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Elıszó 
 

Ez év novemberében lesz húszéves az európai vidékfejlesztés legismer-
tebb dokumentuma, a Cork-i Nyilatkozat. Az írországi Cork városában szer-
vezett vidékfejlesztési tanácskozáson született dokumentum tíz pontban 
foglalta össze az európai vidékfejlesztés elıtt álló feladatokat, többek között 
olyan elveket emelve ki, mint a fenntarthatóság, az integrált megközelítés, a 
diverzifikáció, a decentralizáció, a bottom-up típusú fejlesztés, a hálózatok 
szervezése, a tapasztalatcsere fontossága és hasonlók. Csupa olyan elvi és 
gyakorlati megközelítés, amelyek – az azóta elért eredmények mellett – mind a 
mai napig idıszerőek. A Cork-i elvek és javaslatok idıszerőségét igazolja az 
a tény is, hogy a rurális térségek fejlesztése az európai szakpolitikában és tá-
mogatási politikában is évrıl-évre nagyobb szerepet kap. A vidéki térségek 
fejlesztése kapcsán ma már egyre szélesebb körben elfogadott nézet az, 
hogy nemcsak a beruházás méretére, pénzben kifejezhetı értékére kell 
figyelni. Legalább ennyire – de talán még nagyobb mértékben – fontos az, 
hogy hány embernek biztosít munkát, mennyire illeszkedik az adott társa-
dalmi-környezeti adottságokhoz, milyen mértékben erısíti az adott térség 
vagy település identitását. 

 

Olyan vidéki jellegő térségben élünk itt a Székelyföldön, Kovászna me-
gyében, ahol a fejlesztés minden formája, minden módozata fontos. Az élet-
minıség javítását célzó infrastrukturális beruházások, programok fontos-
ságát (útépítések, közmővek, középületek és hasonlók) nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. Sok jel mutat azonban arra, hogy a külsı erıforrásokra alapo-
zó beruházások mellett jóval kevesebb figyelmet és támogatást kap a helyi 
fejlesztésnek az a szemlélete és gyakorlata, amely a saját adottságokra alapo-
zó, a helyi közösség érdekeit kifejezı, fenntartható kezdeményezéseket, 
programokat helyezi elıtérbe. 

 

Miért fontosak térségünkben is a vidékfejlesztés, a helyi fejlesztés 
alternatív, innovatív modelljei? Meggyızıdésem, hogy erre a kérdésre jelen 
kiadvány anyagai többféle hasznos választ is adnak. S nem csupán érveket 
szolgáltatnak, hanem gyakorlati megoldásokat is. Amit azonban egy elıszó 
keretében is célszerő kiemelni: az alternatív, innovatív helyi fejlesztés elıtér-
be kerülése mögött globális trendek is vannak, amelyekre ebben a térségben 
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is célszerő figyelni. Ez pedig nem egyéb, mint a vidéki helyek, a vidéki 
környezet, a vidéki tevékenységek és termékek fokozatos fölértékelıdése. 
Az „új vidékfejlesztési paradigma” nem csupán szakmai koncepció, hanem 
valós társadalmi fordulat is, amelynek elınyeit ebben a térségben is érdemes 
kihasználni. Ehhez kapcsolható még az a térségi elıny, hogy generáció-
váltás indult be a vidékfejlesztés terén is, egyre több olyan fiatal szakember 
dolgozik ezen a területen, akik tanulmányaik során már megismerkedhettek 
azokkal a megközelítés módokkal és gyakorlati példákkal, amelyek a Cork-i 
Nyilatkozatban még csak elvárások formájában fogalmazódtak meg.  

 

„Vidék és fejlesztés” sorozatunk második kötete is elsısorban a helyi 
fejlesztésben dolgozó fiatal szakemberekhez szól, fiatal szakemberek elem-
zéseivel és tanulmányaival. Célunk az, hogy szakmai eszközökkel ösztönöz-
zük, támogassuk a bottom-up típusú helyi fejlesztés térnyerését, s azok mun-
káját, akik ezen a területen dolgoznak.   

Kiadványuk elsı része (Új szemléletek és gyakorlatok a vidékfej-
lesztésben) az ún. vidékfejlesztési fordulatra hívja fel a figyelmet, szakmai 
fogódzókat kínálva mindazok számára, akik ezen a téren a szakmai tájéko-
zódást is fontosnak tartják. A második fejezet (Marketing – imázs – 
eseménymenedzsment: a helyi fejlesztés új lehetıségei)  

a településmarketinggel kapcsolatos alapismereteket foglalja össze, s 
azokhoz szól, akik a helyi fejlesztésben a különbözı fejlesztési területek közti 
szinergia megteremtését is fontosnak tartják. Az Intézetünk keretében vagy 
közremőködésével készült térségi kutatások ismertetése (Társadalomkutatás 
és helyi fejlesztés) egyfelıl a szakmai párbeszéd kereteinek kialakítását kívánja 
támogatni, másfelıl pedig ösztönözni szeretné a fejlesztéspolitikai munkát 
megalapozó kutatásokat. Végül kiadványunk záró része (Helyi fejlesztés – 
helyi kutatás) olyan szakmai programokra hívja fel a figyelmet, amelyek ki-
vitelezésére már nem kell feltétlenül külsı szakértıt vagy intézményt felkérni.  

Bízunk abban, hogy kiadványsorozatunk második darabja ösztönözni 
fogja a szakmai párbeszédet, a témához kapcsolódó szakmai fórumok meg-
szervezését. Ezúton is köszönjük a kötet szerzıinek, munkatársainak a közre-
mőködést. 
 

Olosz Szabolcs 
Sepsiszentgyörgy, 2016. június 
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I. 

ÚJ SZEMLÉLETEK ÉS GYAKORLATOK  
A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN 

 
A székelyföldi térségben az elmúlt évek során a vidékfejlesztés át-

strukturálódása, a strukturális alapok elérhetısége, a helyi kezdeményezések 
sora számos területen eredményezett innovációt. Ennek ellenére még min-
dig nem beszélhetünk olyan versenyképes térségrıl, amely megfelel a globális 
piac feltételeinek, és amely be tud kapcsolódni a nagyobb gazdasági, keres-
kedelmi körforgásokba. Ennek magyarázata elsısorban nem a rendelke-
zésre álló források mennyiségében és milyenségében, hanem a vidékfejlesz-
tési szemlélet alkalmazásának mértékében és módjában keresendı.  

Azt tapasztaljuk, hogy az új vidékfejlesztési lehetıségekhez és feltéte-
lekhez a térség egyes mikrorégiói, települései másképp és másképp alkal-
mazkodnak, ugyanakkor a fejlesztési projektek száma és típusa nagymértékben 
függ a társadalomtörténeti, földrajzi körülményektıl, valamint a fejlesztése-
ket irányító szakemberek és politikai szereplık elképzeléseitıl, kapcsolat-
rendszerétıl. Ezzel párhuzamosan számos innovációs kísérlet is gyakorlatilag 
megbukott, s ez megkérdıjelezi a strukturális alapok lehívásának és alkal-
mazásának feltételeit, módszereit. Ez a probléma Európa vidéki térségeiben 
eltérı módon és hangsúllyal jelentkezik, azonban általánosnak mondható.  

Ennek következtében a globális fejlesztési stratégiákkal szemben meg-
született egy új vidékfejlesztési paradigma, amelyben az alulról jövı, helyi 
értékeknek és elvárásoknak megfelelı kezdeményezéseknek van hosszú-
távon elınyös következménye. Ez a szemlélet nem hagyja figyelmen kívül a 
globális struktúrákba való bekapcsolódás fontosságát. A vidéki térségeket 
saját kezdeményezéső, innovatív tevékenységek révén kapcsolja össze a 
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nagyobb, külsı folyamatokkal és nem fókuszál a térség igényeit figyelmen 
kívül hagyó fejlesztések megvalósítására (Van der Ploeg, 2000).  

Jelen fejezet ismertetı írásai olyan szempontokat tárgyalnak, amelyek a 
vidékfejlesztési szemléletváltás fontosságára hívják fel a fejlesztési kérdések-
kel foglalkozó szereplıcsoportok figyelmét: projektosztály, helyi értékek, 
társadalmi vállalkozások, Smart Local Community kezdeményezések, rövid 
ellátási lánc, endogén fejlesztés, identitás, lokalitás, szociális és szolidáris 
gazdaság.  
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Sárosi-Blága Ágnes 

 

Projekt osztály és helyi fejlesztés 
 

Térségünkben a rendszerváltás után beindult egy erıteljes vidékfejlesz-
tési folyamat, amelynek fı irányelvére az európai struktúrához való igazo-
dás, a sokszereplıs kormányzás kialakulása és elterjedése, valamint a glo-
balizációs jelenség felerısödése gyakorol befolyást. A súlyos társadalmi és 
gazdasági problémák kezelése érdekében felmerült a térségi szintő tervezés 
igénye és az ebbıl fakadó konkrét intézkedések már jóval az Európai 
Unióhoz való csatlakozás elıtt átszervezték Románia intézményrendszerét, 
valamint az addig érvényes hatalmi viszonyokat. A helyi fejlesztés több sze-
replıssé vált. Késıbb az unióhoz való csatlakozás után elterjedt fejlesztési 
programok és rendszerek még inkább felerısítették az átrendezıdési folya-
matokat. Például a LEADER program is egy sokszereplıs hálózatként mő-
ködik, amelybe a helyi szintő hálózatok mellett a nemzeti és az EU-s bürok-
rácia is beletartozik, de fontos, hogy egyik szereplınek sincs kizárólagos ha-
talma a másik felett, habár nem egyenlı hatalommal rendelkeznek (Kovách, 
2013). Az átszervezıdések egyik lényeges következménye az, hogy a helyi 
döntéshozók mellett megjelent és meghatározó szerepet kapott egy új 
csoport, a strukturális alapok lehívásához szorosan kapcsolódó projekt osz-
tály. Kovách (2007) a projekt osztály létrejöttét Magyarországon a fejleszté-
sek projektesítésével, a forráselosztás módszereinek, illetve a tudásfelhasz-
nálás módjainak megváltozásával hozza összefüggésbe. Az új csoport hatal-
mát az adja, hogy a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények kö-
zött a projektek menedzseléséhez kapcsolódó tudása révén más csoportok-
hoz képest nagyobb mértékben tudja érvényesíteni gazdasági és társadalmi 
érdekeit (Kovách, 2007). Véleményem szerint Kovách Imre (2007) értel-
mezése errıl az új társadalmi csoportról térségünkben is helytálló, azonban 
a folyamatok megértése érdekében több szempontból szükséges megvizs-
gálni a helyi sajátosságokat olyan szempontok szerint, mint például a sikeres 
projekt mint új kormányzási technika, új szereplık megjelenése, kultúra-
gazdaság, piaci berendezıdés, az együttmőködés új formái, újrabürokratizá-
lódás, tudáshasználat, térhasználat. 
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Térségünkben az unióhoz való csatlakozással az addig mőködı nor-
matív alapú támogatási rendszerbe bevezetésre került a pályázati formában 
történı forráselosztás, amely jelentıs mértékő alkalmazkodásra kényszeríti 
a vidékfejlesztés szereplıit. Kovách Imre (2008) magyarországi vidékfej-
lesztéssel kapcsolatos elemzésébıl kiindulva a térségünkre is érvényes, hogy 
az elmúlt 20-25 évben történı intézményi és hatalmi változások rendkívül 
kiszámíthatatlanná tették a helyi társadalmak kormányzását. Mivel az uniós 
csatlakozással a pályázás teljes mértékben a piacgazdaság elvei szerint mő-
ködik, a nem megfelelı mennyiségő tıkével rendelkezı önkormányzatok, 
települések könnyen kiszorulhatnak a szőkös erıforrásokért zajló verseny-
bıl. Ebben a piaci berendezıdésben a tudástıke a legmeghatározóbb, 
amely ötvözi a helyi, illetve a menedzseri tudáselemeket. Kovách (2007) 
szerint a helyi erıforrásokon alapuló, sokszereplıs vidékfejlesztési folya-
matban többféle tudás jelenik meg, amelynek elemzése hozzásegít a folya-
mat, a vidékfejlesztési politikák hatásának megismeréséhez. Bruckmeier (2004) 
három tudásformát különít el. Az egyik a tudományos tudás, ami explicit, 
jól dokumentált, intézményes körülmények között elsajátítható. Olyan 
elméletek, tudományos módszerek, kutatások ismerete tartozik ide, amelyek 
alkalmazásához szükség van a helyi tudásra is. A második tudásforma a 
helyi tudás, ami tényszerő, kísérleti jellegő és informális módon elsajátít-
ható. A harmadik pedig a menedzseri tudás, ami eszközök, ötletek, a jogi, 
intézményi, pénzügyi rendszer ismeretét jelenti, valamint helyi és tudomá-
nyos tudáselemekkel egyaránt rendelkezik. Ezt elsısorban a projektosztály 
közvetíti, amelyhez tartózhat a településeken kívülálló, hétköznapi ember is 
(Csurgó – Kovách – Kučerová, 2007).  
 

Amennyiben egy település számos helyi adottsággal rendelkezik, de 
hiányzik az azt érvényesíteni tudó helyi, illetve menedzseri tudás, könnyen 
kerülhet halmozottan hátrányos helyzetbe. Éppen ezért általában azok 
szorulnak ki a versenybıl, akiknek a legnagyobb szükségük volna a 
fejlesztési pénzekre. Térségünk önkormányzatai esetében azt figyelhetjük 
meg, hogy a tudás és a humánerıforrás függvényében a kisebb pályázati 
források az önkormányzat alkalmazottainak segítségével kerülnek lehívásra, 
a nagyobb projektek esetén azonban külsı segítség (általában pályázatíró, 
vagy pályázatíró cég) bevonására van szükség. Ennek értelmében a projekt 
osztályhoz a külsı szereplık és a helyi elit egyaránt tartózhat. Az utóbbi 
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természetesen függ a projektbe való implikálódás és a hosszú távú 
elkötelezıdés mértékétıl is. A piaci viszonyok gyors változásának mintájára 
ez az osztály összetétele is gyorsan változik, általában projektekhez kötött. 
Sok gyorsan fejlıdı település van, ahol a helyi politikai, gazdasági elit 
képezi a projekt elitet. A politikai elit szerepét viszont a projektekben 
nagymértékben gyengítik a többnyire négy éves mandátumokhoz kötött 
felelısség és szerepvállalások. Mivel a projektek ellenırizhetısége a legtöbb 
esetben jóval tovább mutat ezen az idıkereten, megtörténhet, hogy teljesen 
kicserélıdik egy ilyen módón szervezıdı projekt csoport, ami késıbb 
fenntarthatósági és ellenırizhetıségi problémákhoz vezethet.  
 

Összességében tehát a projekt új kormányzási technika lett a vidék-
fejlesztésben, amely piaci berendezıdésre kényszeríti a helyi fejlesztés sze-
replıit, illetve idınként új szereplık bevonását teszi szükségessé. Sjöblom 
(2006/2013) szerint az elmúlt néhány évtizedben végbement egy változási 
folyamat a kormányzat felıl a kormányzás irányába, amelyben a kormány-
zás olyan közigazgatási és politikai irányítási mód, amelyet a szereplık cso-
portjai között kialakuló hálózatok mőködtetnek. Ezekben a hálózatokban a 
pályázati források lehívásával foglalkozó szakértıi csoportnak közvetítı 
szerepe van a döntéshozók és a forrásfelhasználók között. Ezen kívül nagy 
befolyást gyakorol a vidékkép kialakítására, a térhasználatra, illetve a közös-
ség identitására is, tehát egyértelmő, hogy ez a szereplıcsoport a döntésho-
zókkal együttmőködve egy új, befolyásos kategóriát képez (Kovách, 2008). 
Éppen ezért nagyon fontos rá irányítani a kutatói figyelmet. Elsısorban azt 
fontos tudatosítani, hogy ez a kategória létezik, de a továbbiakban fontos 
volna megvizsgálni a társadalmi összetételt is. Nem mindegy, hogy ezek a 
csoportok akár lokális, vagy globális szinten milyen érdekekkel, értékekkel 
és kapcsolatrendszerrel, illetve mekkora befolyással rendelkeznek. A projekt 
osztály társadalmi összetételével kapcsolatban, ahogyan Kovách Imre (2007, 
2008) is tárgyalja egyelıre még kevés az ismeretünk, nem tudjuk, hogy mi-
lyen iskolázottsággal, értékekkel, érdekekkel, kapcsolatokkal rendelkeznek, 
ami nagyon fontos volna, ugyanis ez az a kategória, amely meghatározza a 
helyi fejlesztési folyamatokat.  
 

Az új, közvetítı szereplık csoportja szoros összefüggésben áll a kultúra-
gazdaság fogalmával. A szakirodalomban ez a fogalom Christopher Ray 
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(1998) nevéhez főzıdik, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy Nyugat-Euró-
pában jelentısen átalakult a térhasználat és a kulturális jegyek (hagyo-
mányok, történelmi helyek, ünnepek, folklór stb.) kulcserıforrásokká váltak 
a területfejlesztésben, ugyanis lokális tartalommal töltik fel a gazdasági ága-
kat, ezáltal hozzásegítenek a helyi társadalmak integrációjához, a szocio-
gazdasági stabilitás eléréséhez. Az ilyen jellegő fejlesztések az Európai Unió 
fejlesztéspolitkája által is szorgalmazva vannak. Ilyenek például a LEADER 
programok. A területfejlesztés efajta megközelítése a projektek intellektuális 
és kulturális termékeire és az intellektuális tıke, tehát az erre vonatkozó 
tudás birtokosaira irányítja a figyelmet, ugyanis a sikeres pályázati részvétel 
nagymértékben hozzájárul a helyi javak és szolgáltatások eladásához és 
ezáltal a vidék fejlıdéséhez (Kovách–Kristóf, 2007).  
 

Egy másik fontos elemzési szempont, amely szintén a projekt osztály 
felemelkedéséhez kapcsolódik, az az együttmőködés új formái. Fontos 
kérdés, hogy a vidékfejlesztésben megjelenı új szereplık átrendezik a meg-
lévı hatalmi viszonyokat, vagy tevékenységük kizárólag gazdasági marad, 
ugyanis a több szereplıcsoport fokozott együttmőködésébıl adódóan sok 
esetben nehéz eldönteni a helyi javak és szolgáltatások imázsára és eladására 
gyakorolt hatás mértékét, nem beszélve a fejlesztéspolitikára és a szabályo-
zásra gyakorolt hatásról (Kovách – Kristóf, 2007). 
 

Az újszerő vidékfejlesztési rendszerben különbözı társadalmi helyzető 
és érdekő szereplıknek kell együttmőködniük nem csak település szinten, 
ugyanis a térségi szintő projektek elterjedésével szükségessé vált a település-
közi együttmőködés is. Ebben az esetben a kapcsolati tıke nagymértékben 
meghatározza azt, hogy ki vehet részt a projektben. Azok, akik nem hajlan-
dóak a meghatározott cselekvési és viselkedési módokhoz alkalmazkodni, 
ebben a rendszerben igencsak nehezen tudnak erıforrásokhoz jutni 
(Csurgó–Kovách–Kučerová, 2007).  
 

A településközi együttmőködések számos fejlesztést eredményeztek az 
elmúlt két evtizedben, de ugyanakkor állandó problémát jelent a források 
egymás közötti elosztása, az érdekszerő, csupán a projekthez kapcsolódó, 
ideiglenes társulási formák. Ezekben azt láthatjuk, hogy a projektek új hatal-
mi viszonyokat hoznak létre és hatalommal is rendelkeznek a résztvevık 
fölött, ugyanis jelentıs mértékben befolyásolják a forrásokból részesülık, 
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illetve kimaradók pozícióit (Kovách, 2007). Ebben az új kormányzási for-
mában a hatalom legitimizálásának legfontosabb eszköze a projekt, és ez 
elsısorban a projekt osztályhoz tartozik. Sjöblom (2006/2013, 41) a projekt 
meghatározására egyrészt a PMI (1996) instrumentális és normatív definí-
cióját használja, amely szerint a projekt ideiglenes erıfeszítés egy termék 
vagy szolgáltatás létrehozása érdekében. Az Európai Unió a projekt meg-
határozásában a projektmenedzsment szakirodalmához igazodik, amely sze-
rint a projekt egyszeri, megismételhetetlen beavatkozás bizonyos célok el-
érésére fix költségvetéssel és idıkerettel. (Sjöblom, 2006/2013, 41). Az 
Európai Unió támogatási elvei szerint a tevékenységformák legtöbb részét 
projektnek nevezi, amely összekapcsolja a vidékfejlesztési eszméket és gya-
korlatokat (Csurgó–Kovách–Kučerová, 2007). A projektek a megváltozott 
intézményi struktúrában egyre inkább elterjedt, ideiglenes (például pályá-
zatíró cégek) és állandó szervezetek (például kistérségi irodák, közbirtokos-
ságok, civil szervezetek) együttmőködése révén jönnek létre. Fontos meg-
jegyezni, hogy a projekt az idıtartam, a költségvetés és a meghatározott cél 
függvényében lehet teljesen elszigetelt, de generálhat új projekteket, vagy 
akár ismétlıdhet is. Projekt elkezdıdhet a közigazgatási, civil, gazdasági, de 
a magán szférában is (Sjöblom, 2006/2013). Láthatjuk tehát, hogy a projek-
tifikáció a társadalom minden szegmensére hatást gyakorol, sok szereplı-
csoport a projektek révén gyakorolja és legitimizálja hatalmát. A projektnek, 
mint rendszernek négy jellegzetessége különíthetı el, amely révén elemez-
hetı a projekt hatalma, illetve a rendszerhez való alkalmazkodáshoz szük-
séges tudás: a vidékfejlesztés speciális célrendszere, a tudásfelhasználás, a 
szereplık közötti együttmőködés és a projektek adminisztratív szabályai 
(Csurgó – Kovách – Kučerová, 2007, 142). A hivatkozott szerzık szerint a 
projekt hatalma abból adódik, hogy a vidékfejlesztésben egyetlen olyan sze-
replı sincs, aki a fejlesztési célok eléréséhez szükséges, elegendı tudással és 
erıforrással rendelkezne és ez keretek közé szorítja és alkalmazkodásra 
kényszeríti a különbözı szereplıket, szereplı csoportokat. Mivel a vidékfej-
lesztési rendszer erıteljesen szabályozott, az a szereplı lehet sikeres benne, 
aki a szabályoknak és az adott kereteknek megfelelıen tudja megfogalmazni 
céljait, elképzeléseit. Ez számos korlátot, de lehetıséget is jelent, amelyek 
általában egy település, egy régió vagy kistérség erıforrásaihoz kötöttek, és 
ha a szereplık felkészültek és képesek tudásuk intenzív felhasználására, 
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nagymértékben tudják érvényesíteni egyéni érdekeiket. Az intenzív tudás-
használat vonatkozik a termékek elıállítására, értékesítésére, tehát a marke-
tingtevékenységre is. A projekt rendszeréhez való alkalmazkodás kényszere 
leginkább a projektek adminisztratív szabályaiban jelentkezik, ugyanis elıre 
meghatározott és elkerülhetetlen szabályok, elıírások vannak, amelyek 
ismerete speciális, menedzseri tudást igényel. A menedzseri tudás felértéke-
lıdése még inkább hozzájárul a projekt osztály felemelkedéséhez és hatal-
mához (Csurgó–Kovách–Kučerová, 2007). A bemutatott jellegzetességekbıl 
illetve a szereplık közötti hierarchikus viszonyokból adódóan ez a rendszer 
magában hordozza az újrabürokratizálódás veszélyét, amely nagymér-
tékben megkérdıjelezi a demokratikus elvek érvényesülését. A gyakorlatban 
az történik, hogy a rendszerhez a szereplık eltérı módon alkalmazkodnak 
és sok esetben jellemzı a normáktól eltérı, individuális érdekérvényesítés 
(Kovách, 2007).   
 

Helyi szinten sok esetben azt tapasztalhatjuk, hogy a projekt osztály 
helyi szereplıi például a sikeres projektek révén erısítik meg a közösségi 
szerepüket, a projekteket fejlesztési és egyéb célokra is használják. Az ilyen 
fajta tevékenység kétfajta érdek alapján szervezıdik. Egyik tevékenységfor-
ma a fejlesztési forrásokat biztosító projektek megvalósítása, amelynek leg-
fontosabb szerepe a hatalmi pozíció legitimálása. A másik a helyi forrásokra 
alapuló, helyi tevékenységeket ösztönzı projektek megvalósítása (Kovách, 
2007). A térségben többnyire az elsı típusú megvalósítások dominálnak, 
ami számszerően komoly elırelépés, de fenntarthatósági szempontból prob-
lémát jelent. Az újfajta együttmőködésben és fejlesztési rendszerben a for-
rások szőkössége miatt a civil szervezetek kevés önálló szerepet kapnak, 
nagymértékben alárendelıdnek a politikai hatalomnak, és ez véleményem 
szerint a térségi társadalom fejlıdésének egyik akadályozó tényezıje lehet. 
  

A fenti áttekintés a projekt osztály mint új vidékfejlesztési szereplı-
csoport megjelenésére és hatalmi pozíciójára hívja fel a figyelmet a magyar-
országi és külföldi szakirodalomban már alkalmazott, kiemelt szempontok 
szerint. A projektosztály mőködésének elemzéséhez természetesen ennél 
jóval többre van szükség. Az áttekintés összegzéseként elmondható, hogy 
az elmúlt két évtizedben a vidékfejlesztés intézményrendszere több átalaku-
láson ment keresztül és végeredményként kialakult egy olyan pályázásra ala-
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puló fejlesztési struktúra, amelyben a helyi döntéshozók mellett megjelent 
egy új szereplıcsoport, a projekt osztály. Ehhez a csoporthoz helyi és külsı 
szereplık egyaránt tartózhatnak. Gyors felemelkedésének legfontosabb 
kiváltó oka az, hogy a fejlesztési forrásokat meghatározott szabályok és ke-
retek között lehet megszerezni, amely speciális szaktudást feltételez és ezzel 
csak ez a szereplıcsoport rendelkezik. A régi hatalmi struktúrába berendez-
kedett szereplık kevés esetben tudnak alkalmazkodni az úgynevezett pro-
jektek piaci feltételeinek gyors változásához, ezért gyakran van szükségük 
külsı segítségre. Azok a települések és térségek, ahol külsı szereplıkkel 
sem pótolják az efféle szaktudást, könnyedén kimaradhatnak a fejlesztési 
folyamatokból. A térségi szintő együttmőködések egyik fontos célja és fela-
data kellene legyen az ilyen negatív folyamatok megakadályozása, a kevésbé 
aktív szereplık ösztönzése. Átfogó kutatási feladat a projekt osztály helyi 
társadalmi összetételének, értékeinek, érdekeinek elemzése a változási folya-
mat, a vidékfejlesztési politikák megértése érdekében.  
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Az endogén stratégia – globális stratégia 
 

Napjaink vidékfejlesztési folyamataiban a kívülrıl irányított fejlesztés-
politikák sikertelensége, a területi egyenlıtlenségek növekedése a globali-
zációs stratégiák helyett a lokalitásra, a helyi értékeken és erıforrásokon 
alapuló, endogén fejlesztésre irányítják a figyelmet. Ennek az új szemlélet-
nek az a lényege, hogy a fejlesztések során nem szabad figyelmen kívül 
hagyni azokat a lokális tereket, amelyek az emberi tevékenységek helyszíne-
ként, illetve eszközeként sajátos jelentéseket, értékeket hordoznak maguk-
ban. Ebben a koncepcióban az önreprodukciós képességgel rendelkezı 
helyi identitás, helyi tudás a sikeres területfejlesztés, a kistérségi gazdaságok 
újratermelıdésének elıfeltétele lehet, amely képes megszőrni és a helyi 
szükségleteknek megfelelıen integrálni a külsı tudást. Egy sikeres helyi 
fejlesztés ilyen értelemben függ a helyi identitás nyitottságától, illetve attól, 
hogy a helyi közösség mennyire van tisztában a saját erıforrásaival, milyen 
szinten képes azokat felhasználni a fejlesztési stratégiájában, a globális ver-
senyben való helytállás érdekében.  

A fenntartható fejlesztés a konkrét gazdasági célok elérése helyett az 
átfogóbb térségfejlesztési terveket, cselekvéseket a helyi értékekhez igazítja, 
figyelembe véve a helyi tudást, a helyi attitődöt, illetve elvárásokat. Tehát ez 
egy helyi szükségletek kielégítésére, helyi erıforrások maximalizálására 
irányuló fejlesztés, amely hozzájárul a társadalmi, gazdasági, politikai és 
környezeti egyensúly eléréséhez.  

A továbbiakban olyan tanulmányok ismertetésére kerül sor, amelyek a 
fenntartható fejlesztés szemléletének és módszereinek fontosságára hívják 
fel a figyelmet az identitás, a lokalitás, valamint a szolidáris és szociális gaz-
daság fogalmainak fejlesztéspolitikai értelmezése mentén. 
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Genius loci - az endogén fejlesztési stratégiák1 
 
Az identitás és a tér 
 

A helyi identitás, a térbeliség az emberi létezés fontos dimenziója, 
amely egy történelmi idıkeretben létrejövı társadalmi-területi konstrukció a 
földrajzi tér és az azt belakó emberi közösségek között. Az ember és 
környezete közti kölcsönhatásban a semleges geometriai tér a politikai, 
gazdasági és társadalmi folyamatok által területté, hellyé alakul át – az ember 
belakja, birtokába veszi és átalakítja a teret, kulturális termékké formálva azt. 
Egy terület sajátosságai, megkülönböztetı jegyei fokozatosan épülnek és 
változnak a helyi közösség cselekedeteinek (egyéni és közösségi), életmód-
jának tükreként. A terület nem csupán felülete, hanem eszköze is az emberi 
tevékenységeknek: a munkának, a termelésnek, a cserének és az együtt-
mőködésnek. Így az emberi tevékenységek élettérévé vált földrajzi tér be-
kerül a társadalmi kommunikációba, amelynek során az emberek jelentések-
kel ruházzák fel. Létrejön a lokalitás, a tér antropomorfizálódik, vagyis 
emberi tulajdonságokkal telítıdik: szülıfölddé, széppé, otthonná vagy éppen 
vad tájként – vadonként - rögzül az emberi tudástárban. A közösség és a tér 
közötti identifikáció eredménye a helyi identitás, és az egyén ebbe a kon-
vención alapuló miliıbe, tudásrendszerbe születik bele. A helyi identitáson 
keresztül így nemcsak önmagunkat ismerjük fel, hanem környezetünket is. 
 
Identitás és fejlesztéspolitika 
 

A tér belakására, átalakítására irányuló, a hely át- és megformálását 
célul kitőzı emberi erıfeszítések mind helyi léptékő fejlesztési folyamatok. 
Az ehhez szükséges, a területre vonatkozó információt pedig a helyi 
identitás tartalmazza.  Mivel az identitás által képviselt értékek és stratégiák 
igazodási ponttá válnak az egyéni és a kollektív cselekvések számára, bizo-
nyos értelemben determinálják, predesztinálják egy provincia fejlıdési pályá-
ját. Ezért jelenti ki Dematteis, hogy a helyi identitás a földrajzi tér öntıfor-

                                                
1 Pollice, Fabio: The Role of Territorial Identity in Local Development Processes. Proceedings 

of the Conference The Cultural Turn in Geography, 18-20th of September 2003 - 
Gorizia Campus, Part II: Landscape Construction and Cultural Identity. Univeristy of 
Naples, Frederico II, Italy. 
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mája, integráló és jelentésadó kerete a különbözı cselekvési mintáknak, a 
gazdaságtól a kultúrán át a politikáig bezárólag. 

A helyi identitás a területtel való szoros kölcsönhatásából kifolyólag 
önszervezıdı és önfenntartó, zárt, autopoiétikus rendszerek létrehozására tö-
rekszik. A sikeres területfejlesztési politikának elıfeltétele az erıs és intéz-
ményesült helyi identitás, hogy a lakosság és a döntési pozícióban levık 
hasonló célokban és stratégiákban gondolkodjanak. A területi identitás 
fontos tehát a fejlesztéspolitikában, mivel az általa megjelenített és kon-
zervált értékek relevanciával bírnak a tér és társadalom megszervezésében. 
Így a helyi érdekérvényesítésnek, a politikai képviseletnek tekintettel kell 
lennie rá, védenie kell értékeit is, mivel azok a területfejlesztési igyekezet 
során erıforrásként értelmezhetıek: mint az adott területet átszövı egy-
séges vállalkozói attitőd, mint kulturális és civilizációs szint, együttmőködési 
hajlandóság, viselkedési és erkölcsi minták, és nem utolsó sorban pedig, 
mint esztétikai érzékenység. Ezek képezik az endogén fejlesztéspolitikai 
modellek bázisát. 
 
Az identitás fejlesztéspolitikai hozadékai 
 

A hely szellemében rejlı lehetıségeket mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy az erıs helyi identitás a már bevett és intézményesült 
társadalmi értékek megerısödéséhez járul hozzá, amely olyan bizalmi lég-
kört hoz létre - a közösen vallott értékek által – amely elısegíti a kompetitív 
gazdasági együttmőködést. A valahova tartozás érzése a közös alapja a 
regionális gazdasági együttmőködéseknek, és kötıeleme a helyi fejlesztés-
politikának – ez az együttmőködés motorja, ez az elv szervezi meg az 
autopoiétikus teret. Az identitás önreprodukciós ereje hatással van a hely-
hez kötött gazdasági tevékenységek újraszervezıdésére.  

Az együttmőködés kiterjed a közös helyi tudásra is: a szakirodalom 
„generációk közti tudástranszferként” jegyzi egy térség hagyományos, több-
nyire kodifikálatlan, szájhagyomány által örökített tudástárának felelevení-
tését. Ez a generációk közti kommunikáció fenntartását, tudatos megszer-
vezését jelenti, ugyanakkor érzelmi viszonyulást is magában hordoz a hely 
által meghatározott tudás iránt. Ugyanakkor az identitásnak kritikus habi-
tusa van az innovációval kapcsolatban, így a külsı forrású tudások szőrıje-
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ként is funkcionál. Ez a tulajdonsága a tudáshoz való alkalmazkodást és 
annak lokális kontextualizálását jelenti: befogadja és a helyi viszonyokra 
alkalmazza a környezetébıl érkezı új ingereket.  

A helyi fejlesztés azt jelenti, hogy a helyi közösség képes promoválni 
saját régióját, amelyhez megtalálja és beépíti azokat az erıforrásokat, 
amelyek a környezetéhez képest egyedinek számítanak, és amelyek elınyt 
jelenthetnek a globális versenyben. Ez a megerısítés nemcsak a helyi kö-
zösség rátermettségétıl függ, hanem az identitás azon képességétıl is, hogy 
mennyire nyitott, érzékeny és széles látókörő, illetve hogy mennyire képes 
felismerni és tudatában van-e ezeknek az erıforrásoknak. Ilyen értelemben 
az identitás kollektív terveket és cselekvési prioritásokat is magába foglal. 

Az erıs helyi identitás hatással van a közpolitikai folyamatokra is, 
hiszen azonos tervet és a politikai egyetértést feltételez, illetve követel meg. 
Kohéziós erıként hat a politikai szereplıkre, elısegíti az együttmőködést 
fejlesztési ügyekben, mérsékli a különbözı ideológiai különbségekbıl fa-
kadó feszültségeket, és megszőri az opportunista cselekvéseket is. Továbbá 
a helyi identitást kísérı politika esetében könnyebb kiválasztani a megfelelı 
kormányzati formát is, ha amellett gyorsan felsorakozik a közösség.  

A fenntartható fejlıdés és a helyi identitás viszonyát ezen utóbbi által 
táplált, a helyi értékekhez, a tájhoz és a kulturális termékekhez való szenti-
mentális ragaszkodás határozza meg. Mivel a fenntartható fejlıdés a helyi 
specifikumok propagálására épít, egy erıs helyi identitásnak csak hasznát 
látja, tekintettel arra, hogy ez helyzetbe hozza a fenntartható fejlıdést. A helyi 
fejlesztés fenntarthatóságát nem lehet például csak környezetvédelmi logika 
szerint leírni, hanem gazdasági és kulturális szempontok is számításba jön-
nek: olyan gazdasági és termelési fejlesztést feltételez, ami képes megırizni 
a helyi kultúrát és a releváns értékeit. A fejlesztést a helyi sajátosságokhoz, 
elvárásokhoz és attitődökhöz igazítja: ez jelenti egy terület konzisztenciáját. 
 
Az endogén válasz – genius loci 
 

Az endogén fejlesztési stratégiák a helyi identitás karakterét adó, abban 
rejlı sajátos értékek érvényesülését és megvalósítását tőzik ki célul. Ekként 
a helyi identitás, a hely nemcsak a globalizációval szemben megfogalmazott 
ellenfogalom, hanem inkább egy történelmileg kialakult társadalmi struktúra 
a közösség és az általa belakott tér között. A terület karizmáját a hely 
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szelleme, a „genius loci” fejezi ki: bizonyos természeti adottságok, kulturális 
üzenetek és érzelmi benyomások összessége, a természeti és szimbolikus 
kölcsönhatások szférája, amelyben egy személy kifejleszti és gyakorolja az 
élettel és együttéléssel kapcsolatos szociális attitődjeit, úgy élve be egy terü-
letet, hogy azt magáénak, tulajdonának tekinti. Egy terület szimbolikus érté-
kén túl tehát megjelenik annak vagyoni értelmezése is, és ez az érzelmi be-
fektetésbıl következı ragaszkodás szüli meg az igényt az endogén fejlesz-
tési stratégiákra: a helyi közösség és kultúra önfenntartására és reproduk-
ciójára való törekvés. Elsısorban nem konkrét gazdasági célért, hanem 
inkább egy általánosabb fejlesztési célért, a régió, a kistérség lehetıségeinek, 
potenciáljának kibontakozását segíti elı. Ez önerıbıl, belülrıl megfogalma-
zódó és önmagára irányuló erıfeszítést jelent. Elképzelésének kulcsfontos-
ságú eleme a gazdasági-termelési szféra és a területi dimenzió összehango-
lása: az endogén fejlesztés a helyi erıforrások gazdasági és kulturális pro-
mócióját jelenti. 

Ebben a megközelítésben – mint arra már fennebb kitértünk, a helyi 
érdek védelme kiegészül a helyi értékek védelmével, vagyis a társadalmi, 
szociális, politikai és környezeti egyensúly fenntartásával, ami a területi 
identitás lelki egyensúlyának az alapja. Az endogén fejlesztés a területtel 
kapcsolatos szubjektív politikát követel meg, egy olyan közéleti tevékenysé-
get, ami kifejezi, megjeleníti a helyi közösséget és mőködésében hivatkozik 
rá. Ez nemcsak legitimációs szükséglet, hanem a széles társadalmi bázis 
biztosításával a kollektív cselekvés feltétele is.  
 
 
A területfejlesztés és a helyi fejlesztés kapcsolódásai2 
 
A lokális szintér felértékelıdése a területfejlesztésben 
 

A területfejlesztés a szakirodalom szerint adott célok mentén, tudatos 
beavatkozást jelöl a területi folyamatok alakulásába. A globális gazdaság 
következtében elterjedt területi egyenlıtlenségek kérdéskörére reagálva, a 
                                                
2 A következı tanulmány alapján - G. Fekete Éva: A kultúra funkciói a helyi stratégiákban 

- a globális folyamatok lokális hatásai ; a helyi fejlesztés fogalma és alapelvei; a kultúra 
megjelenése a helyi fejlesztési stratégiákban. In. Közmővelıdési Nyári Egyetem, 
1999-2008 (2010), 363-372 old. 
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diszciplína céljait kettıség jellemzi: egyrészt a társadalmi igazságosság, az 
esélyegyenlıség megteremtéséért a területi egyenlıtlenségek kiegyensúlyo-
zására, másrészrıl pedig az erıforrások hatékony hasznosításához szüksé-
ges feltételek megteremtésével a versenyképesség növelésére törekszik.  

A területpolitikákban az állam viszonyulása a lokalitáshoz a 70-es 
évektıl kezdıdıen kezdett alapvetıen megváltozni: a kívülrıl, felülrıl ve-
zetett fejlesztéspolitikák nemhogy csökkentették volna a területi egyenlıt-
lenségeket, hanem ezek dacárra még szélesedett is a szakadék. Korábban 
ugyanis a területfejlesztést vidéki központokban, az állam által alkalmazott 
ágazati tıkeerıs és munkaerı-igényes ipari fejlesztésként képzelték el. A 80-as 
évektıl az új regionális politikai célok a kis- és közepes vállalkozások fejlesz-
tését és ezek tevékenységének racionalizálását tőzték ki célul. Ez jelentette a 
helyi szükségletek helyi erıforrásokkal való kiszolgálását, a helyi erıforrá-
sok ki- és felhasználásának fokozását, továbbá helyi kontrollal a külsı erı-
források bevonását. Így kívánták megalapozni az önerıs fejlıdési modellt. 

Ezen új fejlıdéspolitikai törekvések mögül bontakozik ki egy új szem-
lélet, ami a korábbi, kizárólagosan a gazdasági növekedésre összpontosító 
fejlıdésfogalommal szemben az emberi tevékenységek legfıbb motivációs 
erejére, a szükségletek kielégítésére irányuló igényre alapoz (szükségletek, 
melyek nem kizárólagosan materiálisak).  

G. Fekete Éva tanulmányában 5 tényezıt sorol fel, amelyek hatással 
vannak a területi szintő fejlesztéspolitikai folyamatokra: a globális gazdaság, 
az információs társadalom, a fenntartható fejlıdés szemlélete, a részvételi 
demokrácia új hatalomgyakorlási követelményei és a regionális politikák 
terén lezajlott paradigmaváltás.  

A nagy gazdasági struktúráknak kiszolgáltatott lokalitás helyzetére, és a 
felsorolt kihívásokra reagálva fogalmazódott meg tehát egy új, a kockáza-
tokat minimalizáló, a helyi közösségekbe beágyazódó, a kis léptékő megol-
dásokat favorizáló új területfejlesztési szemlélet. Ennek két szerteágazó 
problémaköre van: egyszerre vet számot a globális gazdaságon kívül ma-
radtak integrálásával, versenyre buzdít a nagyvállalatok kegyéért – illetve 
beszáll a versenybe az általuk le nem fedett területeken, figyel a regionális 
szereplık közti vetélkedésre a korlátozott erıforrásokért, ugyanakkor szem-
beszáll a globális gazdasági verseny ártalmaival is. 
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A szemlélet szerint az információs társadalomba való belépés követel-
ménye technológiai alkalmazkodást tesz szükségessé, bekapcsolódást az 
információforgalomba és felkészültséget az adatok céltudatos kezelésére. 
Ugyanakkor lehetıséget ad a „hely” újrafogalmazására, virtuális karakterük 
és arculatuk kialakítására, ami további lendületet adhat a lokális identitás 
kibontakozásához is.  

A fenntartható fejlıdés a megbomlott ökológiai és szociális egyensúly 
felbomlására született válasz, amit a Maastrichti Egyezményben nevesítet-
tek meg, 1993-ban. Ezt átvette az Európai Települések Bizottságának doku-
mentuma is, mint új fejlıdési modellt, és ezt integrálta a helyi fejlesztés 
elmélete is. 

A részvételi demokrácia a folyamatok alakításában az egyén közvetlen 
részvételére helyezi a hangsúlyt. Ez új minıségi kölcsönhatást követel meg 
a döntéshozó elit és az egyéni kezdeményezések között, jelentsen ez akár 
intézményépítést, akár felkészültséget a relatíve új politikai jogok és 
hatalomtechnikai eljárások közös gyakorlásában. Az új demokrácia másik 
figyelemreméltó vonása a kisebbségek érdekeinek fokozott védelme, szá-
mukra biztosított pozitív diszkrimináció – a részvételük elérhetıvé tételé-
nek érdekében. Ugyanakkor a kisebbségi identitás gyakran párosul területi 
identitással is, így a lokalitás nemcsak az egyén, hanem a közösség kibonta-
kozásának is elsıdleges terepévé is válik.  

 
A helyi fejlesztés fogalma és normatív dimenziója 
 
A helyi fejlesztés a szakirodalomban 
 

A települési és regionális folyamatokba való tudatos fejlesztési beavat-
kozás még nem kölcsönöz ennek automatikusan helyi jelleget. A lokalitás 
szociológiai-politológiai értelmezése szerint a fejlesztés „helyi” karaktert a 
helybeli társadalom kezdeményezı és ellenırzı részvétele, valamint az 
országos magasabb fejlesztési szintekhez viszonyított „saját mozgástere” 
adja. A helyi fejlesztés egy alulról szervezıdı folyamat („bottom-up”), 
szemben a központi államigazgatás által felülrıl vezérelthez („top-down”). 
G. Fekete Éva meghatározása szerint: „Az alulról vezérelt térségfejlesztés alap-
feltétele, hogy a helyi közösségek autonóm módon határozhassák meg céljaikat, 
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megvalósításhoz vezetı utakat és a külvilág változásaihoz való alkalmazkodásuk 
módját.3” Továbbá a sikeres helyi fejlesztés feltételeiként a következıket 
azonosítja be: helyi erıforrások helyi ellenırzését, saját politikai, fejlesztési 
és pénzügyi intézmények létét, illetve a biztos pénzalapok rendelkezésre 
állását. A helyi fejlesztés lehetıségét, vagyis az önállóságot ezek a kritériu-
mok biztosítják. 
 
A helyi fejlesztés alapelvei 
 

A helyi fejlesztéspolitika szemléletének középpontjában az ember és az 
emberi szükségletek kielégítése áll. Mint arról már szóltunk, a fejlesztés nem 
kizárólagosan ágazati szintő gazdasági növekedés, hanem a lokális közösség 
összetett igényeinek megfelelıen, komplex tevékenység. Így ez tekintettel 
kell legyen a fenntartható fejlıdés követelményeire is, vagyis a szociális és 
ökonómiai egyensúly biztosítására. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség 
együttmőködésének láncolatában kell létrejöjjön, a különbözı politikai, civil 
és gazdasági hálózatok partnerségében. A más és más térségi adottságokat 
figyelembe véve, úgy tartja, hogy nincs egységes „fejlesztési recept”, ami 
mindenhol, egyetemes módon alkalmazható lenne. Tehát rugalmas, tekin-
tettel van a térségek közti eltérésekre, a regionális sajátosságokra, így a más 
és más intézményi, kulturális, gazdasági keretekre, adottságokra, amibıl és 
ahonnan a helyi kezdeményezés megszülethet. A szubszidiaritás jegyében 
úgy tartja, hogy a helyi fejlesztéspolitika egy olyan lehetıség, ahol minden 
térség maga választja meg a neki megfelelı stratégiát. Hogy élni tudjanak 
vele, hogy képesek legyenek alkalmazni, az kizárólag a horizontális 
kapcsolatok talaján szervezıdı lokális közösség felelısségtudatán, érdemi 
hatáskörén, lehetıségein és innovatív gondolkodásán múlik. 
 
A globális és az endogén stratégiák 
 

A közösség tagjainak jólétéhez, vagy az ezt biztosítható közösségi 
lehetıségek kialakításához két, egymástól jellegzetesen különbözı stratégia 
követhetı: a globalizáció elınyeinek a fogadására való felkészülés – a 

                                                
3 G. Fekete Éva: Kultúra és területfejlesztés. In. Szín, 10. évfolyam, 3 szám (2005. június). 

http://epa.oszk.hu/01300/01306/00031/dr_g_fekete.htm (Letöltve 2016). 



POZSONY J. CS.:  Az endogén stratégia… 
______________________________________________________________________ 

 27 

globalizációs, vagy verseny stratégia (1), a második pedig a globalizáció ártalmas 
hatásainak a kivédésére való törekvés – a kohéziós, vagy endogén stratégia (2). Míg 
az elsı kifele, addig a második befele építkezik, míg az elsı a tágabb területi 
munkamegosztás, a világgazdasági vérkeringésbe való bekerülés elınyeire 
koncentrál – így remélve a közösség jólétét, addig a másodikként jelölt le-
hetıség inkább a negatív folyamatok kivédését helyezi a figyelem központ-
jába – védelmi mechanizmusokat építve ki – mivel lehetıségeikkel számolva, 
és ugyanakkor értékeikhez, helyi sajátosságaikhoz ragaszkodva nem adnak 
túl sok esélyt a boldoguláshoz az egyre inkább uniformizálódó világban. 
Mindkét stratégia megvalósítható a helyi szereplık részvételével, a helyi erı-
források bevonásával és lokális kontroll mellett – azaz helyi fejlesztésként. 

A globalizációs stratégiában a felülrıl történı területfejlesztés eszközei 
és céljai köszönnek vissza, ami nyilván a gazdasági dimenzió túlértékelését 
hozta magával. Ezért is a helyi fejlesztık a vonalas infrastruktúrákat, az ipari 
parkokat, a gazdasági- és üzleti szolgáltatásokat bıvítik leginkább. Ehhez ké-
pest az endogén stratégiák csak 1999-tıl, az Európai Unió PHARE vidék-
fejlesztési programjaiban jelennek meg elıször. 

A gyakorlatban a kistérségek mindkét alaptípust alkalmazzák, hogy 
közülük melyik a sikeresebb és arányában számottevıbb, azt alapjában a 
szóban forgó régió, kistérség „adottságai, fejlıdési esélyei, a fejlesztési be-
avatkozásokról döntık világképe, az általuk vállalt értékek, az országos vagy 
regionális stratégiáktól való függıség és a térség saját fejlesztı kapacitásai” 
határozzák meg. Együttesen ezek az úgynevezett abszorpciós képességet 
fejezik ki, azaz a külsı tıke megfogásának potenciálját.4  

Az alábbi táblázattal szemlélteti a globalizációs és endogén stratégiák 
közti cselekvési és egyben szemléleti különbségeket: 
Globalizációs – verseny 
stratégia 

Kohéziós – endogén stratégia 

külsı közlekedési kapcsolatok belsı hálózatok 
vertikális kapcsolatok horizontális kapcsolatok 
magas vagy közepes színvonalú 
technológiák 

alacsonyabb technológiák 

közmővesített ingatlanok belsı piac feltárása, ellátása 
képezhetı munkaerı közösségi vállalkozások 

                                                
4 U.o. 4 old. 



ÚJ SZEMLÉLETEK … 
______________________________________________________________________ 

 28 

rugalmas képzési struktúrák széleskörő szemléletformálás 
információs rendszerekhez való 
kapcsolódás 

információs rendszerekhez való 
kapcsolódás 

pénzügyi, tanácsadói szolgáltatások non-profit segítı szolgáltatások 
vállalkozó kedvezmények 
külsıknek 

térségi identitás erısítése 

beszállítói programok tájtermékek specializált exportja 
erıs regionális marketing helyben értékesítés 
korszerő környezetkímélı 
megoldások 

tradicionális környezetkímélı 
megoldások 

(Forrás: G. Fekete Éva)5 
 

A szerzı szerint a helyi fejlesztés eredményességére nagy hatással van 
az a magától értetıdınek tőnı feltétel, hogy a térségben élık akarják 
megváltoztatni helyzetüket. A fejlesztési szándék és kezdeményezés nélkül 
semmilyen lokális fejlesztési mővelet sem tud beindulni. Fontos az is, hogy 
az átalakulást szorgalmazó és irányító elit tudatában legyen a mikéntnek, 
vagyis hogy hogyan viheti sikerre elképzeléseit: azaz a tudást illetıen legyen 
felkészült, és birtokolja a szükséges technológiát. Végezetül, miden helyi 
fejlesztéspolitikai folyamat kénytelen tudomásul venni, hogy lehetıségeinek 
korlátai között a külsı segítség és támogatás nélkül kudarcra van ítélve. 
Viszont azt is fontos kihangsúlyozni, és figyelemmel kell lenni arra, hogy 
fenn áll annak a veszélye, hogy ez a támogatás az esetleg még erıtlen helyi 
kezdeményezéseket elnyomja. 
 

 
A szolidáris és szociális gazdaságelmélet (SSE) jellemzıi 
 

A szabad-kereskedelem és a piacgazdaság dacára, annak keretei között 
a szolidáris és szociális gazdaságszervezési formák az Európai Unió összes 
vállalkozásainak mintegy 6%-át teszik ki, és ugyanilyen arányban vannak 
jelen a foglalkoztatás terén. Emellett a biztosítási piacon 25%-os részese-
dést tudhatnak magukénak a kölcsönösségen alapuló különbözı hitelszövet-
kezetek. Ugyanakkor minden második európai polgár tagja valamilyen egye-

                                                
5 G. Fekete Éva: A kultúra funkciói a helyi stratégiákban – a globális folyamatok lokális 

hatásai; a helyi fejlesztés fogalma és alapelvei; a kultúra megjelenése a helyi fejlesztési 
stratégiákban. In. Közmővelıdési Nyári Egyetem, 1999-2008 (2010), 363-372 old. 
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sületnek, továbbá egynegyedük tagja valamilyen termelési, vagy értékesítési 
szövetkezetnek is. Ezek a nyers adatok azon társadalomszervezési szem-
léletre és formára vonatkozóan, amit az elkövetkezıkben szeretnék röviden 
bemutatni a fejlesztéspolitikák iránt érdeklıdı olvasónak, G. Fekete Éva 
tanulmányára támaszkodva.6  

 
Az SSE fogalma  
 

A szakirodalom szerint szolidáris és szociális gazdaságelméletre (SSE) a 
gazdasági globalizáció okozta környezeti és társadalmi anomáliákra adott 
reflexióként tekinthetünk. Mint minden fejlesztéspolitikai törekvés, egy 
komplex és szerteágazó, több kérdést magába foglaló szemléleti modell. A 
szédítı gyorsasággal változó világunkban, a globalizáció okozta bonyodal-
mak nyomában haladva, az SSE egyszerre javasol globális és helyi cselekvési 
mintát a környezetet ért kihívásokra, az erıforrások kimerülésének kérdé-
sére, a klímaváltozásra, urbanizáció és a foglalkoztatással kapcsolatos gon-
dokra, a szegénységre, a migrációra, a társadalmi kohéziót és demokráciát 
érintı dilemmákra.  

A szolidáris gazdasági modell talán legfontosabb jellemzıje, hogy a profit-
szerzés alapján szervezıdı „világ” helyén egy olyan szervezeti alternatívát 
vázol fel, ami visszahelyezi a gazdaságot a társadalom, a közösségek szol-
gálatába. A haszonelvőség által kódolt piacgazdaság, a jóléti állam és intézmé-
nyei redisztribúción nyugvó nem-piacgazdasága mellett egy, a kölcsönösség 
elvére épített nem-pénzügyi gazdaságot proklamál. Alapértékeinek a szolidari-
tást, a méltányosságot és a párbeszédet tekinti, a társadalmi felelısségérzet 
és a közösségi érdek propagálásával. 

Míg a szolidáris gazdaságot a kapitalista fejlıdési pálya egyik alterna-
tívájaként értelmezik, addig szociális gazdaság alatt a piacgazdaság diktálta 
körülmények között mőködtetett non-profit társadalmi vállalkozásokat ért-
jük. Míg az üzleti vállalkozások a teljesítményt a haszon és megtérülés alap-
ján mérik, addig a szolidáris és szociális gazdaság építıelemeinek tekintett 
társadalmi vállalkozások a társadalom számára elıálló pozitív hozamra is 
tekintettel vannak. Az SSE szemléleti változást szorgalmaz a munka fogal-

                                                
6 G. Fekete Éva: A szolidáris és a szociális gazdaság elemei a magyarországi gazdaságfejlesztésben. In. 

Észak Magyarországi Stratégiai Füzetek, VIII évfolyam, 2011/2 (38-56 o.). 
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mával kapcsolatban is, ez már nem csupán bérmunkát jelent, hanem fontos 
jellemzıje, hogy a lekötendı munkaerıt nem a globális verseny feltételei-
hez, hanem éppen a piac által elıidézett egyenlıtlenségek miatt fedetlenül 
maradt szükségletekhez igazítja.  

„Minkét értelmezésre érvényes tehát a társadalmi elınyöknek az egyéni 
gazdasági elınyök fölé helyezése, illetve az ökológiai és társadalmi céloknak 
gazdasági tevékenységeken keresztüli közelítése. A SSE révén elérhetı 
társadalmi elınyök között szerepel pl.: a foglalkoztatás, a társadalmi befoga-
dás, a demokratikus mőködés, a lakosság jólétének az igényelt szolgáltatá-
sok elérhetıvé válásával történı növelése”.7 

 
Társadalmi vállalkozások 
 

A szociális gazdaság alapját jelentı társadalmi vállalkozások alatt szö-
vetkezeteket, egyesületeket, alapítványokat, kölcsönösségre építı szerveze-
teket értünk. Ezek közös jellemzıi, hogy (a) a haszon kizárólagossága he-
lyett saját, vagy közösségi célokat szolgálnak; (b) függetlenek az állami 
bürokráciától; (c) mőködésük demokratikus, a dolgozók és a létrejött érték 
élvezıinek közös részvételével; (d) a megtermelt érték elosztásánál a befek-
tetett munkát a bevitt tıke fölé helyezik; (e) tevékenységük felöleli az 
önkéntes munkát, és a felhatalmazáson, részvételen, az egyéni, illetve 
közösségi felelısségvállaláson alapszik. Továbbá négy fı területen fejtik ki 
tevékenységüket: 

1. A foglalkoztatás és a társadalmi kohézió erısítése (dolgozói szövet-
kezetek, szociális szolgáltatásokat biztosító társadalmi vállalkozá-
sok). 

2. Szolidáris finanszírozás (szövetkezeti bankok és hitelszövetkezetek, 
mikrohitelezések, regionális pénzek). 

3. Méltányosság a termelıkkel, a fogyasztókkal és a természettel 
(közösségi alapú mezıgazdálkodás, kiskereskedelmi és fogyasztási 
szövetkezetek, méltányos kereskedelem). 

4. Fenntartható infrastruktúra (közösségi lakásépítés, infrastruktúra 
szövetkezetek). 

                                                
7 U.o. 41. o. 
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Centrum és periféria 
 

Ezen szervezetek célkitőzései a piacgazdaság feltételei között kialakult 
területi egyenlıtlenségek mentén jól osztályozhatóak. Mivel a globális 
kihívások nagytérségenként változó hangsúllyal jelennek meg, a gazdasági és 
társadalmi fejlettség regionális különbségei, eltérı szükségletei más és más 
stratégiát igényelnek. Így a centrum-periféria megosztottság szerinti vizs-
gálat – az alapcélok azonosságának felismerése mellett – az SSE megjelenési 
formáiban, tevékenységének körében és mélységében strukturális külön-
bözıségeket talál.  

A centrumban a jóléti állam intézményeinek a hanyatlása, a közszolgálta-
tások visszahúzódása a jellemzı, növekvı, strukturális munkanélküliség 
mellett. A SSE keretében így az évszázados demokratikus hagyományra épít-
ve a civilek próbálják pótolni az állam és a piac hiányosságait. Tevékenysé-
gük szerteágazó: a munkaerı szakmai átképzése (vállalkozó-képzés, munka-
erı-piaci szolgáltatások), új gazdasági területek feltárása, a szociális re-
integráció (egészségügyi biztosítás kiterjesztése), a hátrányos helyzetőek és 
speciális csoportok (kisebbségek, fogyatékkal élık, bevándorlók) számára 
nyújtott szolgáltatások. Az élelmezés kérdéskörében az egészséges táplálko-
zás és a fogyasztás visszafogása, racionalizálása a cél, míg az urbanizáció 
terén a környezetbarát lakhatás, a városi telepek megújítása, és a hajléktalan-
kérdés, illetve a szuburbanizáció és a reruralizáció jelenségköre. A környe-
zettel kapcsolatos célkitőzését a korábbi szennyezések ártalmatlanítása, az 
újrahasznosítás és az ökológiai lábnyom csökkentése jelentik, az energia-
hiányt pedig alternatív erıforrások bevonásával és takarékossággal kezeli. A 
kultúra terén speciális képzésekkel, a hagyományok újjáélesztésével és kö-
zösségépítéssel foglalkozik. A mezıgazdasági és kézmőves szövetkezeteket 
azok profitorientáltsága miatt nem tartják az SSE részének, így a centrum-
ban inkább a szociális tevékenységet látják benne, mintsem a gazdaságszer-
vezési eszközt. Ahogy G. Fekete fogalmaz: „Inkább a neo-liberális gazdaság 
kiegészítıje, mintsem annak alternatívája.”8 

A perifériákon egy állandósulni látszó tranzíciós problémával, a köz-
szolgáltatások korlátozott hozzáférhetıségének, sıt számos elemének hiá-
nyosságával szembesülünk. Alapvetı hiányosságok tapasztalhatók a jóléti 

                                                
8 U.o. 42. o. 



ÚJ SZEMLÉLETEK … 
______________________________________________________________________ 

 32 

állam szolgálatainak a terén, így az egészségügyben, oktatásban, vagy a 
közmővesítés terén. A szők foglalkoztatási potenciál miatt – az állami és a 
magánszektor gyengeségébıl fakadóan – nagyobb súllyal bír az informális 
gazdaság, így a formálisnak a munkaerı-felszívó hatása gyenge a munkaerı-
kínálathoz képest. Megoldásként az SSE a non-profit szektor és az önfoglal-
koztatás bıvítését ajánlja, amelyeken keresztül önsegítı akciókkal avatkozik 
bele az egészségügy, az oktatás, a munkapiac, de a gazdaság területén is a 
cserekereskedelmi vérkeringésbe. Tehát az SSE kísérletet tesz arra, hogy a 
non-profit szektor szereplıivel betörjön a hagyományos gazdaság terüle-
teire, és így vezesse vissza azokat a nagy gazdasági vérkeringésbe. A perifé-
riákon az urbanizáció kérdéskörében elsısorban a közmővesítéssel, egész-
séges hajlékok biztosításával, illetve a vidéki térségek kiürülésének problé-
májával foglalkozik. A környezettel kapcsolatosan a megelızésre, takaré-
kosságra és az erıforrások kivonásának megakadályozására koncentrál. Ez 
érvényes az energiával kapcsolatos problémákra is, amellett, hogy a kiter-
melt erıforrásokból származó jövedelmet elırelátó módon, a fenntartható-
ság nevében visszafektetné. A kultúra területén az iskoláztatásra, hálózatok 
építésére és a hagyományok ırzésére fordít figyelmet. 

 
Az SSE közpolitikai intézményesültsége  
 

Mint azt korábban megállapítottuk, az eltérı fejlıdési fázisú, fejlıdési 
pályájú és társadalmi változás fokán levı országokban az SSE – a helyi kihí-
vásokra érzékeny, reflexív módon - más és más jegyeket vesz fel. Más for-
mát ölt a tradicionális, a modern és a poszt-modern társadalmakban. Intéz-
ményesülésének legjobb példáját Kanadában, Quebec tartományban találjuk, 
ugyanis itt hivatalosan is az állami közpolitikák sorába emelkedett.9 Az egy-
séges európai gazdasági térben is a társadalmi vállalkozások egyre látha-
tóbbakká válnak, ez a fajta szervezeti forma növekedése töretlennek mutat-
kozik. Van ahol a világszervezetek ajánlásait figyelembe véve támogatják az 
SSE megerısödését, máshol azonban politikai konfliktusoktól tartva, 
visszafogják ezeket a mozgalmakat. A kormányok hozzáállása tehát változó, 

                                                
9 Bill n°27 : Social Economy Act (2013, október 10-tıl hatályos). A teljes szöveg itt: 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type
=5&file=2013C22A.PDF 



POZSONY J. CS.:  Az endogén stratégia… 
______________________________________________________________________ 

 33 

leginkább ideológia elkötelezettségük függvényében változik. Ennek elle-
nére az SSE helyet és forrást követel magának az Európai Unió fejlesztés-
politikájából, igaz a legnagyobb gondot még jelenleg is a társadalmi vállal-
kozás jogi státusa körüli rendezetlenség okozza. Gy. Fekete szerint miután a 
vállalkozási és foglalkoztatási politikákban történt ezen irányba mutató 
mérvadó intézkedés, az Unió intézményei, a tagállamok és a civil szféra 
együttmőködése közepette elkerülhetetlen, hogy az SSE a vidékfejlesztés 
terén is hangsúlyosan megjelenjen.  
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Sárosi-Blága Ágnes 
 

Helyi fejlesztési lehetıségek 
 
 

Az új vidékfejlesztési lehetıségekhez és feltételekhez minden térség 
másképp alkalmazkodik. A megvalósított projektek mennyisége, típusa nagy-
mértékben függ többek között az adott térség társadalomtörténeti, földrajzi 
körülményeitıl, illetve a vidékfejlesztésben érintett szereplıcsoportoktól.  

A továbbiakban észak-magyarországi esettanulmányok, illetve a téma 
szempontjából fontos szakirodalmi anyagok ismertetése révén olyan helyi 
fejlesztési lehetıségek, szempontok kerülnek bemutatásra, amelyek a térsé-
günkben még kevésbé ismert gyakorlatok, de az adott feltételek ismereté-
ben a késıbbiekben példaértékőek lehetnek a társadalomkutatók, a fejlesz-
tésekkel foglalkozó szakemberek, illetve a helyi közösség számára. 
 
A helyi értékek szerepe a társadalmi innovációban 
 

A társadalmi innováció fejlesztési modelljében a változások helyi erı-
forrásokra alapozva, az érintett lakosság bevonásával, részvételével történnek 
meg: tervek, célok, lehetséges útvonalak, megvalósítások stb. Az innováció 
feltétele ebben a modellben az emberi tıkébe való beruházás.   

Pankucsi Márta1 Cserehát település példáján keresztül tárgyalja a témát. 
Mivel ezen a településen folyamatosan csökken a lakosságszám, fontos 
kihívás a lakosságmegtartó erı, illetve vonzerı növelése. További fontos 
problémát jelent a település számára a cigányság arányának növekedése és 
az ezzel szorosan összefüggı mélyszegénység. Az emberi tıkével kapcsolat-
ban számos kérdést vet fel az egészségügyi állapot: életmód, lelki problé-
mák, magány, közösség.  

A településfejlesztésben az innovációs modell radikális ellentéte a 
modernizációs modell.  A modernizációs modell alapján a fejlıdés lineáris 
jellegő, így könnyen megállapítható, hogy egy ország, régió, vagy település a 
fejlıdés milyen szintjén áll. A fejlıdés feltétele ebben a modellben a sikeres 

                                                
1 Pankucsi Márta: Társadalmi innováció, a szegénység leküzdése és az emberi tıke. In: 

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, XII. évfolyam 2. szám, 2015.  
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példák követése és a külsı erıforrás. A fejlıdés modernizációs kulcsszavai: 
iparosodás, városiasodás, anyagi javak, technikai fejlıdés, GDP és hason-
lók, egyszóval a materiális tıke. A 20. századi történések (például világ-
háborúk, népirtások, totalitárius rendszerek, emberi devianciák, magányos-
ság, szegénység) megkérdıjelezik a modernizációs modell helyességét, 
amelynek alternatívájaként létrejött a társadalmi innováció modellje. Az 
innovációs modellben fontos erıforrás a kulturális és a társadalmi tıke. Itt 
nincs elıre meghatározott irány, biztos mérce. A társadalmi fejlıdés a tele-
pülések lakóinak részvételétıl, akaratától, elkötelezıdésétıl, a helyi erı-
forrásoktól függ. Helyi erıforrás a helyi tudás, az érintettek képességei, 
készségei, kompetenciái. A változás az érintett lakosság és a fejlesztı szak-
emberek szoros együttmőködésével, a lehetséges célok megválasztásával 
megy végbe. Sikerkritérium a konszenzus.  

1979-ben Theodore Schultz közgazdasági Nobel-díjat kapott az emberi 
tıkébe történı beruházásra vonatkozó elméletéért, tehát a felismerés, amely 
szerint ez fontos a gazdasági fejlıdésben, nem újszerő. Ennek ellenére a 
legtöbb településen nem fektetnek hangsúlyt az emberi tıkébe való beruhá-
zásra. Schultz szerint a szegénység csökkentésére irányuló hagyományos 
fejlesztési programokkal az a probléma, hogy jómódúak dolgozzák ki, akik 
helyzetükbıl adódóan rossz feltételezésekbıl indulnak ki. Éppen ezért 
javasolt a fejlesztési, felzárkóztatási programok helyi tudásra, helyi gyakor-
latra való alapozása. Például a meglévı készségek más területeken való 
hasznosítása.  

Pankucsi Márta Schultz (1979) elméletének további elemzése alapján 
arra a következtetésre jutott, hogy az általa vizsgált településen is érvényes, 
hogy a kívülrıl jövı fejlesztések sok esetben inkább ártanak a településnek, 
mintsem használnának. Mindezt az elmúlt 25 év során végbement fejlesz-
tések, befektetett pénzek és az elért eredmények alapján állítja. Kutatások 
igazolják, hogy az emberek akkor a legelégedetlenebbek az adott helyzetük-
kel, amikor új lehetıségek jelennek meg, és egy remélt jövıbeli állapot el-
éréséhez nem sikerül elırelépéseket tenni, vagy javakat szerezni. Éppen ezért 
az anyagi körülmények javítása helyett célszerőbb elıbb az emberek fejlı-
désébe, minıségébe beruházni. Schultz (1979) szerint a fejlettséget meg-
határozó tényezık a lakosságszám, a növekedés és fogyás dinamikája, de-
mográfiai összetétel, egészségügyi állapot, iskolázottság, kultúra, közössé-
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gek, valamint kapcsolati hálózatok. Fenntartható fejlıdést pedig az emberi 
tıkébe történı beruházás révén lehet elérni: egészségfejlesztés, oktatás és 
képzés, kutatások és fejlesztések. Az életminıség javítása nélkül, anyagi rá-
fordítással egyik országban, településen, vagy régióban sem lehet jelentıs, 
hosszú távú változást elérni.  

Schultz szerint a szegénység elıremozdítására a legmegfelelıbb mód-
szer a mezıgazdasági foglalkoztatás, mert azáltal lehet közelebb kerülni a 
családi önfenntartáshoz, illetve ez az a szektor, amelyben leghamarabb 
érzékelni lehet a munka eredményét, ami örömmel teli  és inspiráló lehet.  
 

A modern társadalmakba integrálódott rétegek, bérmunkások, alkalma-
zottak számára a munka a pénzszerzés eszköze, ami fáradtságos és unalmas. 
Kevesen tekintenek a munkára úgy, mint alkotó, örömmel végezhetı, ön-
kifejezı tevékenységre. Mivel a fejlesztésekkel foglalkozó szakemberek is 
ehhez a réteghez tartoznak, nem meglepı, hogy a projektek célcsoportjaira 
is úgy tekintenek, mint olyanokra, akik csupán a megélhetéshez szükséges 
anyagi javak beszerzése miatt hajlandóak munkát végezni. Pedig a munka 
másképp is értelmezhetı, eltérı motiváló szempontok figyelembevételével. 
A fejlesztıknek ezt a felismerést kellene figyelembe venniük a sikeres 
változások elérése érdekében.  

Több értékkutatás eredménye kimutatta, hogy a különféle társadalmi 
csoportok a munkával kapcsolatban nagyon eltérı elvárásokkal és elképze-
lésekkel rendelkeznek. Például a cigány származású, alacsony képzettségő 
emberek viszonyulása közelít az alkotó értelmiségiekéhez. Ez alapján a 
munka lehet önkifejezı, örömteli, alkotó.  A közép és alsó társadalmi cso-
portok pedig a munkához való viszonyulásokat illetıen az ipari társadal-
makra jellemzı, elidegenedett, unalmas munkatevékenységet végzik. 
  

Vallástól, térségtıl, kultúrától, társadalmi rétegtıl, családtól függıen 
eltérı kategóriák alapján észleljük a jelenségeket, embereket. Ezek a kate-
góriák olyan, a szocializáció során elsajátított értékek, szabályok és ismere-
tek rendszerét képezik, amelyek meghatározzák például a rosszhoz, a jóhoz, 
a munkához, a szórakozáshoz, emberekhez való viszonyunkat. Fejlesztési 
szempontból fontos figyelembe venni, hogy nagyon eltérhetnek egymástól 
a fejlesztı szakemberek, illetve a célcsoportok elképzelései. Max Weber sze-
rint mindennapi cselekedeteinket a fejünkben élı rendképhez igazítjuk, és 
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ezt a képet erısítjük meg a gyakorlatban. Ha eddigi életünk során mindig 
azt láttuk, hogy csak az boldogul, aki tisztességtelen eszközöket alkalmaz, 
akkor nehezen vesszük rá magunkat a tanulással, szorgalommal végzett, 
tisztességes munkára. 

Fejlesztések során rendszerint több pályázó vesz részt a projektekben, 
ezért nagyon fontos megismerni az eltérı álláspontok hátterét, és figyelem-
be venni az eltérésbıl adódó konfliktusok valószínőségét és sajátosságait. A 
tanulmány szerzıje szerint érdekes kérdés, hogy a fejlesztı szakemberek 
saját kategóriarendszerükben milyen jelentést tulajdonítanak az EU által tá-
mogatott projektek során használt „felzárkóztatás”, „fejlesztés”, „kohézió”, 
„integráció”, „antiszegregáció” kifejezéseknek. A tulajdonított jelentést ille-
tıen a fejlesztési programokon kívülállók véleménye is hatással lehet egy 
adott projektre és konfliktusokat okozhat. Például két olyan egymáshoz 
közel elhelyezkedı, hasonló gazdasági helyzetben levı település esetében, 
ahol az egyik részesül egy adott támogatásból, a másik meg nem. Konflik-
tusokat okozhat az is, ha egy adott célcsoporton belül, bizonyos szempon-
tok szerint néhányan nem vehetnek részt egy tevékenységben, képzésen.  

Nagyon fontos tehát, hogy a projektek közösségeknek szóljanak, helyi 
tudásra, lakossági részvételre alapozva legyenek kivitelezve és közös 
jelentéstartalmat generáljanak.  

Napjaink társadalmában több együttélési forma létezik. Az uralkodó, 
„politikailag korrekt” beszédmódban a különbözı csoportok együttélésé-
nek kizárólagos legitim módja az integráció.  Az integráció lényege, hogy a 
különbözı sajátosságokkal rendelkezı embercsoportok egyenrangú felek-
ként élnek egymás mellett, kommunikálva és együttmőködve. Nincs hierarchia, 
magasabb, vagy alacsonyabb fejlettségi szint. Az asszimiláció lényege ehhez 
képest az alacsony és magas szint elkülönítése, és az alacsony fejlettségi 
szinten lévı embercsoportok beolvadása a magasabb fejlettségi szinten 
lévık csoportjába. A szegregáció pedig azt jelenti, hogy felsıbbrendőségi 
tudatból, vagy épp szociokulturális sajátosságok figyelembevételébıl adó-
dóan bizonyos csoportok egymástól teljesen elkülönülnek, nem kommuni-
kálnak, nem mőködnek együtt. A társadalmi felzárkóztatás szempontjából 
szemügyre véve ezeket az együttélési formákat, azzal az ellentmondással 
szembesülünk, hogy a felzárkóztatási programok eleve egyenlıtlenséget és 
hierarchikus különbséget generálnak. Az integráció ehhez képest elviekben 



ÚJ SZEMLÉLETEK … 
______________________________________________________________________ 

 38 

az egyenrangúságról, kölcsönös elfogadásról, egymás tiszteletben tartásáról 
szól. A tanulmány szerzıje szerint ez egy valóságot elfedı megközelítés, mert 
a fejlesztés értelemszerően hordozza magában a fejlettebb, illetve fejletle-
nebb minısítéseket. Tehát együttmőködés helyett a fejletlenebb csoport 
asszimilációja, alkalmazkodása, felzárkózása történik a fejlettebb csoport-
hoz. A gyakorlatban ez folyamatos konfliktusforrást jelent, nem beszélve 
arról, hogy a fejlesztési programok gyakran egy kultúra régebbi, túlhaladott, 
vagy erısen vitatott életmódbeli állapotot kínálnak fel követésre: például 
„házitündér klubok”, „barkács szakkörök” cigány asszonyok és férfiak szá-
mára. Ezek a gyakorlatban inkább tekinthetı asszimilációs, és nem integrá-
ciós törekvéseknek. Ezek helyett innovatív tevékenységekre volna szükség, 
amelyek helyi értékekre és erıforrásokra alapozva, a célok helybeli meg-
választásával, a lakosság aktív részvételével valósulnak meg. Ennek a folya-
matnak a megkönnyítése érdekében egy egyetem, vagy regionális tudásköz-
pont a felismerésben, kommunikációban, együttmőködésen segíthet.  
 
Társadalmi vállalkozások 

Szőcsné Markovics Klára és Sasvári Péter2 tanulmányukban a szakiroda-
lom, illetve saját empirikus kutatás alapján vázolják fel a társadalmi vállal-
kozások alapítását és mőködését meghatározó, kihívást jelentı tényezıket.  

A társadalmi vállalkozások egyre fontosabb szerepet töltenek be az 
Európai Unió gazdaságában. Az EU aktív népességének 4,5%-át, több mint 
11 millió embert foglalkoztatnak és az Unió GDP-jének 10%-át állítják elı 
(Social Business Initiative 2011, 3).  

Ezeknek a vállalkozásoknak a jelentıségét az adja, hogy miközben 
piaci igényeket elégítenek ki, valamilyen súlyos társadalmi probléma enyhí-
téséhez is hozzájárulnak.  

A társadalmi vállalkozás fogalmának az erre vonatkozó, széleskörő 
szakirodalom megléte ellenére nincs egy egységes, világszerte érvényes definí-
ciója. A társadalmi vállalkozó és a társadalmi vállalkozás fogalma az 1960-as, 
1970-es években jelent meg elıször és meghatározását földrészenként más 

                                                
2 Szőcsné Markovics Klára – Sasvári Péter: A társadalmi vállalkozások mőködését akadá-

lyozó tényezık, különös tekintettel a finanszírozási nehézségekre. In: Észak-magyar-
országi Stratégiai Füzetek, XII. évfolyam 2. szám, 2015.  
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nézıpontokból közelítik meg. Az Egyesült Államokban három megközelí-
tés terjedt el: a társadalmi vállalkozás non-profit vállalkozás, non-profit 
szervezetek jövedelemszerzı eszköze, vagy a társadalmi (szociális) hatások-
ra helyez nagy hangsúlyt. Ausztrál meghatározások az amerikaiakhoz képest 
a vállalkozás értékeinek bemutatására helyeznek nagy hangsúlyt, például a 
piaci elvekre, a vállalkozó szellemre, a profitra.  

Az Európai Unió 2011-ben kiadott Social Business Initiative intézkedés-
csomagjának meghatározása alapján a társadalmi vállalkozások a közösség 
érdekeit szolgálják és nem a profitmaximalizálás a fı céljuk. Továbbá az 
alkalmazott módszerek, termékek és szolgáltatások tekintetében innovatí-
vak és munkalehetıséget adnak a társadalom kirekesztett embercsoportjai 
számára. Ezt az irányvonalat a gyakorlati tapasztalatok alapján az EU-n 
belül sem alkalmazzák egységesen. Az Egyesült Királyság meghatározása az 
Európai Unióéhoz hasonló, azzal az eltéréssel, hogy hangsúlyozza a haszon 
elérésének fontosságát.  

A társadalmi vállalkozások összességében valahol a profitorientált és a 
non-profit vállalatok között helyezkednek el: profitra törekednek, de azt 
egy bizonyos társadalmi probléma megoldásába, enyhítésébe, illetve a vállal-
kozás fenntartásába fektetik be.  
 

Az idézett tanulmány alapján nagyon sok nemzetközi és hazai szerzı 
egyetért abban, hogy a mőködést nehezítı tényezık közé tartozik a jogi és 
szabályozási környezet hiánya, a szaktudás, a finanszírozási nehézségek, 
partnerség hiánya, erıforráshiány, a minıségbiztosítás, verseny, tudatosság, 
technológia és így tovább. A tanulmány szerzıi a szakirodalomi elemzés 
után félig strukturált interjúk révén kutatták a témát hazai viszonylatban. A 
kutatást nehezítı tényezık közé tartozott, hogy a magyarországi jogszabá-
lyok szerint nem létezik társadalmi vállalkozás, és mivel maga a fogalom 
sem egyértelmően definiált, a kutatók megítélésére volt bízva, hogy melyik 
vállalkozást tekintik társadalminak.  

A 13 hasznosítható interjú, illetve az irodalomkutatás eredményei alap-
ján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a társadalmi vállalko-
zások mőködését jelentıs mértékben nehezíti a pénzügyi forrásokhoz való 
hozzáférés hiánya, vagy problémás jellege.  

A tanulmány további részében a szerzık olyan lehetıségeket vázolnak 
fel, amelyek enyhíthetik a társadalmi vállalkozások ilyen jellegő problémáit. 
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Mivel ezek a vállalkozások valamilyen társadalmi probléma enyhítéséhez is 
hozzájárulnak, fontos lehetıséget jelent számukra, hogy a hagyományosnak 
mondható források mellett más eszközök is elérhetıek számukra. Hagyo-
mányos forrás alatt a profitorientált gazdasági vállalkozók számára elérhetı 
források érthetıek, mint például a banki hitel, adózott nyereség, tulajdonosi 
tıkejuttatás stb.  

Ezeken kívül a társadalmi vállalkozások számára elérhetı a szakmai, 
vagy pénzügyi befektetıi partnerség kialakításának lehetısége. Szakmai be-
fektetı esetén a szakmai kompetencia és tapasztalat hozzájárulhat a társadalmi 
vállalkozás sikerességéhez. Ehhez képest a pénzügyi befektetı nem rendel-
kezik a vállalkozás profiljának megfelelı szakmai tudással és a befektetett 
pénzösszeg függvényében rövid idın belül jövedelmezıséget vár el, aminek 
az a hátránya, hogy háttérbe szorulhatnak a vállalkozás hosszú távú céljai.   

Egy mási finanszírozási lehetıség a patient capital („türelmes tıke”, 
„türelmes finanszírozás”). Ez egy hosszú idıtartamú finanszírozási forma, 
amelynek lényege, hogy úttörı támogatók induló vállalkozásokba fektetnek be 
a társadalmi haszon növelése érdekében. Ennek elınye az, hogy hosszú távú 
pénzügyi forrást jelent a társadalmi vállalkozások számára, illetve ezzel párhu-
zamosan a befektetık nem csak anyagi jellegő segítséget nyújtanak. A „patient 
capital” hátránya, hogy a befektetı beleszólhat a vállalkozás mőködésébe.  

Egy harmadik elérhetı finanszírozási forma a támogatás. Mivel a 
társadalmi vállalkozások közösségi, társadalmi problémákat enyhítenek, szá-
mos vissza nem térítendı támogatás (állami és uniós) érhetı el a számukra. 
Az ilyen jellegő támogatások elınye, hogy fedezik a költségeket mindaddig, 
amíg a tevékenységbıl nem származik árbevétel. Hátrányt jelent, hogy ezek 
a támogatások rövid idıtartamra szólnak és általában utófinanszírozás for-
májában lehet hozzájuk jutni. Tehát nem lehet teljes mértékben erre a 
forrásra építeni. Magyarországon az állami és uniós támogatások elterjedtek.  

Az Európai Bizottság 2013-ban készített tervet „Kezdeményezés a tár-
sadalmi vállalkozásért” címmel, amely több javaslatot tartalmaz társadalmi 
vállalkozások támogatására: 90 millió eurós pénzügyi alapból ösztönzi a 
magánszektorból származó pénzügyi forrásbevonást. A Bizottság továbbá fel-
ismerte, hogy a társadalmi vállalkozások indításának egyik akadálya a mikro-
hitelhez való hozzáférés hiánya, ezért 2014-ben, a „társadalmi változás és 
innováció” program részeként 92 millió eurós költségvetést javasolt. A mikro-
hitelhez való hozzáférés megkönnyítése mellett ezek az intézkedések között 
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szerepelt az is, hogy 2014-tıl a társadalmi vállalkozásokat részesítsék elıny-
ben az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális 
Alap (ESZA) támogatási programjaiban. A forráshoz jutás további könnyítését 
jelenti az „Európai Társadalmi Vállalkozási Alapok” védjegy létrehozása, ame-
lyet olyan befektetık használhatnak, akik tıkéjük 70%-át fektetik társadalmi 
vállalkozásokba. Továbbá 2014-2020 periódusban a társadalmi vállalkozá-
sok támogatása több program prioritásai között is szerepel. Például a Gaz-
daságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. és 8. prioritása között.  
 

Összességében a társadalmi vállalkozások a profitorientált és a non-
profit vállalatoktól is különböznek, mert profitjukat egy társadalmi prob-
léma megoldására használják fel és az elért nyereségük egy jelentıs részét 
visszafordítják a vállalkozásba. Annak ellenére, hogy a társadalmi vállalko-
zásoknak jelentıs szakirodalma van, nem alakult ki a fogalomra egységes 
meghatározás. Az elméleti és gyakorlati szakemberek számos, a társadalmi 
vállalkozások mőködését akadályozó tényezıket említenek meg, amelyek a 
földrajzi elhelyezkedéstıl függetlenül évtizedek óta fennállnak. Ilyenek pél-
dául a szakképzettség, finanszírozási problémák. Hazai társadalmi vállalko-
zások nehézségeire irányulva 2015 nyarán készítettek felmérést félig struk-
turált interjúk segítségével. Az interjúalanyok többsége legnagyobb problé-
mának a finanszírozási forrásokhoz való nehéz hozzáférést emelte ki. A ta-
nulmány továbbá a hagyományos finanszírozási formák mellett elérhetı pénz-
ügyi eszközöket tekinti át, az elınyök és hátrányok figyelembevételével.  
 
Smart Local Community kezdeményezések lehetıségei3 
 

Az urbanizáció és a problémák új, innovatív megoldása egyre inkább 
elterjedtté tette a Smart city alkalmazások elterjedését a világ nagyvárosai-
ban. Az idézett tanulmány a koncepció lényegét, illetve a modell vidéki 
környezetbe való bevezetésének feltételeit vázolja fel röviden a csereháti, 
mintaterületek példáján keresztül. A tanulmány célja a települések jellem-
zése a SMART mutató segítségével, illetve a már mőködı és potenciálisan 
bevezethetı alkalmazások bemutatása.  

                                                
3 Nagy Zoltán – Tóth Géza – Péter Zsolt – Szendi Dóra – Pál Zsolt – Leskó Anett – 

Tóthné Kiss Anett: Smart Local Community kezdeményezések lehetıségei vidéki 
térségekben – BorsodAbaúj-Zemplén megye három járásának példáján. In: Észak-
magyarországi Stratégiai Füzetek, XII. évfolyam 2. szám, 2015.  
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A smart city koncepció az 1980-as és ’90-es években jelent meg elıször 
a szakirodalomban az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
elterjedése következtében. A 2000-es években az Internet elterjedése lehe-
tıvé tette, hogy a városok egyre több elektronikus szolgáltatást vezessenek 
be. Például e-kormányzás, e-oktatás. A smart city kifejezés tartalma nem 
egységes, sok az egyedi, egymástól nagyon eltérı megoldás. A definíciók is 
sokfélék: egy része az IKT szerepét helyezi elıtérbe, mások az infrastruktú-
rák integrálását, a szolgáltatások maximalizálását, az üzleti infrastruktúrát, az 
IKT és más szervezési és tervezési megoldások kombinálását, a bürokráciát, 
a hatékonyságot, vagy a fenntarthatóságot. A felsorolt jellemzıkre a leg-
elterjedtebb smart city mellett nagyon sok más megnevezés létezik: például 
az intelligens város, tehetséges város, hálózatos város, digitális város, öko-
város stb. A smart city projektek száma folyamatosan nı világszerte. Össze-
tettségüket és színvonalukat azonban nagymértékben meghatározzák az 
adott város lehetıségei. Néhány, a smart technológiákat magas szinten alkal-
mazó város a Fast Company 2013-as felmérése szerint: Európában például 
Koppenhága, Amszterdam, Észak-Amerikában Seattle, New York, vagy Latin-
Amerikában Mexikóváros, Buenos Aires. Európában a legtöbb smart citynek 
nevezett város az Egyesült Királyságban, Spanyol- és Olaszországban van.  

Az Európai Unió dokumentumaiban is egyre gyakrabban jelenik meg 
ez a kifejezés, amelyet többféleképpen határoltak le. Az European Smart 
Cities Initiative 2011-ben három fontos tényezıt emelt ki az ilyen városok-
kal kapcsoltban: környezetbarát technológiák, IKT technológiák menedzs-
ment eszközként való alkalmazása, fenntartható fejlıdés. A Bizottság 2011-es 
megfogalmazása pedig már gazdasági szempontokat is kiemel. 2013-ban 
pedig a Smart Cities and Communities tanulmány a városi vezetık, innova-
tív vállalkozások, politikusok, kutatók és a civil társadalom együttmőkö-
désének fontosságát emeli ki.  

Magyarországon az MTA közremőködésével megjelent vizsgálat, az 
IBM Smart City kezdeményezés értelmezésében az okos város olyan tele-
pülés, amely innovatív módon használja a technológiai lehetıségeket, a 
fenntartható és diverzifikált városi környezet kialakítása érdekében. Továb-
bá fontosnak tartja az emberi tıkébe, kommunikációs infrastruktúrába való 
befektetést és a természeti erıforrások okos kezelését.  

A tanulmány szerzıi kutatásuk során smart city gyakorlatokat vizsgál-
tak meg az IBM módszertana alapján. Jelen tanulmány a kutatás ered-
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ményeire alapozva mutat be rurális területeken is mőködıképes, európai 
projekteket.  
 

A Finnországban található Ruhtinasalmi településen például a népesség-
szám csökkenésének elkerülése, a képzett munkaerı vonzása és a szabadidı 
igényes eltöltése érdekében 150.000 Euro költségvetéső okos település progra-
mot indítottak: szolgáltató központok fejlesztése, infrastrukturális fejlesztések, 
bio-energia ötletek fejlesztése, turisztikai fejlesztések (Európai Bizottság, 2015.) 
 

Az észak-Rajna vidékén található Grieth német kistelepülésen a „Smart-
Villages” projekt a multifunkcionális „falubolt” kialakítására, az internet-
hálózat és a közlekedés, a tömegközlekedés fejlesztésére irányul elsısorban. 
A projekt gondozója a Rhein-Waal egyetem.  
 

A Frauenhofer Intézet által vezetett „Smart Rural Areas” projekt célja 
a vidéki térségek okossá tétele. Ennek érdekében IT eszközök segítségével 
fejlesztik az agrárium, egészségügy, mobilitás és infrastruktúra, energia terü-
leteket. Például okos alkalmazás révén a gépjármővek egymással és a szer-
vízzel való kommunikálása, parkolóhelyek megtalálásának megkönnyítése, a 
közlekedési dugók, akadályok, balesetek jelzése. Érdekes lehetıség a mo-
dern gyógyszer technológiában okos szenzorok alkalmazása a betegségek 
elıfordulásának jelzésére (például szívinfarktus).  
 

A KombiBus Uckermark a Mecklenburg-Elı-Pomeránia tartományban 
mőködı megoldás 2012 óta. Magába foglalja például személyek és termé-
kek egyidejő szállítását, tanácsadást, közösségi információk továbbítását IT 
alkalmazásokkal, felhı alapú oktatási rendszereket vidéki térségekben, 
energiaellátás összekapcsolását, „tele”- egészségügyet.  
  

A továbbiakban a tanulmány a SMART mutató települési szintő elemzé-
sét mutatja be. A vizsgált csereháti térségben a smart alkalmazások beveze-
tésének lehetıségeit Lados (2011) nyomán a szerzık is hét alrendszerben 
vizsgálták: kommunikáció, üzleti élet, közlekedés, energia, vízgazdálkodás, 
emberek, városi szolgáltatások. Habár a Smart city koncepció elsısorban 
nagyvárosi térben alkalmazható, a szerzık célja, hogy rurális térségben is 
megvizsgálják az alapfeltételeket és általános tendenciákra hívják fel a 
figyelmet. A hat alrendszer 36 mutatójának vizsgálata alapján a SMART 
index súlyozott átlaga a vidéki átlag 67%-a. Van egy település (Csenyéte), 
ahol az index értéke nem éri el a 20%-ot, és egy (Teresztenye), ahol meg-
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haladja a 100%-ot. A vizsgált térségben 41 település van, ahol az index nem 
éri el az 50%-ot és 56 esetében az index 50-100% közötti. Az index alaku-
lását a városi és az üzleti alrendszer befolyásolta leginkább.  

A koncepció alrendszerének bevezetésének alapjait illetıen a térség a 
vidéki átlagtól jelentısen elmarad, fıleg az üzleti és városi alrendszerben. A 
legkedvezıbb helyzetben az ember alrendszer van, ezért a Smart 
alkalmazások bevezetése ezen a területen lehet eredményes.  
 

A településvezetıkkel, szakértı alkalmazottakkal, térségi hallgatókkal 
folytatott interjúk és fókuszcsoportos interjúk eredményei megvalósult 
smart city projektekrıl adtak információkat. Ilyenek például Miskolc eseté-
ben az intelligens utas tájékoztató rendszer, a „zöld nyíl” villamos projekt, 
vagy a közszolgáltatások és a turisztika területén elért eredmények. További 
fejlesztésekre kínál lehetıséget a Lechner Tudásközpont felügyelete alá 
tartozó Modern Városok Program keretében elkülönített 3,6 milliárd Forint 
fejlesztési forrás Smart city megoldásokra. Miskolc így fontos Smart city 
pilot lehet a továbbiakban.  

Vidéken megvalósítható smart city projektekre a városi szakértık a 
térfigyelı rendszerek kialakítását, utas tájékoztatást, turisztikai applikációkat 
(pl. digitális okos térkép), közterületi hibabejelentı rendszerek alkalmazását, 
adatösszekötı rendszerek és energiatermelı közösségek kialakítását emelték 
ki. Cserehát településein kevés ilyen jellegő fejlesztés valósult meg. A leg-
gyakoribb Smart city megoldás az adok-veszek alkalmazások, amelyek 
közösségi virtuális piacként mőködnek a Facebook keretében. Továbbá 
kiemelhetı a napkollektorok használata a szociális étkezde és az óvoda 
épületén, a Szikszó városában szennyvízrendszerbe beépített GSM kártya, 
amely jelzi, ha valahol elromlott az átemelı szivattyú. Szintén ezen a telepü-
lésen mőködik elektromos autó, illetve munkaállomás call center jelleggel. 
Szendrı településen van térfigyelı rendszer, illetve országos szintő felhı-
alkalmazást használnak 1 éve a költségvetési program nyomon követésére.  

A településeken továbbá az informatikai eszközök rendelkezésre állása 
az önkormányzatok szintjén kielégítı. Az internet mindenhol elérhetı. Az 
informatikai eszközök használata korcsoportonként eltérı.  

A kistelepüléseken a smart projektek kezdeményezıi általában az 
önkormányzatok, fıleg ha nem magas az alkalmazottak átlagéletkora. A 
civil szervezetek partnersége nem jellemzı.   
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Vállalkozások csak középvárosokban jelenhetnek meg kezdeményezı-
ként, de a visszajelzések alapján ebben a rétegben is van igény okos meg-
oldásokra. A települések lakosai az ilyen jellegő fejlesztések megvalósítását 
pályázati, fıként uniós forrásokból képzelik el, mert az önkormányzatok 
nem rendelkeznek nagy forrásokkal. A megvalósítás kizárólag összefogás 
révén történhet, amelyben politikai és tudásbeli akadályok is felmerülhet-
nek. Összefogásra jó példa a Boldva környékén a História völgy turisztikai 
kezdeményezés.  

A fejlesztések megvalósítását a megkérdezettek véleménye szerint 
segítheti a települések közötti együttmőködés, a vidéken maradt értelmiség, 
illetve az életkor és a képzettségi szint.  

A megvalósult, jól mőködı kezdeményezések hozzájárulhatnak a lakosság 
életminıségének javulásához. Az alkalmazások használatához szükséges tu-
dás megszerzését szakemberek bevonásával lehet elérni. Például helyi rend-
szergazdák, vagy diplomások, akik rendelkeznek a fejlesztésekhez szükséges 
szakértelemmel.  
 

A szakirodalom és a jó gyakorlatok elemzése alapján a tanulmány 
szerzıi modellt állítottak fel a Smart city alkalmazások kistérségi bevezeté-
sével kapcsolatban. A modell esetében elsı lépés a makro környezet elemzése: 
GDP, munkanélküliségi adatok, demográfiai adatok, vállalkozási hajlandó-
ság, a táj jellemzıi, politikai stabilitás, infrastrukturális és technológiai kör-
nyezet. A környezet feltérképezése után két területre kell figyelni, az 
értékekre, illetve a térség problémáira. A Csereháti térség esetében például 
legfıbb érték a természeti és táji adottságok, a megyei és járás szintő együtt-
mőködések megléte, pályázati tapasztalat, a hagyományok, valamint az erıs 
térségi identitás. Fontosabb probléma pedig az elöregedés, a munkanélküli-
ség, kirekesztettség, rossz közlekedési helyzet, romló közbiztonság, pazarló 
erıforrás felhasználás, szakemberek (részleges) hiánya, hiányos/nehezen 
elérhetı közszolgáltatások.  

Az értékek és a problémák feltérképezése után következı lépés az in-
formációs és kommunikációs technológiák révén erısíthetı értékek, illetve 
a szintén ezekkel az eszközökkel orvosolható problémák kiválasztása. 
Ezután egyedi modellek megalkotása cselekvési és megvalósítási ütemterv, 
illetve a szükséges erıforrások megjelölésével. Fontos, hogy olyan modelle-
ket dolgozzunk ki, amelyek megvalósíthatóak és fenntarthatóak. A Cserehát 
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térségben végzett felmérések szerint a szükséges humánerıforrás hiánya 
miatt a megvalósításokat külsı szakemberekre kell bízni a helyi szereplık 
aktív részvételével. Ehhez hasonlóan az anyagi forrást is kívülrıl jövı 
támogatások, pályázatok révén lehet elıteremteni. Ebben az esetben elkép-
zelhetı helyi vállalkozók támogatása is. A programok megvalósítása során 
fontos a tájékoztatás, bemutatás, oktatás. Nagyon fontos, hogy a megvaló-
sítások helyi igényekre alapuljanak, ugyanis az alkalmazások csak ebben az 
esetben lesznek fenntarthatóak és továbbfejleszthetıek.  
 

A tanulmány összességében a smart city fogalom kialakulását és 
gyakorlati alkalmazásának elterjedését vázolta fel, figyelembe véve a kis-
térségi szintő alkalmazás lehetıségét. Továbbá nemzetközi és hazai példá-
kat mutatott be és a szekunder adatokra támaszkodó vizsgálat során létre-
hozott SMART mutató alapján tárgyalta a bevezethetıség lehetıségeit és 
problémáit magyarországi rurális mintatérségben. Arra a következtetésre 
jutottak, hogy a fejlesztések bevezetésére a legkedvezıbb képet az ember 
alrendszer mutatja. A primer adatelemzés során az interjúk és fókusz-
csoportos megkérdezések alapján az a következtetés vonható le, hogy 
Miskolc példájához viszonyítva a térség településein viszonylag kevés okos 
alkalmazás mőködik. Az ötletek alapján ebben a térségben olyan alkalma-
zások bevezetésére van lehetıség, mint az intelligens térfigyelı rendszerek, 
turisztikai okos alkalmazások, tömegközlekedési eszközök mobil alkalma-
zással történı valós idejő nyomon követése, felhı alapú oktatási rendsze-
rek, vagy a smart grid és smart metering rendszerének kifejlesztése. 
 
A rövid ellátási lánc4 
 

A rövid ellátási lánc a 2015-2020-as támogatási idıszakban a Vidékfej-
lesztési Operatív Program kiemelt programja. Olajos-Szilágyi (2015) eset-
tanulmánya a Társadalmi Mobilitás Kutatómőhelyben végzett kutatások 
eredményeire alapul. Ezek a kutatások a Csereháti térség településein az 
önkormányzatok által koordinált rövid ellátási láncok kialakítására, illetve 
egy másik típusú rövid ellátási lánc létrehozásában az agrárkamara szerve-

                                                
4 Olajos István – Szilágyi János Ede: A rövid ellátási lánc-, mint a támogatott felzárkóztatás 

esélye Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hátrányos helyzető kistérségeiben. In: Észak-
magyarországi Stratégiai Füzetek, XII. évfolyam 2. szám, 2015. 
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zési szerepének elemzésére irányultak 2015. július-október idıszakban. Fı 
kutatási kérdés, hogy hogyan lehet kikerülni az elmaradott régió és a 
hátrányos helyzető kistérség szerepébıl. A kutatók arra a következtetésre 
jutottak, hogy a helyi termékek marketingje mellett a rövid ellátási láncok 
szervezése fontos eszköz lehet. Például az önkormányzat saját ellátórend-
szere, amelyben saját mezıgazdasági területeket mővelnek meg helyi 
munkásokkal és a termékeket a helyi közétkeztetésben hasznosítják, vagy az 
agrárkamarák által szervezett helyi termékpiacok kialakítása.  
 

Önkormányzatok rövid ellátási láncainak kialakítására a vizsgált térség-
ben a mezıgazdasági START munkaprogram ad lehetıséget, ugyanis fon-
tos szerephez jutottak az önkormányzatok tulajdonában levı, illetve a fel-
hagyott földterületek, valamint a közfoglalkoztatás. A START munkaprog-
ram mezıgazdasági, helyi sajátosságokra épül és lehetıséget biztosít az 
álláskeresık és a szociális segélyre nem jogosult álláskeresık közfoglalkoz-
tatására. A program, jellegétıl és a támogatás elızményeitıl függıen to-
vább bıvíthetı új termékekkel, tevékenységekkel, földterületekkel, beruhá-
zásokkal. A mezıgazdasági jellegő programokba kötelezı bevonni mezı-
gazdasági szakembereket, ám fontos tudni, hogy ennek költségét csak akkor 
lehet a támogatás keretén belül elszámolni, amennyiben a szakember egy-
ben közfoglalkoztatott is, de erre kevés az esély.  

Mezıgazdasági mintaprogramok megszervezésének több formája 
lehetséges: szervezheti maga az önkormányzat, az önkormányzat költség-
vetési szerve, megbízott gazdálkodó szervezet, vagy szociális szövetkezet. A 
négy lehetıség közül többnyire kistelepülések esetében jellemzı az, hogy a 
programot maga az önkormányzat szervezi meg. Ebben az esetben saját 
tulajdonú vagy bérelt földterületeken zajlik a tevékenység, ami a program 
mőködése szempontjából a legegyszerőbb eljárásnak minısül. Más esetben 
felmerül a jogszerő földhasználat kérdése, ami a támogatási forma miatt ko-
moly problémákat jelenthet. Jogszerően csak a szociális szövetkezeteknek 
van lehetısége arra, hogy megszerezzék az állami illetve önkormányzati 
tulajdonú földek használati jogát. A tanulmány szerzıi szerint ezt az ön-
kormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezetek számára is lehetıvé kellene tenni, mert ez sok 
település esetében problémát jelent a mezıgazdasági program elindítását 
illetıen.  
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Mivel a vidéki Magyarország legnagyobb problémája a munkanélküli-
ség és az elnéptelenedés, a közfoglalkoztatás egyre fontosabb szerepet kap. 
A probléma tartós megoldására azonban csak hosszútávon mőködı családi 
gazdasági modellek kialakítása révén lehet számítani. A 2014-2020-as perió-
dusra vonatkozó Vidékfejlesztési Program Rövid Ellátási Lánc Tematikus 
Alprogramját (REL) tanulmányozva a szerzık két fontos pontot emelnek 
ki: a mezıgazdasági munkaprogramok termékei a közellátásban hasznosít-
hatóak, illetve a program segíti a bevont közfoglalkoztatottak kistermelıvé 
válását, a termelık bekapcsolását a helyi termelıi piac értékesítési láncába 
és a szociális ellátások rendszerébe.  

A gyakorlatban a mezıgazdasági programokban megtermelt javak 
hasznosítása lényeges kihívást jelent a települések számára. A kistelepülések 
számára abból a szempontból jelent kihívást, hogy általában nem rendelkez-
nek intézménnyel, vagy fızıkonyhával, ahol a termékeket értékesíteni le-
hetne. Erre az esetre példa a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 253 lakos 
Abod község, amely az elvándorlás és a kis születésszám miatt nagyon gyor-
san öregszik és emiatt nem tudja mőködtetni a hazai forrásokból felújított 
közkonyhát. Itt a mezıgazdasági program keretén belül 2015-ben 15 fıt 
foglalkoztattak és burgonyát, zabot, vöröshagymát, babot, karalábét, borsót, 
paradicsomot, paprikát, sárgarépát, petrezselymet, uborkát és káposztát 
termeltek. Az értékesítés a fızıkonyha illetve ilyen termékeket árusító üzlet 
hiánya miatt vált problémássá. Az önkormányzat végül az áru egy részét a 
lakosság körében értékesítette, másik részét pedig támogatásként juttatta el 
a rászoruló lakossághoz. Ez nevezhetı a közvetlen, rövid ellátási láncnak.  

A nagyobb települések az értékesítést illetıen más jellegő problémákkal 
szembesülhetnek. Például Edelény városában két intézményi konyha van, 
ami ellátja a köznevelési intézményeket, valamint az öregotthont, azonban 
az értékesítést illetıen bonyodalmat jelent, hogy a mezıgazdasági munka-
programot az Önkormányzat tulajdonában álló Nonprofit Kft. szervezi 
meg, és 1200 adag/napos konyha esetében közbeszerzési elıírások miatt a 
Kft. nem szállíthatja be közvetlenül az általa megtermelt zöldségeket. To-
vábbi problémát jelent, hogy a közétkeztetésben is elterjedt a kereskedelmi 
láncokból való beszerzés, mivel így alacsonyabb áron és egyszerőbben el-
érhetıek a termékek. A helyi Kft. csak idıszakosan tudja szállítani a termé-
keket. Rendszeres szállításhoz tartósítás bevezetésére, raktározási kapacitás 
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kiépítésére volna szükség. Ennek ellenére önkormányzati és helyi szinten is 
erıs igény van a helyi termelık preferálására.  
 

Összességében a program akkor lehet hosszútávon sikeres, ha a csalá-
dok önfenntartását és a kistermelıvé válást eredményezi. Ebben a modell-
ben fontos, hogy az önkormányzatok integrátori szerepet vállaljanak fel. A 
termékek értékesítésére fontos javaslat a „Minden Gyerek Lakjon Jól” prog-
rammal való összekapcsolás, vagy szociális boltok beindítása, ami a szegé-
nyek számára alternatívát jelenthetnek az alapélelmiszerek beszerzésére. A 
program hosszú távú mőködéséhez elszántság, idı, energia és felelıs 
vezetés és együttmőködések kialakítása szükséges. Fontos továbbá az ön-
kormányzat földjeinek megırzése a mozgástér bıvülése érdekében.  
 

Fontos figyelni arra, hogy az elkövetkezıkben Kormányzati prioritás a 
szociális szövetkezetek kialakítása, amelyeknek célja az, hogy helyi adottsá-
gokra és önszervezıdésre épülve orvosolják a munkaerıpiaci problémákat. 
Az önkormányzatok által létrehozható szociális szövetkezetek alapítását 
létezı Törvényjavaslat (T/3788.) gyorsíthatja fel, viszont problémát jelent-
het, hogy társadalomtörténeti elızmények miatt sokan tartanak a Szövetke-
zeti tagságtól.  

A tanulmány következı fontos javaslata, hogy célszerő lenne az önkor-
mányzat tulajdonában levı Kft.-k számára biztosítani a használati jog lehe-
tıségét, a szociális szövetkezetekhez hasonlóan. Ez azért volna jó megol-
dás, mert a szociális szövetkezetek kevésbé preferáltak a településvezetés ál-
tal. Konkrét javaslat: „Edelényi Szociális Farm Nonprofit Kft.” létrehozása, 
amelynek földhasználati joga volna és több feladatkör mellett a Szent János 
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképzı Iskola szakközépiskolai oktatás 
keretében esetlegesen létrehozható mezıgazdasági szakirány számára bizto-
sítaná a tangazdaságot. A tanulmány szerzıi szerint Edelény településen 
minden adott ahhoz, hogy térségi szerepkört ellátó Kft.-t létrehozzon.  
 

Rövid ellátási lánc létrehozásában nem csak közszereplık játszhatnak 
fontos szerepet, hanem az agrárium fejlesztését elısegítı köztestületek, 
Agrár-és Vidékfejlesztési Kamarák is. A megye agrárfejlesztésének szem-
pontjából integrálható tevékenységek feltérképezése után az ellátási lánco-
kat úgy kell létrehozni, hogy illeszkedjenek az adott térség, vagy megye 
termelıi hagyományához. Egy következı lépés, ami az agrárkamara közve-
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títésével eredményes lehet az a rövid ellátási láncot alapító vállalkozások 
kiválasztása. Itt nagyon lényegesek a személyes és üzleti kapcsolatok, illetve 
az, hogy a térségben ne legyen más kis- és középvállalkozás, amelynek a 
rövid ellátási lánc konkurenciát okozna.  

Fontos továbbá az, hogy a kamarának lényeges szerepe van a fogyasz-
tói szokások vizsgálatában, amely sokat segíthet a kialakuló vállalkozásoknak 
a termékek értékesítésében. Az agrárkamarák a pályázatok során is fontos 
segítséget nyújthatnak.   
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II. 
MARKETING – IMÁZS – ESEMÉNY-

MENEDZSMENT: A HELYI FEJLESZTÉS 
ÚJ LEHETİSÉGEI 

 

Az elmúlt években a globalizáció következtében beinduló gazdasági 
átstrukturálódási folyamatok elıtérbe helyezték a marketing stratégiákat, 
amelyek lényeges szerepet játszanak a vidéki térségek egyediségének megjele-
nítésében. A vidékfejlesztési szakirodalom, illetve a sikeres térségi példák is 
arra utalnak, hogy a helymarketing és a helyi gazdasági fejlıdés szoros kap-
csolatban állnak egymással. Ez a felismerés fokozatosan teret nyer térsé-
günkben is, egyre több településfejlesztési stratégia fontos elemét képezi.  

A helymarketing olyan szemlélet és módszertan, amely a kívülrıl 
irányított vidékfejlesztési szemlélettel ellentétben az endogén vidékfejlesztés 
egyik kulcseleme lehet: megerısítheti a helyi identitásokat, közösségeket, 
illetve a kifelé és befelé irányuló kommunikáció, a külsı és belsı tényezık 
együttes figyelembevételével hozzájárulhat a helyi erıforrások felismerésé-
hez, számbavételéhez és kiaknázásához. Ennek ellenére a gyakorlatban azt 
láthatjuk, hogy kevés településen végeznek célirányosan lokális léptékő 
marketingtevékenységet, illetve nem használják ki kellıképpen az ebben 
rejlı lehetıségeket.   

Jelen fejezet célja, hogy a témához kapcsolódó szakirodalmi anyagok 
mentén ismertesse a településmarketingben, az imázsban, illetve az esemény-
menedzsmentben rejlı vidékfejlesztési lehetıségeket, továbbá felhívja a 
figyelmet a vidéki térségekben rejlı belsı erıforrásokra. 
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Székely Kinga Katalin 

 

Marketing – imázs – eseménymenedzsment:  
a helyi fejlesztés új lehetıségei 

 

1. Marketingorientált vidékfejlesztés 

A profit és non-profit szektorban már hosszú ideje elfogadott szem-
lélet a marketingorientált termékfejlesztés, melynek alapja a vevıorientáció, 
a célcsoportok igényeire építı fejlesztés. A marketinget Kotler (1991) úgy 
határozza meg, mint társadalmi és vezetési lépések láncolat, melynek során 
az egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki 
egymás között, mialatt kielégítik szükségleteiket és igényeiket. A szerveze-
tek csak úgy maradhatnak versenyképesek és egyáltalán életképesek az egyre 
fokozódó versenyhelyzetben, hogy a vevıkre fókuszálnak. Ez a fajta szem-
lélet az utóbbi néhány évben a vidékfejlesztés területén is megjelent. Az el-
képzelés szerint a vezetés a célcsoportok igényei szerint alakítja ki a település-
fejlesztési terveket, arra koncentrálva, hogy kielégítse a csoportok szükség-
leteit. A középpontban így többé már nem a település, vagy az önkormány-
zat fog állni, hanem a fogyasztó (Rechnitzer 2007.) Fontos azonban kiemel-
ni, hogy ennek a szemléletnek is egy fontos sajátossága az, hogy a belsı érté-
kek fejlesztése által kíván eleget tenni a piac által meghatározott igényeknek. 

A marketingorientált településfejlesztés alapgondolata szerint ez a fajta 
fejlesztés olyan komparatív, versenyelınyökre támaszkodó stratégiák kidol-
gozását, megvalósítását és kommunikálását foglalja magába, amelyek hozzá-
járulnak a település gazdasági, életmódbeli fejlıdéséhez. Számos esetben elı-
fordul, hogy a településmarketinget lefokozzák a város-, illetve településeladás 
szintjére, a reklámmal, népszerősítéssel azonosítják, azonban a marketing-
orientált településfejlesztés jóval többet jelent, mint értékesítést. A követ-
kezıképp határozható meg: „A városmarketing a magán- és közösségi érde-
keket megszólaltató rendezési tervre épülı imázsépítés, fejlesztés, infor-
mációszolgáltatás, pénzügyi támogatás és koordináció. Mindez egy szemlé-
letet, egy stratégiát, egy eszközrendszert takar a város versenyképességének 
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kialakításához, megteremtéséhez, fenntartásához és kommunikálásához.” 
(Rechnitzer 2007.) 

A marketingorientált településfejlesztés nemcsak reklámot, PR-t és kom-
munikációt jelent, hanem ez egy komplex vezetési, szervezési és fejlesztési 
szemlélet az önkormányzat részérıl, amely piacorientált stratégiákból, illetve 
stratégiákat megvalósító eszközrendszerekbıl tevıdik össze (Lees-Marchment 
1999). Az Asworth-Voogd szerzıpáros, akiknek köszönhetı a szemlélet 
elterjesztése, és fıként a városmarketing fogalma, a következı meghatáro-
zást adták: „az a folyamat, amelynek során a terület hatékony gazdasági és 
társadalmi mőködése érdekében a lehetı legszorosabb kapcsolatot alakíta-
nak ki a megcélzott csoportok igényei és a városi tevékenységek között”. 
Kotler már 1986-ban a következıképp határozta meg a place marketinget 
(helymarketing): „mindazon tevékenységek, amelyeknek a célja az egyes he-
lyek iránti attitőd és viselkedés kialakítása, fenntartása és megváltoztatása” 
(in. Kozma 2002). 

A marketingorientált településfejlesztés elmélete szerint egy településen 
a jólétet a versenyelınyök feltárása, kialakítása, megvalósítása és kommuni-
kálása biztosítja. Fontos meghatározni, hogy egy adott település mennyire 
versenyképes, melyek azok a versenyelınyök amelyekkel rendelkezik, ugya-
nis a továbbiakban a fejlesztési stratégia ezen elemekre építhetı. A verseny-
képesség meghatározásával és a különbözı modellek kidolgozásával szá-
mos szerzı foglalkozott. Az általános kiindulópontot a közgazdaságtanban 
megfogalmazott versenyképességi szemléletek jelentették. 

Enyedi György (1997) azt vizsgálta, hogy milyen tényezık szükségesek 
ahhoz, hogy egy város sikeres legyen, melyek azok a versenyképességi 
elemek amelyek biztosíthatják versenyhelyzetben az egyes városok sikerét. 
Ilyen tényezık pl. (a teljesség igénye nélkül): rugalmas gazdasági szerkezet, 
tudás-alapú termelés, innovációs képesség, erıs középosztály, értékes épí-
tett és természeti környezet, jó konfliktuskezelési készség, erıs külkapcso-
latok, magas foglalkoztatottság stb. Külön régiókra és városokra vonatko-
zóan vizsgálta a versenyképességet Lengyel Imre is (2000), ı egy háromszintő, 
vertikális, piramis modellben összegezte a versenyképességet meghatározó 
tényezıket. A következı szinteket határozta meg: 
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- alapkategóriák: jövedelem, munkatermelékenység és foglalkoztatott-
ság, amelyek közvetlenül hatnak a végsı célra, a lakosság életszín-
vonalára és életminıségére;  

- alaptényezık: kutatás-fejlesztés, infrastruktúra és humán tıke, külföl-
di befektetések, kis- és középvállalkozások, intézményi és társadalmi 
tıke, amelyek az alapkategóriákra közvetlenül és általában rövid idı 
alatt hatnak;  

- sikeresség faktorai: gazdasági szerkezet, innovációs kultúra, regionális 
elérhetıség, a munkaerı felkészültsége, társadalmi szerkezet, dön-
tési központok, a környezet minısége, a régió társadalmi kohéziója 
(Kozma 2002)  

 

Lengyel Imre ismert piramismodellje komplex módon foglalja össze a 
versenyképesség azon tényezıit, amelyek befolyásolják az üzleti környezet 
megteremtését illetve meghatározzák a regionális versenyképességet. A 
modell azonban fıként a gazdasági versenyképességet emeli ki. A telepü-
lések esetében azonban a jólétet más jellegő tényezık is befolyásolhatják, 
amelyek nem kaptak helyet a modellben (pl. ökológiai, társadalmi, kulturális 
összetevık). Itt is, akárcsak Kotler korai megközelítésében a kínálati oldal 
kerül kiemelésre, rámutat az adottságokra, képességekre, de a célcsoportok 
igényei nem kerülnek elemzésre. A keresleti oldal elvárásainak meghatáro-
zása elmarad. Fontos kiemelni, hogy a marketingorientált vidékfejlesztésben 
a versenyképesség meghatározásánál, illetve vizsgálatánál is el kell kicsit 
távolodni a kizárólag csak közgazdasági szempontú megközelítéstıl és 
területi szempontokat is figyelembe kell venni. 

 

Azok a felmérések, amelyek az életminıséget, a városok élhetıségét 
értékelik és vizsgálják, a gazdasági tényezık mellett más szempontokat is fon-
tosnak tartanak megvizsgálni. A Mercer „Quality of Living” felmérése olyan 
tényezıket vizsgál mint: politikai és társadalmi környezet (politikai stabilitás, 
bőnözés, jogi szabályozás), gazdasági környezet (árfolyamok, banki szolgálta-
tások), társadalmi kulturális környezet (személyes szabadság, média, cenzúra), 
orvos-egészségügyi szempontok (egészségügyi szolgáltatások, felszereltség, 
szennyvíz, levegıszennyezés stb.), iskolaügy, képzés (iskolák, nemzetközi 
képzés elérhetısége), közszolgáltatások és közlekedés (vasút, közút, repülı-
tér, posta, telefon), pihenés (éttermek, sport, szórakozás, színház stb.), fo-
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gyasztási javak, lakhatás (épületállomány, felszereltség), természeti környe-
zet (éghajlat, környezet állapota). Anholt kategóriája a Competitive Identity 
a nemzetek, városok versenyképességének tényezıit keresi, tárja fel. Piskóti– 
Dankó–Schupler a Porter-féle nemzetközi versenyképesség modellt, tovább-
gondolták, továbbfejlesztették, úgy hogy az a települések, régiók vizsgála-
tára legyen alkalmas és képviselje a marketingorientált megközelítést. 

A Piskótiék által meghatározott elemzési modell 5 fı, versenyképessé-
get meghatározó tényezıt vesz figyelembe (adottságok, imázs, marketing-
tevékenység, célközönség és konkurencia) amelyeket aztán továbbbont-
hatóak alrendszerekre. Két tényezıcsoportot határoztak meg, az egyik a 
saját helyzet tényezıinek leírására alkalmas, a másik csoport pedig a külsı 
tényezık elemzésére.  
A belsı vizsgálatot meghatározó tényezık: 

- Adottságok 
- Imázs 
- Marketingorientált tevékenységek 

Külsı vizsgálat tényezıi: 
- A célcsoportok jellemzıinek, elvárásainak leírása 
- A versenytársak vizsgálata, meghatározása  
A részletes elemzési modell célja, hogy feltárja az egyes tényezık kö-

zötti kapcsolódási pontokat, azok egymásra való hatását, illetve meg-
határozza azokat a sikertényezıket, amelyekre alapozható, építhetı egy 
hatékony, marketingorientált fejlesztési stratégia, azaz olyan, ami nemcsak a 
kínálati oldalról közelít, hanem figyelembe veszi a keresleti oldalt is. 

A versenyelınyök pontos meghatározása miatt fontos a részletes, 
átfogó elemzés minden területen, ugyanis a súlypont változik régiónként, 
településekként. A Piskótiék által kidolgozott modell nagyon jól szemlélteti, 
hogy az egyes tényezı között milyen kapcsolatok lelhetık fel. A belsı, 
illetve külsı elemzések tovább bonthatók mélységükben, alább a belsı 
elemzések részletes struktúrája figyelhetı meg: 
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Érdemes alaposabban foglalkozni a belsı elemzés tényezıinek tovább 
bontásával, hisz a versenyelınyök meghatározása fıként az endogén ténye-
zık alapos megismerés által történhet meg. Az alábbiakban sorra vesszük 
azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy 
település teljes körő, marketingszempontú helyzetelemzését elvégezzük. 

Értékaudit 

Ide azok az elemek sorolhatók, amelyek adottsági oldalról határozzák 
meg a település versenyképességét. Tulajdonképpen az objektív adottságok 
sorolhatók ide: 

- Tényezıellátottság: a település erıforrás-adottságainak vizsgálata. 
A föld, tıke, ingatlan és munkaerı szerkezet elemzése tartozik ide, 
és célja meghatározni azt, hogy az erıforrások miként befolyásol-
ják a termelékenységet, befektetési lehetıséget, turisztikai kínálatot, 
munkaerı-piac alakulását, egyszóval a gazdasági szerkezetet. 
Az itt megemlíthetı mutatók: a föld elemzése (mennyiségi és minı-
ségi jellemzık meghatározása, agrárgazdálkodás helyzete), tıke elem-
zése (fizikai ingatlanok – ingatlanok, természeti értékek, adottságok – 
és pénztıke volumen, eloszlása) munkaerı elemzése (demográfiai elem-
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zés, munkaerı szabad kapacitása, mobilitása, foglalkozásonkénti 
területek megoszlása) 

- Társadalmi viszonyok: a település társadalmi rétegzıdésének vizsgá-
lata, a társadalmi csoportok helyzete, kapcsolatok, háztartások helyzete, 
fogyasztási struktúrája, magtartásának feltárása. Ennek a vizsgálatnak a 
célja bemutatni a társadalmi struktúrát, az életminıségi paramétere-
ket és nem utolsósorban a település lakóinak fogyasztási szokásait. 

Az itt kiemelt legfontosabb alapváltozók, amelyek meghatározzák 
a társadalmi rétegzıdést: népességszám, területi struktúra, kor-
összetétel, jövedelmi struktúra, nemzetiség, vallás, egészségügyi 
helyzet, végzettség, családi helyzet. Leíró változók: vagyoni helyzet, 
fogyasztói szokások, életkörülmények és más szokások. 

- Teljesítménykompetencia: a település versenyképességét nagy-
mértékben befolyásolják a településen mőködı intézmények, szerve-
zetek, ezek és mőködésük színvonalának vizsgálata ezért elenged-
hetetlen.  Itt elemzésre kerül a profitorientált és non-profit szféra 
is egyaránt, de azok a területek is amelyek kevésbé mérhetık: kul-
túra, oktatás, önkormányzat, környezetvédelem, egészségügy, turiz-
mus, közlekedés, tájékoztatás, informálás. A tényezık egy része 
könnyen elemezhetı bizonyos statisztikák, adatbázisok segítségé-
vel, de a többi vizsgálata nehezebb feladat. 
A vállalkozói aktivitás elemzését (vállalkozósok száma, formánkénti, 
ágazatonkénti gyakoriságuk, területi megoszlásuk) az ágazatok köz-
ti kapcsolatok feltárása követi (ágazatok jellemzıi, outputok meg-
oszlása az értékesítési piacon, beszállítók struktúrája, beruházási 
szükségletek stb.) 
A vállaltok leíró sikertényezıi: piaci orientáció (beszerzési és értékesí-
tési piacok), innovációs készség és képesség (szabadtıke felhasználási 
módja), erıforrás és információellátottság (rendelkezésre álló erıforrá-
sok), immateriális teljesítmény (kutatás-fejlesztés, szabadalmak, know-
how stb.), vállalti imázs, goodwill, kínálat egyedisége, marketingtevékenység, 
stratégiai pozíció. 
A nonprofit szféra teljesítménykompetenciája is fontos szerepet 
játszik a versenyképesség meghatározásában, ugyanis nem minden 
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településen beszélhetünk gazdasági teljesítményelınyrıl, de erıs 
lehet a non-profit szféra. Elemzés szempontjából itt a következı 
szempontok ajánlottak: speciális kompetenciák, intézményi ismertség, el-
ismertség, kapcsolatrendszer, SWOT elemzés, vonzáskörzet.  
Az önkormányzati teljesítményt az ellátott funkciók alapján értékel-
hetjük: alapvetı szolgáltatási funkció (önkormányzati alapintézmények 
mőködése, térségi és településrendezési feladatok, közszolgáltatási 
funkciók, hatósági és közigazgatási funkciók), kiszolgáló és feltételbizto-
sító funkció (emberi erıforrások biztosítása, pénzügyi funkció, vagyon-
gazdálkodás, jogszolgáltatás, információellátás, ügyviteli iroda, tech-
nikai funkció, belsı védelem), menedzsment funkció (stratégiai terve-
zés, döntés és szabályozás, operatív irányítás, ellenırzés és felügye-
let, együttmőködés és általános képviselet, igazgatásszervezés). 

- Tradíciók: a szerzık megfogalmazása szerint a hagyományok képe-
zik a kapcsolatot az imázs és a teljesítménykompetencia között. 
Fontos kiemelni, hogy itt nem csak a néphagyományok vizsgálatá-
ról beszélünk, hanem a település/térség termelési, oktatási, kulturális 
és kapcsolati tradícióiról is. Ezek határozzák meg nagymértékben a 
teljesítménykompetenciát és hatásuk érzékelhetı a település imázás-
nak alakulásában is. Típusuk szerint megkülönböztethetık a kö-
vetkezı hagyományok: történelmi, néphagyományok, mővészeti hagyomá-
nyok, nemzetiségi, termelési, ágazati. A hagyományok területén azt is érde-
mes számba venni, hogy hol érdemes új hagyományokat teremteni. 

Imázsaudit 

A marketingszemlélető vidékfejlesztési stratégia megalkotása szempont-
jából fontos megismerni a településrıl/régióról kialakult képet, attitődöket, 
amelyeket számos tényezı befolyásol. Sok esetben ezt a vetületét az elem-
zéseknek nem tartják annyira fontosnak, nem is történik mélyreható vizs-
gálat, ezt azzal indokolják, hogy már ismert a kialakult kép és nem szükséges 
ezt kutatni. Azonban az imázsvizsgálatok eredményei nemcsak a vélemé-
nyeket tükrözik, hanem rámutatnak a kialakult kép okaira, valamint beavat-
kozási lehetıségeket is megmutatnak. Az imázs sok esetben fontosabb 
szempontot jelent egy pozitív döntés meghozatalában mint a fizikai erıfor-
rások, adottságok minısége, mennyisége (Piskóti 2002). Különösen fontos 
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a beruházási döntésekben (amit az önkormányzatok nagyon ritkán ismer-
nek fel), a turizmus szempontjából de a település lakosságának struktúrája 
szempontjából is.  

Az imázs vizsgálaton belül is több tényezıre bontható tovább az elem-
zés. A modell alkotói négy imázstípust említenek: gazdasági, társadalmi, 
ökológiai és kulturális imázs. 

- Gazdasági imázs: azoknak a véleményeknek az összességét jelöli 
amelyek meghatározzák a vállalkozói döntéseket. A gazdasági imázs 
függ a beruházási, kooperációs és piaci vonzerı mértékétıl. Amennyiben 
sikerül növelni egy település/térség gazdasági imázsát, azzal javítha-
tó a beruházási szándék, ami pedig a gazdasági szerkezet megújulá-
sához, gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatottság fenntartásá-
hoz vezet. 

- Társadalmi imázs: a település lakóiról, a társadalmi viszonyokról 
kialakult képet jelöli. A kialakított kép függ attól, hogy ki a szemlélı 
(aktuális vagy potenciális lakos, turista, munkaadó vagy politikum). 
A társadalomról kialakított képet az alább tényezık befolyásolják: 
célcsoportelvárások, sztereotípiák, társadalmi cselekvések, intézményrendszer, 
helyi társadalom identitástudata. 

- Ökológiai imázs: a környezeti feltételekrıl kialakít kép. Ennek a 
képnek az alakulását is több tényezı befolyásolja: élet környezeti 
feltételei (környezetvédelem, egészségügy, kényelmi feltételek), gaz-
dasági tevékenység környezeti feltételei (infrastruktúra, szabályozás, ösz-
tönzés, konfliktusok), kibocsátott és befogadott környezetterhelés (folyók, 
környezetszennyezés), környezettudatosság szerepe az értékrendben.  
Egyre fontosabbá kezdett válni a megfelelı környezeti viszonyok 
biztosítása, a célcsoportok számára. Már nem csak a helyiek és a 
turisták tartják fontosnak a tiszta környezetet, hanem a befektetıi 
döntésekben is meghatározó lehet a környezeti feltétel. A 
környezet állapotát jellemzı fıbb mutatók: légszennyezettség, 
vízminıség, hulladékkezelés, talajszennyezettség.  

- Kulturális imázs: a szellemi, mővészeti és sporttevékenységekrıl 
kialakult kép. Összetevıiként a következıket említhetjük: intézmé-
nyek értéke, rendezvények értéke, küldı és fogadószerep. Kialakulásában 
nagy szerepet játszanak a település oktatási, mővészeti és szórakoz-
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tató intézményei. Ha egy településen egy elismert/ismert intéz-
mény mőködik az versenyelınyt jelenthet a teljes településre 
nézve. A rendezvényeknek hasonló funkciójuk lehet. A küldı és 
fogadószerep azt jelöli, hogy az illetı településen mennyire aktív a 
kulturális élet, milyen a keringése. 

Tevékenységaudit 

A belsı vizsgálat harmadik tényezıjeként meghatározott tevékenység-
audit azokra a marketingorientált tevékenységekre vonatkozik, amelyek 
célja az egyes célcsoportok igényeinek kielégítése. „A marketingtevékenység 
arra irányul, hogy a különbözı célcsoportok igényeinek megfelelı fejlesztési 
célokat határozzon meg, és ezek eléréséhez megfelelı marketingmixet ala-
kítson ki, meghatározza azokat az elemeket, amelyek a település imázsának 
építésében fontosak, és ezekre alapozva olyan kommunikációs mixet alakít-
son ki, ami elısegíti a település értékesítését.” (Piskói-Dankó-Shupler 2002). 

A tevékenységauditon belül két tényezı vizsgálata javasolt, a kínálat-
fejlesztési tevékenység valamint a kommunikációs tevékenység. 

- Gazdaságfejlesztési tevékenység: olyan helyi kezdeményezések, 
akciók amelyekkel a vállalkozói szféra támogatásához, a gazdaság 
fellendítéséhez járulnak hozzá. Ennek két formája ismeretes: a 
kedvezmények (pl. adókedvezmények a befektetık számára) és a kü-
lönbözı támogatások. A támogatásokat pályázatok útján ítélik oda. 
Ezen pályázatoknak tükrözniük kell a marketingstratégiát és olyan 
projekteket kell támogatniuk amelyek a megfogalmazott fejlesztési 
irányokat szolgálják. 
A gazdaságfejlesztési tevékenységekhez sorolhatók a turisztikai 
vonzerı-fejlesztési tevékenységek is. Ennek részei: eseményszerve-
zés, településdesign, infrastruktúra fejlesztés, környezet és tájvédelem. Az 
eseményszervezés mérıszámaiként a látogatók számát, az eltöltött 
vendégéjszakák számát és az idegenforgalmi bevételt határozzák 
meg a szerzık. Itt fontos a célcsoport igényeinek felmérése és olyan 
kínálat kialakítása ami számukra vonzó lehet. A településdesign a 
település külsı képét, karakterét határozza meg – itt is fontos meg-
találni azt, hogy mi lehet vonzó a célcsoportok számára. Az infra-
struktúra fejlesztés itt fıként az idegenforgalom szempontjából 
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fontos infrastrukturális ellátottságra vonatkozik pl. megközelít-
hetıség, vendéglátási infrastruktúra. A tiszta és egészséges környe-
zet iránti elvárások egyre erısödnek, ezért ez is egy fontos része a 
turisztikai fejlesztéseknek.  

- Kommunikációs és PR tevékenységek: ezen tevékenységek jelen-
tısége sem elhanyagolható, ugyanis a legversenyképesebb ténye-
zıkkel rendelkezı település is minimalizálhatja esélyeit és le-
hetıségeit amennyiben nem folytat megfelelı marketingkommuni-
kációs tevékenységet. A vizsgálatot itt három síkon javasolják: 
mennyire felel meg a kommunikációs, PR tevékenység az elvárt funk-
cióknak, érvényesül-e a célcsoportok irányába a differenciáltság és miként 
illetve milyen az eszközhasználat és ennek hatékonyság foka.  
A PR meghatározott funkciói: imázs-, kontakt-, információs, har-
monizálási, társadalmi, folyamatossági, stabilitási, eladástámogatási 
funkció.  
Ez a fajta vizsgálat fıként az egyes kommunikációs eszközök tar-
talmának és hatékonyságának elemzését jelentik. 

 
A külsı elemzés két tényezıjének a vizsgálata azért bír kiemelt fontos-

sággal, mert a kínálati oldalt jellemzi, ami tulajdonképpen meghatározza a 
teljes marketingszemlélető vidékfejlesztést. A stratégiák, a fejlesztési tervek 
figyelembe kell vegyék azt is, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek 
segítségével kielégíthetık a célcsoportok igényei.  

Célcsoportaudit 

Már többször is hangsúlyozva lett az, hogy a település sikerességét, 
versenyképességét leginkább az tudja meghatározni, hogy mennyire tud 
megfelelni a célcsoportjainak. A célcsoport vizsgálaton belül számos 
lebontást alkalmazható, az alábbiakban a modell megalkotóinak osztályo-
zásai kerülnek bemutatásra. Öt fı célcsoportot határoltak el, amelyeket 
külön-külön érdemes részletesen és mélyrehatóan vizsgálni: helyi lakosság, 
nem helyi lakosság, mint potenciális turista vagy idetelepülı, helyi vállalkozósok, 
területen kívüli vállalkozások mint potenciális gazdasági partnerek és befek-
tetık valamint a szakmai, politikai szervezetek, intézmények képviselıi. 
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Ez a felosztás a legalapvetıbb szegmentálás, sokszor ez nem elegendı, 
ezért felállítottak egy részletesebbet is: Természetes személyek (helyi lakosság, 
potenciális betelepülık és turisták, véleményformálók, vezetık, fontos ven-
dégek, imázstranszferálók), közhivatalok, önkormányzat hivatalai és intézményei 
(pl. oktatási intézmények, kulturális és egészségügyi intézmények, önkor-
mányzati hivatal, szociális ellátó intézmények), vállalatok és vállalkozások, 
kormányzati szervek, egyéb társadalmi, gazdasági szervek (egyházak, pártok, non-
profit szervezetek), külföldi speciális szervezetek. 

A lakosság az alábbi mutatók szerint szegmentálható és vizsgálható: 
demográfiai tényezık (nem, kor, végzettség, foglalkozás, jövedelem, családi álla-
pot, nemzetiség, vallás, mobilitás), geográfiai jellemzık (lakhely, lakókörnyezet, 
kereskedelem fejlettsége, infrastruktúra fejlettsége, település fejlettsége), 
pszichográfiai jellemzık (tevékenységek, érdeklıdés, vélemény, tapasztalat, 
informáltság, attitőd, motiváció stb.) 

A szervezetek szegmentálhatók: demográfiai jellemzık (iparág, méret, tár-
sasági forma), geográfiai jellemzık (elhelyezkedés, település fejlettség), mőködési 
jellemzık (alkalmazott technológia, beszállítói és értékesítési kapcsolatok 
orientációja, vállalati helyzet), vállalati stratégiai irányultság (szabad tıke fel-
használási módja, beruházási célok, finanszírozás módja, együttmőködési 
szándék) szerint. 

Konkurenciaaudit 

A versenytársak vizsgálatának célja, hogy meghatározzuk azokat a tele-
püléseket, amelyek hasonló adottságokkal rendelkeznek, hasonló kínálatot 
alakítottak ki az egyes célcsoportok számára, valamint beazonosítani azokat 
a tényezıket amelyekkel felvehetı a verseny. Rövid távon a hasonló vagy 
azonos versenyhelyzetben lévı települések jelentenek konkurenciát, hosszabb 
távon pedig a jobb versenyhelyzetben lévık. A versenytárs-települést jel-
lemzı dimenziók: a település meghatározó vállalatainak száma, mérete, 
vállalatok helyi közterheinek mértéke, kedvezmények, adóengedmények rend-
szere., meghatározó jelentıségő projektek száma, fejlesztések intézmény-
rendszere, a település vonzereje, imázsa. 

* * * 
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A bemutatott Piskóti-Dankó-Schupler modell nagyon komplex, alkal-
mazásával mélyrehatóan megvizsgálható a település, város egésze, ezáltal 
pedig meghatározhatóak azok a sikertényezık, amelyek alapjául szolgálhat-
nak bizonyos településfejlesztési stratégiáknak. Azonban ez a modell fıként 
városok, vagy akár régiók elemzésére alkalmas, hisz olyan tényezık, adatok 
megvizsgálását javasolja, amelyek nem állnak rendelkezésünkre a kisebb 
települések esetében. Éppen ezért egy leegyszerősített, kissé átalakított mo-
dell alkalmazását javaslom a kisebb városok, falvak versenyképességi ténye-
zıinek vizsgálatához. Ez a modell nagyvonalakban követi a Piskótiék által 
felállított elemzési rendszert, azonban kissé leegyszerősödik, nem vesz 
figyelembe olyan sok tényezıt és kiegészül egy új alrendszerrel, ami eddig 
nem kapott nagy szerepet egyetlen versenyképességi vizsgálat modellben 
sem, éspedig ez a kommunikációs dimenzió. 
 

Hat vizsgálati területet határoztam meg: gazdaság, társadalom, környe-
zet, kommunikáció, imázs és célcsoportok. 

A célcsoportok vizsgálatát továbbra is fontosnak tartom, ugyanis a 
marketingorientált vidékfejlesztés alapját képezi a keresleti oldal megisme-
rése, a célcsoportok beazonosítása, megismerése, igényeik, attitődjeik, visel-
kedésük és gondolkodásuk megismerése. A célcsoportok közvetlen kapcso-
latban állnak a település gazdaságfejlesztési tevékenységeivel, befolyásolják a 
társadalmi dimenzió alakulását, a településrıl kialakult képet és természete-
sen a kommunikáció módját is. A célcsoportok meghatározásában egy-
szerősített szegmentációt javasolok, a Kozma Gábor által meghatározott 
célcsoportokat alkalmasak erre a célra: helyi lakosság, befektetık és turisták. 
Ezek természetesen továbbbonthatók az elemzések során, akár demográfiai 
és pszichográfiai tényezık szerint is. 

A másik vizsgálati terület, amit érdemes átvenni a bemutatott modell-
bıl, az az imázsaudit, de itt is leegyszerősített változatot javaslok: gazdasá-
gi imázs, turisztikai imázs és helyi imázs. Többször is hangsúlyozva volt az, 
hogy sok esetben a településekrıl kialakított képek nagymértékben befolyásol-
ják a célcsoportokat a döntéshozásban. Lehet, hogy egy befektetı számára 
vonzóvá válik egy település amennyiben más, akár nemzetközi vállalatok is 
mőködnek a térségben, annak ellenére, hogy pl. az infrastruktúra nem elég 
fejlett. A turisták számára kedvezı úti cél lehet egy olyan kistelepülés, 
amelyet egy ismert tv csatorna reklámozott, annak ellenére, hogy nehéz azt 
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megközelíteni vagy a helyiekben annyira erıs identitástudat alakul ki, hogy 
eltekintenek bizonyos kedvezıtlen tényezıktıl. A gazdasági imázst ebben 
az esetben úgy határozom meg, mint az az attitőd, képzet, vélemény, ami 
kialakult a településsel kapcsolatban a gazdasági szereplıkben (beleértve itt 
a helyi illetve területen kívüli szereplıket is). A turisztikai imázs az, ahogyan 
látják, illetve elképzelik a települést azok, akik már jártak a településen 
valamint azok, akik még csak hallottak róla. Itt fontos szerepet játszhat az 
közvetett imázs kialakulás (mások véleménye, saját elképzelés a döntı, 
kevésbé a tapasztalat). A helyi imázst majdnem teljes mértékben a tapasz-
talat határozza meg, azt jelöli, hogy a lakosság miként látja a települést, fon-
tos ismerni azt, hogy ık miként vélekednek, mit tartanak erıs és gyenge 
tényezınek, miben látják a lehetıségeket, a fejlıdési esélyeket. A település-
kép kapcsán fontosnak tartom kiemelni, hogy kialakulását olyan tényezık 
befolyásolják, mint a viselkedés (helyiek, képviselık de akár gazdasági sze-
replık megnyilvánulása) a design vagy megjelenés (milyen a fizikai meg-
jelenése és megjelenítése a településnek – pl. van-e egységes arculata) és a 
kommunikáció (milyen formában, csatornákon, eszközök segítségével jut-
nak információhoz a célcsoportok). 

A környezetvizsgálathoz olyan tényezık vizsgálata javasolt, mint a 
természeti környezet adottságai, erıforrás-adottságok, épített környezet 
(idesorolva az épített örökségeket, mőemlékeket is), infrastruktúra, zöld-
övezetek, környezetszennyezés vizsgálata, megközelíthetıség. A szempon-
tokat itt is a célcsoportok szemszögébıl állítottam fel, meghatározva azokat 
a tényezıket, amelyek fontosak lehetnek a döntések meghozatalában. A 
befektetık számára fontos az erıforrás-adottság, infrastruktúra, megközelít-
hetıség. A lakosság számára a környezetszennyezés, lakásinfrastruktúra, 
természeti táj és zöldövezetek helyzete lehet határozó, míg a turisták a 
természeti adottságok, épített környezet, turisztikai infrastruktúra és szol-
gáltatások, megközelíthetıség tényezıket tarthatják fontosnak. 

A társadalmi dimenzió vizsgálatába több tényezıt is összevontam, 
amit Piskótiék külön-külön rendszerekbe és alrendszerekbe helyeztek el. A 
társadalmi viszonyok vizsgálata olyan tényezı, ami nem maradhat el egyet-
len elemzésbıl sem. Meg kell ismerni a társadalmi rétegzıdést, háztartások 
helyzetét, életminıségi paramétereket. Ugyancsak a társadalmi dimenzióba 
soroltam az oktatás helyzetének vizsgálatát.  Itt a mennyiségi és minıségi 
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elemzés is szükséges, hisz fontos ismerni az oktatás színvonalát, azt hogy 
milyen jellegő képzés folyik. A versenyhelyzetet javíthatja pl. egy felsıfokú 
oktatási intézmény jelenléte a településen, de ugyanakkor a szakiskolák is 
versenyelınyt jelenthetnek. Az egészségügyi helyzet szintén olyan tényezı, 
ami befolyásolhatja a település sikerességét, itt érdemes vizsgálni az egész-
ségügyi infrastruktúrát, a lakosság egészségügyi helyzetét. 

Következı tényezıként a társadalmi dimenzión belül a kulturális élet 
vizsgálatát javasolnám, ide a kulturális intézmények jelenléte és aktivitása 
mellett a rendezvények elemzését tartom fontosnak, a sporttevékenységet, a 
szórakozási lehetıségeket, továbbá ide sorolhatók be pl. a hagyományok. A 
szociális támogatások, szociális problémák olyan tényezık, amelyeket nem 
véltem felfedezni egyik versenyképességi modellben sem, holott ezeknek a 
vizsgálata is rendkívül fontos lehet, sok egyéb tényezıt befolyásolhat az, 
hogy milyen a kialakult szociális háló, vannak-e megfelelı intézmények, 
milyen támogatások, segélyek vannak. Itt érdemes foglalkozni a gyermekek, 
idısek, szegények, kisebbségiek és szellemi valamint testi fogyatékosok 
helyzetével. További elemezhetı területek a társadalmi dimenzión belül a 
non-profit szektor, beleértve a civil társadalmat (egyesületek, alapítványok 
aktivitása, tevékenységi köre), az önkormányzatot valamint az önkormány-
zati és állami intézmények mőködését is. 

A gazdasági területhez olyan tényezık lehetnek fontosak, mint: 
munkaerı-piaci helyzet vizsgálata (ágazatonkénti foglalkoztatottság, munka-
erı kereslet és kínálat, képzettségi szint, munkanélküliség helyzete, demo-
gráfiai tényezık), a településen mőködı vállalkozások számbavétele. Itt a 
vizsgálatot ágazatonként tartom a leghatékonyabbnak. Elemzendı terület 
az agrárgazdaság, az erdıgazdálkodás, az ipar, a kereskedelem, szolgáltatá-
sok és idegenforgalom. Mindegyik területnek megvannak a sajátos, elemzési 
szempontok. Pl. beültetett területek nagysága, elıállított javak mennyisége, 
eltöltött éjszakák száma stb. – ezeket a konkrét mutatórendszer kidolgozá-
sában érdemes részletesebben továbbontani. 

A kommunikáció vizsgálata általában nem kap fontos szerepet a 
versenyképesség modellekben, pedig sokan megfogalmazták már azt, hogy 
hiába rendelkezik számos sikertényezıvel egy település, ha az nincs meg-
felelıen kommunikálva elvesztheti értékét. A kommunikációt is érdemes a 
célcsoportok irányából megközelíteni és aszerint elemezni, hogy milyen 
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csatornákat, eszközöket alkalmaznak a célcsoportokkal való kommuniká-
cióra, továbbá a minıségi vizsgálat is fontos, azaz az üzenetek, tartalmak 
elemzése, ami megfogalmazódik. Ez utóbbira sem fektettek eddig hang-
súlyt. Külön érdemes vizsgálni azt, hogy milyen kommunikáció történik a 
turisták fele (ez lehet szervezett, önkormányzati, az egyes turisztikai egy-
ségek által kezdeményezett kommunikáció vagy akár kulturális intézmények 
általi), ki a közlı? Mi az üzenet? Milyen csatornákat alkalmaz? Milyen képet 
közvetít? Ugyanezt a gazdasági szféra szereplıire és a helyi lakosságra 
lebontva is érdemes megvizsgálni.  A kommunikáció helyzetének felmérése 
is sok kérdésre adhat választ, illetve rámutathat olyan sikertényezıkre, ame-
lyekre építhetı egy fejlesztési stratégia. 
 

Alább megtekinthetı ezt a hatos vizsgálati rendszert. Itt is megfigyel-
hetı, hogy minden terület kapcsolatban van a másikkal, folyamatos köl-
csönhatásban vannak és egyik meghatározza a másikat: 
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Javasolt mutatók az elemzéshez 
 

Társadalmi helyzet: 

- Társadalmi rétegzıdés (népességszám, korszerkezet, nemi megosz-
lás, nemzetiség, vallási hovatartozás, iskolázottsági szint, mobili-
tás), háztartások helyzete (jövedelem, technikai felszereltség – pl. 
háztartási gépek megléte, száma), életminıség paraméterei (pl. gép-
kocsi megléte, száma, szabadságok)  

- Egészségügy helyzete: lakosság egészségügyi állapota (elıforduló 
betegségek, betegségek okozta elhalálozási ráta), egészségügyi 
ellátottság (korházi ágyak száma, alapvetı orvosi felszerelések 
megléte v. hiánya) orvosok – családi és szakorvosok -  száma, 
rendelık, korházak és gyógyszertárak száma. 

- Oktatás helyzete: oktatási intézmények száma – bölcsıdék, óvodák, 
általános és középiskolák, szakiskolák, kisegítı iskolák és felsı-
oktatási intézmények –, tanárok, nevelık száma, szakirányok, be-
iskolázottak száma – nem, kor szerinti megoszlás – iskolák felsze-
reltsége – tantermek száma, laboratóriumok száma, tornatermek 
száma, számítógépek száma, alapfelület, iskolai plusz szolgáltatá-
sok, különórák – állami és magánintézmények száma. A hallgatók 
tantárgyversenyeken és más versenyeken elért eredményei. Okta-
tók minısítése (fokozatszerzés, publikációk) 

- Kutatás és fejlesztés: kutatásban dolgozók száma, kutató intézmé-
nyek száma, innovációk ágazatonkénti megoszlása 

- Kulturális élet: színházak (elıadások száma, vendégelıadások szá-
ma, nézık száma – bérletes nézık száma) múzeumok (látogatók 
száma), egyéb kulturális intézmények számszerősítése és ezek 
látogatóinak száma (pl. mozi), rendezvények (résztvevık száma, 
bevételek, eltöltött vendégéjszakák száma), szórakozóhelyek száma 

- Szociális helyzet: szociális segélyben részesülık száma, lebontás 
annak függvényében, hogy milyen okból kapnak szociális segélyt, 
juttatást, támogatást (munkanélküliek, nyugdíjasok stb.) szociális 
intézmények, szerveztek száma, otthongondozás, gyermekgondo-
zás, idısgondozás 
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- Non-profit szektor: civil kezdeményezések, aktivitási területek 
szerinti besorolás, aktív tagok száma, projektek mérete, érintett 
célcsoportok nagysága 

- Önkormányzat és önkormányzati intézmények, hivatalok: ellátott 
funkciók,  

Környezet: 

- Természeti adottságok: erıforrások mennyisége, védett területek 
nagysága 

- Épített környezet: beépített terület nagysága, mőemlékek száma 
- Infrastruktúra (úthálózat – útburkolat, utak hossza, lakás infrastruk-

túra – lakóházak, panelek aránya, lakásállomány, lakásfelületek, hı-
szigetelt lakások száma, közlekedés – közszállítás megléte, tömeg-
közlekedési eszközök száma, csatornahálózat hossza, víz és gáz-
hálózat hossza, villanyhálózat, távközlés helyzete – telefon bérletek 
száma, funkcionális területek nagysága, parkolóhelyek száma 

- Zöldövezet: a településhez tartozó zöldövezetek nagysága (akár 
m2/fı leosztásban) 

- Környezetszennyezés: hulladékgazdálkodás, zajszennyezés mértéke, 
víz és légszennyezés mértéke 

Gazdaság: 

- Munkaerı-piaci helyzet: foglalkoztatottsági szerkezet, munkaerı 
kereslet és kínálat, képzettségi szint, munkanélküliség helyzete, 
demográfiai tényezık 

- Általános mutatók: vállalkozósok száma, formánkénti, ágazaton-
kénti gyakoriságuk, területi megoszlásuk, beruházások megoszlása,  

- Agrárgazdaság: területek nagysága és megoszlása, felhasznált terü-
letek, termelés mennyisége, állattartás – állatállomány mérete, fel-
dolgozott termékek mennyisége, felszereltség – mezıgazdasági 
gépek száma 

- Erdıgazdálkodás: területek nagysága, feldolgozott anyag mennyisége 
- Ipar: megoszlás méret és ágazat szerint, termelés mennyisége 
- Szolgáltatások: száma, területi eloszlása, szolgáltatások értéke 
- Kereskedelem: egységek megoszlása típusonként, forgalom  
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- Idegenforgalom: turisztikai infrastruktúra (szálláshelyek száma, típu-
sok szerinti megoszlás), vendégéjszakák száma, külföldi és belföldi 
turisták száma 

Konkrét, területi statisztikai adatokkal csupán ez a három terület vizs-
gálható, a kommunikáció vizsgálatában azonosíthatunk még számszerősít-
hetı adatokat (pl. megjelent kiadványok száma, honlap látogatottság stb.), 
de ott is szükségesek más jellegő vizsgálatok ahhoz, hogy elemezni tudjuk 
megfelelıen a település teljeskörő kommunikációs tevékenységét. Ugyanez 
vonatkozik a célcsoport és imázs vizsgálatokra is. Fontos hangsúlyozni azt, 
hogy a versenyképesség felméréséhez, a sikertényezık és az életminıség 
megállapításához nem elegendıek csupán a konkrét, statisztikai adatok, 
szükségesek további felmérések, elemzések, hiszen számos esetben sokkal 
hasznosabb információkhoz juthatunk általuk, továbbá a valóságot is 
hőebben tükrözik ezek. 

 

1. AZ IMÁZS SZEREPE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN 

A településfejlesztés marketing szempontú megközelítésének gondola-
tát folytatva ki kell emelni, hogy a termék, a településmarketing esetében 
mindig egy hely, egy község, egy város, egy település, amely sokkal 
komplexebb, mint a hagyományos termékek, meglévı tulajdonságokkal 
rendelkezik, magába foglalja a hely sajátosságait, a szervezeti hálókat, 
kapcsolatrendszereket, épületeket, erıforrásokat és lakosokat. Ezt az össze-
tett, komplex terméket kell „eladni” a célcsoportoknak, ennek a terméknek 
kell az arculatát, pozitív imázsát kialakítani. A helytermékek, azaz a régiók, 
városok, települések tartalmazzák azokat az adottságokat, funkciókat, 
képességeket, kínálatot, amelyek a célcsoportok számára elınyösek és fon-
tosak lehetnek, de ezek mellett jelentıs összetevıként említhetı az imázs, a 
róluk kialakult kép is. A döntések meghozatalában nagyon nagy szerepet 
játszik az imázs, hisz a hagyományos termékekkel szemben itt nincs 
lehetıség a kipróbálásra, szinte teljes mértékben a kialakult képre kell 
hagyatkozni mikor valamilyen célból kiválasztunk egy települést. Lehet az 
turisztikai desztináció, befektetési hely vagy akár lakhely. 

Az eddig elkészült településmarketing stratégiák kevésbé foglalkoznak 
a meglévı településképek vizsgálatával valamint az egységes jövıkép is sok 
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esetben csak elméleti szinten kerül említésre. Az imázsvizsgálatok mellı-
zésére többen is felhívták a figyelmet. Piskóti (2012) is említést tesz arról, 
hogy a magyarországi gyakorlatban az imázsvizsgálatok sokszor elhanya-
goltak és felületesen megvalósítottak. Amelyek elkészültek azok is csupán 
részelemzések és fıként a Phare támogatásokhoz köthetıek. Törıcsik 
(1995) egy 1990-ben elvégzett németországi városidentitás kutatást említ, 
amely eredményei azt mutatták, hogy az ötvenezer lakosnál nagyobb lélek-
számú városok 21%-a már végzett ilyen jellegő kutatást, 17% kezdetleges 
vizsgálatokat említett, 17% tervezi és 45%-uk még nem is gondolt rá. 
Valószínősíthetı, hogy az elmúlt két évtizedben ezek az arányok változtak 
az imázskutatások javára, azonban azt feltételezhetjük, hogy jelenleg sem 
Magyarország, sem Románia nem mutatna hasonló eredményeket egy ilyen 
kutatásban. 

 
A településimázs meghatározása 

Számos meghatározás született már az imázs fogalmának pontos meg-
határozására, ezek a definíciók, annak függvényében, hogy marketingesek, 
reklámosok, PR szakemberek vagy vidékfejlesztık határozták meg több 
változatot is mutattak. Kotler (1999) a települési imázst az adott helyhez 
kötıdı elképzelések, benyomások és vélemények összességeként határozta 
meg, ez pedig számos helyrıl származó információ és asszociáció le-
egyszerősítésével alakult ki. Ezen meghatározást vette alapul és egészítette 
ki Csefkó (1999) is, „Az imázs hiedelmek, meggyızıdések, elképzelések és 
benyomások összessége, amelyekkel az emberek rendelkeznek egy helyrıl. 
A hellyel kapcsolatos nagyszámú asszociáció és információ tudatunkon 
átszőrt, bizonyos mértékig leegyszerősített formáját jeleníti meg az imázs. 
Különbözı emberek egészen különbözı imázsokat hordozhatnak ugyan-
azon helyrıl.” Pocock-Hudson (1978) kezdeti imázsmeghatározása sokkal 
általánosabb „a közvetlen érzékszervi észleléseknek a megfigyelı személy 
értékrendjén átszőrt összessége” (in. Ashworth-Voogd 1997). Kozma az 
imázs fogalmának meghatározásába már bele foglalta az kialakult képek 
fontosságát, szerepét a cselekvések, döntések meghozatalában. Ez fontos 
tényezıje a településmarketingnek. „Az aktív vagy passzív módon befoga-
dott információk alapján, a személy által tanult, képviselt és megtestesített 
értékekre támaszkodva kialakított benyomás, vélemény, amely alapját 



MARKETING – IMÁZS … 
______________________________________________________________________ 

 72 

képezi az ember tevékenységének, bizonyos dolgokkal szembeni beállítódá-
sának” (Kozma 2002,55). Szeles Péter (2001) országimázs meghatározá-
sában kiegészíti a kotleri definíciót, szerinte „az országimázst az adott 
országról/nemzetrıl szerzett tapasztalatok, vélemények és – legfıképp – 
információk alkotják”. İ az információknak sokkal nagyobb szerepet tulaj-
donít. Papp-Váry (2002) is az ı meghatározását fogadja el leginkább, az 
országimázst a nemzetrıl/országról, a fogyasztó fejében lévı információk 
összességeként definiálja. 

Összegezve a fenti helyimázs meghatározásokat, úgy értelmezhetı a 
településimázs, mint azoknak a véleményeknek, attitődöknek, elképzelések-
nek és benyomásoknak az összessége, amelyek saját tapasztalataink, elvárá-
saink, mások véleménye és a formális illetve nem formális forrásokból 
származó információk alapján alakul ki. Az imázst részben szubjektív, 
részben objektív tényezık is alakítják. Fontos kiemelni, hogy az emberek 
döntéseit sokszor a kialakult imázsok vezérelik, ezért szükséges ismerni 
azokat, és a marketingszemlélető településfejlesztés jegyében, úgy alakítani, 
formálni a helyimázsokat, hogy azokat a kívánt módon tudjuk pozícionálni 
a célcsoportjaink tudatában. 

 
Az imázs fajtái 

Az imázsok többféle módon értelmezhetıek, kialakulásuk módja 
szerint, történetiség, és irányultság szerint (Szeles 2001) valamint idısík, 
helyhez kötıdés illetve imázsépítés szempontjából (Nagyné Molnár 2012). 
Az imázs kialakulásának módja szerint különbséget tehetünk spontán kiala-
kult és tudatosan formált, kialakított imázs között. A spontán keletkezési 
mód azt jelenti, hogy az imázs nem a marketingtevékenységért felelıs szer-
vezet tudatos és célirányos imázsformáló munkájának következménye, 
hanem véletlenszerően kapott információk eredményeképpen alakul ki a 
fogyasztókban. „A spontán módon kialakult image minden esetben káros, 
mert az csak csonka, hiányos információk hordozója lehet” (Szeles 
2001:81). Az emberek tudatát a spontán imagek uralják, a legtöbb kialakult 
képmás ebbe a kategóriába tartozik. A tudatosan formált imagek alakulásá-
ban, pedig jelentıs szerepet játszik a stratégiai tervezés és célirányos tevé-
kenység. 
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A történetiség szerint beszélhetünk meglévı (current) imázsról és kívá-
natos (wish) imázsról. A meglévı imázson az adott helyen bizonyos idı-
pontban fennálló, és az azt megelızıen formálódott tudati képet értjük 
(Szeles 2001:84). A kívánatos imázs a megfogalmazott eszménykép, célul 
kitőzött imázs, jövıkép,amely tükrözi a változás vagy változtatás irányát. Ez 
csak a szervezet, a település vezetıinek fejében él. 

Irányultság szerint megkülönböztetjük az ön-(self)imaget  és a tükör-
(mirror) imaget. Elıbbi arra utal, hogy mindenki önmagáról is hordoz egy 
többnyire kedvezı, a valóságtól eltérı képet – ez a települések esetében a 
lakosság, a település vezetıségének a saját városukról, falujukról alkotott 
képe. – A tükörimage a környezetben, célcsoportokban kialakult nézet és 
véleményrendszer (a turisták, a potenciális lakosok, befektetık, gazdasági 
szereplık vélekedése a településrıl). 

Idı-síkon három alaphelyzetrıl beszélhetünk (Nagyné Molnár 2012): 
Múlt imázs, jelen imázs és jövı imázs. A múlt imázs a múlt örökségébıl 
adódik. Olyan örökségek ezek, melyek idıvel értékké váltak, tradíciót 
teremtettek. Ezek adódhatnak építészeti örökségbıl, de akár legendákból is. 
A jelen imázs a jelenlegi arculatból indul ki. A jelen-imázst is meg lehet ala-
pozni tárgyiasult formában (épületekkel, szobrokkal, terekkel, ipari, mezı-
gazdasági termékekkel stb.). A jelen-imázst is formálhatják nem tárgyiasult 
formájú, közösségi értékek. A jövı imázs a múlt és a jelen imázstól nem 
független, velük szerves fejlıdésben kialakítható célállapot, ahová a térség-
marketing munka során el kívánunk jutni (Nagyné Molnár 2012:73). 

Az imázs helyhez kötıdése szerint is két csoportról beszélhetünk: Saját 
imázs (belsı imázs) és idegen imázs (külsı imázs) A saját imázst az adott 
térben élı, vagy a hozzá valamilyen szempontból kötıdı emberek, szer-
vezetek véleménye teremti meg. Az idegen imázs olyan emberekben, 
szervezetekben képzıdik a térrıl, akik nem a konkrét térben élnek. 

Az imázsépítés szempontjából hivatalos (tudatos) imázsról és tudat-
alatti szinten kialakult imázsról beszélünk. A hivatalos imázst a település/ 
térség hivatalos szervei, civil szervezıdései alakítják ki a településrıl/térség-
rıl. A tudatalatti szinten kialakult imázs az, ami a hétköznapi emberekben 
megragad a térrıl. 
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Településimázs vizsgálat 

„Egy hely termékesítése csak jellemzıinek körültekintı megválogatása 
után történhet. A szelektálás eredményeként áll össze a helyimage vagy 
helyarculat…a továbbiakban a marketingfolyamat lelkének a termékek és 
fogyasztók csere céljából történı egymáshoz rendelését tekintjük. Ebben a 
tranzakcióban a piaci szereplık helyekrıl kialakított percepcionális képei, 
mint a csere létrejöttének és mértékének meghatározói vesznek részt. Ilyen 
értelemben az image-ek valójában fontosabbak, mint a fizikai erıforrások” 
(Hunt 1975 in. Ashworth-Voogd 1997:127). Mint ahogyan az említett szer-
zıpáros is kiemeli, a marketingszemlélető vidékfejlesztési stratégia megalko-
tása szempontjából fontos megismerni a településrıl/régióról kialakult képet, 
attitődöket, valamint az a számos tényezıt, ami ezek kialakulását befolyásolja. 
Sok esetben ezt a vetületét az elemzéseknek nem tartják annyira fontosnak, 
nem is történik mélyreható vizsgálat, ezt azzal indokolják, hogy már ismert 
a kialakult kép és nem szükséges ezt kutatni. Azonban az imázsvizsgálatok 
eredményei nemcsak a véleményeket tükrözik, hanem rámutatnak a 
kialakult kép okaira, valamint beavatkozási lehetıségeket is megmutatnak. 

Piskóti (2002) Hunt véleményét alátámasztva, kiemeli az imázsvizsgála-
tok fontosságát, arra hivatkozva, hogy az imázs sok esetben fontosabb 
szempontot jelent egy pozitív döntés meghozatalában, mint a fizikai erı-
források, adottságok minısége, mennyisége. Különösen fontos a beruhá-
zási döntésekben (amit az önkormányzatok nagyon ritkán ismernek fel), a 
turizmus szempontjából, de a település lakosságának struktúrája szempontjá-
ból is. Ez a kijelentés részben támadható, hisz legtöbb esetben az erıfor-
rások, adottságok minısége, mennyisége részét képezi az imázsnak, így 
indirekt módon igenis befolyásolják a döntéseket, azonban fontos kiemelni, 
hogy melléjük rendelıdik számos olyan képzet, ami elınyösebben tünteti 
fel a fogyasztói csoportok körében. 

Az imázsvizsgálatokat rendkívül nehéz még napjainkban is elfogad-
tatni, hiszen a „képzeteket” nehéz megragadni, pontosan körülhatárolni és 
mérni, „az imageket (benyomásokat, véleményeket, tudattartalmakat stb.) 
igen nehéz pontosan definiálni, és így tulajdonságaikat még nehezebb mód-
szeresen elemezni” (Ashwort-Voogd, 1997). Éppen ezért, mint ahogyan 
arra Piskóti is rámutat, a kezdetekben ezek a vizsgálatok a települések külsı 
arculatára vonatkoztak, nem vették figyelembe a tudati, komplex képeket. 
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Sokkal inkább a formai jegyek kerültek górcsı alá mintsem a tartalmi 
összetevık. Szakál (1995) kiemeli, hogy egyre nagyobb szerepet kapott a 
városi image legátfogóbb elemeinek a meghatározása, ami nélkül tudatos 
várospolitika nem képzelhetı el. Eszerint egy város image-e akkor jó, ha az 
ipar és bizonyos szolgáltatások (bank-, biztosítási és idegenforgalmi szfé-
rára) a többi településsel szemben kiemelten elınyben részesítik. Továbbá 
az is pozitívum, ha gyakran kerülnek megrendezésre országos és nemzet-
közi rendezvények, ha a tudomány, mővészet és a gazdaság kiemelkedı 
egyéniségei gyakran fordulnak meg a városban, valamint ha a természetes és 
épített környezet megállásra készteti a településen keresztülhaladókat. Az 
Anholt-GMI Nation Brand Index 35 fejlıdı és fejlett országban végzett 
felmérést, melyben vizsgálták az egyes nemzetek kultúrájával, politikájával, 
üzleti ügyeikkel, emberi erıforrásaikkal, befektetési lehetıségeivel és 
turisztikai vonzerejükkel kapcsolatos észrevételeket. Ezek a tényezık egy 
olyan pontos indexet alkotnak, amelyek megmutatják, hogy a világ államai 
milyennek látják egymást (Nagy 2008). Mint ahogyan azt Nagy is kiemeli 
ennek a módszernek is vannak kritikus pontjai, pl. a vizsgálatokban nem 
szerepelnek az egyes országok saját lakosai vagy bizonyos területek, mint a 
befektetés, a kormányzat és az emberek témaköreinek megítélése speciális 
csoportok felkutatását kívánja, ami nem mindig kivitelezhetı.  

A módszert kidolgozták alacsonyabb szintre is, a városok megítélésé-
nek mérésére, a City Brand Index hatszöge a hely (hellyel kapcsolatos 
képzetek: idıjárás, tisztaság, környezet, épületek, nevezetességek), a jelenlét 
(mennyire ismert, a hely jelenléte a tudományos, kulturális és kormányzati 
életben), a potenciál (gazdasági és tanulási lehetıségek, munkalehetıségek, 
befektetési potenciál) az emberek (a lakosokról alkotott képzetek), a feltétel 
és adottságok (közintézmények helyzete) valamint az életstílus (szórakozási 
lehetıségek) területeit vizsgálja. Ebben a módszerben is megmutatkoznak 
azonban a fennebb említett hiányosságok. A legnagyobb hiányosságként a 
saját lakosság bevonását említeném, illetve azt, hogy gazdasági szempontból 
nem kapunk részletes információkat a kialakult képzetekrıl. 

Egy másik, kimondottan magyarországi városokat mérı kutatás, az Image 
Factory kommunikációs ügynökség vizsgálata. A kutatás célja a tízezer lakos 
feletti népességszámú magyarországi városok (Budapest kivételével) imázs 
szerinti rangsorolása volt. A kutatásban sajtóhíreket győjtöttek és rendsze-
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reztek, továbbá bevonták a vizsgálat körébe az adott települések honlapját 
is. Az adatbázis alapján mennyiségi és minıségi szempontok szerint osztá-
lyozták a híreket, illetve értékelték a honlapokat, majd az így kapott ered-
ményeket szisztematikus és egységes rendszer segítségével pontozták. A 
városokról kialakított képet befolyásolta, hogy hány önálló kezdeményezés-
sel, milyen kreatív ötletekkel, mennyire intenzív hírgerjesztéssel, milyen 
minıségő hírekkel, illetve egyidejőleg hány médiacsatornát mozgósítva volt 
képes az adott település megszólítani a nyilvánosságot. A városokat az adat-
bázis alapján pontozott érték szerint sorrendbe rendezték, kialakítva a top-
listát. A kész listát három kategóriára bontották, figyelembe véve a 
települések közötti méretbeli – és ebbıl adódóan költségvetésbeli – különb-
ségeket.(forrás: www.imagefactory.hu) 

A fent említett módszer kommunikációs szempontból részben meg-
állja a helyét, de számos olyan aspektus hiányzik amit egy komplex imázs-
vizsgálat figyelembe kell vegyen. Sokkal inkább azt méri a kutatás, hogy 
mennyire megfelelı az egyes városok kommunikációja. De itt is akadnak 
hiányosságok, hisz csak a sajtóhírek kerültek bele a vizsgálatba, valamint a 
városok hivatalos honlapjai. Hiányzik az elektronikus média, az audiovizuá-
lis hírek, a közösségi média. Ezek mind olyan hivatalos csatornák, amelyeket 
figyelembe kell vennünk egy település kommunikációjának vizsgálatakor. 

Amikor települések, régiók kapcsán imázsvizsgálatokról beszélünk szük-
séges kiemelni azt, hogy a helytermék komplexitása miatt itt nem csupán 
egy típusú imázsról beszélhetünk. Ez pedig nem arra való utalás, hogy az egyes 
emberek tudatában más-más képek alakulnak ki az ıket érintı hatások és 
körülmények alapján, hanem arra, hogy a településmarketing egyes cél-
csoportjai milyen településimázzsal rendelkeznek. Hisz az egyes csoportok 
számára más szerepet játszanak, más funkciót töltenek be a települések, így 
az imázs is azok függvényében változik. Ashwort-Voogd (1997) az imázs-
vizsgálatok pontosabb elvégzéséhez a helyimagek osztályozását ajánlották, 
mégpedig a helyek hasznosítása (funkciók) szerinti felosztást. Így ı három 
átfogó image kategóriát határoztak meg: vállalkozói, lakossági és turisztikai 
imageket. Piskóti összesen négy kategóriát (2002) említ: gazdasági imázs, 
társadalmi imázs, kulturális imázs és ökológiai imázs, ez pedig kiegészült 
egy ötödikkel is (2012), az általános lakossági városimázzsal. Ez a vizsgálati 
osztályozás azért alkalmas, mert a marketingszempontú településfejlesztés-
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ben fontos lépésként említhetı a szegmentálást (célcsoportra bontást), és az 
egyes célcsoportok szerinti stratégiák kidolgozása, aminek az is része, hogy 
a célcsoportokban kialakult képet alakítsuk, fejlesszük annak érdekében, 
hogy számunkra elınyös döntéseket hozzanak. Ezeknek a képeknek a 
tartalma pedig különbözı, más sajátosságok fontosak a befektetık számára, 
más jellemzıkre figyelnek fel a turisták és megint másra a helyi lakosság. 

 
Gazdasági imázs vizsgálata 

Gazdasági imázsként, azokat a területi tényezıkrıl alkotott vélemé-
nyeket említi, amelyek befolyásolhatják a gazdasági szereplıket döntéseik 
meghozatalában. A véleményeket három fı döntési területen érdemes 
értelmezni: 

• Történhet-e jó termelés az adott régióban – telephely kiválasztás 

• Lehetséges-e a térségbeli partnerekkel együttmőködés – 
kooperációs együttmőködık kiválasztása 

• Értékesíthetık-e a régióban a máshol gyártott termékek – 
piacként való kiválasztás 

 

 

A gazdasági imázs mértéké függ a beruházási, kooperációs és piaci 
vonzerı mértékétıl. Ezért ezeket is külön-külön érdemes megvizsgálni. 
IB= f{II, IC, IM}1. Az imázsvizsgálatban azonosítani kell a gazdasági 
szereplık azon elvárásait, amelyek a gazdasági döntéseket fogják befolyá-
                                                
1 Business image mértéke függ a beruházási (investition), kooperációs (cooperation) és 

piaci vonzerı (market) mértékétıl. 

Gazdasági 

imázs 

Ahol termelni  
érdemes 

Ahol termeltetni,  
venni érdemes 

Ahol eladni  
érdemes 

A gazdasági imázs összetevıi 
Forrás: Piskóti (2012:84) 
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solni, majd e tényezık kapcsán kell összehasonlítani az erıs és gyenge 
pontokat annak érdekében, hogy meghatározzuk az adott térség más 
régiókkal szembeni komparatív elınyeit. 

Telephelyimázs 

A telephely választási folyamatot is két oldalról közelítik meg, egyrészt 
racionális, tudatos gazdasági döntés, másrészt viszont itt is megemlítik a 
döntéshozó szubjektivitását. A telephelyek értékelésekor nem csupán a 
költségszempontok vállnak fontossá, hanem társadalmi, kulturális és más 
tényezık is befolyásolhatják a telephelyrıl alakított képet. Nemes (2000 in. 
Piskóti 2012) a telephelyek értékelésére az alábbi tényezılistát állította 
össze: demográfiai tényezık (lakosság száma, összetétele), gazdasági ténye-
zık (jövedelem, piacpotenciál), pszichológiai tényezık (életstílus, fogyasztói 
szokások), konkurencia-viszonyok, jogi szabályozás, telephelyfüggı költsé-
gek alakulása, ingatlanobjektum értékelése. A tényezık értékelésével egy 
átfogó képet kaphatunk a kereskedelmi telephelyimázsról, azonban olyan 
tényezık maradtak ki a listáról, amelyek szintén fontosak lehetnek a dönté-
sek meghozatalában pl. a megközelíthetıség, az infrastruktúra, a képzett 
munkaerı, természeti adottságok. 

Kooperációs imázs 

Arra vonatkozik, hogy milyen a térségen kívüli gazdasági aktorok 
véleménye a térségbeli aktuális vagy potenciális gazdasági partnereikrıl. Itt 
is számos elvárás fogalmazódhat meg a vállalatokkal szemben, de döntı 
tényezıként a kedvezı árt, minıséget és rugalmasságot említik, emellett a 
kooperációs imázs kialakulásához hozzájárul az is, hogy a partner milyen 
cégimázzsal rendelkezik (pénzügyi stabilitás, korábbi partnerek). A szár-
mazási hely is fontos tényezıvé válhat beszállítói szinten. 

Piacimázs 

Az egyes régiók, városok, települések piaca más-más jellemzıket mutat, 
mások lehetnek a fogyasztói szokások, a kereskedelmi csatornák, az elér-
hetı mennyiségek stb., ezért fontos ezzel a területtel is foglalkozni. A piac-
imázs számos tényezı által mérhetı: keresleti struktúra jellege, minıség-
tudatosság, fogyasztói kritériumok, árérzékenység, piacméret változása, 
versenyintenzitás stb. 
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Társadalmi imázs vizsgálata 

A település lakóiról és társadalmi viszonyairól kialakult kép vizsgálata. 
Ez fontos lehet úgy befektetıi szempontból, mint a turisták vagy poten-
ciális lakosok szempontjából is. A lakosságról kialakított kép is nagyon sok-
rétő, hisz mást látnak a helyiek, az idegenek, a gazdasági szereplık, más-más 
jellemzık kerülnek inkább elıtérbe. Piskóti (2012) öt olyan tényezıt említ, 
am befolyásolhatja a társadalmi imázst: elvárások, sztereotípiák, társadalmi 
cselekvések, intézményrendszer és a helyi társadalom identitástudata.  

Kulturális imázs vizsgálata 

Kulturális imázsként azt a képet definiálják, ami az adott régiószellemi, 
mővészi és sporttevékenységeirıl valamint értékeirıl alakítottak ki. Itt 
érdemes vizsgálni az intézmények és a rendezvények értékét, az értékrendi 
változásokat valamint a küldı és fogadó szerepet. Fontos tényezıként 
említeném meg a népmővészetet, hagyományokat, történelmi eseményeket, 
amelyek nem jelennek meg a Piskóti felsorolásában. Ezeknek meghatározó 
szerepe lehet egy-egy település kulturális imázsában. Ugyancsak ebbe a 
kategóriába sorolnám a mőemlékeket, épített örökséget is. 

Ökológiai imázs vizsgálata 

A környezeti feltételekrıl kialakult kép vizsgálata. Ide a következı 
meghatározó tényezıket sorolják: az élet környezeti feltételei (egészségügyi, 
környezetvédelmi, kényelmi feltételek), gazdasági tevékenység környezeti 
feltétele (infrastruktúra, szabályozás), kibocsátott és befogadott környezet-
terhelés (légszennyezés, átfolyó folyók), környezettudatosság szerepe. Ez 
még kiegészíthetı a természeti környezettel, földrajzi elhelyezkedéssel is. A 
természeti kincsekben és értékekben gazdag vagy szegényes táj befolyásolja 
az ökológiai imázs egészét. Továbbá a gazdasági tevékenység környezeti 
feltételeit inkább a gazdasági imázs meghatározó tényezıihez sorolnám. 

Általános imázs a lakosság szemében 

A lakosság településimázsának befolyásoló tényezıi közé sorolják a 
lakhely funkciók megítélését (természeti adottságok, infrastruktúra), a szol-
gáltatási funkciókat, a turizmus funkciók megítélését és a magatartás meg-
ítélését. Piskóti kritikai észrevételt fogalmaz meg az eddigi imázsvizsgálatok 
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kapcsán, véleménye szerint problémát jelent az, hogy a kutatásba csak az 
ott élıket vonják be, így torzulhat a településrıl kialakult kép, mert a lako-
sok és turisták szemében nem ugyanolyan fontossággal jelennek meg ugyan-
azon tényezık. A településre látogatók csak bizonyos szegmensét, arcát 
látják a településnek, míg a helyi lakosok több szempontból ítélik meg saját 
településüket. Viszont a lakosság körében elvégzett kutatások rendkívüli 
szereppel bírnak, hiszen a marketingszemlélető településfejlesztés szem-
pontjából fontos ismernünk a belsı imázst, azaz, hogy miként ítélik meg 
saját településüket a lakosok. A marketingstratégia egyik feladat az kellene 
legyen, hogy a jelenlegi belsı imázst minél inkább közelítse a jövıbeli 
imázshoz, ehhez pedig óhatatlanul ismernünk kell az aktuális helyzetet. Ha 
a lakosság nem lesz partner a jövıbeli imázs alakításában a stratégiánk is 
sikertelenné válhat. 

Imázsvizsgálati módszerek 

Az imázs vizsgálatára Boros-Garamhelyi (2010) több módszert is meg-
említ, de figyelmeztetnek a módszertan pontos alkalmazására, mert 
könnyen téves eredményekre juthatunk, melyeket nehéz ellenırizni. 

Az egyik ilyen módszer a térbeli képzetek térképi megjelenítése. A 
fogyasztó fejében élı képet próbálják valamilyen grafikai módszerrel meg-
jeleníteni. Letenyei (2005) úgy határozza meg a kutató által készített men-
tális képet, mint a tér egy részének, mint környezetnek a megragadása egy 
vagy több személy látószögébıl nézve. Az egyes település részekhez pl. a 
közös vélekedések alapján sajátos karakterjegyek társulhatnak, amelyek 
meghatározhatják a település sorsát. A mentális térképezés gyakorlat még 
nagyon kezdetleges, nincsen egységes módszertana, éppen ezért ha az 
imázsvizsgálatokban alkalmazzuk csakis kiegészítı, alátámasztó módszer-
ként állja meg a helyét. 

A másik említett módszer a szemantikus differenciálskála, amely lé-
nyege az, hogy a megkérdezettek a települést ellentétpárok között kell elhe-
lyezniük (csendes-zajos, szép-ronda stb.). Az ellentétpárok között általában 
7 fokozatú skálát állítanak fel, amelynek 0 a közepe, a vizsgálat alanyai így ki 
tudják fejezni véleményük irányát és intenzitását. A szerzıpáros által emlí-
tett harmadik módszer a fókuszcsoportos vizsgálat, ami alkalmas lehet háttér-
információk győjtésére, egy településsel kapcsolatos asszociációk győjtésére 
valamint kvantitatív magyarázatára. Ennek a módszernek a pozitívuma az, 
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hogy interakciót feltételez, a személyes beszélgetés során olyan fontos in-
formációk birtokába juthatunk, amelyek nem derülnek ki pl. egy kérdıíves 
felmérés során. Hátránya az, hogy nagyon kis létszámú alanyt vehetünk be a 
kutatásba. Ez a fajta módszer hasznos lehet pl. a kisebb települések lakos-
sági imázsának megismeréséhez. A véleményvezérekkel folytatott fókusz-
csoportos vizsgálat általános képet adhat arról, hogy a helyiek miként véle-
kednek településükrıl. 

A fent említett módszerek csak részlegesen alkalmazhatók, más vizsgá-
latok kiegészítéseként, önmagukban nem megfelelıek arra, hogy egy teljes, 
átfogó képet kapjunk az egyes célcsoportokban megfogalmazódott és kiala-
kult helyimázsokról. 

Általános módszerként említhetı a survey kutatás, a helyi lakosság, a 
turisták, sıt a gazdasági szereplık véleményének megismerésére. Talán ez 
bizonyul a leghatékonyabb módszernek. Elınye az, hogy kvantitatív mód-
szer, a mennyiségi adatok sokkal meggyızıbbek sok döntés meghozatalá-
ban, mint a kvalitatív adatok. 

Minden településmarketing stratégia esetében fontos kiindulópont, hogy 
tisztán lássuk az adott település imázsának állapotát. Az egyes térségek/ 
települések imázsuk alapján csoportosíthatóak (Kotler 1993 in. Nagyné 
Molnár 2012:75): 

• Pozitív imázzsal rendelkezı helyek: a tudatban leképezıdı kép 
értéktartalma pozitív. A pozitív imázsú helyek esetében a leg-
fontosabb feladat a pozitív benyomások megerısítése. 

• Negatív imázzsal rendelkezı helyek: a tudatban negatív tartalmak 
rögzülnek. A negatív imázsú helyek esetében a legfontosabb 
feladat általában az lehet, hogy a meglevı negatív vélemény 
okát feltárják és kiküszöböljék, vagy ha azt nem lehet, akkor 
hozzá új, pozitív értéktartalmakat illesszenek. 

• Gyenge imázzsal rendelkezı helyek: ezek a helyek nem kellıen 
ismertek, nincs róluk igazán kialakult kép. A gyenge imázsú 
helyek esetében lényegében nincs ismeret az illetı területrıl, 
éppen ezért a legfontosabb feladat egy értékleltár és egy tuda-
tos információtovábbítás kidolgozása. 

• Vegyes imázzsal rendelkezı helyek: az adott területrıl kialakult 
képben pozitív és negatív elemek keverednek. A vegyes imázsú 
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helyek esetében a pozitív imázstartalom erısítésére és a negatív 
tartalmak kiküszöbölésére kell törekedni. 

• Ellentmondásos imázzsal rendelkezı helyek: az érintett területrıl 
az emberek egy része negatívan, míg mások más vonatkozás-
ban pozitívan gondolkoznak. 

Településimázs és településidentitás 

Az imázs fogalmának, típusainak és vizsgálatának ismertetése után 
fontos kitérnünk röviden a településidentitás fogalmára is. A szakirodalom-
ban, a települések márkázása, megítélése kapcsán sokszor találkozunk az 
településarculat vagy településidentitás fogalmakkal, ami könnyen össze-
téveszthetı az imázs fogalmával. A településimázs nem kép, hanem az em-
beri tudatban errıl kialakult képmás, ezzel szemben az identitás a képmás 
alapját jelenti. A települések, területek identitása (Corporate Identity) azt 
jelenti, hogy világossá tehetı és a célszemélyeknek egyértelmően bizonyít-
ható az a relatív versenyelıny, amivel az adott terület más területekkel össze 
nem téveszthetı módon rendelkezik (Törıcsik 1995). A Community Identity 
egy régió „személyiségét" jeleníti meg, ami a külsıségekbıl, a viselkedésbıl 
és a kommunikációból kialakuló képet alkotja, vagyis: a Community Design a 
vizuális, stabilizált megjelenési formát foglalja magában, ide sorolhatók a 
város, illetve község földrajzi elemei, természetes és épített környezete és a 
vizuális jegyek, mint a logó, az alkalmazott betőtípus, a levélpapírok kül-
alakja, jelképek, zászlók. A Community Behavior a magatartást jelenti, amit az 
adott térség lakósai a velük kapcsolatban állók felé mutatnak, ide tartoznak 
tartoznak az ott élı lakosság szokásai, hagyományai, életfilozófiája, kultu-
ráltsága, életstílusa, illetve a hivatalok, intézmények vezetıi, dolgozói által 
tanúsított magatartás. Community Communication pedig a régió/település 
kommunikációs tevékenységét mutatja, itt említhetık meg a különbözı 
rendezvények, események, kiállítások, vásárok, prospektusok, tájékoztató 
füzetek (Piskóti 2012). 

Összefoglaló 

Az elızıekben tárgyalt imázs meghatározások, imázsvizsgálati eljárá-
sok ismertetése mind megerısítették a kezdetben megfogalmazott állítást, 
miszerint a településimázsnak fontos szerepe van a marketingszempontú 
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településfejlesztésben. Ennek ellenére még mindig nagyon kevés hangsúlyt 
fektetnek az imázsvizsgálatokra, ez fıként abban mutatkozik meg, hogy 
nincsen egységes módszer, eljárás arra vonatkozóan, hogy az egyes imázs 
típusokat milyen tényezık mentén értékeljük, milyen módszert alkalmaz-
zunk a mérésre. A mérés azért válik nehézkessé, mert a szubjektív képzetek 
megragadása bonyolult feladat. Azonban érdemes ezeket az akadályokat 
leküzdeni és figyelmet fordítani az imázsvizsgálatokra, hiszen ezek a szub-
jektív képzetek nagymértékben befolyásolják a célcsoportok döntéseit, cse-
lekedeteit. Ha sikerül azonosítanunk célcsoportjaink elvárásait, igényeit és 
ezekhez igazítjuk, ezek szerint formáljuk a település imázsát hosszú-távon 
egy versenyképes települést hozhatunk létre. 

 

2. ESEMÉNYMENEDZSMENT 

Ha a településfejlesztés marketingorientált megközelítésébıl indulunk 
ki ismét, és a településekre úgy tekintünk, mint egy komplex termék és szol-
gáltatáscsomagra, akkor számos módja lehetséges a termékfejlesztésnek, és 
ezek közül az egyik a kulturális rendezvény és fesztiválszervezés. A helyi 
kulturális események egy lehetséges gazdaságfejlesztı erıt jelenthetnek, ami 
jelenleg nincsen kellıen kihasználva a régióban. Ezek a kulturális esemé-
nyek, fesztiválok amellett, hogy közösségerısítı erıvel bírnak, építik a bel-
sı identitást, hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy építsék a települések imázsát, 
potenciális elemei lehetnek a márkaépítésnek és hatással lehetnek a gazda-
sági felemelkedésre is azáltal, hogy a kulturális turizmus részévé válnak. 

Az egyes események, rendezvények, fesztiválok településmarketing 
szempontból nagyon fontos szerepet töltenek be, hisz a fejlesztések fı célja 
a helyi lakosság jólétének, életszínvonalának növelése. A megfelelı kultu-
rális események egyrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság még inkább 
azonosulni tudjon a településsel, büszke legyen hagyományaira, történel-
mére, érezze azt, hogy egy erıs közösség tagja, és hogy részesül valamilyen 
hozzáadott, plusz értékbıl, ami számára lelki, érzelmi, mentális kielégülést 
jelent. Itt fontos kiemelni, hogy a szórakozás mellet más érzületi igények is 
megjelennek, amelyeket ki kell alakítani. Pl. egy történelmi hagyományra 
építı esemény csak akkor lesz sikeres, ha a lakosság is fontosnak ítéli meg 
az illetı tradíciót, ha értékként tekint rá. Ezt elızıleg, tudatos, következetes 
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kommunikációval, munkával tudjuk kialakítani. Ugyanakkor a külvilágot is 
bekapcsoló rendezvények esetében beszélhetünk a gazdasági funkcióról, 
hisz a vendégek, résztvevık, meghívottak kiadásai, költségei a helyi kereske-
dık számára kedvezı hatásúak lehetnek, ennek meghatározó ereje fıként 
akkor jelentkezik, ha több napos rendezvényrıl beszélünk, mikor turisztikai 
szolgáltatások igénybevétele is felmerül. 

A gazdasági tényezı mellett megjelenik, és ehhez kapcsolódik az imázs, 
a megítélés kérdése is, egy jól, vagy akár rosszul szervezett esemény rányom-
hatja bélyegét a teljes településrıl alkotott képre. Ha a résztvevık kellemes 
élménnyel, jó véleménnyel távoznak akkor esélyes az, hogy máskor is 
visszatérnek és akár másoknak is ajánlják azt, míg ha a tapasztalatok ke-
vésbé kedvezıek annak szintén ugyanúgy (vagy talán jobban) híre megy, mint 
egy sikeres rendezvénynek. Függetlenül attól, hogy egy örökségre építı vagy 
kulturális jellegő sikeres eseményrıl van szó elképzelhetı, hogy egy idı 
után a település nevéhez fogják kötni, akár azonosítva azzal a települést. 
Márkázási elemmé alakulhat, és ebben az esetben kevésbé engedhetjük meg 
azt, hogy a rendezvény hanyatló pályára kerüljön. 

Kijelenthetı, hogy fejlesztéspolitikai szempontból is fontos az, hogy az 
egyes rendezvényeket sikeressé tegyük. És itt felmerül a kérdés, hogy mikor 
és mitıl válik egy esemény sikeressé? A rendezvények megszervezése, ki-
gondolása – ahhoz, hogy sikeresek legyenek, függetlenül attól, hogy kis, 
közepes vagy nagy (óriás) eseményrıl legyen szó – összehangolt, jól meg-
tervezett, körültekintı munkát igényel és a sikerességi tényezık a tervezési, 
lebonyolítási és utómunkálati szakaszban is megjelennek. Az alábbiakban 
bemutatásra kerülı eseménymenedzsment módszertani útmutató azt a célt 
szolgálja, hogy segítségével minél gördülékenyebbé, átláthatóbbá tegyük az 
eseményszervezést és hozzájáruljunk az esemény sikeressé tételéhez. Az 
eseményszervezés számos olyan tervezési, szervezési, koordinációs felada-
tot foglal magába, amelyek elengedhetetlenek egy sikeres esemény megszer-
vezésére. Az alábbiakban röviden ismertetve lesznek azok a feladatok, ame-
lyeket el kell végezni a rendezvény elıtt, alatt illetve után2: 

                                                
2 Az eseménymenedzsment módszertani útmutatójának módosított változata megjelent a 

Kulturális menedzsment. Módszertani kézikönyv kulturális szakemberek számára (2014) 
kötetben – szerk. Ferencz Angéla. A modell alapját Raffai Csilla Rendezvényszervezés c. 
anyaga szolgáltatta. 



SZÉKELY K. K.: Marketing – imázs … 
______________________________________________________________________ 

 85 

Rendezvény elıtti feladatok  

• Szervezık kijelölése  

• Helyszín kiválasztása  

• Idıpont-választás  

• Tárgyi és infrastrukturális feltételek biztosítása  

• Programterv és idıterv 3összeállítása  

• Költségvetés,  

• Nyomtatványok, kiadványok tervezése 

• Kiegészítı szolgáltatások szervezése (pl. szállás, vendéglátás, közle-
kedés, turisztikai programok)  

• Elızetes regisztráció  

• Jogi kérdések (szerzıdéskötés)  

• Kockázatkezelés, felkészülés  

• Marketingfeladatok  

• Protokoll  

• Lebonyolítási forgatókönyv készítése  

• Egyéb (pl. hatósági engedélyek beszerzése: közterület, rendırség, 
tőzoltóság, orvosi ügyelet, légtérhasználat)  

Rendezvény alatti feladatok  

• Vendégek fogadása (transzfer szervezése)  

• Programok koordinációja  

• Információs anyagok (pl. konferenciatáska) bekészítése, átadása  

• Helyszíni regisztráció  

• Információs iroda mőködtetése  

• Biztonság a rendezvényeken (pl. teremfelügyelet, ruhatár)  

• Marketing, PR feladatok  

• Rendezvény alatti protokoll  

• Egyéb (pl. installáció, technikai eszközök mőködtetése)  

Rendezvény utáni feladatok  

• Bontás, tereprendezés, takarítás  
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• Pénzügyi elszámolások  

• Utókalkuláció készítése  

• PR cikkek  

• Sajtóanyagok összegyőjtése  

• Follow-up (köszönılevelek küldése, ajándék party)  

• Dokumentálás (proceedings)  

• Értékelések, jelentések készítése  

• Rendezvény hatásvizsgálata  

• Egyéb (pl. referencia kérése) 
 

Az eseményeket számos célból szervezhetjük, a rendezvények célja 
lehet: hagyományteremtés, hagyományırzés, igény kiszolgálása, imázs te-
remtés, imázs megerısítés, szórakoztatás, közösség erısítés, építés, oktatás, 
ismeret közvetítés, profitszerzés. Több szempont szerint is osztályozhatók 
az események, ezek típusai, csoportosítása a következı: 

• Résztvevık motivációja szerin, miért kívánnak részt venni az adott 
rendezvényen: ismeretszerzés, kapcsolatépítés, szórakozás, tanulás, 
utazás. Aktív részvétel (viták, elıadás formájában) stb.  

• Összejövetel idıtartama szerint, a rendezvény hossza hatással van a 
teljes rendezvény menedzsmentjére: néhány órástól, az 1 naposon 
keresztül a többnaposig  

• Megrendezés gyakorisága szerint: egyszeri esemény vagy éves/ 
rendszeresen megrendezésre kerülı rendezvény 

• Hatókör szerint, kiknek szól, kiket érint a rendezvény: világrendez-
vény, kontinenst érintı, nemzetközi, országos, regionális, kistérségi, 
városi vagy helyi rendezvény  

• Helyszín jellege szerint: zárt vagy nyitott-, egy vagy több helyszínes, 
kültéri vagy beltéri 

• Elıkészítési munkálatok szerint: tervezett (pl. városnap, konferen-
cia) vagy spontán (pl. sajtótájékoztató)  

• Szervezı szerint: profi/amatır  

• Gazdasági célja szerint: profitorientált (for profit) vagy nem profit-
orientált (non-profit rendezvény) 
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• Rendezvény szakjellege szerint: mővészeti, sportrendezvény, politi-
kai, kulturális stb. 

• Rendezvények típusa: 
Ankét: Tanácskozás, vitaülés, értekezlet. Egy bizonyos téma meg-
vitatására összehívott győlés, mely a kongresszusnál kisebb létszá-
mú. Tanácskozás, értekezlet, vitaülés, amely vitaindító elıadással és 
hozzászólásokkal tarkított. Hozzávalói a terem, elıadó és a résztve-
vık. Kapcsolódhat hozzá vendéglátás: kávé szünet, ebédszünet.  
Audio- és videokonferencia: Egymástól távol lévı és megfelelıen 
felszerelt stúdiókban lévı csoportok összekapcsolása csak hang, 
illetve hang és kép útján.  
Bál: Nagyobb szabású, általában szervezett, rendszerint táncmulat-
ság. A bálok jellemzı megrendezési idıszaka a januártól márciusig 
terjedı periódus. Megrendezése magas költségekkel jár. 
Bankett: Valaki tiszteletére, valamilyen esemény megünneplésére 
szervezett ünnepi lakoma, díszebéd, díszvacsora, társas étkezés.  
Bemutató: Valaminek elsı nyilvános elıadása, bemutatása, gyakran 
valaminek a népszerősítése végett. Ünnepélyes jellege van, követheti 
bankett vagy vendéglátó  esemény.  
Börze: Elfekvı árukészletek, alkalomszerő értékesítése, nagy téte-
lekben való kiárusítása  
Buzz session: Vitával egybekötött összejövetel egy vagy két elıadó 
részvételével. A vitában résztvevıket több kisebb csoportra osztják.  
Elıadás: Szakértı által tartott beszéd, a hallgatóságnak általában 
nincs lehetısége kérdések felvetésére.  
Estély: A bálnál rövidebb idıtartamú. Jellemzı kapcsolódó, kiegé-
szítı elem a meghívó. Az estély egy adott téma köré épül, nincs 
mősor, viszont van zene, háttérzene, vacsora. 
Fesztivál: Ünnepi játékok, ünnepi elıadás-sorozat, ünnepélyes 
seregszemle (gyakran külföldiek részvételével)  
Fiesta: Spanyol szó. Népünnepély, ünnepi, többnyire szabadtéri 
mulatság.   
Fogadás: Valamilyen esemény megünneplésére, ill. valamely magas 
rangú vendég tiszteletére vendéglátással összekapcsolt összejövetel. 
A fogadások hossza általában 1-2 óra. Büféasztal, állófogadás.  
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Fórum Közérdekő témák megtárgyalására tartott összejövetel, 
amelyen különbözı álláspontú szakértık nyilvános vitát folytatnak 
és a hallgatóság kérdéseire válaszolnak.  
Gála: Díszes, ünnepélyes elıadás, mősor, vacsora. Valamiféle esemény-
hez kapcsolódik, Pl.: Tavaszi fesztivál gálája Magas rangú esemény, 
melyhez szorosan kapcsolódnak minden téren a minıségi ismérvek.  
Hangverseny: Komolyzenei mő elıadása  
Heppening: Általában kötetlen, fegyelmezetlen összejövetel, ahol 
mindenki hódolhat szeszélyeinek.  
Jamboree: Négyévenként tartott táborozással összekötött cserkész-
találkozó.  
Karnevál: Jelmezes, táncos farsangi népünnepély  
Kerekasztal beszélgetés: Elıre meghatározott tudományos, poli-
tikai v. egyéb témákról 4-6 meghívott szakember nyilvános beszél-
getése, vitája (televízióban, rádióban v. közönség elıtt)  
Kiállítás: Különbözı alkotások, termékek, újdonságok, statisztikai 
eredmények stb. nyilvános bemutatása. Célja lehet: figyelemfelkel-
tés, tájékoztatás, motiválás.  
Kollokvium: Vita, eszmecsere céljából tartott, nem túl gyakori, 
általában tudományos tárgyú összejövetel. Résztvevık azonos szak-
tekintélyőek és számuk: max. 35 fı.  
Koncert: Komolyzenei vagy könnyőzenei hangverseny.  
Konferencia: Kisebb tanácskozás, értekezlet. Elıre meghatározott 
rend szerint zajlik. Célja a probléma megoldás. Kérdések feltételére 
és hozzászólásra van lehetıség.  
Kongresszus: Nagyobb szabású és magas rangú és nagyszámú 
résztvevıkkel tartott országos vagy nemzetközi, politikai vagy tudo-
mányos tanácskozás.  
Közgyőlés: „Jogi személyt” alkotó testület ülése, mint a testület leg-
fıbb szerve. Szervezetek, klubok, egyesületek formális összejöve-
tele. Az alapszabály rögzíti, hogy milyen gyakran és milyen esemény 
kapcsán lehet összehívni.  
Mulatság: Zenés, táncos társas szórakozás.  
Mőhelymegbeszélés: Kevésbé kötött összejövetel, melynek során 
a résztvevık saját elméleti és gyakorlati tudásuk, tapasztalataik egybe-
vetése útján ismereteiket bıvítik. Résztvevık száma: max. 30-35 fı.  
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Panel vita: Hallgatóság elıtt két vagy több szakértı vitája egy mo-
derátor irányításával. Véleménynyilvánítás, ellentétes érvek felsora-
koztatása. A moderátor a vita végén összefoglalja az eredményt, Pl.: 
lakógyőlés  
Parádé: Látványos, fényőzı ünnepség, gyakran fölösleges pompával.  
Parti: Társas összejövetel kisebb vendéglátással összekötve.   
Sajtó Reggeli: Reggelivel egybekötött sajtótájékoztató  
Sajtótájékoztató: A sajtó képviselıinek (újságírók, rádiós, televízi-
ós hírszerkesztık, riporterek) tájékoztatása valamilyen politikai, 
tudományos vagy kulturális eseményrıl.  
Show: Látványos, vegyes szórakoztató mősor  
Szakvásár: Meghatározott szakág, terület termékei kerülnek kiállí-
tásra, tájékozódásra és üzletkötésre alkalmas rendezvény.  
Szeminárium: Meghatározott tanulási céllal tartott csoportos össze-
jövetel, amelyen egy szakértı vezetésével problémamegoldás meg-
vitatása történik.  
Szimpózium: Hallgatóság elıtt szakértık rövid (10-20 perces) 
elıadásokat tartanak adott témáról: a hallgatóság a fórumnál kisebb 
mértékben vesz részt a vitában.  
Találkozó: Tervezett összejövetel, együttlét  
Tanulmányi csoport: Valamely probléma elemzése céljából szer-
vezett összejövetel. A tanulmányi csoport, a munkacsoporttól elté-
rıen nem tesz konkrét javaslatokat a probléma megoldására.  
Termékbemutató: Valamely vállalat, intézmény termékeinek 
bemutatására szolgáló kereskedelmi rendezvény  
Ünnepség, megemlékezés: Pl.: Május 1., Október 23. Mősor for-
ma, beszéd lehet egészen hosszú is). Kerete: Himnusz, Szózat.  
Vándorgyőlés: Konferenciához hasonló célból ismétlıdı idıpon-
tokban más-más helyszíneken megszervezett összejövetel.  
Vásár: Áruk kirakodásával járó nagyobb arányú adás-vétel.  
Videoátjátszás: Élı események közvetítése, átjátszása nagy felülető 
képernyıre, egyidejőleg több helyre. 
Vitacsoport: Egy összejövetel keretében alakult külön csoport. A 
vita lezárásáról írásos anyag, dokumentum nem készül. 
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Más rendezvénytípusok 

Megaevent: nagy rendezvény, melynek hatása az egész világra kiterjed. 
Az országok 25-30 százaléka részt vesz rajta, vagy ha kontinens rendezi, 
akkor az országok 30-50 százaléka. Pl. Olimpia, Világkiállítás, Karnevál  

Rendezvénysorozat: Több, önállóan megrendezésre kerülı esemény-
bıl, rendezvénybıl áll, melyek valamilyen azonos téma köré szervezıdnek, 
de az egyes részei önálló szervezést, menedzselést igényelnek. Lehet: egy 
komplex téma köré rendezıdı sorozat vagy egy kistérség, régió érdekeit 
szolgáló rendezvénysorozat. 

Főzér rendezvények: több, egy idıben, együttesen megrendezésre 
kerülı rendezvény, melyek valamilyen azonos téma és helyszín köré 
szervezıdnek és együttes szervezést és menedzselést igényelnek.  

Győjtırendezvény: egy komplex (fı) rendezvény és a témában és 
idıben hozzá kapcsolódó, vele egy idıben, együttesen megrendezésre 
kerülı kis rendezvények.  

Önálló rendezvény: más rendezvényektıl függetlenül, egyszeri alka-
lommal megrendezett v. ismétlıdı rendezvény, mely önálló szervezést és 
menedzsmentet igényel. 

Road Show: A road-show-k a legkomplexebb rendezvénysorozatok. 
Országjáró, komplex rendezvények, ahol a helyszín folyamatosan változik, 
a programok viszont állandóak. A logisztika, szállás, étkeztetés, munka-
társak, közlekedés és útvonal megtervezése még külön feladatot jelent a 
program megszervezése mellett. 

A road-show-k sugaras és körkörös szisztémában szervezhetık. 
Az érintett helyszínek száma tetszıleges, változó, a rendezvény jellege 

is meghatározza.  
 

Eseménytervezés 

Ahhoz, hogy egy olyan eseményt szervezzünk, amely megfelel a külön-
bözı elvárásoknak szükség van arra, hogy egy megfelelı eseménykoncep-
ciót vázoljunk fel, pontosan meghatározzuk a rendezvény céljait majd elké-
szítsünk egy költségtervet, forgatókönyvet és ütemtervet  valamint ellenırizzük, hogy 
rendezvényünk megfelel-e a sikerességi tényezıknek. 
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1. Célok meghatározása: 

Az esemény céljainak meghatározásához szükséges feltenni az alábbi 
kérdéseket: 

- Miért rendezzük az eseményt? 
- Melyek az eseményünk célkitőzései? 
- Mit szeretnénk elérni a rendezvénnyel? 
A rendezvénycélok befolyásolják majd az esemény terveit, felépítését 

és megrendezését. A tervezést megelızıen fel kell tenni az alábbi kérdéseket: 
- Érdemes megtartani a rendezvényt? – indokolni 
- Van-e elegendı anyagi erıforrás az eseményre? 
- Mennyi pénzt tudunk elkülöníteni erre az eseményre? 
- Indokoltak a kiadások? 
 

2. Koncepció kidolgozása: 

Ha sikerült beazonosítani a megszervezni kívánt esemény céljait és a 
fent említett kérdésekre adott válaszok is indokolják a rendezvényünk 
létjogosultságát, következhet az esemény koncepciójának a kidolgozása, 
amelyet számos tényezı befolyásol. 

Az esemény koncepciója olyan szakmai, kreatív összefoglaló, ami a 
rendezvény központi gondolatait tartalmazza. Lehetıleg rövid, tömör, de 
lényegre törı összefoglalás, ami olvasmányosan, könnyen érthetıen és keret-
szerően foglalja össze a projekt fı gondolatait. Sokat segíthet a költségek 
összesítésében is ha táblázatba szedjük az eseményrıl alkotott elképzeléseket. 

A koncepció elkészítése egy komplex feladat, de ebben segítségünkre 
lehet egy olyan kérdéssor, amelyet követve világosan, érthetıen és átlátha-
tóan megfogalmazhatjuk a rendezvényünkrıl szóló elképzeléseket. 
Idıpont meghatározása: 

• Mikor kerül megszervezésre a rendezvény? 
• Milyen évszakban tervezik az eseményt? 
• Mennyi idı van a szervezésre? 
• A hét milyen napján lesz az esemény? 
• Milyen napszakban kezdıdik a rendezvény? 
• A kiválasztott dátum befolyásolja-e bármilyen módon a részvételt? (pl. ünne-

pek, más rendezvények) 
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Helyszín meghatározása: 

• Hol lesz a rendezvény helyszíne? 

• Hagyományos vagy nem szokványos helyszínre tervezzük az eseményt? 

• Beltéri vagy kültéri rendezvényt szeretnénk szervezni? 

• Milyen a helyszín megközelíthetısége 

• Mekkora kapacitású helyszínre van szükség (tervezett résztvevık száma fogja 
ezt befolyásolni) 

Meghívottak/ VIP vendégek: 

• Kik lesznek a fı meghívottak/vendégek/elıadók? 

• Hány fı meghívottra számítunk? 

• Kell-e biztosítani számukra a szállítást, szállást, étkezést? 

Résztvevık, vendégek: 

• Hány résztvevıre számítunk a rendezvényen? 

• Ha zártkörő (meghívásos alapú) a rendezvény hozhatnak-e kísérıt magukkal 
a meghívottak? 

• Milyen korosztályba tartoznak résztvevık? 

• Lehetnek-e gyerekek a rendezvényen? 

• A résztvevık között lesznek-e olyan személyek, akiknek speciális ellátási 
igényeik vannak (pl. mozgássérültek, látássérültek stb.)? 

• A résztvevık között lesz-e olyan személy, aki távolról érkezik (más város, 
ország)? 

• Kell-e biztosítani szállást, étkezést, szórakozási lehetıséget azok számára, 
akik távolabbról érkeznek, az esemény elıtt vagy után? 

Meghívók: 

• Van-e elképzelés a meghívók stílusát illetıen? 

• Hagyományos vagy elektronikus meghívót küldünk? Esetleg telefonon hívjuk meg? 

• Ki állítja össze a meghívottak listáját? 

• Ki fogalmazza, szerkeszti meg és küldi ki a meghívókat? 

• Mikor küldjük ki a meghívókat? 
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Az esemény: 

• Ünnepélyes, formális eseményt szervezünk vagy informális jellegő lesz a 
rendezvény? 

• Milyen öltözet ajánlott a rendezvényhez? 

• Van-e valamilyen tematikája az eseménynek? 

Esemény menete: 

• Mi az esemény legfontosabb eleme, programpontja? 

• Hogyan képzeljük el az esemény lefolyását? 

• Milyen hosszú lesz a rendezvény? 

Helyigény: 

• Hogyan legyen berendezve a tér? 

• Állóesemény vagy ültetett (mindenki számára rendelkezésre áll egy hely)? 

• Étkezés esetén szabad helyfoglalás lesz vagy ültetési rend? 

• Az étel miként lesz tálalva? Büfé asztalon, tálcán, tányérokon? 

• Az italt pincérek szolgálják vagy bár lesz elhelyezve? 

• Lesz-e tánc? 

• Lesz-e audiovizuális követelmény, amelyet számba kell venni a tér méretének 
megválasztásánál (kivetítık, képernyık stb.) 

Dekoráció: 

• Milyen látvány várja a vendégeket a helyszínen? 

• Van-e konkrét témája az eseménynek és kapcsolódjon-e hozzá a díszlet? 

• Szükség van-e a rendezvény ideje alatt változtatni, módosítani a dekorációt? 

• Ki fog felelni a dekorációért (szervezık vagy egy külsı cég)? 

Zene: 

• Van-e szükség zenei háttérre? Ha igen milyen stílusú legyen? 

• Élı zene vagy gépzene? 

• Ki felel a zenéért? 

Világítás: 

• Szükség van-e hangulatvilágításra?  
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• Milyen hangulatot árasszanak a fények? 

• Hogyan legyen megvilágítva a színpad? 

Fotózás: 

• Készülnek-e profi képek és/vagy videófelvétel az eseményrıl? Lesz-e online 
közvetítés (webcast) a rendezvényrıl? 

• Ki készíti el a fotókat, felvételeket? 

• Milyen háttér legyen a képeken? Milyen stílusú képek készüljenek? 

• Készüljön-e egységes rendezvényfotó háttér? 

Audiovizuális elemek: 

• Lesznek-e beszédek? 

• Szükség van-e emelvényre? Hangosításra? 

• Lesznek-e audiovizuális követelmények? 

• Lesz-e vetítés? 

Étkezés: 

• Lesz-e étkezés? Ha igen milyen formában (ültetéses, büfé asztal, tálcás) 

• Milyen italok lesznek felszolgálva? 

• Milyen ételek lesznek a rendezvényen? 

Személyzet: 

• Szükség van-e hostessekre, önkéntesekre? 

• Ha igen akkor hányra? Mi lesz a feladatuk? 

• Szükség van-e biztonsági személyzetre? 

• Szükség van-e kisegítı személyzetre (pincérek, felszolgálók)? 

• Lesz-e egységes öltözete a kisegítıknek? 

Média: 

• Meghívjuk a média képviselıit a rendezvényre? 

• Szükség van-e sajtómappára? Mi kerül bele? Ki készíti el? 

• Kell-e biztosítani sajtószobát? 

• Szervezünk-e elızetes sajtótájékoztatót? 

• Készítünk-e sajtóanyagokat? 
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Kommunikáció: 

• Milyen kommunikációs csatornákon hirdetjük az eseményt? 

• Lesz-e saját weboldala, blogoldala az eseménynek? 

• Közösségi médiában hirdetjük-e? 
 

3. Költségterv elkészítése: 

A tervezési folyamat fontos része a koncepció megfogalmazása mellett 
a költségek pontos meghatározása. Elıször is meg kell határozni, hogy 
mennyi pénzt tudunk a rendezvény megszervezésére fordítani, mekkora az 
az összköltségkeret, amit tudunk biztosítani. Az eseményrıl alkotott 
koncepció és a kívánságlista alapján készített elızetes költségterv szerint 
láthatjuk azt is, hogy mi lesz megvalósítható vagy mi nem. Az elızetes 
költségvetési tervnek tartalmaznia kell az alábbi kiadásokat: 

• Meghívók (tervezés, nyomtatás, kiküldés) 

• Szállás (szervezık, önkéntesek, résztvevık, fı meghívottak) 

• Szállítás, közlekedés (utazási költségek megtérítése, esemény meg-
szervezése elıtti, alatti és utáni szállítási, logisztikai költségek) 

• Helyszínbérlés (termek, színpad) 

• Próbaköltségek (elızetes próbák – órabérek) 

• Ételek, italok 

• Színpadi költségek (hangosítás, díszlet, fénytechnika) 

• Audiovizuális megoldások költségei (vetítés, vetítı bérlése) 

• Dekorációs költségek 

• Zene (meghívott zenészek, elıadók, DJ) 

• Szórakoztató programok (pl. gyerekprogramok költségei) 

• Elıadók (elıadói díjak, tiszteletdíjak) 

• İrzı-védı szolgálat 

• Munkadíjak 

• Fényképész 

• Ültetı kártyák, étlapok, kitőzık (megtervezése, nyomtatása) 

• Nyomtatott anyagok (sajtómappák, kiadványok, eligazítók, irányjelzık) 
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• Ajándékok (meghívottaknak, elıadóknak, résztvevıknek, önkénte-
seknek) 

• Reklámanyagok (sajtó makettek, rádió és TV reklámok, online rek-
lámok, bannerek, molinók, roll-upok stb.) 

• Kommunikációs költségek (hirdetési költségek) 

• Fordítás (tolmács, kommunikációs anyagok és kiadványok fordítása, 
web oldal fordítása) 

• Személyzettel kapcsolatos kiadások (hostessek, felszolgálók, konfe-
rálók) 

• Egyéb költségek  
 

4. Ütemterv elkészítése:  

A koncepció és költségvetés mellet az ütemtervet is el kell készíteni. 
Ez nagy vonalakban tartalmazza a rendezvény elıkészítésétıl az utómunká-
latok befejezéséig terjedı idıszak feladatainak ütemezését, tehát egy olyan 
feladatlista, ami a projekt teljes áttekintését lehetıvé teszi. Tartalmazza az 
elvégzendı projekt minden feladatát, könnyen áttekinthetı, érthetı kell 
legyen és a feladatokhoz hozzárendelt személyeket pontosan meg kell ha-
tározza. Tehát magában kell foglalnia az összes tennivaló felsorolását, az el-
végzésére biztosított idı kezdetét és végét, és azt is, hogy ki ezért a felelıs. 
 

5. Forgatókönyv elkészítése 

A forgatókönyv a rendezvény lebonyolításának részletes logisztikai 
ütemterve, amely három szakaszt tartalmaz:  

• az építési,  

• a lebonyolítási és  

• a bontási szakaszt 
A jó forgatókönyv legyen könnyen áttekinthetı, jól érthetı. Minden, 

logisztikailag fontos eseményre a jó forgatókönyv ki kell térjen. Ha nem 
gondoljuk végig elıre, hogy mikor, mit kell elvégezni, akkor bizony a 
lebonyolítás során fogunk meglepetésekbe ütközni;  

Minden fontosnak tartott részlethez hozzá kell rendeljük azokat a 
személyeket, akik az adott részletet biztosítják, végrehajtják. Tehát minden 
esetben név szerint meg kell nevezni mind a felelısöket, mind a végrehajtó-
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kat;. Ez azért szükséges, hogy mindenki tudja, mikor mit kell csinálnia; és 
mi is felelısségre tudjuk vonni a hiba elkövetıjét, ha valami nem az elkép-
zeléseink szerint sikerült;  

A jó forgatókönyv egyik fontos ismérve, hogy megvalósítható, tehát 
reális.  

A forgatókönyv egyes pontjainak a kötelezı érvényő részletei: minden 
egyes feladatnak meg kell, hogy legyen:  

• a dátuma (év, hónap, nap)  

• a pontos idıpontja (óra, perc)  

• a részletes leírása,  

• a feladat elvégzéséért felelıs személy megjelölése,  

• a feladat végrehajtásában résztvevık meghatározása;  

• a közremőködık érkezésének, ott tartózkodásának és eltávozásának 
pontos ideje (óra, perc).  

Az itt felsoroltak azok a kötelezı elemek, amelyeknek egy jó feladat-
tervben mindenképpen szerepelniük kell. Az elıkészítési, tervezési szakasz 
utolsó feladata és dokumentuma a stáblista összeállítása. Ezen a listán minden-
ki legyen rajta, aki bármikor feladatot kap a rendezvény lebonyolításában.  
 

6. Ellenırzı folyamat: 

A koncepció, a költségterv és az ütemterv elkészítése után fontos 
megválaszolnunk néhány olyan ellenırzı kérdést, amelyek segítségünkre 
lesznek majd a szervezési folyamatban és abban, hogy biztosítani tudjuk a 
rendezvényünk sikerességét: 

• Van-e a rendezvénynek önálló, karakteres, markáns koncepciója, más hasonló 
rendezvényektıl jól elkülöníthetı tematikája? 

• Mennyire egyértelmő, hogy a rendezvény milyen mővelıdési, mővészeti, 
szórakoztató, szakmai, gazdasági, turisztikai stb. célokat tőz maga elé; hogy 
mely körben, milyen hatást kíván elérni? 

• A program mennyire illeszkedik a koncepcióhoz? A programok többsége 
szorosan kapcsolódik-e a rendezvény tematikájához?  

• A rendezvény idıkerete és idırendje összhangban van-e a koncepcióval, és a 
programok mennyiségével?  
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• Mennyire magas szakmai színvonalat képviselnek – illetve nyújtottak – a 
fellépık, a mővészek, az amatır csoportok, illetve bármilyen közremőködı, 
programot szolgáltató? 

• Az elızı év(ek) programjához mérten találhatóak-e más, új fellépık, vagy csak 
a bevett, „bevált” szereplıket vonultatják fel évrıl-évre? (rendszeresen ismétlıdı 
programok esetén) 

• Milyen színvonalat képviselnek – illetve nyújtottak – a mősorvezetık, zsőri-
tagok, mővészeti vezetık?  

• Milyen a rendezvény kommunikációja? 
• Milyen a programfüzet, a szórólapok illetve a honlap megjelenés és tartalom 

szempontjából? 
• Frissek-e a honlapon lévı információk, idıben elérhetıek-e a rendezvény elıtt? 
• A programfüzetek hiteles és használható információt adnak-e a a programról, 

a közremőködıkrıl? 
• Mennyire törekszik a rendezvény az új trendek, jelenségek, mőfajok bemutatására? 
• Mennyiben újszerő, példamutató, kreatív az esemény szemlélete? 
• Mennyire kapcsolódik be a rendezvény a nemzetközi vérkeringésbe? Hoz-e 

külföldi produkciókat, fellépıket, hozzásegíti-e a résztvevıket a nemzetközi 
produkciók, szereplık megismeréséhez? 

• Bemutat-e valamilyen egyedi, sajátos alkotást, terméket, produkciót, és milyen 
színvonalon? 

• Bemutatja-e, kihasználja-e a település (térség) kulturális, történelmi hagyomá-
nyait, szokásait, produktumait? 

• Mennyire vonja be a helyieket a rendezvény? (Helyi civil szervezeteket, 
önkénteseket, vállalkozókat, önkormányzatot stb.) A lakosság a magáénak 
érzi a rendezvényt? 

• Vannak-e különleges helyszínek, kihasználja-e a természeti és épített 
adottságokat, történelmi emlékeket? (Jellegzetes közterek, kastély, templom, 
kolostor, zsinagóga, vár, gyár, falumúzeum, pince, hombár, barlang, folyó, 
sziget, hidak, hajók, kiránduló helyek, dombok, völgyek stb.) 

• Van-e tematikai összefüggés a rendezvény programja, tartalmi elemei és 
befogadó helyszínei között?  

• Mennyire törekszik a rendezvény arra, hogy a látogatókat illetve a produkció-
kat kimozdítsa a környezı településekre, nevezetességekhez, emlékhelyekhez?  
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• Mennyiben kooperál a környezı településekkel a programok, föllépık kitelepü-
lése érdekében?  

• Mennyire környezetbarát az esemény? (Szelektív hulladékgyőjtés, lebomló cso-
magoló anyagok, szemét összeszedés ösztönzése, visszaparkosítás, energiataka-
rékos gépek használata, veszélyes anyagok kerülése, kerékpárkölcsönzés, stb.)  
 

Az esemény lebonyolítása 
 

Az építési szakasz  

Ez a szakasz akkor kezdıdik, mikor a rendezvény megtartásához szük-
séges helyszínt megkaptuk és birtokba vettük. Addig tart, ameddig az elsı 
vendég át nem lépi a küszöböt. Ebben a szakaszban kell mind a helyszínt, 
mind pedig a résztvevıket olyan állapotba, helyzetbe hozni, hogy a rendez-
vényt ténylegesen el tudjuk kezdeni. Kezdetének idıpontját, idıtartamát és 
így befejezését is értelemszerően a forgatókönyv tartalmazza.  

Az építésben részt vevı külsı és belsı munkatársak szempontjából a 
rendezvényszervezı a házigazda. Ez azt jelenti, hogy az elsı beszállító 
érkezése elıtt a szervezı ott kell legyen a helyszínen, kezében a részletes 
forgatókönyvvel és stáblistával.  

Ha tisztáztuk a feladatokat, az elkészülés idıpontját, a helyszínt, akkor 
ezeket az elıírásokat folyamatosan, az építési szakasz teljes idıtartama alatt 
ellenırizni kell a forgatókönyv szerint. Az ellenırzés természetesen nem csak 
azt jelenti, hogy összevetjük a tényleges helyzetet a forgatókönyv adataival, 
hanem ha eltérést tapasztalunk (ami a legtöbb esetben késést jelent), akkor 
intézkednünk kell az elveszett idı behozására. 

Ha minden a forgatókönyv szerint zajlott, akkor sem lehetünk teljesen 
biztosak abban, hogy minden úgy is fog mőködni, ahogy azt mi elgondol-
tuk. Érdemes elpróbálni a mősort, megnézve, hogy azt kapjuk-e, amit kíván-
tunk, azonos idıtartalomban, úgy, ahogy a forgatókönyv elıírja. Nem lényeg-
telen technikai próbákat tartani. Célszerő megnézni-megvizsgálni a hangosí-
tást, a vetítést, az egyes technikai berendezések készültségi fokát. Ajánlatos, 
legalább harminc perccel a rendezvény megkezdése elıtt végigjárni az úgy-
nevezett közönségforgalmi útvonalakat (azokat az útvonalakat, amelyeken a 
majdani vendég megfordul, vagy megfordulhat). Nagyon fontos a rendez-
vény helyszíne körül megvizsgálni, hogy minden tiszta-e, rendben vannak-e 
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a parkolási lehetıségek, biztosított-e a környezet a zavartalan érkezéshez. A 
rendezvény helyszínén belül minden készen áll. Mőködik-e a regisztráció, 
hogyan áll a ruhatár, rendben vannak-e a mosdók, milyen a közremőködık 
öltözete, megjelenése, személyi higiéniája, általában milyen a hangulat, mi-
lyen a látvány? Ekkor még van idınk néhány apró hiba kijavítására. 

Elkezdıdött a rendezvény, érkeznek a vendégek. Mire kell itt figyelnünk?  

• Figyelnünk kell mindenekelıtt a VIP vendégek kezelésére. 

• A közremőködıket, a fellépıket folyamatosan kézben kell tartamunk 

• A vendéglátás folyamatát ellenıriznünk kell mind a felszolgált éte-
lek és italok minısége, mind pedig a lebonyolítók magatartása 
szempontjából.  

• Figyelmet kell fordítanunk a hostessekre – ott vannak-e a helyükön, 
várják a vendégek távozását, hogy segíteni tudjanak, a búcsúajándé-
kok a helyükön vannak, és tudják az átadók, hogy mikor, kinek, mit 
kell átadniuk. 

• Meg kell néznünk, hogy a ruhatár rendben van-e, a ruhatárosok a 
helyükön vannak. 

• Ha a rendezvény fogadásszerően zajlik, és meghatározott idıben 
történik a vendégek távozása, akkor az elbúcsúzó vendéglátók 
sorfalának felállítása, illetve a szükséges figyelmeztetések elvégzése 
szintén fontos feladat.  

• Érdemes figyelni olyan egyszerőnek látszó dolgokra, mint a klimati-
zálás, a hangerı nagysága a rendezvény egyes területein. 

• Felügyelni, figyelni a vendégek reakcióit, hangulatát, egyes dolgokra 
való fogékonyságukat. 

• Ha kell programokat, eseményeket kihagyni, a történéseket gyorsí-
tani vagy éppen lassítani stb. Éljük át a vendégek közt az esemé-
nyeket és reagáljunk, hisz végül is minden miattuk és értük van! 

• Figyelni kell arra, hogy a fı vendégek kezelése a kívánalmaknak 
megfelelıen történjen. A protokollhibák a legjobban szervezett és 
lebonyolított rendezvényt is tönkretehetik. Ezért nem árt, ha ren-
dezvény egész idıtartalma alatt különleges figyelmet fordítunk 
ezekre a kérdésekre.  
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A bontás  

Ha a rendezvény lezajlott, a rendezvényszervezınek még nagyon sok 
dolga marad a helyszínen. A rendezvény bontása csak az utolsó vendég 
eltávozása után kezdhetı meg. fontos arra figyelnünk, hogy a területet, 
amelyet átvettünk, rendezni, áttekinteni, takarítani kell, és a megállapodás 
szerint az esetleges javításokat elvégezni.  
 
Esemény utómunkák 

Azokat a munkálatokat tekintjük itt át, amelyek a rendezvény lebonyolí-
tása után hárulnak az esemény megszervezıire. 

A rendezvény után értékelnünk kell az elvégzett munkát.  
• Ennek elengedhetetlen elıfeltétele, hogy még a rendezvény idején 

szondázzuk a résztvevık elégedettségét. Igyekezzünk meggyızıdni 
arról, hogy mennyire elégedettek a látottakkal, hallottakkal, az 
élménnyel, milyen volt az eltávozáskor a hangulatuk. 

• A tapasztalatok rögzítése, méghozzá írásban, egy további minıségi 
fejlıdés elıfeltétele lehet. Ezért minden rendezvény után érdemes utó-
lagos értékelést elkészíteni, rögzíteni és a resztvevıkkel ismertetni.  

• A rendezvényszervezınek általában kötelezettsége a tudósítások 
megszervezése, azaz a hírverés. 

• A fotó- és videó anyagok, késıbbiekben a sajtóanyagok összegyőjté-
sét és átadását. 

• El kell számolni a pénzügyekkel. 
A bemutatott gyakorlati útmutató alkalmazható úgy a kisebb, belsı 

rendezvények szervezésének folyamata során, mint egy többnapos óriásren-
dezvény esetében is, a megfelelı adaptációval, használata hozzájárul ahhoz, 
hogy a szervezett esemény valóban sikeres legyen és kellıképp hozzá-
járuljon a fejlesztési célok megvalósításához. 
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III. 
TÁRSADALOMKUTATÁS  
ÉS HELYI FEJLESZTÉS 

 

Az elmúlt évek során térségünkben számos társadalomkutatás zajlott, 
amelyek eredményeit hasznosítani lehet a gazdasági átstrukturálódási folya-
matokhoz való alkalmazkodás során. Ezek a kutatások olyan javaslatokat, 
mőködési modelleket fogalmaznak meg, amelyek az endogén stratégiák 
alkalmazásának fontosságára hívják fel a fejlesztéspolitikában érdekelt és 
érintett térségi szereplık figyelmét.  

Jelen fejezet célja röviden összefoglalni azokat a székelyföldi kutatási 
eredményeket, amelyeket a Háromszék Fejlesztés és Kutatási Központ, 
a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, valamint a 
Székelyföldi Fejlesztési Intézet keretén belül mőködı munkacsoportok 
végeztek a következı témákban: a lokális identitások alakulása Székelyföl-
dön, a lokális identitás és a turisztikai versenyképesség összefüggései, térségi 
identitás és térségi versenyképesség kapcsolata, a szimbolikus értékek és 
jelképek társadalomformáló ereje, a fiatalok munkaerıpiaci és társadalmi 
integrációja Kovászna megyében.  

A kutatásokban elemzett témák kivétel nélkül aktuálisak, ugyanis a 
székelyföldi térségben napjainkban számos olyan törekvés azonosítható be, 
amelyek egyre inkább figyelembe veszik a helyi erıforrásokban, nem 
importálható javakban rejlı lehetıségeket: lokális identitás, térségi identitás, 
természet, táj, fiatalok, illetve a társadalmi integráció. Annak ellenére, hogy 
ebben a térségben még nem beszélhetünk vidékfejlesztési paradigmaváltás-
ról, a bemutatott kutatások olyan szemléleti és módszertani megközelítések-
re hívják fel a figyelmet, amelyeket a paradigmaváltás folyamatában, a térség 
jövıje érdekében fontos helyi fejlesztési programok, stratégiák tervezésekor 
figyelembe kell venni.  
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Kovács Judit-Tünde  
 

Lokális identitások alakulása Székelyföldön 
 

 
A lokalitás és lokális identitás napjainkban hangsúlyosan elıtérbe ke-

rült, egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel, jelentısége fejlesztés-
politikai és vidékszociológiai szempontból is felértékelıdött. A lokális lép-
tékő közösségi identitások az 1989-es romániai társadalmi fordulat után a 
székelyföldi térségben is fokozatosan megerısödtek. A jelenség eddig vi-
szonylag kevés figyelmet a kapott, annak ellenére, hogy a helyi identitás-
szerkezetek programszerő erısítése a helyi léptékő fejlesztéspolitikai mun-
kában még csak ritkán szerepel.    

A lokális identitásokkal való mélyebb foglalkozás mellett több érv is 
szól. Amellett, hogy nagy szerepük van/lehet a helyi fejlesztésben, a helyi 
közösségek megerısítésében, a helymarketingben, a helyi léptékő társadalmi 
részvétel erısítési folyamatában, az endogén adottságok hasznosításában 
stb., a lokális identitások a nemzeti identitáshoz is szorosan kapcsolódhat-
nak. Miközben napjainkra egyre jellemzıbb trend a globalizáció elıtérbe 
kerülése, ezzel egy idıben megfigyelhetı, hogy a lokális szerkezetek is 
fokozatosan erısödnek. A fizikai térhez, a ”helyekhez” való kapcsolódások, 
ragaszkodások egyre több helyen és egyre többféle formában tapasztalha-
tóak. A társadalmi szereplık nagy hányada ugyan gyakran kilép a lokális 
térbıl, de a lokalitással, a lokális közösséggel való kapcsolódást igyekszenek 
megtartani, fenntartani. 

Az alábbiakban egy olyan kutatás szakmai eredményeit ismertetem rö-
viden, amelyet a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 
keretében egy kutatócsoport végzett a székelyföldi lokális identitások alaku-
lása terén1. A kutatási program fontos összetevıje volt a térségi elızmények 
feltérképezése. A kutatásba különbözı típusú települések kerültek beválasz-
tásra és a személyes részvételen alapul terepmunka keretében a mai lokális 
identitásszerkezetek mőködésének, tartalékainak, a nemzeti identitásszerke-

                                                
1 Nemzeti identitás – lokális identitás – versenyképesség.  Lokális identitások alakulása a 

Székelyföldi térségben: helyzetkép és fejlesztési lehetıségek. HTMT Program, 2011. 
Témavzetı: Biró A. Zoltán.  Kutatási jelentés.  
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zethez való kapcsolódási lehetıségeinek feltárása volt a cél. A lokális iden-
titás alakulása és jelenlegi helyzete a következı településeken került elem-
zésre: Csíkszentdomokos, Mindszent, Madéfalva, Szenttamás, Varság, Ko-
rond, Kökös, Sepsibodok, Kézdiszentlélek, Sepsibükkszád, valamint Homo-
ródalmás. A kutatás kivitelezésénél a megfigyelésen alapuló terepmunka 
volt elsıdleges, ezt egészítette ki a helyi szereplıkkel készített interjú, va-
lamint az esetelemzések. Az elkészült elemzések lehetıséget kínálnak arra, 
hogy a lokális identitások jellemzıire épülı megfigyelések, következtetések 
fogalmazódjanak meg. A kutatási program anyaga a KAM adattárában 
érhetı el. Ez a szakmai anyag nagymértékben hasznosítható mindazok 
számára, akik a helyi fejlesztés kérdéseivel elsısorban az új vidékfejlesztési 
paradigma (new rural paradigm), az endogén adottságokra alapozó vidék-
fejlesztési szemlélet és módszertan alapján kívánnak foglakozni.  

 

A lokális identitás erısödése az egyik legfontosabb társadalmi folya-
matnak tekinthetı a székelyföldi térségben. A lokális identitással kapcsola-
tos folyamatokról azonban sem a közbeszédben sem a helyi fejlesztés-
politikában nem folytatnak diskurzusokat. Az identitásszerkezetet adottnak 
tekintik, nem olyannak, ami fejleszthetı. Ez egy szemléleti kérdés, amely 
magába foglalja azt is, hogy ha nem ismerik fel a lokális identitás alakítható/ 
formálható jellegét, akkor nem fordítanak arra sem hangsúlyt, hogy építsék. 
A térségben tapasztalt identitásépítési folyamatok nem rendszerezett mó-
don, nem programszerően történnek, hanem többnyire a véletlenen alapul-
nak. Az esetek többségében nem használják ki a települések ilyen irányú 
adottságait.  

Az utóbbi években a lokális identitásépítés terén sokféle kezdeménye-
zés elindult, különösen olyan részterületeken, mint a település fizikai terei-
nek átalakítása, szimbolikus megjelölése, vagy mindennapi rendszeres be-
élése. Egy jellemzı példa: ,,A 90-es évek második felében volt egy fiatalok 
(ifjúsági csoport) által kezdeményezett park-kialakítási munkálat, amely a 
kultúrotthon melletti kis tér rendezésére irányult. Ez az egyedi kezdeménye-
zés volt az elsı ilyen jellegő kezdeményezés a faluban. Ennek eredménye-
ként egy keresztfa, néhány pad, fenyıfák és virágágyások kerültek esztétiku-
san elrendezve a kb. 100 négyzetméternyi területre. Illetve a tér ,,beélése’’, 
használata is elindult, a helyi pap vezetésével a búzaszentelı ünnep szertar-
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tása általában itt zajlik a keresztfánál, továbbá vasárnapi ,,kiülık’’ helyszíne 
is fıként a környéken lakók számára. ’’ (K. A. esetelemzése) 

A lokális identitásépítés azon legfontosabb társadalmi folyamatok egyi-
ke, amely 1989 után indult el Székelyföldön. Sok esetben maga a folyamat 
és a róla létrejött diskurzus nagyon különbözı lehet. Az identitásépítési 
folyamat akkor tekinthetı eredményesnek, ha a helyi értéket, helyi elemet, 
mely alapjául szolgál, a közösség elfogadja, képes azonosulni vele. Ezt az 
alábbi tanulmány részletek is illusztrálják: ,,…2008 tavaszán megtörtént a 
Nagy István emlékház felújítása és avatása is, de a nagy ceremónia megtar-
tását követıen a helyiek elmondása szerint nem kapott nagy jelentıséget ez 
a ház, sem a Nagy István emlékére felállított emlékmő nem kapott nagyobb 
népszerőséget. Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a településen mőkö-
dı egyetlen iskola Nagy István festımővész nevét viseli, azonban sem az 
iskola, sem az emlékház nem volt képes kivívni a Nagy Istvánnak járó na-
gyobb tiszteletet a falu lakóiból.” (K. E. eset elemzése). Természetesen lehet 
említeni ellenpéldákat is: ,,A Siculicidium emlékmő lokális identitásépítı 
funkciója az ünnepségen kívül is megnyilvánul, ugyanis a térségben lényeges 
beazonosítási gesztus rendelıdik hozzá. Ilyen értelemben a térség lakosai 
számára a Madéfalva, „madéfalvi’’ és a Siculicidium emlékmő egymást köl-
csönösen meghatározó fogalmak. A falu, illetve a lakosok beazonosítására 
gyakran használatos a „Madéfalva, ahol az az emlékmő van’’ kifejezés. 
Madéfalva lakosai azonosultak ezzel a róluk kialakult képpel, és idegenek 
elıtt gyakran ezáltal definiálják  magukat. (...) Szívesen beszélnek róla, ugyanis 
a térségben lakó egyének kevés kivétellel rendelkeznek valamilyen infor-
mációról a Siculicidium emlékmővel kapcsolatosan.’’  (B. Á. esetelemzése) 

Azokon a településeken melyek rendelkeznek valamilyen sajátos adott-
sággal, könnyebben kivitelezhetıek az identitásépítési folyamatok, például 
Madéfalván a Siculicidium emlékmő, vagy Csíkszentdomokoson a Márton 
Áron püspök kultusz. Az ilyen települések egyfajta elınyt élveznek azokkal 
szemben, ahol nem fedezhetı fel egy-egy kiemelhetı sajátos elem. Az 
identitásépítési folyamatokat a helyi kulcszereplık kezdeményezik és irá-
nyítják, azok a személyek, akik a helyi elit tagjai és a lokális társadalom által 
elfogadott személyek, ezt az alábbi kézdiszentléleki példa is szemlélteti: ,,A 
változás lelkesedése és a folyamatos helyszín elégedetlenségek nyomán 
2001-re sikerül az emlékmővet ,,elköltöztetni’’. A helyi RMDSZ-elnök sze-
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mélyéhez (aki egyben a helyi általános iskola igazgatója, a néptánccsoport 
vezetıje, azaz a helyi kulturális élet legjelentısebb szereplıje) kapcsolódik 
ez a jelentıs megvalósítás, amit akkor nehézkesen, de elfogadott a lakosság. 
Az országos és megyei szaktanácsadás segítségével, valamint a helyi lelkész 
támogatását is élvezve az emlékmő a templommal szemben kapott helyet, a 
régi iskola udvarából elfoglalva egy részt.’’ (G. O. esetelemzése) 

A tevékenységek intenzitása hordozza magában az identitásépítési 
folyamat sikerességét. Ebbe a folyamatba a hivatali szereplık is bekapcso-
lódnak: emlékmővek állítását kezdeményezik és támogatják, falunapok vagy 
egyéb kiemelt közösségi események szervezésében vesznek részt. Az iden-
titásépítési törekvések sokszínő kísérleteknek tekinthetıek, melyek számos 
lehetıséget hordoznak magukban. Egy helyi identitásszerkezet növeli az 
adott település versenyképességét, hozzájárul az ismertségéhez, valamint a 
közösségek közti együttmőködést is elısegíti. A versenyképesség elısegíté-
sét célzó törekvések és az identitáépítési folyamatok kölcsönösen segítik 
egymást. 

 

Az alábbiakban a kutatás alapján kidolgozott javaslatokat foglalom 
össze röviden, melyek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet az identitás-
építési folyamatokat programszerően elısegíteni.  

• Az eddigi identitásépítési folyamatok alapján az a következtetés 
vonható le, hogy a korábbi és a mai gyakorlatra inkább a véletlen-
szerőség jellemzı.  

• Az ilyen tevékenységek általában egy-egy helyi kezdeményezı-
tıl, szervezıtıl függenek.  

• Fontos feladatnak számít a folyamat tematizációjának a megterve-
zése és kivitelezése, melyben az alábbiak nyújthatnak segítséget: 
szakmai fórumok szervezése, médiában közzétett információk.  

• A lokális identitást építı kezdeményezéseket sokszor helyi 
szinten is korlátozzák, s ez sok esetben a fejlesztéspolitikai szak-
mai ismeretek hiányának tulajdonítható. 

•  Fontos feladat a sikeres identitásépítési gyakorlatok bemuta-
tása, amelyek követendı példákét szolgálhatnak más települések 
számára. 
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• Az identitásépítési kísérletek eredményei sokak számára ismer-
tek, annál kevésbé a mögötte zajló munkafolyamat, az a szerve-
zıi, tervezıi tevékenység, mely az alapfeltétele egy sikeres kez-
deményezésnek. Ezeket a háttér információkat lenne célszerő 
szakmai keretben bemutatni, hisz ezek épp annyira fontosak, 
mint maga az elért eredmény.  

• Az identitásépítési kísérletek programszerő bıvítését, támogatá-
sát nagymértékben elısegítené egy módszertani adatbázis létre-
hozása, mely tartalmazná az identitásépítési elméletek és mód-
szertanok leltárát, esetleg szövegtárát, és amely elérhetı lenne 
mindenki számára. Ezeknek az anyagoknak az összegyőjtése és 
célirányos csoportosítása, térségi forgalmazása mindeddig nem 
történt meg.  

• Mindeddig nem került sor olyan térségi léptékő program 
kidolgozására, amely szakmai keretként támogatná a térségben 
zajló lokális identitásépítési folyamatokat. 

• A különféle kulturális programok, helyi rendezvények, kulturális 
események támogatása mellett elınyös lenne, ha a fejlesztési 
feladatok és a támogatási programok körébe bekerülne a lokális 
léptékő identitásépítési folyamatok támogatása is. 

• A megyei önkormányzatok pozitívan befolyásolhatnák a térségi 
identitásépítési folyamatokat egy helyi önkormányzatok számára 
kidolgozott stratégiával, mely tartalmazná a forrásszerzési lehe-
tıségek leltárát, kapcsolati tıkék kialakítását. Ez hozzájárulna 
ahhoz, hogy megyei vagy térségi szinten is menedzselni lehessen 
ezt a nagyon fontos térségi folyamatot. Megfelelı szakmai tudás 
hiányában azonban mindez legfeljebb csak középtávon képzel-
hetı el.  

• Hasznos lenne olyan ismeteret terjesztı program indítása, amely-
nek keretében az ilyen feladatokkal foglakozó helyi szakmai és 
intézményi szereplık megismerkednének a lokális identitásépí-
tés alapfogalmaival és a fejlesztéspolitikai hasznosíthatóságával. 

• Célszerő lenne még nagyobb mértékben támogatni azokat a győj-
tımunkákat, melyek a helyi értékeket vennék leltárba. Bár az 



TÁRSADALOMKUTATÁS ÉS … 

______________________________________________________________________ 

 110 

utóbbi években egyre több kezdeményezésrıl hallhatunk, a 
helyi értékeknek továbbra is csak kis hányada került leltárba, 
számos kulturális érték vár még számbavételre. A helyi telepü-
lések olyan értéktárral rendelkeznek, melyek – a magyar nemzeti 
érték részeként – kitőnı alapul szolgálnának a helyi identitás-
szerkezetek megerısítésére. Székelyföldi térségben nagy igény 
mutatkozik arra is, hogy a lokális identitásszerkezeteket össze-
kapcsolják a nemzeti identitásszerkezettel. Mindez azonban csak 
a szakmai feladat egyik fele. Ehhez a munkához hozzá kell 
kapcsolni egy másfajta, ennél idıigényesebb, költségigényesebb 
és tudás igényesebb feladatot is, amely arra irányul, hogy a helyi 
közösség tagjai azonosuljanak a helyi értékek többségével. 
Ezt a fejlesztéspolitikai munkát a szakirodalom a kultúra-
gazdaság terminussal jelöli. Rendszerint több olyan elem is 
létezik egy-egy településen, amelyet a helyi közösség nem tekint 
értéknek, s amelyek esetében a kultúragazdaság szemléletének és 
módszertanának alkalmazására volna szükség.     

 

Ahhoz, hogy a lokális identitásépítés fejlesztéspolitikai fontosságát ebben 
a térségben a helyi szereplık felismerjék a jelenleginél jóval több program-
szerő, tudatosan tervezett és végég vitt helyi identitásfejlesztési kezdemé-
nyezésre van szükség.  Az eddigi gyakorlat ismeretében nyilvánvaló, hogy ez 
sokszereplıs folyamat. A helyi lakosság, a helyi elitek és a helyi intézmények 
szerepvállalása, illetve együttmőködése mellett szakmai szerepelık bevoná-
sára is szükség van, legalábbis addig, amíg a lokális identitás építés szem-
lélete és módszertana a térségben általánosan ismertté nem válik.  
 
 
Szakirodalom 
 

KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja (2011): Nemzeti 
identitás – lokális identitás – versenyképesség. Lokális identitások 
alakulása a Székelyföldi térségben: helyzetkép és fejlesztési lehetıségek. 
HTMT Program. Témavzetı: Biró A. Zoltán. Kutatási jelentés. 
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Bordás Zsuzsánna  
 

A lokális identitás és a turisztikai versenyképesség 
összefüggései a székelyföldi térségben 

 
 

Ebben a bemutató anyagban egy székelyföldi kutatási program1 szak-
mai eredményeinek és fejlesztéspolitikai javaslatainak az összefoglaló jellegő 
bemutatására törekszem. Az elemzési munka 2012-ben zajlott, a két elké-
szült szakmai anyag (Összegzı tanulmány, Fejlesztéspolitikai csomag tér-
ségi szereplık számára: javaslatok, modellek) még nem került publikálásra. 
A négyfıs kutatócsoport szakmai munkáját a DOMUS Program támogatta, 
témája pedig a lokális identitás és a turisztikai versenyképesség összefüggé-
seinek vizsgálata volt. Ez a szinergikus megközelítés szakmai eredményei és 
fejlesztéspolitikai javaslatai révén egyaránt hasznos lehet azok számára, akik 
a helyi fejlesztés endogén lehetıségeivel foglalkoznak, vagy kívánnak foglal-
kozni a jövıben. 
 

Ez a kutatás tartalmi szempontból kapcsolódik egy korábbi program-
hoz, amely a lokális identitás térségi helyzetével és társadalmi szerepével 
foglalkozott (lásd ezzel kapcsolatban Kovács Judit Tünde anyagát jelen kö-
tetben).  A lokális identitás és a turisztikai versenyképesség összefüggéseit 
vizsgáló kutatás a céllal jött létre, hogy rávilágítson azokra a nagyon lénye-
ges és e téren térségünkben kevésbé vizsgált kérdésekre, hogy milyen válto-
zásokat okozhat egy vidéki település életében a térségek befogadásának 
képessége. Az ehhez a térséghez kapcsolódó település desztináció menedzs-
ment (TDM) kiépítése mennyiben hoz változást a lokális identitás életében? 
Miért is fontos ezeknek a kérdések a megvizsgálása? A téma aktualitása ké-
zenfekvı, a székelyföldi települések napjainkban egyre inkább arra töreked-
nek, hogy kihasználják a turizmus kínálta lehetıségeket, a falusi turizmus 
egyre jobban fejlıdik, teret adva a regionális identitásépítési folyamatnak is.   
 

                                                
1 Település – Érték – Versenyképesség. Lokális identitás és turisztikai versenyképesség 

összefüggései a Székelyföldi térségben. DOMUS Program 2012. A munkacsoport 
tagjai: Biró A. Zoltán, Gergely Orsolya, Székely Kinga, Biró Z. Zoltán 
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A kutatás 12 székelyföldi településre terjedt ki, amelyben vannak für-
dıvárosok (Kovászna, Borszék, Szováta, Tusnádfürdı), olyan települések, 
amelyek rendelkeznek híres emlékházzal vagy olyan népi mesterséget kínál-
nak, amely turisztikai érdekeltségnek örvend, de olyan településekre is kiter-
jed ez a kutatás, amelyek a mindennapi diskurzusban elıszeretettel használ-
ják a „szülıföldi” paradigmát, az irodalmi, képzımővészeti vagy publiciszti-
kai narratívákat. A megvizsgált települések mindegyikében van egyfajta 
TDM gyakorlat, viszont ennek szakmai szintje rendszerint nagyon alacsony. 
Ha megvizsgáljuk ezeket a településeket, a TDM gyakorlat hiányosságait, 
megismerjük, gyengeségeiket akkor fejleszteni lehet a TDM gyakorlatot, 
erısíteni lehet a települések versenyképességét. 
 
TDM jellemzıi a térségben 
 

A TDM tudatos – vagy ami a leginkább jellemzı: nem tudatos haszná-
lata – a székelyföldi térségben is gyakran megfigyelhetı. A TDM gyakorla-
tot egy sajátos térségi folyamatként is értelmezhetjük. A romániai rendszer-
váltás után a székelyföldi térségekben, ezen belül az egyes településeken is 
felerısödtek az identitásépítési törekvések, illetve a turisztikai lehetıségek 
gyors növekedése volt megfigyelhetı. Ez a két társadalmi folyamat tudato-
san, stratégiai szinten sajnos még nem kapcsolódik össze, ugyanakkor ösz-
tönösen, spontán folyamatok szintjén gyakran társul egymással. Ennek a 
folyamatnak legegyszerőbb és legismertebb példája a csíksomlyói búcsú, 
amely egyértelmően az identitásépítés és megerısítés egyik jellegzetes ese-
ménye, a székelyföldi térségek egyik legnagyobb eseménye, de pontosan 
ebbıl eredıen turisztikai szempontból is jelentıs hozadéka van. De ez for-
dítva is igaz, van ahol a turisztikai folyamatok egyértelmőek, és az identitás-
építés szorul háttérbe. Az arculatépítés - plakátok, szórólapok, hirdetések, a 
rendezvényszervezések stb. – rávilágítanak arra, hogy igenis összekapcso-
lódik ez a két folyamat, ugyanakkor az esetek nagy többségében ezt nem 
tudatosan történik. 

A TDM folyamat térségi aktorai közé soroljuk az egyéni szereplıket, 
akik szintén a nem tudatos TDM folyamat szereplıi. Jó példát jelentenek 
erre a helyi termékeket árusítók, de a jogi-adminisztratív feltételekkel nem 
rendelkezı szállást biztosítók is, a helyi gasztronómiával foglalkozók, akik-
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nek többek között az a funkciójuk, hogy a térségre jellemzı sajátosságokat 
hangsúlyozzák. A térségi aktorok csoportjába tartoznak azok a személyek 
is, akik rendelkeznek hivatalos jogi-adminisztratív feltételekkel. Jó példa 
erre a vendéglátással foglalkozók köre, de ide tartoznak még a nyomtatott 
és elektronikus anyagokat elıállítók és/vagy forgalmazók is. 

TDM gyakorlatot rendkívül jól és sokszor alkalmaznak a lokális sze-
replık, például minden helyi rendezvény esetében. Ezek – TDM szempont-
ból – nem feltétlen tudatos cselekvések, mégis egy falunapon, városnapon, 
egy fesztiválon egyértelmően megmutatkoznak a turisztikai jellemzık és az 
identitásképzés funkciói. Ezeknek a törekvéseknek a lokális változata sok 
esetben igen jól mőködik, azonban a különbözı események összekapcsolá-
sa, egy halmazba tömörítése során elvesznek ezek az értékek. Ezért a térségi 
léptékő TDM folyamat spontán jellegő, eddig még nem sikerült egy olyan 
szinergia kialakítása megyei vagy székelyföldi szinten, ami tartós, kiszámít-
ható eredményeket hozna a TDM terén. Ugyanakkor a térségi léptékő fej-
lesztési vagy reprezentatív programok már sokkal nagyobb TDM fejlıdést 
mutatnak. Ilyen eseményeként megemlíthetık a következık: a megyenapok, 
városnapok, Székelyvágta, vagy olyan törekvések, amelyek az identitásépítés-
ben játszanak nagy szerepet, például a Székelyföldi Legendárium (Bordás 
2016).  

A térség, mint turisztikai desztináció erısítésében – közvetett módon – 
nagy szerepet töltenek be a nyilvános, közéleti diskurzusok, amelyek a szé-
kelyföldi térségrıl szólnak. És bár ezeknek a fı funkciója nem a turisztikai 
értékek erısítése, mégis nagy hatást gyakorolnak a TDM folyamatra.  

Mindezek alapján megállapítható tehát, hogy az aktorok különbözı 
típusai és cselekvéseik különbözı színterei – amellett, hogy a turizmus sok 
esetben nem kapcsolódik össze az identitásépítéssel – térségi léptékben egy 
spontán TDM folyamatot alkotnak, amely szemmel láthatóan nem követ 
egy tudatos stratégiát, inkább eseti módon alkalmazkodni próbál a változó 
fogyasztói igényekhez. Ennek eredményeként egy nem tudatos térségi TDM 
gyakorlatot rögzíthet az elemzı munka.  
 
 
 
 
 



TÁRSADALOMKUTATÁS ÉS … 

______________________________________________________________________ 

 114 

Tipológiakísérlet 
 

A kutatási program keretében egy olyan tipológia került kialakításra, 
amely leíró jelleggel elemzi a TDM gyakorlattal rendelkezı térségi telepü-
léseket. Az így megfogalmazott modellek hasznosak lehetnek további elem-
zések számára, az egyes települések TDM lehetıségeinek vagy gyakorla-
tának számbavétele során. Ez a tipológia kísérlet szintjén a térségi TDM 
folyamat részeként értelmezhetı.  
 
1. Fürdıvárosok (Kovászna, Borszék, Tusnádfürdı, Szováta) 
 

Ezek a városok már '89 elıtt is fürdıvárosok voltak, ezért nem a 
lokális identitás helyreállításával kellett foglalkozniuk, hanem a turisztikai 
fejlıdésekkel. Fontos megemlíteni, hogy ezeken a településeken már elin-
dult egy fejlıdési folyamat, s ebben jelentıs funkciót töltöttek be a fejlesz-
tési beruházások (pl.: wellness központok). Az ilyen és ezekhez hasonló 
fejlesztések azonban nem a városok egészére, hanem rendszerint csak a 
helyi szereplık egyedi szolgáltatásaira vonatkoznak. A turisztikai irodák 
jelenléte, tevékenysége sem irányul a rendszeres arculatépítés, vagy a TDM 
fejlesztésére. Egyelıre kezdeményezéseket sem nagyon lehet látni arra vonat-
kozóan, hogy ha már egy helyi szolgáltatás kiépült, azt egyfajta TDM gya-
korlat is kövesse. Mindezekre egészen addig nem nagyon lehet számítani, 
amíg nem épült ki tudatosan és programszerően a helyi léptékő desztinációs 
munka, mivel a jelenleg tapasztalt spontán gyakorlat a TDM szervezett for-
máját aligha fogja kialakítani. 
 
2. Identitásépítı és turisztikai érdekeltségő falvak (Korond, 
Farkaslaka, Gyímes, Parajd, Máréfalva, Szárhegy) 
 

Ezek olyan települések, amelyek a rendszerváltást megelızı években is 
ismert és látogatott települések voltak, de nyíltan nem szervezıdhetett TDM 
gyakorlat, vagy erıs korlátokkal határolt identitás praxist mőködtettek. Jel-
lemzı példa erre Korond a maga termékkészítési, árusítási gyakorlatával, 
vagy Szárhegy esetében a Mővésztábor. 1989 után azonban ezek a települé-
sek természetes építkezésbe kezdtek, ami a desztináció erısítése fele muta-
tott. Ezek a folyamatok is spontán jellegőek maradtak, a tudatos TDM-re 
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való törekvések itt sem mutatkoztak meg programszerően  azóta sem. Ennek 
egyik oka – hasonlóan a fürdıvárosokéhoz – a rendszerszerőség, a projekt-
szerőség hiánya, a másik pedig az, hogy ezek a települések még mindig az 
1989 elıtt kialakult sémát követik, programok helyett individuális próbál-
kozások vannak, és ezek eleve kizárják a folyamatszerő kezdeményezéseket. 
Mindez nem generál turisztikai fogyasztást, hanem inkább csak igazodik a 
helyi és külsı igényekhez. Ami még fontosabb következmény, hogy az 
egyedi, eseti cselekvési kísérletek egyfajta ágensként mőködnek, az egyedi 
megmutatkozás ismeretében a turista ugyanezt várja el a közösség egészétıl 
is. Ha a cél a helyi adottságok hosszú távú értékesítése, akkor ezeket a 
személyes kapcsolatépítési törekvéseket ki kell egészíteni projekt jellegő, 
rendszerszerő TDM gyakorlattal is.  
 
3. '89 utáni új desztinációk (Zetelaka, Csíkrákos) 
 

Ezeken a településeken a rendszerváltás után a helyi vállalkozók olyan 
gazdasági folyamatokat indítottak el, amelyek által érdekeltté váltak a turiz-
mus helyi fejlesztése terén.  Ezek a beruházások egy része gazdasági, másik 
része közösség szervezési jelleggel bírt. Így pár év alatt ezek a falvak érde-
keltté váltak turisztikai szempontból. Ha megvizsgáljuk ezeknek a települé-
seknek a TDM gyakorlatát, akkor rájövünk, hogy igen is hasznos, és sikeres, 
amennyiben ezt a szolgáltatást fontosnak tartják. Fontos itt megemlíteni, 
hogy ezek a települések nem saját értékeiket és sajátosságaikat emelik ki, ha-
nem azt a székelyföldi vonzerıt, amely a településeken megtalálható. A vál-
lalkozó logikája alapján a település csak egy keret, amelyen belül a térséggel 
találkozni lehet. 
 
4. Kísérletezık (Karcfalva, Csíkmadaras, Varság, Gyergyóremete) 
 

Ezek a települések még nem váltak turisztikai desztinációvá, de rendel-
keznek olyan építészeti vagy népi kultúrához tartozó vonzerıvel, amely 
felújítható, fejleszthetı.  Ugyanakkor van olyan település is, amely úgy gon-
dolja, hogy a turizmus növekedni fog, ezért ez a terep sok mozgásteret 
kínál, és teljesen új ötleteket alakítanak ki. Itt azonban TDM-rıl még nem 
beszélhetünk, hisz még a desztináció sem alakult ki. 
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5. Térségi városok (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda, 
Székelyudvarhely) 
 

A térségi turizmusban a városoknak nagy szerepük van, és nem csupán 
a közlekedés és szállás miatt, hanem azért is, mert szolgáltató intézményeik, 
rendezvényeik vannak, amelyek a TDM és a desztináció szempontjából 
nagyon fontosak. A városok elsıdleges célja azonban nem a lokális identitás-
építés, sıt ennek tudatos, vagy rendszeres fejlesztési törekvésére sem tu-
dunk példát hozni. 
 
Elemzés: a települések bemutatási gyakorlata 
 

A bemutatási gyakorlat több szempont alapján lett összeválogatva, 
amely figyelembe vette a települések TDM és desztinációs lehetıségeit, 
majd ezek alapján került bemutatásra.  

A tanulmány a vonatkozó szakirodalom szakmai szempontjait alkal-
mazva ismerteti azokat az elveket és technikákat, amelyekkel a települések 
önmaguk bemutatása során élhetnek. Ezek az elvek és technikák hasznos 
eszköztárat kínálnak a lokális TDM elemzésére vállalkozóknak, valamint 
azoknak is, akik lokális vagy nagyobb térségre irányuló TDM gyakorlatot 
projektszerően kívánnak tervezni és/vagy menedzselni. A tanulmány szer-
zıi felhívják a figyelmet arra, hogy az elemzési módszerek ma már sokfélék, 
attól függıen, hogy milyen desztinációra irányulnak. Mivel a vizsgált térség 
településein a TDM gyakorlat nagyon kezdeti fázisban van, egy klassziku-
sabb elemzési szempontrendszer került bemutatásra2 elsısorban alapozási, 
ismeretterjesztési céllal.   
 
 A bemutatás fontosabb elvei: 
 1. A bemutatást végzıknek arra kell törekedniük, hogy a bemutatás témáját 
hozzák kapcsolatba a látogatókkal. Jelen tanulmány arra világít rá, hogy a be-
mutatás módját és formáját nem a helyi aktorok, hanem a vendégek hatá-
rozzák meg, ezért általában a találkozás tartalmi, idıbeli eseménye, és a 
kapcsolat eredménye is kiszámíthatatlan az aktorok számára. 

                                                
2 Beck, L. Cable, T. szerzıpáros 1998-ban publikált szempontrendszere a  Puczkó László – 

Rátz Tamara  (2011) bemutatás alapján.   
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 2. A bemutatás legyen több mint informálás. Nagyon sok esetben az alap 
információkat sem tudják átadni az aktorok. Azonban egy helyi jellegzetes 
személyes kapcsolattartásról már beszéltünk. Ez az a kapcsolattartás, ame-
lyet ha egy helyi szolgáltató alkalmaz, jellemzıvé válik az egész térség be-
azonosítására. 
 3. A bemutatást egy történet kell hordozza. Ez csak akkor lehetséges, ha 
az elızıekben tárgyalt személyes kapcsolat létrejön. De ezeket a története-
ket – a tapasztalatok alapján – nem képezik le a kapcsolatok szintjére, 
leginkább egy külön álló termékként próbálják eladni. 
 4. A látogatók körében reakciókat kell provokálni. Ahogy az elızıekben 
is tárgyaltuk, általában a vendéglátó igazodik a vendéghez, és ez a viszony 
nem ad lehetıséget arra, hogy a vendéglátó mozgatni tudja a turistát. 
 5. A bemutatás törekedjen arra, hogy a látogató minden érzékszervéhez szól-
jon. A székelyföldi térségekben csak a múzeumok biztosíthatják ezt a felada-
tot. A multimédiás megoldásoknak, amelyek egy idıben több érzékszervün-
ket is megcélozzák, egyedül a vásárok adnak helyet, amelyek azonban a 
TDM szempontjából igen hasznos törekvések, de desztináció szempontjá-
ból még mindig nem elegendıek. 
 6. A bemutatás korspecifikus jellege. Az ilyen gyakorlatok teljes hiánya 
jellemzi a vizsgált településeket. 
 7. A történelmi bemutatások sajátos jellege. A nyomtatott anyagok, vizuá-
lis anyagok, idegenvezetık a legfontosabb hordozók.  
 8. Technológiai újítások alkalmazása. Ezeknek a rurális térbe való be-
épülése nagyon lassú folyamat. Ennek több oka is lehet, például a vidéki fej-
lesztés fáziskésése, vagy a szervezık korosztályának (inkább középkorúak) 
mentalitása, technikai tudása. 
 9. A bemutatás hitelességének a kérdése. A tapasztalatok alapján a 
bemutatások inkább alulértékelik a térség erényeit, mintsem felértékelnék. 
 10. A bemutató személyek felkészültsége. A bemutatásokban általában a 
helyi tudás sok mindenre kiterjed, nagyon részletes. Ez a tudás nem az 
igazán lényeges elemeket próbálja kiemelni, és arra buzdítani a turistát, hogy 
ezeket megismerje (pedig leginkább erre lenne igény), hanem a teljes isme-
ret átadására törekszik. A jelenlegi bemutató személyek nem rendelkeznek 
kellı tapasztalattal e téren.  
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 11. A bemutatással közelebb kell hozni a látogatót a bemutatott desztináció-
hoz. Ez a folyamat a térségekben leginkább spontán tevékenységeknek 
köszönhetı, és bizonyos esetekben meg is valósul. Ezért nem érdemes a 
turizmus fejlesztését csupán ágazati fejlesztésnek leszőkíteni, ahogyan a TDM 
gyakorlatokat sem lehet csak a szakirodalmi tudásra alapozni. (Puczkó–
Rácz 2011). 

Összességében azt lehet mondani, hogy a bemutatás folyamata sokféle 
és változó. Jelenleg egyfajta szakmai fejlıdésen megy át (koncipiálás, terve-
zés, programok megújítása).  
 

A bemutatás eszközei a vizsgált térségben 

A TDM gyakorlat eszközei számban ugyan jelentısek, de nem sokfé-
lék. A statikus eszközök: a '89 elıtt mőködött és sikeres eszközök csoportja 
(ezekbıl van a legtöbb), a következı csoportba tartoznak azok az eszkö-
zök, amelyeket az aktorok külföldön láttak és behozzák a térségbe, mint 
újítást, az utolsó csoportba tartozó statikus eszközök pedig azok a különle-
ges és egyedi tárgyak, amelyeket csak egy adott térségben lelhetünk fel. Ezek az 
eszközök általában mindenhol megtalálhatók. Ugyanakkor arra sok példa 
van, hogy amit a helyi társadalom identitásépítı szereppel ruház fel, az nem 
válik a TDM  eszközévé. Ebbıl meg következtethetünk arra, hogy a rurális 
desztinációk bemutatása nem rendelkezik elegendı innovatív tényezıvel.  

A dinamikus eszköztár esetében a bemutatások helyzete még kedve-
zıtlenebb. Itt ugyanis felmerülnek olyan gondok is, hogy a TDM gyakorlat 
alkalmi és esetleges, a költségigények nagyok, a szükséges szakmai tudás-
pótlásra szorul.  
 
Összefoglaló 
 

A kutatások alapján egyértelmően arra lehet következtetni, hogy a 
TDM gyakorlattal kapcsolatos tudást a térségben még bıvíteni kell. Ennek 
a lehetısége jelen van a vizsgált térségekben. A TDM összekapcsolása az 
identitásépítéssel szintén egy olyan folyamat, amely sok tennivalót kínál. A 
turizmushoz kapcsolódó különféle gazdasági, társadalmi folyamatok szoro-
san összefüggésben kellene legyenek egymással (az elemzéstıl és a terve-
zéstıl kezdve a kivitelezésig és az értékelésig), de ettıl a települések még 
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nagyon távol állnak, hisz vannak olyan helyek is, ahol még a desztináció-
építés fogalomrendszere, gyakorlata alig ismert. Ugyanakkor megfigyelhetı, 
hogy dinamikus, innovatív folyamatok zajlanak ezen a téren a térségben, 
amelyekhez ha szakmai hátteret és térségi TDM policy-t tudunk csatolni, 
akkor ez a tevékenységi kör a térségi és a lokális fejlesztés egyik lényeges 
területévé válhat. 
 
 
Szakirodalom 
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Program. Összegzı tanulmány. Fejlesztéspolitikai csomag térségi szerep-
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Bordás Zsuzsánna (2016): A Székelyföldi Legendárium márkaépítési gya-
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Puczkó L. – Rácz T. (2011): Az attrakciótól az élményig. A látogató-
menedzsment módszerei. Budapest, Akadémiai Kiadó.  
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Kovács Ottilia Enikı  
 

Térségi identitás – térségi versenyképesség 
 

 
A Háromszék Fejlesztés és Kutatási Központ a 2011-es évben 

szemléleti és módszertani tekintetben egyaránt újszerő fejlesztéspolitikai 
programot végzett1. A program témája a regionális léptékő identitásépítés  
társadalmi feltételeinek számbavételére irányult egy olyan  módszertan – a 
Foresight módszertan – szerint, amely a székelyföldi  térség egészére vetítve 
2007-ben került kipróbálásra (Biró 2007, 2008). A Program aktualitását az is 
adja, hogy az utóbbi idıszakban a vidékfejlesztési folyamatokkal kapcsola-
tos szakmai megközelítésekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az identitás 
problémaköre, a fizikai terek (a „helyek”) fölértékelıdése, valamint az úgy-
nevezett alulról szervezıdı kezdeményezések szerepe.  
 
A Programról röviden  
 

A projektnek az volt az általános célkitőzése, hogy Háromszék regio-
nális identitásépítési folyamatainak szakmai elemzését elvégezve, a térségi 
elitek bevonása révén kidolgozzanak és elindítsanak olyan térségi és identitás-
építési eljárásokat, amelyek e térségnek a versenyképességét fokozzák. Az 
elképzelés mögött olyan újabb régiófejlesztési szakmai koncepciók és mód-
szertani, fejlesztéspolitikai elgondolások álltak, amelyek a regionális identi-
tást már meghatározó endogén fejlesztési tényezıként is kezelik. Leginkább 
abban a tekintetben jelentenek fontos újítást, hogy a gazdasági eredményes-
ség mellett egyre nagyobb mértékben szentelnek figyelmet az adott térségben 
élık identitásbeli, társadalmi-szociális elvárásainak, valamint annak hogy a 
térségi szereplık minél nagyobb mértékben azonosuljanak azzal a fejlesztési 
pályával, amelyet az adott régió követ.  

                                                
1 A Program címe: Háromszék - regionális identitásépítés és versenyképesség. Támo-

gató: Bethlen Gábor Alapkezelı Zrt. A bemutatás alapjául a program keretében ké-
szült összefoglaló tanulmány szolgált (kézirat). A tanulmány összeállította: Dr. Biró A. 
Zoltán, Olosz Szabolcs, Ozsváth Berényi Hajnal, Péter Zsuzsa, Aczél Zsuzsa. A 
kutatásból eddig két kisebb publikáció jelent meg (Aczél 2011/a, 2011/b).  



KOVÁCS O. E.: Térségi identitás …  
______________________________________________________________________ 

 121 

A projekt számára példaértékő szakmai elızményt jelentett a Székely-
földi elitek jövıképe (Foresight) program, amely tágabb regionális léptékben 
rögzítette a térségi elitek identitásépítéssel kapcsolatos elvárásait. A prog-
ram során 300 fıs adatfelvétel készült a térségi (háromszéki) elitek körében.  

A projektnek kettıs szakmai célja volt:  
- elsısorban a székelyföldi Háromszék jelenlegi regionális identitásépí-

tési folyamatainak szakmai elemzését végezték el 
- másodsorban a térségi elitek bevonása révén a térségi identitásépítési 

folyamatot támogató adatfelvételi és elemzıi programot indítottak el  
 

A projekt indítását három fontosabb tényezı indokolta: 
- Az Európai Unió újabb fejlesztéspolitikai prioritásai között fontos 

helyet foglal el az inkluzív fejlesztés követelménye, amely az 
endogén adottságokra alapozó régiófejlesztést támogatja. 

- A háromszéki térség az identitásépítési adottságokat és 
tapasztalatokat illetıen jelentıs kapacitással rendelkezik, a helyi és a 
kisebb léptékő regionális identitásépítési kísérletek száma jelentıs. 
Hasonlóan a székelyföldi térség többi régiójához, a lokális 
identitásépítés az 1989 utáni idıszakban nagy lendületet kapott, s 
ezen a téren sokféle kezdeményezés történt. 

- A Projekt által elemzett és támogatott folyamat szervesen 
integrálódik az utóbbi években beindult, jóval átfogóbb székelyföldi 
léptékő identitásépítési folyamatba 

 

A kutatás során megvizsgálták a térségben zajló területi alapú identitás-
építési kísérleteket és folyamatokat, másfelıl azokat a komponenseket, 
amelyek a „háromszéki” identitásépítési folyamattal kapcsolatba hozhatók.  
A kutatás elemzı része részletesebben is foglalkozik azokkal a társadalom-
történeti, fejlesztéspolitikai és egyéb komponensekkel, amelyek a térségi 
léptékő identitásépítés jelenlegi helyzetének számbavétele során, illetve a 
továbblépést támogató programok kidolgozása során fontosak lehetnek. A 
térségi helyzetképre vonatkozó fontosabb megállapítások közül kiemelném 
az alábbiakat: 

o A térségi léptékő identitásépítési folyamat menedzselése számára 
szakmai/gyakorlati problémát jelent az, hogy kettıs névhasználat 
van forgalomban. Az egyik a hivatalos elnevezés (Kovászna megye), 
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amelyre kevésbé építhetı térségi identitáskonstrukció, s az eddigi 
folyamatok sem ebbe az irányba mutatnak. A másik elnevezés jobb 
kiindulópontot kínál (Háromszék), de ez nem hivatalos elnevezés.   

o Az eddigi identitásépítési kísérletek (diszkurzív gyakorlat kialakítása, 
jelképek létrehozása és forgalmazása, stb.) kivétel nélkül a történelmi- 
mővelıdéstörténeti- etnográfiai tradícióra alapoztak. 

o Megjelentek olyan kísérletek is, amelyek a turizmus, a rendezvény-
szervezés valamint az intézményépítés területére is kiterjesztik a 
térségi alapú intézményépítést. 

o Nagyon jelentısek a térségben a lokális identitásépítési kísérletek és 
folyamatok, eseményszervezések. 

o A média eddigi szerepe felemás jellegő, hiszen a térségi alapú identitás-
elemeket néha látványosan felpörgetik, máskor hosszabb idıre mel-
lızik. 

 
Szakmai eredmények, továbblépési szempontok   
 

A Foresight (Jövıkép) típusú program sokféle hasznos eredményt 
kínál azzal kapcsolatban, hogy a célcsoport (jelen esetben a térségi elitek) 
tagjai milyen társadalmi változásokat/folyamatokat valószínősítenek, s ezek 
alapján milyen regionális léptékő társadalmi szcenáriók kialakulásával 
számolnak. Ezek a „jövıképek” az elitek esetében magukba foglalják a tár-
sadalmi szerkezet mőködésének minden fontosabb dimenzióját. A térségi 
identitásépítés szempontjából azért fontosak ezek a ”jövıképek”, mert ezek 
ismeretében a fejlesztési programok tervezésében figyelembe lehet venni, 
hogy az elitek részérıl milyen területen, milyen mértékő társadalmi támo-
gatottságra, társadalmi részvételre lehet számítani. A következıkben a kuta-
tás szakmai megállapításai közül mutatok be néhányat:  

A térségi elitek véleménye szerint Háromszék kulturális értékei meg 
fognak ırzıdni. A vidéki elit valamivel bizakodóbb ebben a tekintetben, a 
városi elitek körében kissé magasabb a bizonytalanok aránya. Életkori 
tekintetben nincsen nagyon lényeges eltérés, a fiatalok kevésbé optimisták 
ebben a vonatkozásban, a többi korcsoportban pedig nem a trend, hanem 
csak a folyamat mértéke, súlya tekintetében vannak eltérések.  

A gazdasági tevékenység mellett a kulturális élet várhatóan fokozatosan 
háttérbe szorul, a középsı korosztály egy nagyon jelentıs csoportja pedig a 
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két folyamat egymásra gyakorolt hatását illetıen bizonytalan. A folyamat 
hatását illetıen a fiatal korcsoport véleményére az jellemzı, hogy a folyamat 
következményeit illetıen nem számítanak kiugróan negatív vagy pozitív 
következményekre. A foglalkozási területek szerinti megoszlást nézve ismét 
a gazdasági élet szereplıi azok, akik a leginkább bizonytalanok.  

A kultúrához tartozó elemek legfontosabb csoportját a szimbolikus 
tartalmú elemek jelentik, ezek közül is leginkább a jelképnek, szimbolikus 
helyeknek, ünnepi eseményeknek van domináns szerepe. A magas kultúrá-
nak helyet, teret adó intézmények a térségi identitás kulcsszereplıi is lehet-
nének abban az esetben, ha a térségi funkciót fölvállalják, illetve ha azt tar-
talmasan mőködtetik.  

A gazdasági élet szerepéhez hasonlóan az Internet szerepvállalása is sok-
féle, ez a téma egymásnak ellentmondó véleményeket hívott elı. Az tapasz-
talható mindenki számára, hogy a kulturális értékek egy jelentıs része úgy-
mond az „Internetre költözik”. Egy vidéki térségben az elitek nagyobb része 
nem igazán tájékozott az Internet által generált trendszerő változásokról, kü-
lönösen, ami a kulturális értékek megjelenítésének további lehetıségét illeti. 

A térségi önállóság mértéke, formája, megvalósítási módja az elitek kö-
rében egyaránt vitatott. A térségi elitek a külsı tényezı domináns szerepét 
valószínősítik nagyobb mértékben, de ugyanakkor jelentıs a bizonytalanok 
aránya is. A térségi alapú identitásszerkezetek kialakulhatnak, fejlıdhetnek 
spontán módon is, de történhet megtervezett és menedzselt térségi fejlesztés-
politikai munka részeként is. Kovászna megyében a „háromszékiség”, mint 
identitáskonstrukció inkább csak egyfajta nyelvi szimbolikus burok formá-
jában van jelen, amely idırıl idıre valamilyen reprezentatív kommunikációs 
esemény keretében kifejezésre jut. De ez az egész konstrukció csak igény, 
óhaj, mintsem ténylegesen mőködı, társadalmi funkciót betöltı regionális 
szerkezet. 

Az identitásépítési folyamat szervezeti kerete lehetne valamilyen civil 
struktúra is, különösen a kisebbségi helyzetekben. A térségi identitásépítési 
folyamat másik fontos szervezeti komponense a kifelé irányuló érdekkép-
viselet. Ez a téma a térségi elitek számára folyamatosan napirenden van az 
identitás problematikától függıen is, a térségi képviselet megfelelı formá-
jának kérdése a mindennapi közéleti-politikai diskurzus egyik állandó, sokat 
vitatott témája.  
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A kisebbségi helyzet, a többség-kisebbség reláció alakulása, valamint a 
térség politikai-közéleti tematizáció folyománya az, hogy a térség lakossága, 
s ezen belül a térségi elitek csoportja általában pozitívan viszonyul minden 
olyan érdekképviseleti formához, amely a sajátnak érzett közösség 
érdekérvényesítéséhez kapcsolható.   

Minden térségi identitásépítési folyamat legfontosabb bázisa a székely-
földi térségben, s ezen belül Kovászna megyében is a lokális dimenzióhoz 
köthetı. Az elmúlt két évtized folyamán sokféle törekvés indult be arra 
vonatkozóan, hogy az 1989 elıtt megkérdıjelezett vagy háttérbe szorított 
lokális identitásokat rehabilitálják, illetve tovább erısítsék. A lokális léptékő 
szerkezetek már ma is erısek, ugyanakkor a térségi elitek ennek a folyamat-
nak a további erısítésére számítanak. Mivel a térségi elitek vannak cselek-
vési és döntési helyzetben, így arra kell számítani, hogy a lokális lépték 
prioritása továbbra is megmarad. 
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Tankó Andrea  
 

Szimbolikus értékek és jelképek  
társadalomformáló szerepérıl 

 
 

Jelen bemutató anyag a Székelyföld Fejlesztési Intézet kutatási prog-
ramja keretében készült szakmai összefoglalóra épül1, amely a székelyföldi 
térség szimbolikus értékeinek társadalomformáló szerepére irányult. Az 
ebben a témakörben készített szakmai összegzés az elemzési eredményeket, 
illetve az ebben a témakörben korábban végzett kutatási anyagok szakmai 
áttekintését tartalmazza.   Ez a kutatási program elsısorban azokra a térségi 
kutatási eredményekre, elemzésekre, adatbázisokra, publikációkra alapozott, 
amelyek a „szimbolikus térhasználat” témakörében a KAM – Regionális és 
Antropológiai Kutatások Központja keretében az 1990-es évek elejétıl zaj-
lottak (Bodó 2000, Biró 2006). A szimbolikus térhasználattal összefüggı 
térségi kutatások elsısorban a feltáró jellegő térségi antropológiai kutatások 
körébe sorolhatók, ugyanakkor sok fontos, hasznosítható eredményt tartal-
maznak az olyan jellegő helyi fejlesztési munka számára, amely az endogén 
adottságok hasznosítását, a lokális identitás erısítését tartja szem elıtt.  
 
A kutatási program témája, célkitőzése 
 

Az 1989-es események nagy hatással voltak a térségi társadalomra.  A 
székelyföldi térségben egyre inkább elıtérbe került egy olyan komplex társa-
dalmi folyamat, amely a fizikai helyekhez kapcsolódó közösségi identitások 
rehabilitációjához és újabb identitás szerkezetek kiépüléséhez vezetett. A 
székelyföldi térségekben jelentıs mértékben megnıtt a szimbolikus helyek 
és események száma. Emlékhelyeket idéztek fel és újakat hoztak létre, ünne-
peket szerveztek és különbözı térbeélési formák jelentek meg. Elıtérbe 
került a térhasználat során kialakított közösségi identitásépítés. S ez a folyamat 
a társadalmi nyilvánosságban is erıteljes szerepet kapott. De ez a folyamat 

                                                
1 A Székelyföldi Fejlesztési Intézet kutatási programja: Térség és önazonosság: Értékek és 

jelképek társadalomformáló szerepe a székelyföldi magyarság körében (2014). Támo-
gató: Bethlen Gábor Alap volt. Kutatási jelentés. 
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természetesen nem csak székelyföldi jelenség. Elemzı vizsgálatok bizonyít-
ják, hogy az emberek keresik és találnak tradíciókat, a közösségi cselekvési 
formákat újraértékelik, nagyobb szerepet kapnak a kapcsolathálók és 
elıtérbe kerül a térhez való kapcsolódás. Ez nem csak rurális hanem urbá-
nus társadalmi terekre is érvényes. 

Christopher Ray, a téma egyik vezetı szakértıje úgy fogalmaz: egy 
adott térségben az ott élı emberek cselekvési lehetıségeket keresnek és 
találnak a maguk számára olyan fizikai terekben, amelyhez az érdekek és az 
érzelmek mentén szorosan kötıdnek (Ray 1999). Ennek a folyamatnak 
pedig a vidéki térségre irányuló figyelemtıl a vidéki társadalom mőködési 
módjának a változásáig, a kutatásoktól a fejlesztéspolitikai paradigmákig sok 
mindenre hatása van. A kutatási programban számos olyan kérdésre keres-
tek választ, amelyek szorosan kapcsolódnak a székelyföldi térség e komplex 
és fokozatosan erısödı társadalmi folyamatához. Ennek a kutatásnak az 
eredményeibıl emelem ki azokat az összetevıket, amelyek további kutatá-
sokat ösztönözhetnek, illetve bátorítják ezeknek a kutatási eredményeknek 
a fejlesztéspolitikai hasznosítását.   
 
A térségi szimbolikus szegmens: társadalmi folyamat és kutatási 
feladat 

 
Minden kutatás kezdete elıtt felmerül a kérdés, hogy miért fontos az 

adott területet kutatni, illetve, hogy az eredmények miként lehetnek haszno-
sak. Erre talán a legegyszerőbb válasz az, hogy egy téma szakmai feltárása, 
elemzése és az eredmények fontosak a társadalomtudományi kutatások 
számára. Továbbá fontos abban az esetben is, ha egy térség versenyképessé 
akar válni. Erıs és dinamikus térségi és identitásszerkezeti hiányban ez nem 
nagyon lehetséges. Bár nem ez a legfontosab tényezı egy térség verseny-
képességében, de mindenképp nélkülözhetetlen összetevı. Így ez a témakör 
több tudományos érdeklıdésre, több térségi társadalmi folyamat nyomon 
követésére és nyilvános tematizálásra irányuló szakmai munkát igényel.  

Az 1989-es romániai rendszerváltás után elindult egy téralapú identifi-
kációs/elkülönbözıdési folyamat. Ez magába foglalja a következı fonto-
sabb elemeket: „emlékmővek/jelképek állítása, ünnepi események és cere-
móniák, nyilvános jelképhasználat, a folyamathoz kapcsolódó hétköznapi 
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beszéd, intézményes/hivatalos diskurzus és térségi médiatematizáció.” Ez a 
jelenség egy „kollektív identifikációs folyamat” amely szimbolikus aktusok-
ban fejezıdik ki. Ennek köszönhetıen nagyobb jelentıséget kapott a 
székelyföldi identitásépítés sok egyéb aspektusa is, többek között az auto-
nómia téma, a székely szimbólumok használata és mások.  

A közösségi jellegő identitásépítési folyamat Székelyföldön több szin-
ten elindult és jelentıs kezdeményezéseket és változásokat hozott. Többek 
között „Székelyföld megjelölése” (lásd pl. 2015. október 24. Székelyföld ha-
tárainak a megvilágítása), az autonómiára való igény megjelenítése reprezen-
tatív módon (autonómiáért való tüntetés 2014. március- Marosvásárhely), 
székelyföldi szimbólumok használata (zászlóügy) és a térség médianyílvá-
nossága. A mindennapi életvezetés szintjén a székelyföldi jelképek haszná-
lata elterjedt a mindennapi gyakorlatban, közösségi szervezıdések jelentek 
meg, erısödött a térség történeti tudata. A szakmai tematizáció szintjén szá-
mos konferenciát és tematikus rendezvényt szerveztek, illetve térségi kuta-
tások zajlottak, publikációk jelentek meg.  A kutatás fontos kérdése az volt, 
hogy ennek az erıteljes szimbólum használatnak milyen társadalomépítı 
szerepe van? „Milyen mértékben hasznosítja ez a szimbolikus praxis a tér-
ség értéktárát erre a célra? Milyen módon és milyen mértékben valós társa-
dalomépítı tényezı ez a gyakorlat, és milyen mértékben csak olyan szimboli-
kus burok, amely mögött /alatt a társadalmi gyakorlat kisebb vagy nagyobb 
mértékben másként konstruálódik”? (Térség és önazonosság 2014. 7.)  
 
A kutatási program módszertana, az elvégzett szakmai munka 
ismertetése 
 

A választott kutatási módszer a mélyinterjúk készítése volt. Olyan 
személyek körében végeztek interjús kutatást, akik hivatali pozíciójuk, 
intézményi cselekvési lehetıségeik, vagy szakmai tudásuk által nagyobb 
rálátással, vagy befolyással bírnak e téren. A kutatás során harminc interjú 
készült. Az interjúkon kívül a program keretében számos esettanulmányt is 
készítettek a közösségi szimbolikus helyzetekrıl, eseményekrıl, progra-
mokról és ezeket elemezték. 
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Elemzések, eredmények, összefoglaló értelmezések 
 

Az elemzések és az összefoglaló értelmezések nem csupán a jelen 
program keretében elkészített interjú anyagokra alapozódnak. Részben a 
Székelyföldi Fejlesztési Intézet, részben a KAM által készített korábbi 
kutatások is alapul szolgáltak, hiszen az általuk készített idevonatkozó szak-
mai eredmények is fontosak és nagy jelentıséggel bírnak. Ezért ez a kutatási 
összefoglaló egy széles körő empirikus anyagra támaszkodik. Néhány fon-
tosabb tézist, szakmai eredményt emelek ki az anyagból. A kurzívval szedett 
szövegrészek az idézett kutatási jelentésbıl valók.  

A szimbolikus szegmens lokális és térségi fontossága, a kettı viszonya, 
a lokális és regionális jelképek szerepe a legtöbb interjúban nagy hangsúlyt 
kap. Az elemzések során a kutatók azt az álláspontot fogalmazták meg, 
hogy: Ez a témakör a térségi elitek számára kiemelten hangsúlyos, diszkurzív és gya-
korlati kezelése -érdekes módon- az egyéb fontos térségi témáktól jelentıs részben elkülö-
nítve történik...Az interjúk tanúsága szerint nagyon lényeges különbség mutatkozik a 
lokális és a regionális dimenzió mőködése, értelmezése, megítélése tekintetében (...) ame-
lyeknek több fejlesztéspolitikai vonatkozása is van.Rámutattunk arra, hogy a lokális és 
a térségi narratív kezelésmód különbözıségei azt eredményezik, hogy az elitek a szimbó-
lumhasználat vonatkozásában a térség egészét és a saját lokális világot nem vonatkoz-
tatják egymásra, legfeljebb csak a noramtív kijelentések, illetve a médiaanyagok téziseire 
való hivatkozások szintjén. 

Helybeli (lokális) dimenzióban a pragmatikus összetevık a fontosak, 
míg a térségi dimenzióban a manifeszt funkció dominál. A lokális és térségi 
dimenzió csak ritkán kapcsolódik össze, mert: a térségi identitásszerkezet és a 
szimbolikus praxis nem mőködik olyan integráló struktúraként, amelynek a lokális 
léptékő események szerves részei. 

Az eseményelemzések során a szimbolikus térhasználat, ünneplési gyakorlat, 
identitásépítés eseményeinek térbeli, idıhasználati és funkcionális pontszerőségére fordí-
tottak nagyobb figyelmet, jelezve ennek a fejlesztéspolitikai vonatkozásait. 
A vizsgált térségi események nagyon magas fokon ritualizáltak, amit az ese-
mények késıbbi szervezésében nem tudnak fenntartani. Ugyanakkor tanul-
mányozásra került az életvezetés közösségi szimbolikus szegmensének vi-
szonylata a más társadalmi szegmensekkel. A következménye az volt, hogy 
a kialakított szimbolikus helyek nagy részéhez társadalmi gyakorlat nem kapcsolódik, 
illetve használata mintegy „besőrősödik” minden településen néhány elem köré, sok 
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korábbi szimbolikus térfoglalási gyakorlat pedig periferizálódik, miközben az utóbbi 
évek felfokozott térségi identifikációs folyamata egyre több új térségi léptékő szimbolikus 
és identitásépítési kezdeményezést próbál kialakítani és mőködtetni. 

Összegzésképpen kihangsúlyozható, hogy: 
1. A szimbolikus kezdeményezések száma nıtt, míg a helyi identitás-

hoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység már beilleszkedett egy elfo-
gadott és fenntarthatónak mutatkozó rendbe. 

2. A regionális és lokális tér különbözı jellemzık mentén mőködik és 
nem is kapcsolódnak strukturálisan egymáshoz. 

3. A szimbolikus térség még nagyon sok tartalékkal rendelkezik lokális 
és regionális léptékben egyaránt, viszont olyan módszereket igényel-
nek, amelyek még nem állnak a rendelkezésre a térségben. 

4. A szimbolikus szegmens strukturálisan elkülönülten mőködik. 
5. A térségi marketing és a turizmus terén törekvések mutatkoznak 

(üzleti és szakmai kísérletek). 
 

 Térségi szakpolitikai és kutatási javaslatok 
 

A vizsgált térségben a szimbolikus szegmens társadalmi súlya napjaink-
ban nagyon nagy és egyre inkább növekedni látszik. A térség szereplıi el-
kötelezettek annak érdekében, hogy a térséget versenyképessé tegyék. 
Mindezt a szándékok, a tervek és a kialakított programok bizonyítják. 

Fejlesztéspolitikai szempontból a következık fogalmazódtak meg, 
amelyeket a térségi aktorok figyelmébe lehet ajánlani: 

Periférikus vagy félperiférikus vidéki térségekben, ha versenyképességet akarunk, 
akkor ahhoz valamilyen mértékő, mőködı (...) térségi identitásszerkezet kell. (,,,) 
Mőködı térségi identitás hiányában vidéki térségi versenyképességet- legyen szó lokális, 
kistérségi vagy regionális léptékrıl- nehéz kialakítani. Mindez azért van így, mert ez a 
típusú verenyképességi fogalom nem csupán vidéki beruházásokkal, modernizációval 
számol, hanem igen jelentıs társadalmi részvétellel is. Ha a térségi szimbolikus szegmens 
mőködését ebben hasznosítani szeretnénk, akkor alighanem a térségi identitásépítésen át 
vezet az út, s ehhez a ma tapasztalható szimbolikus burokteremtési praxis messze nem 
mutatkozik elegendınek, mint ahogy az a gyakorlat sem, amelyek a már létezıt 
igyekeznek kifele megjeleníteni és/vagy értékesíteni. 
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Bár napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a szimbolikus tér-, és 
identitásépítés, ez még térségünkben, a legtöbb esetben spontán, alkalmi, 
nem rendszerszerő folyamat.  Ez a spontán, egyszerre több pontos zajló 
folyamat ma is jelentıs. Ugyanakkor ennek az átfogó térségi folyamatnak a 
helyi fejlesztés terén való hasznosítása még alig indult el.   Ezt még tanulni, 
fejleszteni, gyakorolni kell ahhoz, hogy egyéb helyi fejlesztési folyamatokkal 
összekapcsolható legyen. Ennek a feladatnak a társadalmi tematizációja 
sincs még napirenden. Jelen kutatás elsısorban  azzal a céllal jött létre, hogy 
ezáltal és a megfogalmazott szakmai anyagok segítségével feltárásra kerüljön 
ez a jelenségkör és nagyobb hangsúlyt kapjon ennek a szakmai feladatnak a 
térségi tematizálása. 
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Zsigmond Renáta  
 

Itthon maradni? Fiatalok munkaerıpiaci és társadalmi 
integrációja Kovászna megyében 

 
 
A Háromszéki Fejlesztési és Kutatási Központ szakmai programjai köré-

ben fontos szerepet kapnak azok a kutatások, amelyek a megye aktuális tár-
sadalmi folyamatainak elemzésére irányulnak.  A helyi fejlesztés szemlélete 
és módszertana ma már túllépet azon, hogy egy település fejlesztését csupán 
a külsı források bevonására, az infrastrukturális beruházásokra korlátozza.  
A helyi erıforrásokra alapozott fejlesztés megköveteli a fontos társadalmi 
folyamatok alapos ismeretét. Ilyen kiemelkedıen fontos társadalmi jelen-
ségnek nevezhetı ebben a térségben a fiatalok munkamigrációja vagy el-
vándorlása, amely a rurális településeket – s ezzel együtt a helyi fejlesztési 
lehetıségeket is – jelentıs mértékben érinti.    

Az Itthon maradni? Fiatalok munkaerıpiaci és társadalmi integrá-
ciója Kovászna megyében címő kutatási program a térség és a fiatalok 
által választott életút közötti azonosulás lehetıségeit vizsgálta. A Három-
széki Fejlesztési és Kutatási Központ programja 2014-ben zajlott, a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával. A program befejezésekor Sepsiszentgyörgyön 
nyilvános szakmai fórum szervezésére is sor került, azonban a program tel-
jes anyaga mindeddig nem került publikálásra1. Az anyag ismertetése hasz-
nos lehet mindazon szakemberek számára, akik helyi fejlesztési stratégiákat 
készítenek, illetve helyi fejlesztési programokat terveznek és szerveznek.    

A kutatás a Kovászna megyében élı fiatalok munkaerıpiaci helyzetét 
vizsgálta, mégpedig abból a szempontból, hogy az a térség, ahol élnek kínál-
e számukra bármilyen lehetıséget részben vagy akár teljes mértékben, hogy 
elképzelt jövıjüket érvényesítsék, beteljesítsék. A kutatás nem csak arra a 
kérdésfelvetésre próbált válaszolni, hogy a fiatalok munkahelyszerzés esélyei 
milyenek, hanem sokkal komplexebb kérdéskört feszeget, mégpedig, hogy az 
adott munkahelyek keretében hogyan, milyen módon integrálódnak a 

                                                
1 Itthon maradni? Fiatalok munkaerıpiaci és társadalmi integrációja Kovászna megyében. 

Kutatási jelentés. Kézirat. 
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térségbe. Ez a kérdéskör nagyon fontosnak bizonyul a térség fejlıdését, 
jövıjét illetıen. 

A jövıképüket megfogalmazó fiatalok a körülmények, a környezet és 
munkáltatók által felkínált lehetıségek alapján bizonytalannak érzik az 
itthon maradás lehetıségét. Bár sok fiatal itthon építhetné karrierjét, még-
sem vállalják a kockázatot. A környezetük által biztosított lehetıségek nem 
elégségesek és nem felelnek meg azoknak az igényeknek, amelyek – véle-
ményük szerint – szükségesek céljaik eléréséhez. De mégis, akkor hogyan 
lehetne itthon maradásra bírni a fiatalokat? Vidéket, térséget, települést kor-
szerővé, versenyképessé tenni a fiatalok jelenléte nélkül nem igazán lehet-
séges. A tanulmány szerzıi szerint el kell érni azt, hogy a fiatalok életpálya-
tervezése megegyezzen a térséggel. Mindaddig, amíg ez nem következik be 
addig a fiataloknak a térségi fejlesztési folyamatokba való bekapcsolása csak 
részleges eredményeket hozhat. A tanulmány a fentiekben bemutatott kérdés-
csoportra kívánt választ adni, felhasználva már meglévı ismereteket, hipo-
téziseket, szakmai eredményeket.  A kutatási jelentés – az eredmények be-
mutatása után – fejlesztéspolitikai javaslatokkal zárul. 

A kutatás során esetelemzéseket, mélyinterjúkat, valamint kérdıíves le-
kérdezést is végeztek a kutatók. Az elemzés célcsoportját a munkavállaló 
fiatalok és a munkaadók képezték.  A még munkahellyel nem rendelkezı, 
illetve a már munkahelyi tapasztalattal rendelkezı fiatalok, és munkáltatók 
véleménye egyaránt elemzéstárgyát képezte.   

A munkavállaló fiatalok tapasztalatai, véleményei halmazából kiemel-
hetjük az alábbiakat:    

- Az interjúanyagok és helyzetelemzések feldolgozásának végeredmé-
nyébıl kiderült, hogy Kovászna megyében a bérezések igen ala-
csonynak bizonyulnak. Ez a meghatározott és igen csekély bér nem 
fedezi a fiatalok kiadásait, nem biztosítja kellıen a megélhetıségü-
ket. Mindemellett a megkérdezett fiatalok arról is beszámoltak, hogy 
rengeteg rutinmunkát kell végezzenek, s munkaidın kívül gyakran 
túlórázniuk kell.  

- Elvárásaik közt szerepelt, hogy lehetıleg a munkaadójuk a képzett-
ségüknek megfelelı munkát bízzon rájuk, valamint, hogy a rájuk ru-
házott feladatokat egy rugalmas munkaidıben tudják elvégezni. A 
cég rendelkezzen továbbképzési lehetıségekkel és a teljesítményük 
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növekedése vonja maga után az elıléptetést is. Legfontosabb 
tényként mégis azt mondták, hogy számukra legfontosabb az, hogy 
munkahelyük hosszú távon legyen biztosítva 

- A két megkérdezett csoport mindössze annyiban különbözik, hogy 
a már munkahelyi tapasztalattal rendelkezık által felsorolt negatívu-
mok sokkal erısebbnek bizonyultak a másik csoport negatívumai-
hoz képest.   

A munkáltatók köre az alábbiakat tartja fontosnak:  
- Elmondásuk szerint a fiatalok hiányos szakképzettséggel rendelkez-

nek, valamint kifogásolni való a középfokú és felsıfokú képzés által 
szervezett tartalmi és gyakorlati tudásuk egyaránt.  

- Elvárásként szerepel a munkaadóknál, hogy aki a cégük munkatársa 
lesz, arra minden adódó feladatok elvégzésében lehessen számítani.  

- Mindemellett, amit még elvárnak a fiataloktól, hogy minden helyzet-
re felkészültek és rugalmasak legyenek, megjelenésük kellemes és 
ápolt legyen. A könnyő és sok pénzkeresést egyenesen felejtsék el, 
inkább törtessenek, kitartóan dolgozzanak és legyen bennük 
elegendı kurázsi és elkötelezıdés a cég iránt.  

- Fontos, hogy társalgás szintjén beszéljék a román nyelvet, valamint 
elınyként tudható be még egy idegen nyelv ismerete.  

- Jó szemmel nézik, azon munkára jelentkezıket, akikért „valaki isme-
rıs áll jót”. 

- Meglátásuk szerint kevés olyan fiatallal találkoznak, akik érdekeltek 
a karrierépítésben, ehelyett csak a „könnyen és gyorsan szerzett pénz” 
iránt érdeklıdnek.  

A vizsgált eredmények tükrözik a munkaadók és munkavállalók ellen-
tétes nézeteit, és szembetőnı, hogy az egymásról alkotott vélemény több-
nyire negatív. Ezekben a szövegekben a másik féllel kapcsolatos negatív 
tapasztalatok kapnak elsıdleges szerepet, s  csak ezután következik  a saját 
elvárások, elképzelések kifejtése. Ez a nyelvi kezelésmód is jelzi, hogy a két 
csoport között a távolság – szemléletben és gyakorlatban – nagyon jelentıs.  
Amennyiben ez a két pólus változatlan marad addig kevés az esélye annak, 
hogy a fiatalok életútja azonosuljon a térséggel. A fiatal generáció nem a 
hazai terek meghódítását célozza meg, hanem egyre távolabbi térségeket 
választanak.  
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A kutatás szakmai eredményei azt jelzik, hogy a fiatalok munkaerı 
piaci magatartásai többféle modellt mutatnak. Ezek felismerése, további 
elemzése fontos lehet, amennyiben ebben a térségben is konkrét meg-
oldásra, a fiatalok munkaerıpiaci integrációjára törekszik valaki.   

- Egyik modellt azon fiatalok képezik, akik középiskola vagy felsı-
oktatás elvégzése után sem igyekeznek munkahelyteremtésre. Dön-
tésüket áltanosan a nehéz munkaszerzési viszonyokkal magyarázzák 
vagy épp a kellemetlen élmények, tapasztalatok fényében jutnak erre 
a döntésre. A családi közeg ezzel a döntéssel egyetért és igyekeznek 
támogatni gyereküket mindaddig, amíg nem tud egyedül, stabil lá-
bon megállni a helyet és fenntartani magát.  

- A másik modellt az „életmővészek” képviselik, akik mindannak ellené-
re, hogy a családtól csekély anyagi támogatásban részesülnek, mégis 
meg tudják teremteni maguknak azt az életszínvonalat, ami épp 
megfelelı és kényelmes számukra. Egyelıre nem keresnek stabil 
munkahelyet, alkalmi jövedelmekkel, ösztöndíjakkal oldják meg 
napi szinten az anyagi gondjaikat. 

- Ugyanakkor külön csoportot képzenek azok a fiatalok, akik az isko-
la elvégzése után rögtön saját lábukra állnak és önerıbıl, saját ma-
guknak megteremtik a megélhetıségi lehetıségeket. A modellt kép-
viselık munkavállalásának fı oka a szőkıs anyagi keret vagy épp a 
családi értékrend nem teszi lehetıvé, nem nézi jó szemmel a „szü-
lık pénzén elı fiatalokat”. Általában véve a fiatalok nem tekintik 
végleges, stabil munkahelynek, csak egy kezdési helyzetnek. Ilyen tí-
pusú munkaerıpiaci magatartás jellemzıbb a vidéki vagy alacsonyan 
képzett fiatalok körére.  

- Van egy olyan csoport is, amely – az alacsony bérek ellenére is – arra 
törekszik, hogy minél gyorsabban hivatalokban helyezkedjenek el, 
„biztos” munkahelyet szerezzen. Mivel egy vidéki térségen belül a 
hivatalok nevezhetık a legnagyobb foglalkoztatóknak, ebbıl kifo-
lyólag ez az intézményrendszer elég sok fiatal munkaerıt foglal-
koztat. A munkahellyel való azonosulás azonban nem jelentıs, a fia-
talok a bürokratikus hangulatnak és az alacsony béreknek köszön-
hetıen negatív véleménnyel vannak az ilyen jellegő munkahelyekrıl. 
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- Csökkenı mértékben, de még mindig jelentıs az a csoport, amely a 
felsıoktatási rendszerben való tartózkodással (több szak, vagy több 
fokozat elvégzése) tulajdonképpen a munkaerıpiacra való belépést 
halogatja. A fiatalok felsıoktatásban való részvételét a szülık általá-
ban támogatják akkor is, ha az idıben nagyon elhúzódik. Munka-
vállalás szempontjából nincs jelentısége a hosszabbított képzésnek, 
nem jelent nagyobb biztosítékot a munkaerıpiacon való elhelyezke-
dés tekintetében.  

- A középiskolások és a felsıoktatást végzık körében egyre gyako-
ribb a közéletben való aktív részvétel (diáktanácsok, civil szerveze-
tek, mozgalmak, környezetvédelem, karitatív munka, hobbi körök, 
önkéntes munka). Ezáltal ez a modell az, ami leginkább megközelíti 
a munkaerıpiaci magatartást.  

- Van a fiataloknak olyan csoportja is, amely a tanulást, az egyéni 
kompetenciák fejlesztését helyezi elıtérbe, s eleve azt tervezi, hogy 
kilép ebbıl a térségébıl. Határozott elgondolásból máshol szeret-
nék építeni jövıjüket, kihasználva a külföldi lehetıségeket. Sok eset-
ben ilyen mentalítás jellemzı az elitcsaládok fiataljait, a jobb anyagi 
helyzettel rendelkezı családok gyerekeit. 

- Vidéki környezetben és alacsonyan képzett családoknál jellemzı mo-
dellként említhetı meg „a családi kapcsolatok és munkavégzési minták men-
tén való elhelyezkedés”. A fiatal többnyire a szülık mintáját követik a 
tanulási életpálya alakításában és a munkahelyválasztásban egyaránt.  

- A vállalkozó fiatalok magatartása teljesen ellenkezı az elızıekben 
említett modellel. Rájuk az érvényes, hogy igyekeznek eltérni a csa-
ládi modelltıl. Nagyobb teret kap a saját elképzelések megvalósítá-
sa, a függetlenséget keresik, bíznak magukban.  

- A munkamigrációs is széles körben ismert és gyakorolt életvezetési 
modell a fiatalok körében. Egyik legelterjedtebb formája ebben a 
térségben is a transznacionális modell (Bodó 2008). A transznacio-
nális modell alatt azt kell érteni, hogy a fiatal munkamigrációra vál-
lalkozik, de a külföldi tartózkodás mellett megırzi a kibocsátó kö-
zeggel is szoros kapcsolatot.  Így a személyben kettıs kötıdés ala-
kul ki: nem lép ki végérvényesen ebbıl a társadalmi környezetbıl, 
de nem is integrálódik teljesen az ıt befogadó új környezetbe sem.  
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A prezentált tipológiai javaslatok által négy megállapítás vonható le a 
fiatalok munkaerıpiaci magatartásaival kapcsolatosan.  

- Elsıként azt jelenthetjük ki, hogy a fiatalok munkaerıpiaci maga-
tartása megoszlik. Nem beszélhetünk egy egységes homogén közeg-
rıl, mivel végzettség, anyagi státus, családi norma, személyes tapasz-
talat által mind más munkaerıpiaci magatartással rendelkeznek.  

- A bemutatott modellek „projektszerőnek” minısülnek 
-  Nem mutatható ki jelentıs átfedés a munkaadók és a munka-

vállalók között.  
- A munkaerıpiaci magatartás a térségben két pólus között helyez-

kedik el. Egyik végletet azok a fiatalok képezik, akik olyan modellt 
választottak, amelyek mintegy „felfőzıdnek a térségi társadalom valame-
lyik meghatározó szegmensére”. Ezek a struktúrafüggı magatartások. 
Ezzel ellenkezı az innovatív pólus, amely nagyobb teret ad a saját 
célok megvalósításának. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott 
modellek nem csak egyik vagy másik pólusba tartozhatnak, vannak 
olyan modellek, amelyek mindkét magatartásból építkeznek. 
 

A fiatalok munkaerıpiaci helyzetét illetıen a kutatók megfogalmaztak 
egy sor szakmai javaslatot. Elsıként fel kell mérni, hogy „tehetnek-e a térségi 
szereplık valamit azért, hogy országos léptékben kedvezıbb kontextus alakuljon ki a 
fiatalok munkavállalók számára”. Közép és felsıfokú oktatásban arra kell 
törekedni, hogy ne csak elméleti, hanem szakmai tudással rendelkezı fiata-
lokat képezzünk, a könnyebb munkahelyteremtés érdekében. A helyzeten 
azonban csak akkor tudunk igazán változtatni, ha elérjük, hogy a fiatalok 
életpályájukat a térségen képzeljék el, úgy szakmai, mint társadalmi szinten 
egyaránt. Egy ilyen kaliberő váltást „megyei hatáskörő intézmény vagy szervezet” 
tudna megtervezni, eredményessé, hatékonnyá tenni.  
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IV. 
HELYI FEJLESZTÉS – HELYI KUTATÁS 

 
Napjainkban egyre inkább felértékelıdik a kutatások szerepe a fejlesz-

tésben, ugyanis a térségi szereplık felismerték, hogy az elmúlt években 
olyan gyors változási folyamatok mentek végbe, amelyek megismerése csak 
átfogó kutatás révén lehetséges. A technológiai fejlıdés, az IT eszközök 
használata, a migrációs tapasztalatok vidéki környezetben is éreztetik a 
globalizáció hatását: nagymértékben megváltoztak a helyi körülmények, 
helyi igények és szükségletek, amelyek pontos ismerete nélkül nem lehet 
reális stratégiai tervezést végrehajtani. 

A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja az elmúlt 
évek során számos intézménnyel és helyi szereplıvel együttmőködve vállalt 
felelısséget kutatások megszervezésében és kivitelezésében.  

Az elvégzett kutatások eredményei elsısorban a helyi társadalom meg-
ismerésére, bottom-up típusú kezdeményezések tervezésére, illetve a 
megismételhetıség révén változási tendenciák beazonosítására is lehetı-
séget nyújtanak.  

Jelen fejezet a székelyföldi térségben végezhetı kutatási lehetıségek, 
alkalmazható módszerek rövid bemutatására törekszik, amelyekben az Inté-
zet az elmúlt évek során tapasztalatot szerzett: helyi munkaerıpiaci adat-
bázis készítése, településmarketing kutatás, Foresight (Jövıkép) kutatás, he-
lyi közvéleménykutatás, komplex háztartási adatfelvétel, valamint értéktár.  
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Biró A. Zoltán – Bogyor Izabella 
 

Alkalmazott kutatás és helyi fejlesztés 
 

 
A vidéki térségek kutatása az utóbbi évtizedekben egyre hangsúlyo-

sabban elıtérbe került. Ez minden bizonnyal összefüggésben van a vidéki 
térségek felértékelıdésével, illetve a hátrányos helyzető térségek felzárkóz-
tatására irányuló törekvésekkel és programokkal. A kutatási programok 
indítását indokolja az is, hogy a globalizációs folyamatok egyre nagyobb 
mértékben hatnak a vidéki térségek társadalmára is, s olyan szerkezeti válto-
zásokat indítanak el – például: migráció, foglalkoztatási gondok növekedé-
se, az életforma és a fogyasztási gyakorlat változása, a turizmus vidéki tér-
ségekre gyakorolt hatása stb. – amelyeknek a megismerése és nyomon 
követése rendszeres szakmai elemzéseket igényel. Az ilyen jellegő vidék-
kutatások többsége a társadalomtudományi alapkutatások körébe sorolható, 
általában egy-egy térségre irányul, s céljuk az, hogy feltárják, értelmezzék a 
vidéki térségekre általában jellemzı társadalmi jelenségeket.  
     

A székelyföldi térségben végzett kutatások és fejlesztéspolitikai tapasz-
talatok azt mutatják, hogy a fentiekben jelzett kutatási gyakorlat mellett 
szükség van lokális léptékő, alkalmazott társadalomkutatási programokra is. 
Olyan rövidebb lefutású, alacsonyabb költségigényő tényfeltáró/elemzı 
programokra, amelyek (1.) a helyi társadalom mőködésének egy-egy jól körül-
határolható szeletére irányulnak, s (2.) amelyek eredményei közvetlenül 
hasznosíthatók a bottom-up típusú helyi fejlesztési programok tervezése, 
szervezése, kivitelezése során.   

Több érv is szól az ilyen helyi léptékő kutatási programok készítése 
mellett. Mindenekelıtt az, hogy a székelyföldi térség lokális társadalmai – 
társadalomtörténeti okokból eredıen – nagyon különbözıek, s ha vannak is 
elérhetı regionális kutatások, azok szakmai eredményei csak részlegesen 
vonatkoztathatók egyik vagy másik helyi közösségre. De a helyi kutatások 
fontossága mellett szól az is, hogy a rendelkezésre álló hivatalos statisztikai 
információk hiányosak (ha egy település nem képez önmagában községet is, 
akkor gyakorlatilag hiányoznak), s a helyi társadalomra vonatkozó adatokat 
csak helyi kutatás révén lehet biztosítani. S természetesen a kutatások alkal-
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mazása mellett szól az is, hogy ezekre az eredményekre stratégiai koncepció, 
ágazati fejlesztési terv, település menedzsment terv, lakossági kommuni-
kációs gyakorlat stb. építhetı.  
  

A helyi léptékő, alkalmazott társadalomkutatások kapcsán ki kell emel-
ni azt a tényt, hogy az ilyen jellegő tevékenységet az önkormányzat vagy a 
helyi fejlesztésben érdekelt más szereplık (közbirtokosság, helyi fejlesztési 
egyesület stb.) rendszeressé tehetik. Ezt egyfelıl az indokolja, hogy az ilyen 
alkalmazott kutatások költségigénye nem jelentıs, ugyanakkor az ilyen jelle-
gő feladatok megoldásához szükséges szakmai tudás nem túlságosan bo-
nyolult, azt – részben vagy egészében – a helyi intézmények munkatársai 
által is megszerezhetik, s a kutatások külsı szakmai szolgáltatóval partner-
ségben (késıbb akár önállóan) költséghatékonyan végezhetık.  
 

Számos példa támasztja alá, hogy az alulról jövı kezdeményezések, a 
helyiek igényeire alapozott projektek, vagy a lakosság által támogatott fej-
lesztési programok nagyobb sikerrel valósíthatóak meg. Az ilyen projektek 
tervezéséhez, kivitelezéséhez majdnem minden esetben szükség van a helyi 
társadalom mőködésének szakszerő ismeretére. Ennek megszerzésére a 
legalkalmasabb módszert az alkalmazott társadalomtudományi kutatás je-
lenti, s maga a kutatás végzése már a lakossági kapcsolatmenedzsment, a 
társadalmi részvétel egyik formájaként is mőködik.  
 

Az alábbiakban néhány példát mutatunk be azokból a kutatási progra-
mokból, amelyek a helyi társadalom mőködésének valamely szeletére irá-
nyulnak, s amelyek hasznos elemét képezhetik a helyi fejlesztésnek. Ezek a 
helyi kutatási programok a csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai 
Kutatások Központja szervezésében zajlottak, a legtöbb esetben a kutatás 
programot igénylı helyi szereplık aktív közremőködésével.   

Az egyes kutatási lehetıségek fölvázolása után néhány olyan referencia 
munkára is utalunk, amelyeket a székelyföldi térségben végeztünk, s ame-
lyek anyaga (helyi kutatástervezés, a munkafolyamat megszervezése, adatfel-
vétel és adatfeldolgozás módszertana, adatbázisok, helyi prezentációs for-
mák, hasznosítási lehetıségek) Intézetünkben mindazok számára hozzáfér-
hetı, akik a helyi léptékő alkalmazott társadalomtudományi kutatások iránt 
érdeklıdnek.  
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Helyi munkaerıpiaci adatbázis készítése 

Miért hasznos? 

Munkaerıpiaci, foglalkoztatási gondokkal minden településnek szembe 
kell néznie, ugyanakkor ezeknek a problémáknak a megoldása helyi szinten 
nehéz feladat. Számolni kell azzal, hogy a helyi intézményeknek egyre 
nagyobb szerepet kell vállalniuk a lakosságot érintı munkaerıpiaci gondok 
megoldásában.  Ehhez azonban arra van szükség, hogy feltárjuk a helyi la-
kosság szakmai tudását, munkatapasztalatait, szakmai képzések iránti igé-
nyeit, azon tevékenységeknek körét, amelyeket szívesen gyakorolnának. 
Ezen információk birtokában lehet megoldásokat keresni, kivitelezni.  

Alkalmazható módszer 

A helyi munkaerıpiaci helyzet feltérképezésére a kérdıíves adatfelvétel 
felel meg leginkább, amelyet minden munkavállaló korú helyi lakosra 
célszerő kiterjeszteni. Az adatfelvételt minimális költségek mellett, helyi la-
kosok bevonásával ki lehet vitelezni, és az eredmények sokrétően haszno-
síthatóak. A kérdıívben érdemes kitérni a megkérdezettek személyes adatai 
mellett (nem, életkor, lakcím, elérhetıség) az iskolai végzettségükre, szak-
mai tudásukra, munkatapasztalatukra, arra, hogy mit tanulnának szívesen, 
illetve melyek azok a munkák, tevékenységek, amelyekhez értenek, bár nem 
tanultak róluk. Az információkból sokoldalúan hasznosítható adatbázist 
lehet készíteni.   

Utólagos hasznosítás 

A munkaerıpiaci felmérésbıl kapott eredmények sokrétően felszanál-
hatóak. Létrejön egy olyan adatbázis, amely részletes képet ad a helyi la-
kosság munkaerıpiaci helyzetérıl. Kirajzolódik egy helyzetkép, melybıl ki-
derül, hogy hányan vannak olyanok, akik munkaképes korúak, nincs állásuk 
és szeretnének dolgozni, illetve mi akadályozza ıket a munkahelytalálásban. 
Az is fontos információ, hogy akiknek van munkahelyük, azok hol dolgoz-
nak és mennyire elégedettek a helyzetükkel. Munkahelyteremtés szempont-
jából rendkívül fontos azt megtudni, hogy mely szakmákhoz értenek a 
legtöbben adott településen, illetve mely szakmákat szeretnék leginkább meg-
tanulni. Erre alapozva érdemes vállalkozás indításában gondolkozni, esetleg 
a már meglévı vállalkozásoknak támogatást biztosítani, hiszen az mőköd-
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het sikeresen, amihez van képzett munkaerı és megfelelı adottságok. 
Emellett helyi szinten, helyi oktatók bevonásával meg lehet szervezni azon 
szakmák oktatását, amelyekre nagyobb igény mutatkozik a helyiek részérıl. 
A helyi felnıtt lakosság szakmai kompetenciáira, munkaerıpiaci helyzetére, 
további munkaerıpiaci és szakképzési opcióira irányuló elemzés a Hargita 
megyei Gyergyóremetén készült a helyi önkormányzat közremőködésével. 
A kutatás anyaga az érdeklıdık számára Intézetünk adattárában tanulmá-
nyozható.   
 
Településmarketing kutatás 

Miért hasznos? 

A településmarketing fontos célja a település fejlesztési céljainak és 
elképzeléseinek kidolgozása, a település számára optimális fejlıdési irány meg-
határozása a helyi erıforrások, adottságok, lehetıségek figyelembevételével 
és felhasználásával.  Ugyanakkor fontos, hogy minden mozzanatban az alul-
ról jövı kezdeményezések teret nyerjenek. Erıforrások lehetnek a környe-
zeti adottságok, a településre jellemzı fontosabb értékek, sajátos termékek 
vagy szolgáltatások. Ezen erıforrásoknak az összekapcsolása, valamint a 
helyi szereplık ösztönzése a fejlıdési irányhoz való kapcsolódásra jelentıs 
elırelépést eredményezhet. A településmarketing tulajdonképpen egy tuda-
tosan fenntartott és mőködtetett folyamat. A folyamat elsı lépése az, hogy 
feltárjuk a helyi lakosság vélekedéseit arról, hogy mit gondolnak a telepü-
lésrıl, miben látnak fejlıdési lehetıséget, mit tartanak elınyösnek, illetve 
hátrányosnak, mi az, ami számukra értékes. 

Alkalmazható módszer 

A lakossági vélekedések feltárására alkalmas a kérdıíves adatfelvétel, 
mivel a településen élı összes személy megszólítható ebben a formában, 
ugyanakkor az adatfelvétel eredményeire alapozva célszerő egyéni interjúk 
készítése a helyi elitek és véleményformálók részvételével. Nagyon fontos 
annak részletes feltárása, hogy a lakosság mit tart fontos értéknek a telepü-
lésen, miben látnak az emberek elırelépési lehetıséget, az eddig meglévı 
kezdeményezésekkel mennyire elégedettek, hajlandóak-e bekapcsolódni he-
lyi programokba és fejlesztési tevékenységekbe. S ami még ezeknél is fonto-
sabb: rögzíteni kell azt, hogy mit gondolnak a helyi intézményekrıl, 
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mennyire elégedettek ezek mőködésével, és ezekkel kapcsolatban milyen 
változtatásokat javasolnak.   

Utólagos hasznosítás 

A településmarketing egy folyamat, amelynek kiindulópontja lehet az 
adatfelvétel, illetve az ehhez kapcsolt interjús kutatás vagy fókuszcsoportos 
kutatás. Ennek már csak azért is jelentısége van, mert ha minden lakost 
megkérdezünk valamirıl egy településen, akkor ez kedvezı hatást fejt ki a 
település ügyeivel kapcsolatos érdeklıdésre, a megkérdezettek úgy érzik 
fontos az ı véleményük. Az eredményekbıl kiderül, hogy milyen értékek, 
programok a legfontosabbak számukra, milyen fejlıdési irányokat tartanak 
fontosnak, mi az, amin javítanának. Ezeknek az információknak a birtoká-
ban javítható a helyi intézmények belsı és külsı kommunikációja, s meg-
alapozható olyan helyi marketing koncepció, amely a település értékeit a 
lehetı legjobban hasznosítja.  
Településmarketing elemzést és helyi kommunikációs stratégiakészítési 
munkát a Hargita megyei Szépvíz község felkérésére készítettünk. A kutatás 
anyaga az érdeklıdık számára Intézetünk adattárában tanulmányozható. 
 

 
Foresight (Jövıkép) kutatás 

Miért hasznos? 

A Foresight adatfelvétel egy olyan újszerő kutatási módszer, amely 
egyre szélesebb körben ismert és kedvelt eljárás. A kérdıíves adatfelvételt 
kombinálja a mőhelymunkával és a jövıkép szcenáriók kidolgozásával. 
Interaktív kutatási módszer, ezért a helyi fejlesztés iránti érdeklıdés fel-
keltésére, a társadalmi részvétel erısítésére egyaránt alkalmas.   

Alkalmazható módszer 

A Foresight adatfelvétel tulajdonképpen egy olyan kérdıíven alapul, 
amely az adott település várható társadalmi változásainak mérlegelésén, 
becslésén alapul. A település számára fontos témák mindegyike említésre 
kerül, és a válaszolók a várható helyi változások valószínőségét, illetve azok 
várható társadalmi hatásait mérlegelik. A válaszok összesítése nyomán a 
kutatás szervezıi forgatókönyv változatokat dolgoznak ki, s azt a kutatás 
második körében ismételten véleményeztetik a válaszolókkal.   Ez a kutatási 



HELYI FEJLESZTÉS – HELYI KUTATÁS 
_______________________________________________________________ 

 144 

módszer a közösségi tervezés mőfajába sorolható, nagy elınye az, hogy 
feltárja a számításba vehetı helyi fejlesztési kezdeményezések társadalmi 
támogatottságát.  

 Utólagos hasznosítás 

A kapott eredmények irányt mutathatnak a helyi vezetés és a helyi 
fejlesztés egyéb aktorai számára. Jelzik, hogy mely problémák fontosak és 
halasztást nem tőrıek a lakosság számára, s azt is, hogy az egyes fejlesztési 
területeknek vagy programtípusoknak mekkora a társadalmi támogatottsá-
ga. Ezt tisztán látni nagyon fontos, mivel a helyi vezetıség és a lakosság 
elképzelései a település jövıjét, megoldásra váró problémáit illetıen gyak-
ran nem esnek egybe, s a fontossági sorrend sem azonos. A Foresight kuta-
tás eredményeire alapozva azonban megelızhetı, hogy a vezetıség és a 
lakosság elképzelései nagyon eltérıen alakuljanak.  A Foresight program 
lefutása hosszabb, általában egy vagy két, ezért a közvetlen szakmai haszon 
mellett fontos eszköz a helyi közösség aktivizálásában is.  

A Foresight (Jövıkép) módszertanra alapozó, a térségi fejlesztést célzó 
kutatási módszertant Intézetünk elsı alkalommal a székelyföldi térségre 
vonatkoztatva alkalmazta, a szakmai eredmények 2007-ben és 2008-ban ön-
álló publikációk formájában is megjelentnek. Ezt követıen három telepü-
lésen is végeztünk lokális léptékő Foresight típusú programot. Ez utóbbiak 
anyaga az érdeklıdık számára Intézetünk adattárában hozzáférhetı. 
 
Helyi közvéleménykutatás 

Miért hasznos? 

A helyi léptékő közvélemény kutatás rendszerint egy éppen aktuális 
témára irányul, a lakossági vélemények feltárását célozza. A célcsoport lehet 
a település teljes lakossága, vagy – igény szerint – bármely életkori vagy fog-
lakozási csoport, esetleg településrész lakossága. Gyorsan lebonyolítható, 
nem költséges kutatási módszer. Megtervezése, megszervezése és lebonyolí-
tása nem igényel mélyebb társadalomtudományi ismereteket, rendszerint az 
adatok feldolgozása kapcsán célszerőbb külsı szakember segítségét kérni.  
A térség településein inkább csak választási kampányok idején vagy helyi 
fejlesztési stratégia készítése közben alkalmazzák. Igazán hasznos módszer-
ré akkor válik, ha idıszakosan (periodikusan) alkalmazzák, változó téma-
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körökben. Ilyen esetben a lakosság úgymond megszokja ezt a közvélemény 
feltárási formát, a válaszok fokozatosan egyre hitelesebbek lesznek, érzé-
kenyebb témákat is bele lehet foglalni a kérdıívbe, s kialakul az eredmények 
iránti érdeklıdés is.  

Alkalmazható módszer 

A közvélemény kutatások alapvetı módszere a kérdıíves adatfelvétel. 
Az adatfelvétel irányulhat a teljes népességre, vagy a teljes népességbıl 
kialakított mintára. A minta egyszerőbb formáinak kialakításában jól hasz-
nosíthatók az egyszerőbb kézikönyvek (tankönyvek), vagy gyakorló kutató 
segítségét kell kérni. A kivitelezés szempontjából az a hasznosabb megol-
dás, ha a kérdıív nem fókuszál túl sok témára, terjedelme rövid, a kérdések 
érthetıek. A megkérdezettek anonimitását biztosítani kell.   

Utólagos hasznosítás 

A közvélemény kutatás eredményei egy adott témára, egy adott idı-
intervallumra vonatkoznak, s ez meghatározza az adatok felhasználásának 
módozatait.  Az így szerzett szakmai ismeret segítheti a tervezést, a döntés-
hozást, konkrét fejlesztési programok elindítását, lakossági kommuniká-
cióját, felkészíthet arra, hogy az adott témakört illetıen a lakosság részérıl a 
jövıben mire számítsunk. A közvélemény kutatást célszerő olyan hasznos 
eszköznek tekinteni, amelynek alkalmazásával a késıbbiek során idıt és 
energiát takaríthatunk meg, elkerülhetjük a lakossággal való nézeteltéréseket. 
Rendszeres (periodikus) alkalmazása hasznos eszköz a település menedzs-
ment vezetıi kelléktárában.  

A térség településein több esetben alkalmaztunk közvélemény kutatás 
jellegő adatfelvételt, elsısorban a fejlesztési stratégiák készítését megelızı 
helyzetfeltáró munka során. Az ezzel kapcsolatos szakmai anyagok, mód-
szertani eljárások, adatbázisok Intézetünk adattárában hozzáférhetık az 
érdeklıdık számára. 
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Komplex háztartási adatfelvétel   

Miért hasznos? 

A komplex háztartási adatfelvétel átmenetet képez az alapkutatás és az 
alkalmazott kutatás között. Az eredmények alapján átfogó képet kínál az 
adott település helyi társadalmáról. Az ilyen jellegő adatfelvétel azon tele-
pülések számára ajánlható, amelyek valamilyen átfogó, a település egészére 
kiható változást/fejlesztést terveznek, s ennek érdekében célszerő pontos 
képet alkotni a családok életvezetési modelljeirıl, gazdasági és munkaerı-
piaci helyzetérıl, gazdálkodási gyakorlatáról, mobilitási terveirıl, a lakosság 
képzettségi szintjérıl, a családok életminıségi mutatóiról, a társadalmi 
elégedettség és a jövıtervezés helyi mintázatairól. Az ilyen komplex kutatás 
eredményei hosszabb távon hasznosíthatók.   

Alkalmazható módszer 

Ez a típusú kutatás idıigényes és költségigényes eljárás, tervezése és 
kivitelezése külsı szakértık szerepvállalását igényli. Lokális jellegő háztar-
tási adatfelvételt 5-6 évente egyszer célszerő készíteni, az egyes adatfelvé-
telek eredményeinek összehasonlítása lehetıséget kínál a helyi társadalom 
változásainak valós mérésére. 

Utólagos hasznosítás 

A kutatás rendkívül gazdag, többféleképpen feldolgozható adatbázist 
eredményez. Elsı lépésben rendszerint összefoglaló jelentés készül, az 
egyes résztémák külön-külön is feldolgozhatók.  Jól hasznosítható hosszabb 
távú fejlesztési koncepciók kialakításánál, beruházók vonzását vagy na-
gyobb fejlesztéspolitikai beruházásokat megalapozó háttértanulmányok 
készítésénél.  A kutatás eredményeibıl szakmai kiadvány is készíthetı, ez 
szerepet játszhat a település ismertebbé válásában.   

Intézetünkben két alkalommal készült a székelyföldi térség háztartásaira 
vonatkozó komplex adatfelvétel (2004-ben és 2011-ben). Ezt megelızıen 
(2000-ben) a Csíki-medencében készült 800 háztartást magába foglaló min-
tán adatfelvétel. Helyi jellegő komplex háztartási adatfelvételt négy település 
számára készítettünk. A kutatások szakmai-módszertani anyagai és eredmé-
nyei Intézetünk adattárában érhetık el.   
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Értéktár 

Miért hasznos? 

A helyi tárgyi és szellemi örökség olyan érték, amely minden települé-
sen egyedi.  Fennáll annak veszélye, hogy ezek az értékek a feledés homá-
lyába merülnek, ezért feltárásuk – a fejlesztéspolitikai hasznosítás mellett – 
a helyi tradíciók megırzése érdekében is fontos feladat lehet. A helyi 
értékek körébe tartozik a természeti és épített környezet, a múltból fennma-
radt tárgyi emlékek, a településre jellemzı foglalkozások, a jellegzetes éte-
lek, a régi szokások, a hagyományok, mondák, versek, köszöntık, népdalok, 
imák stb. Ezek fontos elemei lehetnek a településhez való kötıdésnek is, 
ugyanakkor a helyi fejlesztés alapjául is szolgálhatnak, vonzóvá tehetik az 
adott települést a máshonnan érkezık számára is.  

Alkalmazható módszer 

Az értékleltár elkészítésére a kérdıíves adatfelvétel felel meg a legjob-
ban, amelyet az adott településen minden háztartásban le kell kérdezni. Ez a 
költséghatékony, helyi munkaerıvel is kivitelezhetı, a lekérdezés rövid idıt 
vesz igénybe, ugyanakkor az eredmények is hamar összesíthetıek. A kutatás 
megtervezését és kivitelezését helyi szinten is meg lehet oldani, azonban 
ajánlott egy szakember bevonása a kérdıív megszerkesztésébe, illetve az 
eredmények feldolgozásába. A tárgyi és szellemi örökség számbavétele mel-
lett az adatfelvétel során érdemes kitérni arra, hogy a tárgyakat kölcsön 
adnák-e, elajándékoznák-e, illetve a szellemi tudásukat megosztanák-e má-
sokkal is. 

Utólagos hasznosítás 

Az értékek leltárba vevése több szempontból is hasznosítható. Az 
összegyőjtött tárgyak egy helyi múzeum létrehozását teszik lehetıvé. A helyi 
mondákból, legendákból, mesékbıl, népdalokból győjteményt lehet készí-
teni, ez kiadvány formájában megjelentethetı. A helyi értékek ismeretében 
helyi vásárok szervezésére is lehetıség nyílik, ahol a jellegzetes helyi termé-
kek, ételek és italok értékesítése is megszervezhetı. A jellegzetes helyi fog-
lalkozások és egyéb tudások átadásának egy népfıiskolai program adhat 
keretet, ahol helyiek helyieket taníthatnak, így az öröklött helyi tudás nem 
merül feledésbe.  
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