismerését.) A pub-
likációkban, a nemzetközi folyóiratokban közölt, lektorált dolgozatok mellett a 
hazai, a tudományterület által elfogadott folyóiratok tekinthetők meghatározónak, 
adott pontszám szerinti besorolással (2. melléklet), de lehetőség kínálkozik a pont-
rendszer alapján a publikációs tevékenység konvertálására. 

A publikációkkal elérendő minimális pontszám 140, ebből minimálisan 50 pont a 
külföldön megjelentek. 

2. Hivatkozások 

A hivatkozások jegyzékét mellékelni kell a pályázathoz, az adott cikk, illetve a 
hivatkozás helyének pontos megjelölésével. Az idegen nyelven (az idegen nyelven 
közölt cikkekben és tanulmányokban történt hivatkozásokat értjük ez alatt, vagyis 
beszámítható a Magyarországon megjelent, de idegen nyelven írtak is) történt hi-
vatkozások száma minimálisan 10 egység legyen. 
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A hivatkozásokkal elérendő minimális pontszám 60, ebből minimálisan 20 pont 
idegen nyelven.   

3. Kutatási témák 

Külön ki kell térni azokra a kutatási témákra, amelyekkel a pályázó foglalkozott 
az életmű során, de döntően a beadást megelőző hét évben. Bemutatni a hazai or-
szágos, a nemzetközi projekteket, mindezeken belül a témavezetést, vagy 
alprogramok irányítását, a témák kidolgozása során elért eredményeket kell. 

Az elérhető maximális pontszám: 30. 

4. Tudományos továbbképzés 

A tudományos továbbképzésben való részvétel értékelésre kerül a habitus vizsgá-
lat során, így a doktori képzésben való folyamatos (legalább 5 év) végzett oktatói, 
programvezetői tevékenység, tudományos minősítésben való részvétel (opponencia, 
konzulensi feladatok), a pályázó irányítása alatt készült sikeres doktori disszertá-
ciók, országos tudományos diákkörön nyert dolgozatok száma, illetve más szakmai 
témavezetés (pl. Bólyai-ösztöndíj stb.). 

Az elérhető maximális pontszám: 30. 

5. Tudományos közéleti tevékenység 

Jelentős országos és/vagy nemzetközi tudományos szervezetekben betöltött veze-
tői tisztség, választott tagság (akadémiai jellegű tudományos társaságok esetében), 
valamint tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságában való tagság, szerkesztői 
feladatok ellátása. 

Az elérhető maximális pontszám: 30. 

6. A pontrendszer és a pontozási eljárás 

A fenti szempontok alapján az RTB Doktori Testülete pontszámokkal értékeli a 
pályázót az 1. mellékletben megadott mértékek és előírt (jelzett minimális és maxi-
mális) értékek alapján. A tól–ig értékek esetében (5. kritérium) az egyes funkciók 
eltérő értékelését jelenítik meg. 

A Doktori Testület 340 pontban határozza meg azt a küszöbértéket, amelyet a pá-
lyázónak el kell érnie ahhoz, hogy az érdemi vizsgálat elkezdődjön.  

Az érdemi és komplex habitus vizsgálat, amit a Doktori Testület két tagja és maga 
a Testület végez, természetesen nem helyettesíti a pontrendszert, ám segítséget 
nyújt a pályázóknak a tudományos teljesítményük számbevételéhez, eddigi szakmai 
működésük összevont értékeléséhez. 
 

A habitus vizsgálat fenti szempontjai 2003. január 1-jétől a Bizottsághoz benyúj-
tott pályázatokra érvényesek. 
 

 
Győr, 2002. február 28.     Rechnitzer János 

elnök 
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1. MELLÉKLET 
A Regionális Tudományos Bizottság 

által folytatott habitus vizsgálat figyelembe vehető tudományos teljesítményei,  
s azok értékelési rendszere 

Témakör Tartalom Pontszám 
Alapvető hazai szakmai folyóiratban megjelent 

cikk, vagy tanulmány (lásd 2. melléklet) 
5  

Értékelhető hazai szakmai folyóiratban megjelent 
tanulmány, rendszeresen megjelenő konferencia-

kötetben közölt tanulmány (lásd 2. melléklet) 

4 

Eseti hazai folyóiratban megjelent cikk, tanulmány, 
illetve nem rendszeresen megjelenő konferencia-

kötetben közölt tanulmány (lásd 2. melléklet) 

2 

Szemlecikk, könyvismertetés,  
tudományos népszerűsítő cikk 

1 

Idegen nyelven megjelent cikk, nemzetközi szer-
kesztőbizottsággal rendelkező, lektorált, szakmai 

szempontból elismert folyóiratban  

20 

1. Publikációk, 
hivatkozások 

 
A) Cikkek, ta-

nulmányok 
Minimum: 120 
pont, ebből 50 
pont külföldi 

tanulmányokból 

Szerkesztőbizottsággal rendelkező, lektorált, ismert 
külföldi folyóiratban megjelent cikk, tanulmány  

10 

Magyar nyelven írt könyv (társszerzővel) 30 (15) 
Idegen nyelven írt könyv (társszerzővel) 50 (25) 

Magyar nyelven írt könyv fejezete  5/ fejezet  
Idegen nyelven írt könyv fejezete  8/fejezet  
Magyar nyelvű könyvszerkesztés  

(társszerkesztővel) 
10 (5) 

Idegen nyelvű könyvszerkesztés (társszerkesztővel) 15 (8) 
Önálló tankönyv, jegyzet  10 

B) Monográfiák, 
könyvek 

Minimum: 60 
pont és legalább 
egy önálló vagy 
két társszerzős 

monográfia  

Tankönyv, jegyzetrészlet  3/fejezet 
Idegen nyelven 2 2. Hivatkozások 

Minimum: 60 pont Magyar nyelven 1 
Magyar, országos támogatású pályázat, témavezető 7 

Nemzetközi kutatási pályázat irányítása, 
(alprogramvezetés) 

15 (9) 
3. Kutatási  
projektek 

Maximum: 30 
pont Nem publikált, dokumentált kutatás témavezetése 3 

Doktori iskola oktatója 3/program 
Doktori iskolában témavezetés 2/hallgató 

Védett PhD témavezetője  7/védés 

4. Tudományos 
továbbképzés 
Maximum: 30 

pont Más tudományos tevékenység, pl. konferenciák 
szervezése, TDK, oktatási program kidolgozása 

2 

Országos vagy nemzetközi tudományos társaságban 
való tagság, vezető funkció 

0–20 5. Tudományos 
közéleti  

tevékenység 
Maximum: 20 

pont  

Szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagság, 
szerkesztés 

0–10 
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2. MELLÉKLET 
A folyóiratok minősítése a regionális tudománnyal foglalkozó cikkek közlése alapján 

 
Minősítése  

Folyóirat neve Alapvető Értékelhető Eseti, alkalmi Nem releváns 
Acta Oeconomica xxx    
Alföld    xxx 
Alföldi Tanulmányok xxx    
Alföldi Társadalom xxx    
Aula  xxx   
Bank Szemle   xxx  
Comitatus  xxx   
Demográfia  xxx   
Educatio   xxx  
Európai Tükör  xxx   
Európai Szemle   xxx  
A Falu   xxx  
Falu, város, régió    xxx 
Forrás    xxx 
Földrajzi Értesítő  xxx   
Földrajzi Közlemények xxx    
Gazdálkodás  xxx   
Ipari Szemle  xxx   
INFO Társadalomtudo-
mány 

xxx    

Jelenkor    xxx 
Jogtudományi Közlöny xxx    
Közgazdasági Szemle xxx    
Külgazdaság  xxx   
Limes    xxx 
Magyar Jog  xxx   
Magyar Közigazgatás  xxx   
Magyar Tudomány xxx    
Marketing Menedzsment   xxx  
Műhely    xxx 
ÖKO   xxx  
Pénzügyi Szemle  xxx   
Politikatudományi Szemle xxx    
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Minősítése  
Folyóirat neve Alapvető Értékelhető Eseti, alkalmi Nem releváns 

Pro Minoritate   xxx  
Régió   xxx  
Replika   xxx  
Statisztikai Szemle xxx    
Szociológiai Szemle xxx    
Társadalomkutatás xxx    
Tér és Társadalom xxx    
Területi Statisztika xxx    
Tiszatáj    xxx 
Történelmi Szemle xxx    
Valóság  xxx   
Vezetéstudomány  xxx   
Vasi Szemle    xxx 
Borsodi Szemle    xxx 
Európa 2002  xxx   

Magyarázat:  
– alapvetőnek az a folyóirat tekinthető, amely rendszeresen a) közreadja a re-

gionális tudomány eredményeit, b) a hazai tudomány egészére, vagy a társa-
dalomtudományra vonatkozóan ismert, magasra értékelt, lektorált (5 pont), 

– értékelhetőnek az a folyóirat tekinthető, amely időközönként, alkalmanként 
közread regionális tudományi cikkeket, a társtudományokban elismert és el-
fogadott, lektorált (4 pont), 

– eseti az a folyóirat, amely estenként helyet ad a regionális tudománnyal fog-
lalkozó cikkeknek, más szakmában elfogadott, ismert, nem lektorált  
(2 pont), 

– nem relevánsnak tekinthető az a folyóirat, ahol ritkán jelennek meg regioná-
lis tudományhoz tartozó szakcikkek, de a kiadványok népszerűek, elfogadot-
tak (1 pont). 
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VÉLEMÉNYEK, HOZZÁSZÓLÁSOK 

MINDEN ELADÓ? 
Hozzászólás Tózsa István A „káros” urbanizáció c. cikkéhez  

(Tér és Társadalom 2002/1. 1–16. o.) 
BELICZAY ERZSÉBET 

Régen nem okozott írásmű akkora felindulást bennem, mint Tózsa István, hozzám 
kicsit késve eljutott cikke. Alig van benne olyan mondat, gondolatsor, amellyel 
szemben ne tudnék számtalan konkrét példát felhozni. Eddig azt hittem, hogy az 
életből és a szakirodalomból megismert, kül- és belföldi konferenciákon megtár-
gyalt városi terjeszkedés okaival és hatásaival kapcsolatban nincsenek alapvető 
nézeteltérések a szakemberek között, legfeljebb a megoldáson vitatkoznak. Antago-
nisztikus ellentét csak az egészben bizniszt látók és az életminőségüket féltő vidék- 
és városlakók között maradt.  

A cikk elején még azt gondoltam, hogy görbe tükröt kíván a szerző a jelenlegi te-
lepülésrendezési eszközeinket kihasználva óriási hasznot húzók, valamint a piac 
mindenhatóságában hívők elé tartani. Fél évszázadnyi belső-pesti léttel a hátam 
mögött, szellemességnek véltem a zöld belvárosi betonsivataggal kapcsolatos részt. 
Mint ahogy azt is, hogy a fejlett Nyugaton „a sűrűn beépített területek teljes ökoló-
giai láncoknak nyújtanak otthont ... a nagyvárosok kertvárosi övezetei mind faj, 
mind egyedszámot tekintve felülmúlják a távolabbi szántóföldi, mezei és erdei, ún. 
természetes élőhelyeket”. (Az ottani gyerekek biológiából bizonyára nem a vörös, 
hanem a parki róka jellegzetességeit tanulják.)   

A cikk végére azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nem a Candide-hoz hasonló sza-
tírák kései utódját tartom a kezemben, hanem a szerző komolyan gondolja, amit 
leírt. Az egyik „felhergelt civil zöld szervezet” tagjaként, csak félve merem megje-
gyezni, hogy a városok körüli zöld gyűrű nem a „poroszos területfejlesztés” agyszü-
leménye, hanem Angliában és Ausztriában több mint egy évszázad óta szigorúan 
vett, kötelező érvényű területi besorolás, amelyet újabban a természetes területeket 
hatékonyabban védő zöld hálózati rendszerrel terveznek felcserélni (J. Herington: 
Beyond Green Belts – Managing Urban Growth in the 21 Century, Jessica Kingsley 
Publishers, 1990). 

Az anarchikus beépítésekkel szembeni felháborodásomat nem „az irigység moti-
válja”, hanem az, hogy nem szeretném, ha Magyarországon a fejlődés következő 
lépcsőjét a holland területek biológiai sivárságának és az amerikai szuburbiák egy-
síkúságnak elérése jelentené. Szeretnék hinni abban, hogy a rendszerváltással bio-
lógiai sokféleségünk, az Európai Unió által is csodált, unikálisnak tartott természe-
tes és féltermészetes területeink nem a helyi képviselőtestületek és a magántulajdo-
nosok egyedüli döntési jogkörébe kerültek – bár nemegyszer mintha ez történne a 
gyakorlatban. 

Harmadik kívánságom az, hogy majdan a szerzővel együtt mutathassam meg le-
endő unokáinknak, milyen szép is tavasszal az el nem adott, be nem épített pilisi táj! 
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MINDENKI VEVŐ! 
Válasz Beliczay Erzsébet „Minden eladó?” c. hozzászólására 

TÓZSA ISTVÁN 

Kedves Erzsébet! Amikor egy zöld konferencián az egyik neves szakember képe-
ket vetített a város körüli zöldet felfaló, urbanizációként aposztrofált beépített terü-
letek eddigi drámai, és a jövőben várható terjedéséről; s minden egyes képet a hall-
gatóság megdöbbent morajlása kísért; majd ugyanott egy ismert politikus károsnak 
nevezte az urbanizációt, akkor határoztam el, hogy az urbanizációs szakaszokra, 
mint a város be- és kilégzésének „természetes” folyamataira is fel kell hívni a fi-
gyelmet. Pontosan a természeti környezet védelme érdekében kívántam kijelenteni 
azt, hogy az egészséges urbanizációs folyamatban gátolt települések természeti 
környezete halálra van ítélve, szemben a városverseny nyerteseivel, akiknek reális 
lehetőségük van a zöld fenntartására, amennyiben – s ezt az írás záró fejezetében 
összefoglaltam –, a helyi építési szabályzatban a települési önkormányzat a terület-
rendezési tervhez illeszkedő beépítési kritériumoknak eleget tesz. 

Természetesen lehet konkrét példákat, sőt irodalmi hivatkozást is felhozni minden 
gondolatsor mellett és ellen. Írásom, szándékom szerint, éppen az anarchikus beépí-
tés ellen foglalt állást, s a zöldek érvelésének a hiányosságaira próbált rávilágítani 
azzal, hogy a település fejlesztésének elhanyagolása vagy korlátozása mellett a 
települési környezet fenntartható fejlődése nem lehetséges. Sajnos, ahogy Ön is 
rámutat, a gyakorlatban minden eladó – amire van kereslet. A kereslet szelével 
szemben pedig csak megfelelő védőfal oltalmában lehet „működni”. Ilyen védőfal – 
a tiltással, a moratóriummal ellentétben – a környezeti tudati nevelés, valamint a 
településmarketing (igen, az eladás!) fontosságának tudatosítása a település lakói-
ban. Ez az írás üzenete, s civilben magam is ezen fáradozom, mint egy helyi, zöld, 
környezetvédelmi egyesület városból kimenekült elnöke. 

Kedves Erzsébet! Tekintse meg az évente kiadott helyi, környezetvédelmi naptá-
rainkat, képeslapjainkat és két szép könyvünket: „Pilisszentiván természeti értékei” 
és „Pilisszentiván társadalmi értékei” (ismertetésük megjelent a Falu Város Régió 
2001/1 számában). A Nemzeti Parkban a Szénási Európa Diplomás terület fenntar-
tásáért végzett terepi munkánk mellett ezeket a könyveket éppen azért szerkesztet-
tem társadalmi munkában, hogy kettőnkön kívül, a helyi társadalom is „vevő” le-
gyen a saját természeti környezetére és tradícióira. Ez a záloga ugyanis annak, hogy 
velük együtt az unokáink is láthassák még, milyen szép tavasszal a pilisi táj! 
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KÖNYVJELZŐ 

BIHARI TÉRSÉG 
Szerk.: Baranyi Béla 

(CSISZÉR BT – CEBA KIADÓ, Debrecen, 2002. 246 o.) 

SZABÓ GYULA 

A kötet a Ceba Kiadó Magyarország kisrégióit bemutató sorozatának legújabb, 
egyben a Hajdú-Bihar megye kistérségeit tartalmasan és látványosan reprezentáló 
megyesorozat utolsó darabja, amely az MTA RKK Debreceni Osztálya kutatóinak 
közreműködésével, Baranyi Béla szerkesztésében, valamint a Csiszér Bt. gondos 
kiadói közreműködésével készülhetett el igen magas színvonalon és vonzó formá-
ban. Elterjedt nézet, hogy a regionális alapon szerveződött kistérségek nálunk is 
fontos szerepet játszhatnak a helyi társadalom életének megszervezésében, a regio-
nális tudat és szemlélet kialakításában, formálásában. Az európai példák ebbe az 
irányba mutatnak, és remélhetjük, hogy idővel hazánkban is hasonló szerepet tölt-
hetnek be ezek a területi szerveződések. Ma ez sajnos inkább csak a kívánságok 
szintjén fogalmazódik meg, ám éppen az ehhez hasonló kötetek segíthetnek az 
előrelépésben: nemcsak a Kelet-Magyarországot utazási célként kiválasztó turisták, 
üzletemberek forgathatják haszonnal a könyvet, de a bihari kisrégió lakói is. Felté-
telezhetjük ugyanis, hogy a leírt természeti szépségek, történelmi nevezetességek 
egy része még az ő számukra is újdonságot jelent majd, tágabb lakókörnyezetük 
megismerése pedig a helyi identitás erősítését hozhatja magával. 

A könyvsorozat hányatatott sorsa valószínűleg nem ismeretlen azok előtt, akik 
érdeklődnek a regionális tudományok iránt, és figyelemmel kísérik az ezzel kapcso-
latos kiadványokat. A sorozat megjelentetése körüli problémákról jelen folyóirat 
oldalain is bővebben megemlékezett néhány hónappal ezelőtt Balcsók István a Deb-
receni kistérségről megjelent kötetről írott ismertetőjében. Ugyanő ezúttal már mint 
szerző szerepel a Bihari kistérségről szóló könyvben, az ő munkáját dicséri a könyv 
első, a térséget általánosan bemutató fejezete.  

Bárki is írjon Bihar történetéről vagy jelenéről, nem kerülheti el néhány körül-
mény leírását. A legfontosabb ezek közül Bihar „csonka” voltának hangsúlyozása, 
ami meghatározza a természetföldrajzi és történelmi táj, az egykori Biharország 
szerves részét alkotó, s Trianon következményeit mindmáig magán viselő térség 
modern kori történetét. A történelmi Magyarország egyik legnagyobb megyéjéből 
vált előbb csonka megyévé, majd lett újabb „területvesztéssel” Hajdú-Bihar megye 
egyik részévé. A kötet is ennek az állapotnak a bemutatásával kezdődik, ami termé-
szetes, a könyvet végigolvasva a laikus érdeklődő számára is világossá válhat, hogy 
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ez a tény mennyire meghatározó volt – és az még ma is – az érintett települések 
számára. Ezzel függ össze, és bár sokat idézett, mégis kihagyhatatlan egy ilyen 
műből Mendöl Tibor, Magyarország neves geográfusának leírása a helyzetről. Az 
általa írt néhány sor is olyan remekül foglalja össze mindazt, amit a trianoni határok 
a bihari térség számára jelentettek, hogy itt is érdemes felidézni: „Csonka-Biharban 
minden csonka. Nincsen egyetlen kerekded, határain belül záródó tájegysége, csupa 
határain túl kiegészülő tájdarabokból rakódik össze mozaikszerűen. Semmi sem 
kezdődik, vagy fejeződik be a területén, minden csak átfut rajta…”  

A „csonkítást” a kötet szerzői sem kerülhették el, hiszen az 1920 óta Magyarország-
hoz tartozó Bihart sem mutathatták meg teljes egészében ebben a kötetben. Az ekkor 
létrejött Csonka-Bihar vármegye 60 települése is csak a II. világháborút követő köz-
igazgatási reformig maradt összefüggő és önálló területi egység. Az 1949–50-es re-
formokkal 12 település, Sarkad és térsége a szomszédos Békés megyéhez került, a 
többi pedig az egykori Hajdú vármegyével alkotja ma is Hajdú-Bihar megyét. De ez 
sem minden, hiszen a kistérségi határok meghúzásánál sem vették teljesen figyelembe 
a tájhatárokat, olyan nagy múltú bihari települések például, mint Nagyrábé, 
Bihartorda, Biharnagybajom és Bihardancsháza ma a szomszédos Sárréthez, illetőleg 
a Püspökladányi tervezési-stratégiai (KSH) kistérséghez tartoznak. A könyvsorozat 
logikájának megfelelően ezért ezeket nem itt, hanem a Sárrétet bemutató kötetben 
találhatjuk meg. 

Visszatérve az említett általános bemutatóhoz, ennek feladata, hogy az egyes tele-
pülés-leírások előtt átfogó képet adjon a térségről, megalapozza mindazt a tény-
anyagot, amit a későbbi fejezetek tartalmaznak. A feladat különösen nehéz, mivel 
olyan széles látókört igényel, mint kevés más tudományos munka. A szerzőnek nem 
egy szűkebb szakterület kérdéseiről kell összegzést adnia, hanem számos, egymás-
tól néha jelentősen különböző tudományág ismereteit kell összegyűjtenie, ráadásul 
a terjedelmi korlátok miatt röviden, mégis úgy, hogy a szöveg ne veszítse el kohe-
renciáját. Nehéz döntés, hogy mi maradjon ki, nagyrészt a fejezet írójának és a kötet 
szerkesztőjének tapasztalatán múlik, mit tart fontosnak megemlíteni. Adott esetben 
a közigazgatási határok változásának már említett bemutatása mellett a bihari térség 
elmaradottságának okaiként felhozható legfontosabb tényezők kerültek ide első 
helyen. A periférikus helyzet és az elvágott közlekedési kapcsolatok okozta hátrá-
nyos helyzet  ábrázolása indítja a kistérség megismertetését. Viszonylag kisebb 
súlyt kapott Bihar történelme és néprajzi értékei, viszont igen alapos a bihari tájat, a 
természeti környezetet bemutató rész. 

A következő, a településeket bemutató fejezetek egységes mintát követnek, ami-
kor sorra veszik a földrajzi, természeti adottságokat, a település rövid történetét, a 
kulturális élet, oktatás, vallás kérdéseit, majd a gazdaság állapotát, végül kitérnek a 
meglátogatható műemlékekre, idegenforgalmi látványosságokra. Ezek az adatok 
minden valószínűség szerint néhány esetben a régió ismerői számára is tartogathat-
nak meglepetéseket, kevésbé a gazdaság vagy az infrastruktúra területén (itt sajnos 
semmi meglepetésre nem számíthatunk, a kelet-magyarországi, agrár-jellegű tele-
pülésekről kialakult kép nagyjából fedi a valóságot), inkább a történelmi vagy a 
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kulturális kérdésekben. Jó példa erre Ártánd esete, amely az ország egyik legrégibb 
írott forrásban említett települése, neve a második magyar nyelvemlék, a 
Garamszentbenedeki Apátság 1075-ben kiadott alapítólevelében is felbukkan. Ez a 
tény annak ellenére, hogy jogos büszkeséggel töltheti el az ott élőket, szinte teljesen 
ismeretlen, még a környéken élők számára is.  

Természetesen az a fajta sokoldalúság, amelyre az előbbiekben az általános bemu-
tatás szerzője kapcsán utaltam, nem csak rá, de az összes többi szerzőre, a település-
leírások elkészítőire is igaz. A szerzőknek egyszerre kellett történésznek, geográ-
fusnak, demográfusnak, idegenforgalmi szakembernek és még egy sor más tudo-
mányág képviselőjének lenniük. A kötetet jegyző mindhárom szerző, Baranyi Béla, 
Balcsók István és Dancs László sikerrel oldotta meg a lehetetlennek tűnő feladatot: 
átlagosan 3–4 oldalba belesűríteni mindazt, amit egy településről tudni kell. Termé-
szetes, hogy a terjedelmi korlátok miatt az egyes településeket bemutató fejezetek 
nagyrészt adatok felsorolására szorítkozhatnak csupán. A szerzők azonban nem 
elégedtek meg ennyivel, a kötetben szereplő 31 település mindegyikét igyekeztek 
valamiféle egyéniséggel felruházni bemutatása során, hogy az olvasó a sok statisz-
tikai adat ellenére hosszabb távon is maradandó emlékekkel gazdagodjon. Az egyes 
fejezetek címei jól kifejezik ezt a törekvést, mindhárman olyan címeket igyekeztek 
adni, amelyek elolvasás után nyomot hagynak az olvasóban, a település egy olyan 
jellegzetességét ragadják meg, amely különösen érdemes a figyelemre.  

Ha valaki több ilyen fejezetet végigolvas, mindenképpen kialakul benne egyfajta 
kép a kistérség egészéről is. A legfontosabb tanulság az olvasás során az volt, hogy 
a terület rendkívüli mértékben hátrányos helyzetben van az élet szinte minden terü-
letén. A településeket bemutató fejezetek csak megerősítik az általános bevezető 
kapcsán leírtakat a szétszakított egykori Biharról, a periférikus helyzetről. A szer-
zők írásaiból meglehetősen sötét kép rajzolódik ki, elsősorban természetesen a 
gazdaság és a foglalkoztatottság területén. Ez magától értetődően nem a szerzők 
hibájából történt, a kistérség adottságai sajnos ilyenek. Kivétel nélkül minden tele-
pülésre igaz, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet játszik gazdaságában, 
látványos fordulat ennek megfelelően a foglalkoztatottságban vagy az önkormány-
zatok adóbevételeinek tekintetében reálisan nem várható. Ha a leírásokban különb-
ségeket, valamiféle szintkülönbséget igyekeztek keresni a települések között, akkor 
nem iparosodott és agrár-jellegű, pénzügyileg jobb és rosszabb helyzetben lévő 
falvakat, városokat tudtak megkülönböztetni, hanem hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetűeket. 

A település-leírásokat követi a kötetben az idegenforgalmi kalauz, ami Dancs 
László munkáját dicséri. Bihar hazánk azon tájai közé tartozik, melyeket a turisták 
ritkán „találnak meg”, nem a légnépszerűbb célpontok egyike. Az okokat feltehető-
en több területen kell keresni, de ezek között mindenképpen szerepel az informá-
ciók hiánya. A sorozat egyik, talán legfontosabb célja, hogy ezt az információhiányt 
csökkentse. A feladatot a szerző remekül oldja meg: számos, főképp történelmi, 
építészeti és néprajzi értékeket felvonultató települést mutat be anélkül, hogy a 
látnivalók felsorolása unalmassá válna. Nem hallgatja el azonban azt sem, ami az 
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információhiányhoz hasonlóan akadályozza a turisták áradatának megindulását, 
vagyis, hogy a térségben szinte egyáltalán nem lehet szálláshelyeket találni. 

Ha a könyv hiányosságaira is ki szeretnénk térni, mindenképpen meg kell említe-
ni, hogy a sorozatnak ebben a részében az egyes fejezetek angol nyelvű összefogla-
lói mellől hiányoznak a német nyelvűek. Az angol nyelv elsődleges szerepe a nem-
zetközi kapcsolatokban ugyan nem tagadható, mégis hiányérzetünk lehet ezzel 
kapcsolatban. Ha elfogadjuk, hogy a kötet jelentős részben idegenforgalmi célokat 
szolgál, a térség hatékonyabb megismertetését határainkon belül és kívül, nem lett 
volna szabad kihagyni ezt a lehetőséget, hiszen a régióba látogató külföldiek között 
jelentős számban találhatunk német anyanyelvűeket. 

A kötetet a térség hírneves szülötteiről és kiemelkedő egyéniségeiről a kitűnő iro-
dalomtörténész, lapszerkesztő, Bakó Endre által készített lexikonszerű „Ki-
kicsoda”-összeállítás, valamint válogatott bibliográfia teszi teljessé.  

Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban kell megemlíteni a kötetben nagy szám-
ban szereplő fényképeket, Vencsellei István lírai hatású munkáit, a „vizuális költé-
szet” remekeit. Az elismert fotóművész nem egyszerűen illusztrációkat készített az 
írásokhoz, annál jóval többről van szó. A képek fontos kiegészítői a kötetnek, a 
könyvet csupán átlapozva is azonnal megragadják az ember figyelmét, mint például 
a kötet borítóján látható, a herpályi templomot ábrázoló felvétel. A gondosan szer-
kesztett, nyomdatechnikailag egyébként is magas színvonalú könyvben az illusztrá-
ciók nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a kötet elérje célját: mindenki számára 
érthető módon, mégis tudományos igényességgel mutassa be a többség által kevés-
sé ismert, és nem eléggé értékelt bihari tájat. 
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VINCZE MÁRIA: RÉGIÓ- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 
ELMÉLET ÉS GYAKORLAT 

(Babes-Bolyai Tudományegyetem  
Presa Universitară Clujeană, 2000. 188 o.) 

VIDÉKI HELYZETELEMZÉS 
Kászoni esettanulmány 

(Hargita Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2002. 231 o.) 

PÓLA PÉTER 

A két könyv szerzője, Vincze Mária közgazdász doktor, a kolozsvári Babeş-
Bolyai Tudományegyetem professzora, a magyar nyelvű közgazdasági oktatási 
program vezetője, az erdélyi magyar közgazdaság-tudomány egyik tekintélyes 
képviselője. Több – leginkább módszertani jellegű – kutatása kötődik az 
agráriumhoz, a kilencvenes évektől az Európai Unió agrárpolitikáját és a kelet-
közép-európai országok mezőgazdasági átalakulását vizsgálja az EU-hoz való csat-
lakozás szemszögéből.  

A vidékfejlesztés egy viszonylag új, divatos fogalom, amit a fejlett világ rurális 
területeit nehéz helyzetbe hozó folyamatok ellensúlyozásának szándéka keltett 
életre. Az Európai Unióban a közös agrárpolitika változásai, annak belső és külső 
ellentmondásai további reformokat sürgetnek. A keleti bővítés óriási kihívás az 
Unió számára. Önmagában is olyan helyzetet teremt, amely a közös agrár- és vi-
dékpolitika további változtatását sürgeti. A csatlakozás előtt álló országok számára 
persze ez a helyzet különösen nehéz, mert még nem tudni, hogy pontosan milyen 
lesz a csatlakozás pillanatában érvényes szabályozás, mire kell tehát felkészülni. Az 
viszont valószínűsíthető, hogy ha lassan is, de a Közösségen belül a szektorális 
támogatásokról a hangsúly a területi támogatásokra tevődik át, vagyis a vidékfej-
lesztés szerepe felértékelődik. 

Romániában a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 40%, a vidéki térsé-
gekben 70% körüli, s a román meghatározásokat figyelembe véve vidéki térségnek 
minősül az ország területének 89%-a, és vidéki területen él a népesség 45,2%-a. 
Abban az esetben, ha az OECD meghatározásokat adaptáljuk Romániára, akkor 
ezek az arányok az ország 42 megyéje szintjén rendre: 99,04%, illetve 90,6%. Így 
tehát Romániában a vidékfejlesztés különösen fontos feladat, kapcsolata a mező-
gazdasággal pedig szorosabb, mint Európa más országaiban. A téma aktualitása 
tehát nyilvánvaló. 
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Vincze Mária két könyve azonban nem csak, és nem elsősorban azért érdekes és 
figyelmet érdemlő olvasmány, mert a romániai vidékfejlesztés problémáit, feladata-
it, dilemmáit ismerteti, hanem azért is, mert olyan módszertant használ és mutat be 
esettanulmányaiban, amely más területeken is alkalmazható. Ahogy a szerző fo-
galmaz: „az esettanulmány módszertani alkalmazásként és valóságjelzésként egy-
aránt érdekes lehet.”  

Régió- és vidékfejlesztés – elmélet és gyakorlat 

A regionális és vidékfejlesztési támogatásokhoz való sikeres hozzáférés új és 
nagy kihívást jelent nemcsak Románia, de a kelet-közép-európai térség valamennyi, 
csatlakozás előtt álló országa számára. A sikeres csatlakozáshoz elengedhetetlen az 
Unió játékszabályainak ismerete. A bevezetőben is jelzi a Szerző, hogy „ez a könyv 
a képzés, önképzés elősegítésére íródott, de nem részletekbe menő vidékfejlesztési 
programozásra oktat, hanem csak az uniós és a hazai keretek ismertetését nyújtja.” 
Tegyük hozzá: igen nagy alapossággal.  

A könyv első fejezete lényegre törően, de a lényegi elemeket részletesen feldol-
gozva mutatja be a vidékfejlesztéssel kapcsolatos alapfogalmakat, az azokkal kap-
csolatos problémákat. A vidék, a régió, a fejlesztés fogalmainak tisztázása után a 
vidékfejlesztéssel kapcsolatos álláspontját fejti ki a Szerző, ötvözve több román és 
külföldi (magyar és más európai) kutató eredményeit és EU-s dokumentumokat. 
Részletesen bemutatja a régiók és vidéki térségek helyzetelemzésének főbb mód-
szereit a statisztikai mutatórendszerektől a SWOT-analízisig. 

A második fejezetben ismerhetjük meg az Európai Unió regionális és vidékfej-
lesztési politikáját az Unió intézményi és döntéshozatali rendszerétől a közös agrár-
politikán, a regionális és vidékfejlesztési politikán át a LEADER-program részletes 
bemutatásáig. A fejezet értékét emeli, hogy az EU egyébként bonyolult szabályozá-
si, működési rendszerét, az egyes politikák szintén nem egyszerű mechanizmusait a 
lényegre koncentrálva, röviden és jól érthetően mutatja be. Külön részletezi az EU 
aktuális (2000–2006-os) tervezési időszakának vidékfejlesztési politikáját, kiemelve 
az új elemeket és a vidékfejlesztési intézkedések pénzügyi támogatásának szerkeze-
tét, a vidékfejlesztés Unión belüli legfőbb céljait és az EU vidékfejlesztési program-
jait. Különleges figyelmet kap a LEADER, a vidékfejlesztést támogató közösségi 
kezdeményezés. Mint tudjuk, a közösségi kezdeményezések esetén a vidéki térsé-
geknek a pályázatokat közvetlenül Brüsszelnek kell benyújtani, s bár az előcsatla-
kozási alap, a SAPARD bizonyos mértékig segíti az EU támogatási rendszerének 
megértését, a LEADER gyakorlatát megismerők előnyösebb helyzetből vághatnak 
neki annak a nagy és állandó versenynek, ami a csatlakozást követően indul. 

Az EU gyakorlatának bemutatása után a régió- és vidékfejlesztés romániai helyze-
tét és problémáit taglalja a következő fejezet. „Bár az EU-konform vidékfejlesztés 
feltételezi az EU-alapelvek alkalmazását, de a romániai vidékfejlesztési politika 
alkalmazásában szem előtt kell tartani a hazai sajátosságokat is” – olvashatjuk. 
Ezen sajátosságok figyelembe vételére egyébként az EU is felívja a figyelmet. A 
romániai helyzetet jól szemléltetik a 8 fejlesztési régió mutatóit (GDP, humán fej-
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lődési index, foglalkoztatás) összehasonlító táblázatok. Ezt követően a román me-
zőgazdasági és erdészeti szektort ismerhetjük meg. A vidékfejlesztésben hangsú-
lyosan jelenik meg a nem mezőgazdasági tevékenységek helyzete, a vidéki infra-
struktúra és a környezet állapota. Ezek romániai viszonyairól is átfogó képet nyújt e 
fejezet. Megtudhatjuk, hogy a Romániai Vidékfejlesztés Zöld Kartája 2686 község 
statisztikai adatbázisának feldolgozása nyomán három kategóriába sorolta a vidéki 
térségeket: fejlődést elősegítő tényezők túlsúlyával jellemezhető zónák; fejlődést 
gátló tényezők túlsúlyával jellemezhető zónák; valamint olyan zónák, ahol e ténye-
zők közel egyensúlyban vannak. A két szélső kategóriába tartozó térségeket felso-
rolja a tanulmány. 

Átfogó képet kaphatunk a romániai régiófejlesztési intézményrendszerről, a regio-
nális programkészítés módszertanáról. Említi, de nem részletezi a tanulmány az 
1998-as romániai regionális fejlesztési törvényt és az annak nyomán elkészült Re-
gionális Fejlesztési Tervet. Nem ismerteti, mert a könyv célja elsősorban általános 
módszertani útmutatások felvázolása regionális tervek kidolgozásához. Így a fej-
lesztési koncepció, fejlesztési terv és az operatív programok szerkezetéről és tartal-
máról kap információt az olvasó. 

Külön fejezetet (4.) szán a könyv a SAPARD-program bemutatásának, hiszen a 
vidékfejlesztés ma talán legaktuálisabb kérdése Romániában (is) az előcsatlakozási 
alap által finanszírozott projektek megvalósulása. Részletesen mutatja be tehát a 
fejezet a támogatható intézkedések körét, a pénzügyi forrásokat, az intézményi 
kereteket, és egy önálló fejezetben (3.) ismerhető meg Románia 2000–2006 közötti 
SAPARD-terve, valamint e terv keretében megvalósítandó főbb intézkedések és a 
programhoz kapcsolódó romániai intézményrendszer. Igen érdekes és értékes ösz-
szehasonlítás zárja a fejezetet. Vázolja a Szerző azokat az eltéréseket, amelyek a 
magyarországi és romániai SAPARD-program értelmezése és gyakorlati megvaló-
sítása, valamint az erre való felkészülés jegyében megmutatkoznak. Az összehason-
lítás kiterjed az általános jellemzőkre, a programozás jellegére, a prioritásokra és 
intézkedésekre, valamint a támogatások térbeli és időbeli megoszlására. Még akkor 
is figyelmet érdemlő ez az összevetés, ha a könyv megjelenésekor a konkrét pályá-
zati kiírások nem születtek még meg. Végül a SAPARD alkalmazásának azokra a 
dilemmáira irányítja a figyelmet Vincze Mária, amelyek a magyarországi megvaló-
sulás kapcsán is felmerülnek, felmerülhetnek. Megemlíti többek között, hogy „vi-
déki térségben a fejlesztés… sokkal bonyolultabb kérdés, mint amit a SAPARD 
kezelhetne.” Vajon mennyire felkészült Románia az EU által biztosított források 
eredményes felhasználására? „Milyen hosszú az út az uniós elvek hangoztatásától 
azok tényleges elfogadásáig… mennyire biztosított a források hatékony felhaszná-
lása.” A dilemmák gondolkodásra késztetnek, mindenesetre a SAPARD-dal kapcso-
latos túlzott várakozásokat lehűtik. 

A kötet utolsó, hatodik fejezete egy konkrét esettanulmány bemutatása. A 
Bánffyhunyadi-medence egyik kistérségének helyzetfeltárását mutatja be a Szerző, 
és közli a legfontosabb eredményeket. Mintegy szemléltetve, hogy az elmélet ho-
gyan válik gyakorlattá, a bemutatott módszertani eszközök hogyan öltenek testet 
egy konkrét eset kapcsán.  
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Vidéki helyzetelemzés – kászoni esettanulmány 

A szerző a bevezető fejezetet a vidék és a vidékfejlesztés fogalmának tisztázásá-
val kezdi, különbséget téve a fejlődés és a fejlesztés fogalma között, majd megfo-
galmazza a vidékfejlesztés mezőgazdasággal és területfejlesztéssel való kapcsolatát. 
Eközben többször utal európai, magyarországi és romániai dokumentumokra, ren-
delkezésekre.  

A vidéki helyzetfeltárás módszerei között a statisztikai mutatórendszereket és az 
adatok elemzését tekinti át legelőször, hiszen csak reális helyzetfeltárás alapján 
dolgozható ki eredményes fejlesztési stratégia. Hét főkritériumon belül (természet-
földrajzi környezet, demográfia, gazdaság, lakáshelyzet, infrastruktúra, szociális 
helyzet, környezet) további alkritériumokat állít fel, melyekhez konkrét mutatókat 
rendel. Mivel azonban a vidéki térségek helyzetfeltárása a hivatalos statisztikák 
által közölt információknál sokkal összetettebb adatbázist igényel, így gyors képet 
kaphatunk a kérdőívek, interjúk módszeréről, feldolgozásáról. Végül pedig a 
SWOT-analízis módszerét mutatja be. 

Az elméleti és módszertani bevezető fejezetet a stratégiai program kidolgozásának 
rövid bemutatása zárja, a problémafa és a célfa összeállításának fontosságát hangsú-
lyozva.  

A II. fejezet maga a kászoni esettanulmány, amely mintegy 100 oldalon mutatja 
be ezt a székelyföldi térséget a fent említett módszertani bázis segítségével. Az öt 
faluból álló kistérség Hargita megye délkeleti részében található Csíkszeredától 40, 
Tusnádtól 34, Kézdivásárhelytől 28 km távolságra. Vincze Mária bevezetőjében így 
ír a térségről: „1997-ben jártam először Kászonban … Két napot töltöttem ott, be-
szélgettem az emberekkel, csodáltam a tájat, amit nem annyira látványosnak, mint 
inkább kiterjedésében lenyűgözőnek éreztem. Élveztem a csendet, a jó levegőt, 
szívem-lelkem nyugalommal és csöndes boldogsággal telt meg. Számomra Kászon 
már akkor a ’vidék’ mintapéldánya lett, és ma is, a felmérés elvégzése után is val-
lom, hogy tipikusabb vidéki térséget még nem láttam, pedig sokfelé jártam.”  

A fellelhető statisztikai adatbázisok után három kérdőív készült: községi, gazda-
sági, vállalkozói/intézményi. A kérdőívek megtalálhatók az esettanulmány mellék-
letében. Az így elkészült értékelés eredményeit egy nagyon alapos SWOT-analízis 
foglalja össze elemzési területenként (földrajzi, településszerkezeti viszonyok, inf-
rastruktúra, humán erőforrás, demográfia, önkormányzat, gazdaságszerkezet, turiz-
mus, kultúra, civil szféra, regionális politika), vizsgálva az erősségeket, gyengesé-
geket, lehetőségeket, veszélyeket. Az így felépülő értékelést pedig a módszertani 
bevezetőben említett problémafa (alapvető problémák, speciális problémák, opera-
tív problémák) és célfa (stratégiai cél, átfogó célok, specifikus célok, operatív cé-
lok) konkrét felállítása követi. Az esettanulmányt végül a stratégiai program vázlata 
zárja. A SWOT-analízis elemeinek (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszé-
lyek) kombinálásával racionális stratégiai helyzeteket sorol fel a kászoni felmérés 
tükrében: váltásorientált stratégiát támogató helyzeteket (L–GY); offenzív stratégiát 
támogató helyzeteket (L–E); diverzifikált stratégiát támogató helyzeteket (E–V) és 
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defenzív stratégiát támogató helyzeteket. Mindezek alapján megfogalmazásra ke-
rülnek a jövőkép prioritásai, melyekben egyébként világosan megfogalmazódnak a 
vidékfejlesztés funkciói: 

– mezőgazdasági termelés fenntartható fejlesztése; 
– helyi alternatív jövedelemtermelés, munkahelyteremtés, (gazdasági pillér); 
– humán erőforrás képzése (társadalmi pillér); 
– természeti, környezeti és tájgazdálkodási tevékenység fenntartása (környeze-

ti pillér). 
A prioritásokhoz pedig alprogramok, azokhoz konkrét intézkedések kapcsolód-

nak, vagyis a célfa piramisának kidolgozása történik meg. 
A harmadik fejezetet a szerző a SAPARD-program bemutatásának szenteli. Ha-

sonlóan a fent ismertetett „Régió- és vidékfejlesztés” c. könyvhöz, számunkra is 
érdekes gondolatokat fogalmaz meg. Nem csak Magyarország, Románia is nagy 
várakozásokkal tekint erre az előcsatlakozási alapra. Az alap fő célkitűzéseit, mű-
ködését ismerni kell, még akkor is, ha végső soron csalódások érik azokat, akik túl 
sokat vártak, várnak ettől a programtól. E fejezet értéke ismét a lényegre koncentrá-
ló bemutatás, amelyből kellően megismerhető a program, és annak működési elve 
mellett a romániai SAPARD-terv is. Ma, amikor már ismertek a hazai SAPARD-
pályázat részletei, érdekes a romániai tervekkel való összevetés.  

„Lehet-e mentőöv a SAPARD?” – teszi fel a kérdést Vincze Mária e fejezet vé-
gén, és a Romániát évi 153 millió euróval támogató program székelyföldi lehetősé-
geivel kapcsolatban három olyan kérdést fogalmaz meg, amelyen érdemes Magyar-
országon is elgondolkodni: 

1. Adottak-e a térségben azok a tényezők, amelyektől döntően függ a SAPARD 
sikere? 
– Lesznek-e kezdeményezések a helyi fejlesztésre? 
– Mennyire megbízható a helyi elit? 
– A lakosság részéről történik-e erőfeszítés a kezdeményezések megvalósí-

tására? 
2. Biztosítható-e közpénzekből olyan szintű támogatás, hogy a helyi erőforrá-

sokat a kritikus mennyiségig kiegészítsék, ami által a fejlődés fenntartható-
vá, illetve önfenntartóvá tehető? 

3.  Megvalósítható-e a programok helyes értékelése, hogy azok megfeleljenek a 
reális megvalósíthatóság, a szükségesség, a helyi együttműködés, az alapok 
regionális szétosztási mérlege szempontjainak? 

E kérdések megfogalmazása után néhány, a stratégia kidolgozását és megvalósítá-
sát megnehezítő problémát sorol fel a szerző. 

A könyvet záró negyedik fejezet az európai uniós mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési modellek alkalmazhatóságát elemzi. Bármennyire logikusnak tűnik is az integ-
ráció kapcsán az EU-modellek alkalmazása, „a kérdés az, hogy az EU … filozófiá-
ja, amelyet még az ötvenes évek végén dolgoztak ki, mennyiben alkalmazható ma 
és a mi (székelyföldi) körülményeink között?” Sem a világgazdasági környezet, 
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sem a Székelyföld adottságai nem teszik lehetővé az EU-modell átvételét. Kétségte-
len – írja Vincze Mária –, hogy ha a jelenlegi uniós vidékfejlesztési politika nem is 
másolható, tanulhatunk az alkalmazott vidékfejlesztési programokból. Arról nem is 
beszélve, hogy az EU közös agrár- és vidékpolitikája átalakulóban van, pontosan 
nem lehet tudni, hogy a bővítéskor mit nyújt az új tagoknak. Az EU-tagországok és 
Románia vidékfejlesztési adottságai és lehetőségei közötti eltérést kiválóan szemlél-
teti egy összehasonlító táblázat, amely az alábbiak szerint veti össze az EU orszá-
gok és Románia helyzetét: 

– Eltérő kiinduló helyzet az EU és Románia vidéki állapota között (vidéki tér-
ségek mérete, a mezőgazdaság fejlettségi szintje, infrastruktúra, humán erő-
forrás, helyi közösségek stb.); 

– A vidékfejlesztési programok pénzügyi támogatása nagyságrendileg külön-
böző (helyi fejlesztések lehetőségei, modernizációs kapacitás fejlesztése, vi-
dékfejlesztési programok, résztvevők); 

– Vidékfejlesztés céljai és prioritásai, valamint a lehetőségek és veszélyek kö-
zötti eltérések (főbb célkitűzések, vidékfejlesztés főbb jellemzői, irányai, di-
verzifikáció főbb útjai stb.). 

A munka egyfajta összegzésének tekinthető a fejezetet záró, a székelyföldi vidék-
fejlesztési dilemmák címet viselő rész.  Nehéz a stratégia kidolgozása akkor, ami-
kor több fontos feladat közül kell kiválasztani a legfontosabbat. Vincze Mária az 
alábbi dilemmákat említi és fejti ki: 

– Prioritások megfogalmazása időben és térben; 
– Partnerség működése; 
– Ágazati és területi fejlesztési elképzelések összhangja; 
– Mit kell érteni sikeren? 
– Mire alapozzunk, amikor vidékfejlesztést tűzünk ki célul? 
Vincze Mária munkája mind tartalmában, mind szemléletében értékes tanulmány. 

Módszertanilag figyelemre méltó, a vidékfejlesztéssel foglalkozók számára nagyon 
jól használható. A munka gerincét alkotó esettanulmánynak keretet adó fejezetek 
egyrészt elméleti és módszertani alapokat nyújtanak, másrészt a vidékfejlesztés 
aktuális kérdései kapcsán gondolkodásra késztetnek. Vincze Mária megfogalmazása 
szerint „egyén és közösség tükörképe az a tanulmány, amely részben kiindulópont-
ként szolgálhat a kászoni vidékfejlesztési felkészüléshez, de ugyanakkor modell is 
lehet más vidéki térségek számára a helyzetfelmérés elkészítéséhez”. 
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Fő fejezetek: 

1. Az önkormányzati integráció elméleti alapjai 
2. Történeti fogalomértelmezés 
3. A tanácsigazgatási rendszer integrációs intézményei 
4. Az önkormányzatok közötti együttműködések alkalmazott 

megoldásai a német jogrendszerben 
5. Az önkormányzati társulás az elmélet és a gyakorlat tükrében 
6. A területfejlesztés és az önkormányzati rendszer kapcsolódási 

pontjai 
7. A településközi együttműködések finanszírozási kérdései 
8. Az önkormányzati társulások szabályozásának perspektívái 


