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Előszó 
 
„A tervező nem akkor tudja, 

  hogy tökéleteset alkotott,  

  ha már nincs mit hozzátenni, 

  hanem ha nincs mit elvenni.” 

 Antonie de Saint-Exupery 

 

 

A tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben című tantárgy oktatásának 

célja, hogy a hallgatók ismerjék meg a hazai és nemzetközi vidékfejlesztésben alkalmazott 

tervezési módszereket, illetve eljárásokat, a jelenlegi gyakorlatot, illetve ezek alkalmazásának 

tapasztalatait. Ezen gyakorlati jegyzet elsajátítását követően különböző tervezési módszerek 

és eljárások konkrét tartalmi felépítését, készítésük fázisait sajátítják el, amely magában 

foglalja a komplex szemléletű földrajzi helyzetelemzéstől, a dokumentumértékelésen, a 

csoportos SWOT és PEST SWOT analízisen, az operatív programok készítésen, a projektek 

generálásán, a logikai keretmátrix összeállításán, indikátorok képzésén valamint az ágazati-

területi problémák értelmezésén át a stratégiaalkotást is. A legfontosabb emberi tulajdonság, a 

tudatosság azt jelenti, hogy képesek vagyunk elszakadni a pillanatnyi valóságtól, és mást, 

számunkra kedvezőbbet, jobbat akarunk. Képesek vagyunk elképzelni ezt a mást, jobbat s 

végiggondoljuk, hogy ennek érdekében mit kell tennünk. A területi tervezés képessége fontos 

emberi tulajdonság. Ez a képesség tette lehetővé, hogy településekben élhetünk, hogy 

villannyal világíthatunk és repülőgépeken utazhatunk. 2004-ben az Európai Unióhoz való 

csatlakozásunk új helyzetet, lehetőségeket és kihívásokat teremtett a tervezési tevékenység 

területén hazánkban is. Egyrészt kinyíltak a lehetőségek a tervezők, a projektek 

megvalósításával foglalkozó szakemberek számára az EU belső piacán való megjelenésre. 

Ugyanakkor az EU tagországokból vetélytársak is megjelentek a hazai piacokon, melynek 

hatása várhatóan elősegíti az e területen működő hazai vállalkozások versenyképességének 

növekedését is, melynek hatására a vidékfejlesztés folyamata is pozitív irányba mozdulna el.  

Ezért fontos, hogy ez a jegyzet olyan általános és speciális gyakorlatban is 

alkalmazható ismereteket nyújtson az olvasók, jövőbeni munkavállalók számára, amelyek 

segítségével – kikerülve a gyakorlati életbe – méltó versenytársai lehetnek a hazai és külföldi 

piaci szereplőknek, különös tekintettel a területfejlesztés terén. A tananyag végigolvasása után 

a hallgatónak megértés szinten el kell sajátítania a tervezési módszereket és különböző 

területfejlesztési eljárásokat, illetve alkalmazás szinten a területi tervezés, operatív programok 

és stratégia készítésének folyamatát. Továbbá itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik tevékenyen elősegítették azt, hogy a gyakorlati jegyzet ebben a formában 

megjelenhessen.  

 

 

 

 

 

 

a Szerkesztő 
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1. A helyzetfeltárás célja, tartalmi elemei  
 

 

 Ez a fejezet a helyzetfeltárást, annak célját, és tartalmi elemeit mutatja be az 

olvasónak. 

A jól megalapozott tervek előfeltétele az alapos, célorientált, a meghatározott indikátorokra 

épülő helyzetfeltárás. Minden tervezési tevékenység első lépése a megváltoztatandó helyzet 

feltárása, a megoldandó probléma elemzése. Csak akkor tudunk érdemi megoldást találni, ha 

ismerjük a problémák ok-okozati összefüggéseit, és látjuk, hogy melyek az ún. 

gyökérproblémák, amelyek megoldása valóban beindít egy fejlődési spirált. Természetesen a  

tervezési folyamatba bevont különböző hátterű érintettek más és más szemszögből látják a 

helyzetet, a problémák más és más aspektusa érinti őket, ezért a helyzetfeltárás alapos 

lefolytatása a kulcsa a sikeres tervezési folyamatnak. (VÁTI) 

 A helyzetfeltárás során számos tényezőt figyelembe kell vennünk. Szükségünk van 

megbízható adatokra, melyek felkutatása nem egyszerű. Nem csupán statisztikai adatok 

szükségesek, hanem olyan helyi adatok gyűjtése is fontos melyeket maga a közösség 

szolgáltat számunkra.  

 

1.1.  Statisztikai adatgyűjtés 

 

 Tudjuk, hogy a statisztikai adatokat fenntartásokkal kell kezelni, mivel az elérhető 

adatok egy részét (pl. népszámlálási adatok) csak bizonyos időközönként gyűjtik, illetve az 

adatgyűjtés technikai sajátosságaiból következően előfordul, hogy nem a kívánt 

részletezettségben állnak rendelkezésre az adatok. Módszertanilag mégis megkerülhetetlen 

használatuk, hiszen ezen keresztül kaphatunk képet a térségben bekövetkezett változásokról, 

így tudunk összehasonlító vizsgálatokat végezni. 

 Magyarországon a statisztikai adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyűjti és 

dolgozza fel. Az adatok jelentős részét települési szintű bontásban tartják nyilván, de vannak 

reprezentatív mintavétellel készülő, csak magasabb területi szinteken (általában megye vagy 

régió) rendelkezésre álló adatok. A KSH honlapján a „Tájékoztatási adatbázisban” (1.1. ábra) 

lekérdezhetők bizonyos adatok választott területi szintre, de egyszerre csak egy egységre (pl. 

egy településre).  

 

 
1.1. ábra: KSH - Tájékoztatási adatbázis 

Forrás: KSH, 2012. 
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 A KSH minden évben kiadja a Magyar statisztikai évkönyvet, különböző ágazati, 

illetve megyei statisztikai évkönyveket. Ma már ezek elektronikusan is elérhetők, ami jóval 

könnyebbé teszi az adatok felhasználását. A VÁTI Nonprofit Kft. működteti az Országos 

Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert, röviden TeIR-t, amely tartalmaz 

különféle területi elemzéseket, kistérségi helyzetképeket, illetve segítségével komplex 

adatsorok kérhetők le (pl. települési adatsorok). A TeIR két önálló belépési ponttal rendelkező 

webportálból áll.  

 

 
1.2. ábra: Térport - Kistérségi információs modul 

Forrás: www.terport.hu, 2012. 

 

 Az egyik a mindenki számára szabadon elérhető TÉRPORT (www.terport.hu), amely 

általános szakterületi információkat és egyszerű alkalmazásokat tartalmaz (1.2. ábra.) A másik 

belépési pont a TeIR teljes adatbázisán alapuló komplex elemzést és térinformatikai 

szolgáltatásokat tartalmazó szakrendszer (http://teir.vati.hu), melynek teljes elérése 

regisztrációhoz kötött, azonban regisztrálás nélkül is elérhetők benne előre elkészített 

elemzések, pl. kistérségi helyzetképek (1.3. ábra). 

 

 
1.3. ábra: Interaktív Területfejlesztési Döntéstámogató Rendszer 

Forrás: http://teir.vati.hu, 2012. 

 



9 

 

 A TÉRPORT oldalról letölthető a TeIR üzemeltetési szabályzata. A 

helyzetfeltárásunkhoz szükséges statisztikai alapadatok összegyűjtéséhez az elmúlt évek 

tervezési dokumentumai is nagy segítséget nyújthatnak (pl. az adott térség területfejlesztési 

koncepciója és programjai, helyi vidékfejlesztési stratégia, LEADER tervdokumentumok, 

LHH dokumentumok), hiszen itt már összegyűjtve, rendszerezve találjuk meg ezeket.  

 A teljességre való törekvés mellett figyeljünk arra is, hogy túl sok adat felsorolásával 

elveszíthetjük a lényeget. Ezért a tervezés fókuszának megfelelően igyekezzünk megtalálni a 

kulcsadatokat és helyezzük ezekre a hangsúlyt, ezek alapján készítsünk bővebb elemzést. Az 

elemzésekben a statisztikai adatokra támaszkodva leíró jellemzést adhatunk a feltárandó 

helyzet különböző vonatkozásairól, sőt az adattáblákat elég a háttérben kezelni, írásos 

dokumentációban mellékletként közzétenni (VÁTI). 

 A kulcsfontosságú adatokat érdemes leellenőriztetni a helyzetet jól ismerő helyiekkel. 

Egy kistérségi oktatási stratégia összeállítása során például a KSH által nyilvántartott óvodai, 

iskolai létszámokat pontosíthatjuk a települési polgármesterek, intézményvezetők 

segítségével, akiktől naprakész adatokat kaphatunk és kiszűrhetjük az esetleges hibákat is. 

A adatsorokat igyekezzünk több évre (5-10) visszamenőleg lekérdezni, hogy be tudjuk 

mutatni a térséget ért változások irányát, mértékét. Egy ilyen adatsorra láthatunk példát a 1.4. 

ábrán. Az ilyen összehasonlító adatsorok elemzését nagyban megkönnyítik az Excelben 

könnyedén generálható oszlop- vagy vonal-diagramok. 

 

 

 
1.4. ábra: Adatsorok Excel táblázatban 

Forrás: saját szerkesztés, 2012. 

 

 A fejlesztendő terület jellegzetességeinek, speciális adottságainak azonosításához 

elengedhetetlen, hogy a vizsgált térségi adatokat összevessük más térségek statisztikáival, 

illetve nagyobb területi egységek viszonyszámaival (pl.: egy kistérség egy lakosra jutó óvodai 

férőhelyeinek száma az országos átlaghoz viszonyítva). Ebből következtethető, hogy az adott 

probléma vonatkozásában területi szinten hátrányban, vagy akár jobb helyzetben van-e a 

térség, mint az ország más területei. Különösen fontos, hogy az összehasonlítások 

segítségével beazonosítsuk, melyek a térség sajátosságai, viszonylagos erősségei, 

hátrányai.(VÁTI) 
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 Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a statisztikai adatgyűjtés során mindenre 

kiterjedt-e a figyelmünk. Ebben segítenek az alábbi ellenőrző kérdések: 

 Meg tudtuk-e szerezni a tervezési környezetünkre vonatkozó statisztikai adatokat? 

 Meg tudjuk-e határozni, hogy melyek a kulcsadatok, amelyek elemzése a tervezés 

szempontjából a legfontosabb? 

 A legfontosabb adatsorokat ellenőriztük-e helyiek segítségével? 

 A statikus helyzet bemutatása mellett trendeket, időbeli folyamatokat is 

bemutatunk-e? 

 Területi elemzés esetén megtörtént-e a kulcsadatok összehasonlítása más 

kistérségek, a megye, régió, ország azonos adataival? 

 

1.2. Helyi adatok gyűjtése 

 

 A hivatalos adatgyűjtés sok részletre nem terjed ki, ezért szükségünk lehet saját 

gyűjtésű adatok használatára. Adatnak tekinthetünk bizonyos minőségi (kvalitatív) 

jellemzőket is, amelyeket gyűjthetünk a tervezési feladat fókuszának megfelelően. Az 

adatgyűjtéshez jól használhatunk különféle elektronikus vagy nyomtatott kérdőíveket. 

Az elvégzendő tervezési feladat függvényében meg kell határoznunk, hogy a statisztikai 

adatokon túl milyen helyben gyűjtött adatokat kívánunk beszerezni, vagy a közösségi tervezés 

során azonosítani. A térségi (települési, kistérségi) tervezésben ilyenek lehetnek például a 

következők: civil szervezetek száma, létszáma, speciális nevelési igényű iskolások aránya, 

romák aránya a településeken, az oktatási intézményekben stb. Érdemes közösségi 

módszerekkel különféle helyi leltárokat készítenünk a települési ünnepek, falunapok, 

kézművesek, látnivalók, táji, természeti értékek, műemlékek stb. összeírásával (VÁTI). 

 A helyi intézmények vezetői, falugazdászok, helyi hatóságok, körzeti orvosok 

megkérdezésével egyes témákban kvalitatív, azaz minőségi, nem számszerűsített adatokat is 

gyűjthetünk. A tervezési fókuszunk szempontjából fontos intézmények, szervezetek, földrajzi 

helyek stb. jellemzésére meghatározhatunk néhány szempontot és ezeket a közösségi értékelés 

(minősítés, pontozás stb.) tárgyává is tehetjük. 

A helyi adatok gyűjtésére vonatkozó ellenőrző kérdések: 

 Meg tudjuk-e határozni, hogy milyen további kvantitatív (mennyiségi) adatokra 

lehet szükségünk? 

 Gyűjtöttünk-e kvalitatív (minőségi) adatokat? 

 

1.3. A részvételen alapuló helyzetfeltárás előkészítése 

 

 A helyi részvételen alapuló helyzetfeltárás kulcsa, hogy minél több, különböző hátterű 

érintett körében változatos eszközökkel tárjuk fel a helyi tudást. E tevékenység fő célja, hogy 

minél több információt szerezzünk az érintettek konkrét érdekeiről, igényeiről, 

kezdeményezéseiről, a problémákkal, trendekkel kapcsolatos benyomásaikról, amelynek 

során valószínűleg igen nagy mennyiségű „puha” adatot gyűjtünk össze. A részvételen 

alapuló helyzetfeltárás másik, nem kevésbé fontos célja, hogy a helyzettel kapcsolatban 

megértést generáljunk az érintettek körében, megteremtsük a változtatás igényét, illetve 

beindítsuk a kommunikációt. 

 Meg kell határoznunk, hogy a tervezési folyamatba bevont érintettek közül kik, milyen 

helyzetfeltáró tevékenységben vesznek részt. Ennek formalizálására, koordinálására 

tervező/helyzetfeltáró munkacsoportokat szervezhetünk (VÁTI). 

 Ezen a ponton meg kell terveznünk, hogy mikor, kikkel, milyen módszerekkel 

végzünk közösségi helyzetfeltárást. Meg kell terveznünk a meghívással kapcsolatos 

kommunikációs technikákat, az alkalmazandó módszereket. Ebben a szakaszban a 
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legfontosabb eszközeink a fókuszcsoportos beszélgetés, az ötletbörze és az elmetérképezés, 

de kiegészítő információgyűjtésre vagy egyes kulcsszemélyek bevonására használhatunk 

hagyományosabb eszközöket is, mint az interjú és a kérdőív. 

A részvételen alapuló helyzetfeltárás előkészítésére vonatkozó ellenőrzőkérdések: 

 Alakítottunk-e a fejlesztési bizottság segítségével helyzetfeltáró 

munkacsoportokat? 

 Megterveztük-e, hogy a bevonandó érintettekkel milyen időrendben, milyen 

módszerrel végezzünk helyzetelemzést? 

 

1.4. Közösségi helyzetfeltárás 

 

 A klasszikus SWOT elemzési technikát (belső erősségek, gyengeségek, valamint külső 

lehetőségek és veszélyek azonosítása) is használhatjuk közösségi tervezési gyakorlatunk 

során. Az erősségeket feltérképezhetjük az érintettekkel közösen, ha az adott műhelymunka 

minden résztvevője egy ötletbörze keretében felsorol néhány dolgot, amit az adott 

térségben/helyzetben szeret, amire büszke, amit megmutatna másoknak. A kialakuló lista 

kapcsán összegyűjthetjük, hogy mik azok a külső tényezők, amelyek veszélyeztetik ezeket az 

értékeket. A gyengeségek (és általában a problémák) megbeszélését irányíthatjuk úgy, hogy a 

pozitív attitűd megmaradjon, ha például arra kérdezünk rá, hogy mit szeretnénk néhány (5, 

10) év múlva másként látni, vagy mit tehetnénk, hogy a felsorolt erősségek tovább 

gyarapodjanak, hogy jobban kihasználhassuk ezeket. Az itt felsoroltak hiányát tekinthetjük 

gyengeségeknek, kihasználatlan (belső) lehetőségeknek. A külső lehetőségeket is 

áttekinthetjük, például hazai jó példák elemzésén keresztül. 

 A SWOT-elemzés jó alap a problémák értelmezéséhez, mert úgy tágabb 

környezetében, összefüggéseiben is elkezdjük vizsgálni helyzetünket. A SWOT kapcsán 

felmerült problémákat (gyengeségeket) kiegészíthetjük a műhelymunkák résztvevőivel tartott 

újabb ötletbörzék eredményeivel. Az egyik leggyakoribb gondolkodásbeli hiba azt 

feltételezni, hogy mindenki pontosan tisztában van a problémákkal, a negatív helyzettel, 

hiszen ebben él, ebben dolgozik, és lényegében a megoldás is világos. Ez a fajta gondolkodás 

már a problémák összeírásakor jelentkezik, amikor önkéntelenül is az általunk vélt megoldás 

hiányával jellemezzük a helyzetet. Terület- vagy vidékfejlesztési tervezéskor például az egyik 

leggyakoribb kijelentés, hogy minden probléma oka a munkahelyek hiánya – vagyis 

munkahelyeket kell teremteni. A valóság azonban szinte minden esetben összetettebb – 

például vannak munkát ajánló vállalkozók, akik nem találnak megfelelő képzettségű embert, 

vagy vannak munkahelyek a 10 kilométerre lévő városban, csak nincs a megfelelő időben 

buszközlekedés, és más módon sem tudnak a munkavállalók odajutni. Így pontosabb az a 

megfogalmazás, hogy az emberek nem tudnak munkát vállalni, aminek az okait tovább 

vizsgálva rájövünk, hogy nem megfelelő a képzettségük, illetve nem megoldott a térségben a 

közlekedés. 

 A problémák elemzése, a külső és a belső okok elválasztása, az alap okok azonosítása 

a stratégiaépítés nagyon fontos lépése. A SWOT mellett, vagy akár helyett készíthetünk 

problémafát, amely a problémaelemzés egyik legjobb módszere. A problémafa segít abban, 

hogy megértsük problémáink ok-okozati összefüggéseit, és beazonosítsuk minden 

nehézségünk legalapvetőbb okait. A problémafa-elemzés során a közösen megoldandó 

negatív helyzetre vonatkozó problémákat egyesével cetlikre, kártyákra írjuk, majd a 

problémákat addig tologatjuk, míg ok-okozati viszonyba nem tudjuk helyezni őket, úgy, hogy 

mindig alul van az ok, fölötte az okozat. A hiányzó láncszemeket természetesen újabb kártyák 

készítésével pótoljuk. Az alsó sorban előbb-utóbb megkapjuk azokat a gyökér okokat, 

amelyekhez nem tudunk további közvetlen okot rendelni, tehát ez az a szint, ahol be kell 
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avatkoznunk. A problémafáról a céljainkat is le tudjuk olvasni, ha átfordítjuk a megoldás 

irányába (VÁTI).  

 

 Most hogy szóba került a problémafa valamint a célfa, nézzük meg hogy is néznek ki 

illetve hogyan elemezhetjük ezeket. 

 Mindkét módszer alkalmazásakor fő célunk, az adott helyzettel kapcsolatos 

problémák összegyűjtése, a problémák közötti ok-okozati viszonyok feltárása (1.5. ábra), és 

az alapproblémák azonosítása, valamint a helyzet feloldásával kapcsolatban a célok és 

szükséges tevékenységek (projektek) feltárása. 
 

 
1.5. ábra: Ok-okozati viszonyok feltárása 

Forrás: Kulcsár, 2006. 

 

 Elsőként a csoporttal együtt döntsük el, hogy mi a legfőbb probléma, a negatív 

helyzet, amelyet fel akarunk oldani. Ezt elég általános formában kell megfogalmazni, hogy 

valóban minden vonatkozó probléma felszínre kerüljön (1.6. ábra). A vidéki, kistérségi 

fejlesztési szituációban ilyen lehet pl. az elvándorlás, elnéptelenedés.   

Ezt követően egy minél nagyobb lap közepére írjuk fel a helyzetet, ez lesz a (probléma)fa 

törzse.  
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1.6. ábra: Probléma-fa 

Forrás: Kulcsár, 2006. 

 

 Folytassuk ötletbörzével a meghatározott helyzettel kapcsolatos összes fő probléma 

felderítését. A problémákat írjuk egyenként öntapadós lapokra. Majd kezdjük el a cetliket a fa 

gyökereként ok-okozati viszonyba állítva felragasztani. Folyamatosan vizsgáljuk meg az 

egyes tényezőknek a többi tényezőhöz való viszonyát és tegyük fel a kérdést: „Ez egy másik 

probléma oka vagy okozata?”. Törekedjünk arra, hogy az okok legyenek lejjebb, ennek 

okozatai feljebb, de mindegyik a fa törzse alatt. Lehet, hogy lesznek olyan problémák, 

amelyek magának a fa törzsét alkotó helyzetnek a következményei. Ezek fogják a fa lombját 

alkotni, ezeket a törzs fölé helyezhetjük el szintén ok-okozati összefüggéseikben. Az okok 

keresése közben nyilván új problémák, okok és okozatok fognak felmerülni, ezeket szintén 

írjuk cetlikre. Ha sikerült a cetliken szereplő problémákat ok-okozati viszonyba állítani, akkor 

húzzunk nyilakat az okoktól az okozatok felé. Ne használjunk kétirányú nyilakat, és ha nincs 

kapcsolat, ne húzzunk közéjük vonalat. Ha végeztünk, az ábráról leolvasható lesz, hogy a 

legtöbb kifelé mutató nyíllal rendelkező, általában legalul lévő problémák az okai mindennek, 

vagyis ezek a negatív helyzet alapvető okai. A főbb gyökérágak is kirajzolódnak, ezek 

megmutatják az egyes beavatkozási területeket, témákat. A problémafa lombjában találjuk a 

negatív helyzet következményeit, hatásait. 
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1.7.  ábra: Cél-fa 1 

Forrás: Kulcsár, 2006.  
 

 Végezetül a problémafát alapul véve, egyszerűen fogalmazzuk át a problémákat 

célokká. A célfáról (1.7. és 1.8. ábra) gyakorlatilag leolvashatjuk a programunk fő elemeit: a 

lombozat adja az átfogó céljainkat, a törzs a megoldandó feladat, a stratégiai cél, a gyökérzet 

főbb ágai pedig az egyes alprogramokat, beavatkozási területeket és az azokhoz rendelhető 

célokat képviselik. 

 

 

 
1.8.  ábra: Cél-fa 2 

Forrás: Kulcsár, 2006. 
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 A problémafa átfogó, igaz, egyszerűsített nézetét adja az ok- okozati kapcsolatoknak. 

Így a logikai keretmátrix elkészítéséhez is hasznos segítséget nyújt, melyre az ötödik 

fejezetben részletesen kitérünk majd. 

 Ügyelnünk kell a problémák megfogalmazásánál, hogy ne a vélt megoldást sugalljuk. 

Fontos hogy valóban a problémát nevezzük meg. Általában azt szoktuk hangsúlyozni, hogy  

„… hiánya” a fő probléma. Ez a megfogalmazás azonban félrevezető lehet, mert nem biztos, 

hogy a hiányolt dolog a valódi megoldás. Ezért például mellőzzük, hogy „a vállalkozói tőke 

hiánya”, írjuk ehelyett azt, hogy „a vállalkozók nem tudnak a fejlesztésekhez saját fedezetet 

előteremteni”, vagy a „feldolgozóipar hiánya” helyett írjuk, hogy „a termékek 

feldolgozatlanul hagyják el a térséget” – mivel lehet, hogy  feldolgozóipar ugyan van, de az 

más térségből származó alapanyagot dolgoz fel. 

 Érdemes több problémafát készítenünk ha úgy érezzük hogy a fejlesztésünk 

szerteágazó, túl sok tényezővel foglalkozik. Majd végül ezeket vázlatosan ábrázolni egy 

szintetizáló ábrán. Hasonló résztémájú problémafákat elkészíthetünk tematikus 

műhelymunkákon is, így azáltal az érintett közösséget is bevonjuk a munkába. Ezzel 

árnyaltabb képet kapva a valós helyzetről, problémákról és megoldási lehetőségekről. 

Fontos megjegyeznünk hogy a problémafa-elemzés igen időigényes. Ha alaposan akarjuk 

végigcsinálni, legalább egy teljes napot rá kell szánnunk. A jól felépített, részletes problémafa 

azonban nagyban hozzájárulhat a helyzet megértéséhez, és megkönnyíti a további tervezési 

munkát, ezért érdemes rászánni az időt. 

A közösségi helyzetfeltárás kapcsán felmerülő ellenőrző kérdések: 

 Meghatároztuk a tervezési helyzethez köthető erősségeket, lehetőségeket, 

gyengeségeket, veszélyeket? 

 Összeírtuk-e a megoldandó helyzethez vezető problémákat? 

 Elemeztük-e a problémáinkat? 

 

1.5. További vizsgálatok elvégzése 

 

 Bizonyos esetben szükség lehet további vizsgálatok elvégzésére. Nem minden 

információ szerezhető be az érintettektől vagy a döntéshozóktól. Szükségünk lehet szakértői 

véleményekre, hatósági állásfoglalásokra, piackutatásra stb. Adott témában (pl. földhasználat, 

mezőgazdasági szerkezet, gazdaságmodellek stb.) külső szakértő cégektől is rendelhetünk 

alátámasztó tanulmányokat. 

 

1.6. Az információk összefoglalása 

 

 Nagyon fontos, hogy a fókuszcsoportos beszélgetések, műhelymunkák, interjúk során 

keletkezett információt – amelyek általában vizuális tervezési technikákkal jönnek létre, tehát 

eleve jól láthatóak – minden alkalom után azonnal dokumentáljuk, vigyük számítógépbe. 

Ennek elmulasztása esetén utólag sokkal nehezebb az emlékekből és a keveredő anyagokból 

rekonstruálni az eredményeket. 

 Bár, mint említettük, a vizuális tervezési technikák előnye, hogy a közösen összerakott 

információ mindenki számára a keletkezése pillanatától jól látható, lefényképezhető stb., 

mégis fontos, hogy ezeket ne csak minél gyorsabban rögzítsük, de elérhetővé is tegyük, vissza 

is juttassuk az érintettekhez. Ha a tervezési környezet ezt megengedi, tehetjük a közösségi 

tervezés honlapján, illetve összefoglaló információkat hírlevélben is megoszthatunk. Ezzel 

nagymértékben növelhetjük a motivációt, elkötelezettséget, hiszen a műhelymunkákon 

résztvevők látják, hogy az általuk mondottak a tervező csoport, illetve a közösség közös 

tudásbázisába is bekerültek. A helyzetfeltárás eredményeinek visszacsatolása az érintettek 

számára nyithatja meg az utat a stratégiai tervezés felé. 
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Az információk összefoglalása során az alábbi kérdésekkel ellenőrizhetjük magunkat: 

 Dokumentáltuk-e és összegeztük-e a részvételen alapuló helyzetfeltárás 

eredményeit? 

 Visszacsatoltuk-e folyamatosan az információt az érintettek felé? 

 Ebben a fejezetben megismerkedhettünk a helyzetfeltárás elemeivel, céljaival és 

eszközrendszerével. Részletesen kitértünk az egyes kérdések megválaszolására, gyakorlati 

megvalósítására. Megfogalmaztunk olyan ellenőrző kérdéseket is, melyek segítik a 

munkánkat a helyzetfeltárás során, felhívják a figyelmünket arra hogy valóban elvégeztünk-e 

minden olyan lépést mely a valós kép megalkotásához szükséges 

 

 

 

 
 

Ellenőrző kérdések: 

1. Sorolja fel honnan történhet a statisztikai adatgyűjtés? 

2. Milyen időtávra érdemes lekérdezni az adatsorokat? 

3. Hogyan készítünk célfát a problémafából? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Foglalja össze pár mondatban mit nevezünk helyzetfeltárásnak! 

2) Gondolja végig, milyen körülményeket lenne még érdemes vizsgálni a helyzetfeltárás 

során! 

3) Állítson fel egy problémafát a saját településére, környezetére! 
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2. Az operatív programozás /Értelmezése az esettanulmányon keresztül/  

 
 

 Jelen fejezetben a már megismert esettanulmányon keresztül megismerheti 

az olvasó hogyan is működik a gyakorlatban az operatív programok megalkotása. 

Kitérünk a programalkotás során felmerülő legfontosabb kérdésekre, és azok 

megválaszolására. 

 Az operatív programozást értelmezhetjük a vidékfejlesztési célú támogatási 

összegek hatékony és hatásos felhasználása megalapozásának szakmailag jól 

kidolgozott, valós helyi igényeken és piaci realitásokon alapuló, egymást erősítő 

kistérségi vidékfejlesztési programcsomagok kidolgozásaként. Ezt megelőzi egy 

alapos helyzetfeltárás, a térség erősségeinek, gyengeségeinek, veszélyeinek és 

lehetőségeinek a feltérképezése. Ezt követően kidolgozásra kerül a stratégiai 

program, amely a térség fejlesztésének helyzetfeltáráson alapuló fejlesztési 

irányelveit fogalmazza meg. 

 Az operatív program feladata az elkészült stratégiai programba illeszkedő 

operatív alprogramokból, és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetközi és nemzeti 

kormányzati forrásokból támogatható projektekből álló program kidolgozása és 

összeállítása. 

 Az operatív program az egyes projektek részletes leírását tartalmazza, 

illetőleg azokat több évre szóló egységes, integrált fejlesztési programmá fogja 

össze. Kapcsolatot teremt a stratégiai program és a projektek között, bemutatja az 

egyes projektek kapcsolódási pontjait egymáshoz, és együttes hatásukat a kistérség 

fejlődésére, majd belehelyezi a megyei, regionális és országos rendszerbe.  

 Rendszerbe foglalja az azonos célt szolgáló projekteket, és ezekből 

alprogramokat képez. 

 Az operatív program kidolgozásának a célja, hogy a térségek kormányzati 

segítséggel, társadalmi összefogással, és nyilvánossággal elkészítsék saját térségük 

integrált fejlesztési tervét. Programmá formálják a térségben megjelenő 

elképzeléseket, ötleteket, projekteket.  

 Az operatív program a következő szempontoknak megfelelően készült: 

A partneri viszony kialakítása a térségi szereplők között nagyon fontos feltétele a 

fejlesztések megvalósításának. Egyrészt lehetővé teszi az egyes partnerek 
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tapasztalatainak, tudásának és forrásainak közös hasznosítását, másrészt elősegíti a 

projekt befejezése után is fennmaradó kapcsolatok és együttműködések kialakulását, 

amelyek pozitív hatást gyakorolnak a helyi társadalmi, gazdasági fejlődésre. 

 A programban szerepelnek olyan projektek is, amelyek bevonnak más 

kormányzati, és egyéb forrásokat, illetőleg a teljes projekt más forrásból valósulnak 

meg, azonban ez is részét képezheti a térség agrárstruktúra átalakítási és 

vidékfejlesztési programjának. 

 A rendelkezésre álló támogatások hatékony felhasználása szükségessé teszi 

az erőforrások koncentrációját. A projektek az adott térség kistérségi, megyei, 

regionális prioritásait is szolgálják, azokkal összhangban vannak. A projektek egy 

része több évre szóló elképzeléseket vázol fel, így a támogatás felhasználása 

hatékony és eredményes. 

 A megvalósuló projektek, fejlesztések tartósak, működtetésük feltételei több 

évre rendelkezésre állnak, így a környezet értékei gyarapodnak, és a minőség 

szempontjai kerülnek előtérbe.  

 Mindezek tudatában, és a beérkezett projekt-elképzelések szerint választotta 

ki a térség az általa kidolgozni kívánt stratégiai intézkedéscsoportokat, így az 

operatív alprogramokat is. A kiválasztásnál több szempont is előtérbe került, úgy, 

mint azon projektek kiválasztása, mely témák iránt a legnagyobb volt az érdeklődés a 

térségben működő önkormányzatok, civil szerveztetek és a térség gazdasági 

szereplői közül. Külön figyelmet kaptak a speciális projektek, amelyek eltértek a 

térség általános fejlesztési céljaitól, és valamilyen speciális, de a térség adottságaira 

alapozó projektet kívánnak megvalósítani. Szintén fontos szempont volt, hogy a 

kiválasztott projektek között legyenek kistérségi, önkormányzati beruházású, 

fejlesztésű projektek, de kapjanak szerepet a civil élet szereplői és a térség 

gazdasági szereplői, és a magánszemélyek is.  

 Mindezeknek megfelelve a településektől a következő prioritások mentén 

érkezett projektek közül a munkahelyteremtéssel kapcsolatos lehetőségeket vesszük 

számba.  

 

2.1. „A” projekt : Aszalt gyümölcsfeldolgozás 

 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok (kedvezményezettek köre): 
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Zebegény térségében élő azon családok köre, akik a gyümölcstermésüket aszalás után akarják 

értékesíteni. 

 

Helyzetleírás:  
Jelenleg a vidéki térségek legnagyobb problémája a feldolgozási lehetőségek hiánya, 

így a jövedelem nagyobb része nem a vidéken realizálódik. A térségben nagyobb mennyiségű 

alapanyag (gyümölcs) van, amely nem hasznosul kellő mértékben. Gazdaságilag 

kihasználatlanok ezek a gyümölcstermő területek, pedig a talajtani, éghajlati adottságok 

kedvezőek ahhoz, hogy a jellemző gyümölcsfajták (szilva, alma, körte) jó minőségben 

megteremjenek. Az aszalást követően magasabb lesz a termék hozzáadott értéke, és nem csak 

idényjellegű marad, hanem a téli időszakban speciális termékké válhat. 

 

A projekt célja: 

A projekt célja a táj adottságainak megfelelő extenzív gyümölcstermesztés megőrzése, 

felújítása, illetőleg újratelepítése a kis területtel rendelkező családi gazdaságok számára. 

Stratégiai cél: Az elhanyagolt területek újra hasznosíthatóak legyenek. A gyümölcstermelés, 

feldolgozás régi helyének, szerepének visszaállítása a kistérségben. 

Közvetlen cél: A megtermett gyümölcs hasznosulása, jövedelemszerzés. 

Kapcsolódó cél: Az agrárgazdaság piaci és versenyhelyzetének, a termékek minőségének 

javítása 

 

A projekt szükségességének indoklása: 

A kistérség területén élő és gazdálkodó családok jövedelme nem biztosítható csak a 

hagyományos mezőgazdaság folytatásából. Szükséges a gyenge AK értékű területek 

hasznosítása gyümölcstelepítéssel, illetve a meglévő szórványgyümölcsösök gondozása, 

pótlása. Ezek a szórványgyümölcsösök csak a Zebegényi domboldalakra jellemzőek és jó 

termőhelyi adottságokkal rendelkeznek. Tájképi szempontból is fontos a fenntartásuk. Ez a 

helyi speciális termék hiányt pótol Zebegényben. 

A gyümölcsfeldolgozás bővítésének eredménye, hogy aszalók, családi szárító-feldolgozó 

kisüzemek és szeszfőzdék létesülnek, amelyek a helyi lakosság munkájára támaszkodnak. 

Hatására a kistérségben többletjövedelem keletkezik, a megtermelt gyümölcs feldolgozásra 

kerül. 

 

A projekt tartalma: 

Zebegény térség agrárstruktúra-váltásában kiemelt szerepet kap a gyümölcstermesztés 

és feldolgozás. A telepítési, feldolgozási kedv csak akkor indul meg, ha a termelők a biztos 

értékesítést is látják. A biztos értékesítést elsősorban helyi feldolgozással lehet garantálni. A 

gyümölcsfeldolgozásnak egyik módját, az aszalást kívánjuk újraindítani. A fejlesztéssel 

családi méretű aszaló berendezéseket kívánunk építeni. A projekt négy aszaló berendezés 

létesítését feltételezi. 

 

A projekt fenntarthatósága: 
A projekt eredményes működése arra készteti a vállalkozó szelleműeket, hogy ők is 

bekapcsolódjanak a feldolgozásba. A helyben feldolgozás hatására egyre többen telepítenek 

gyümölcsöst, illetve gondozni fogják a meglévőt, amely által a kistérség tájképe 

rendezettebbé válik, valamint munkahelyeket is generál. 

Gazdasági hatása jelentős, mert egyre több család tud plusz jövedelemhez jutni. Társadalmi 

szempontból fontos, hogy a városi szintnél alacsonyabb jövedelemmel rendelkező falusi 

családok bevételei is növekednek, hosszabb távon nem kívánják a falut, mint lakhelyüket 

elhagyni. Erősödik a családok összetartása. Hosszútávon rendelkezésre áll az alapanyag, az 
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aszalókapacitás, a családi munkaerő, és biztos bevételi forrásként kezelhető az aszalt 

gyümölcs feldolgozás. 

 

Környezeti hatása: 
Ösztönzőleg hathat a térségben a vállalkozó szelleműekre. A fejlesztéssel egyre több 

terület vonható be az agrárgazdaságba, amellyel a természeti környezetünk elhanyagoltsága is 

csökkenthető. 

 

2.1. táblázat: A projekt felbontása résztevékenységekre 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  

 

Most hogy megismerkedtünk ezzel a projekttel, vázoljuk fel az elméleti 

jegyzetben vett „projekt kérdések” alapján a lényeget (2.1. ábra) 
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2.1. ábra: Az „A” projekt definiálás során megválaszolandó kérdések 

Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  

 
 

2.2. „B” projekt : Képzési programok (közösségfejlesztő tréning) szervezése 

 

A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok: 

Önkormányzatok, térségi társulások, a velük együttműködő civil szervezetek, 

egyesületek. 

 

Helyzetleírás: 

Előzmények: 

 Az államigazgatás helyi szerveinek szerepe a civil szerveződések irányában 

kétféleképpen nyilvánul meg. Egyfelől születnek civil szerveződések önkormányzati 

ösztökélésre, de ezek kifejezetten csak bizonyos forrásokhoz való hozzáférés 

érdekében történnek. Másfelől az önkormányzatok azért ösztönzik a 

szerveződéseket, mert lehetőséget látnak abban, hogy a helyi civil közösségek 

segítő partneri szerepet vállaljanak a település és a térség életének alakításában. 
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 A helyi társadalmi közösségek szerepe a helyi társadalom integrációját erősíti, 

az identitását fejleszti, és fontos, hogy hosszabb távon is be tudják tölteni társadalmi-

kulturális funkcióikat. 

 Az effajta közösségek tevékenysége a településeket segíti abban, hogy 

érdekérvényesítő tevékenységük célhoz érjen, valamint hozzásegítse a településeket 

és a térségben élő helyi civileket a szerveződések kialakításához. 

 

A projekt célja: 

 Az államigazgatás helyi szerveit és a helyi civil közösségeket közelebb hozni 

egymáshoz. Innovációra ösztönözni a helyi intézményeket, szervezeteket, 

közösségeket és az ezekből álló akciócsoportokat. 

 A kezdeményezéseket és eredményeiket elterjeszteni. 

 A térségi és a helyi önkormányzati és civil irányítást fejleszteni. 

 A civil szférát felerősíteni, hogy valós partnere legyen az önkormányzatoknak. 

 Teret kell adni a civil szervezeteknek arra, hogy részt vállaljanak az állami 

feladatokból. 

 Feltárni a két szektor között, hogy ne csak felismerjék a lehetőséget az 

együttműködésre, de tudják is használni azt. 

 A képviseleti és közvetlen demokrácia harmonizációját megteremteni. 

 

Stratégiai cél: Közösségfejlesztés, a térség különböző szereplői megismerjék 

egymást, egymás munkáját, majd megkeressék azokat a kapcsolódási pontokat, 

amelyek mentén együttműködések eszközölhetők. 

Közvetlen cél: Közösségfejlesztő tréningek, programok szervezése, amely 

segít a szereplők meg-, és egymásra találásában. 

Kapcsolódó cél: Az emberi erőforrások fejlesztése, humán és kulturális 

szolgáltatások bővítése, működtetése a gazdasági célok megvalósítása, valamint a 

szociális feszültségek csökkentése érdekében. 

 

A projekt szükségességének indoklása:  

 A településeken és egyben a térségben is szükséges a helyi szereplők 

együttműködésének a biztosítása. Az együttműködésnek ki kell terjednie a térség 

minden érintett csoportjára, elsősorban az önkormányzatra és a civil szféra 
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szereplőire. A projekt során megvalósítandó rendezvények fontos célja, a térség 

szereplőinek felkészítése az együttgondolkodásra és együttműködésre, valamint a 

régióban kibontakozó információs, kommunikációs struktúrához való kapcsolódásra. 

A projekt a Zebegényben megindult közösségfejlesztési folyamatok szerves 

folytatását képezi. Segítségével elérhető a térség szereplőinek együttműködése, és 

emellett a kapcsolódás a vidékfejlesztési programokhoz. 

 

A projekt tartalma:  

 A képzési programot megelőzően a szervezők felmérést végeznek a 

megcélzott szektorok körében, hogy a képzési program részletei megfelelnek-e a 

valóságban megfogalmazódó igényeknek. A tananyag elkészítését, az oktatási 

módszerek kidolgozását, és a képzés technikájának összeállítását egy szakértői 

team végzi, amelyben a témához kapcsolódó intézmények szakemberei vesznek 

részt. 

 A tréningsorozat megkíván egy közös helyzetfeltárást, mely segít a szereplők 

egymásra találásában, a szerepek meghatározásában, a konfliktuskezelésben, a 

szereplők közötti kommunikációban, a helyi szervezetek építésében és a 

kapcsolatépítésben, melynek során megkeresendők a két fél lehetséges 

kapcsolódási pontjai. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a kapcsolódási pontokat, 

majd feltárni az együttműködés lehetséges formáit és módjait, elsősorban mérlegelni 

kell a civil szervezetek súlyát, szerepét és ismérveit. Fel kell tárni a különböző 

szakterületeken az együttműködés lehetséges módjait. Szakelőadók segítségével 

meghatározni a prioritásokat és a szakterületeken belül kiemelni a felmerülő 

problémákat, valamint a térség viszonyainak megfelelően együttműködéseket 

preferálni. 

Ezek után kidolgozni az együttműködés és a partnerség főbb kritériumait, 

majd ezeket az ismereteket gyakorlatban is alkalmazni. Tapasztalatcserével egyfajta 

kitekintést adni a gyakorlati példák alapján, melyek találkozók alkalmával értékelésre, 

eszmecserére kerülnek. (Találkozók más szervezetekkel, az ottani 

kezdeményezések megismerése, értékelése, eszmecsere a hallottakról és 

látottakról.) 

Folyamatos publikációval összegzés készül az elhangzottakról, 

tapasztalatokról, amely a továbbiakban felhasználható, és folytatásra ösztönzi a 
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szereplőket. Emellett megjelenhetnek különböző brosúrák, amelyek a 

tréningsorozaton elhangzott szerződés és együttműködési mintákat foglalja magába. 

És végül a szaktanácsadással a helyi szervezetek és az államigazgatás 

szerveinek segíteni abban, hogy egymásra találjanak, és részt tudjanak venni 

egymás munkájában, valamint céljaik közös felületen jelenjenek meg. Mindezt 

természetesen technikai háttérrel alátámasztva, úgy, mint szakkönyvtár 

segítségével, majd a tréningek lezárása után folyamatos kapcsolattartással és 

szakemberek segítségével konkrét tanácsadással. 

 

A projekt fenntarthatósága: 

Gazdasági hatása: Együttműködéssel minimalizálható a felmerülő, 

megoldásra váró problémák száma, és kialakul egy közös gazdasági, társadalmi 

gondolkodás. 

Társadalmi hatása: A közigazgatás szereplői és a civil élet szereplői együttes 

erővel határozottabban tudnak fellépni a problémák megoldását illetően, és így 

innovációra ösztönzik a térség más szereplőit is. 

Környezeti hatás: A közösségi gondolkodás és közösségi élet fejlesztésével a 

térségben élő szereplők érdekeltté tehetők a közös vidékfejlesztési programok 

kidolgozásában és lebonyolításában, amely elősegítheti a közösségfejlesztő kedv 

kialakulását, így térség népességmegtartó erejének növelését és az elöregedési 

folyamat megállítását, agilis fiatalok letelepedését. 

 

2.2. táblázat: A projekt felbontása résztevékenységekre 
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Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  

 

Az elhangzott információk alapján foglalja össze a projekt lényegét. 

(Segítséget nyújt az „A” projekt alapján összeállított 2.1. ábra.) 

 

 
2.2. ábra: Az „A” projekt definiálás során megválaszolandó kérdések 

Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  

 

2.3. „C” projekt : Turistaútvonalak kialakítása, rendbetartása, népszerűsítése 
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A projekt által közvetlenül érintett célcsoportok: 

A turistaútvonalak használói: bakancsos-, és öko-túristák, valamint a térségben lakók 

és turistaként ide érkezők egyaránt. 

 

Helyzetleírás: 

A település turisztikai szempontból igen jó adottságú terület. Kiemelkedően alkalmas 

ökoturizmus és falusi turizmus folytatására, amelyek egyik alapvető feltétele a táj és a 

települések megismerését lehetővé tevő turistaútvonalak (gyalogos, lovas, kerékpáros, sífutó) 

kialakítása és rendbetétele. 

Jelenleg nem jellemző a térségben a szabályosan kijelölt és jelzett gyalogos túraútvonalakon 

való túrázó csoportok, egyének jelenléte. 

 

A projekt célja: 

A térség településeit érintően turistaútvonalak nyomvonalának kialakítása, 

beindulásukhoz szükséges teendők elvégzése. A turistaútvonalak kialakításánál figyelembe 

véve a meglévőket és térségen kívüli kapcsolódási pontokat a nagyobb földrajzi 

összefüggéseivel.  A projekt célja még a túraútvonalak kényelmes és biztonságos túrázásra 

való alkalmassá tétele. 

Stratégiai cél: A térség teljes területén, minden települést érintő turistaútvonalak 

kialakítása (a természetjárás kedvelt időtöltés, programként könnyen kialakítható, szervezhető 

legyen). 

Közvetlen cél: Alapvető infrastrukturális hiányosságok megszüntetése, amelyek 

konkrétan a túraútvonalak kialakításához kapcsolódnak. 

Kapcsolódó cél: A település gazdaságának diverzifikálását szolgáló fejlesztések. 

 

A projekt szükségességének indoklása: 

A turizmusnak a térség fejlesztésében betöltött szerepe alapvető. 

 

A térség vonzerői általában: 

 Értékes földrajzi, természeti környezet 

 Sok erdő, érintetlen természet 

 Kiváló kiránduló vidék 

 Minden településen szép középületek, templomok 

 Fellelhető, megőrzött népi hagyományok 

 Hagyományos életmód, paraszti gazdálkodás 

 Kiváló vadászterület 

 

A térség nem rendelkezik olyan unikális vonzerővel, ami a térség turizmusának 

fejlődésére alapvetően hatást gyakorolna, megváltoztatná, felgyorsítaná. Ugyanakkor már 

megindult egyfajta a vidékre jellemző spontán turisztikai fejlődés. A turizmus-fejlesztést már 

e célra készült fejlesztési programok segítségével meghatároztuk.  

A következő feladat a fejlesztési javaslatok átgondolt megállapítása. Ezen 

tevékenységek egyike a turistaútvonalak kialakítása, rendbetartása, népszerűsítése. 

A vonzerők sorrendje adja meg a választ, hogy miért szükséges foglalkoznunk ezzel a 

témával és a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel. Mivel a természeti környezetünk a legfőbb 

erősségünk, így a turizmus kell, hogy a komplex vidékfejlesztésnek egyik gazdasági eleme 

legyen. A feltételek mindenhez rendelkezésre kell, hogy álljanak. 
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Jelenleg a régi turistaútvonalak nem igazán használhatók, az újak pedig még csupán 

tervszinten léteznek. A tevékenység végrehajtásával a térség szép, impozáns és kulturális 

szempontból is értékes turistaúttal gazdagodik. 

A megfelelő marketing munka révén beinduló turizmusnak köszönhetően a térség 

lakóinak egy jelentős része fog bevételekhez jutni. 

Ennek hatásaként a térségben kialakul egy komplex turista útvonal-hálózat, melyeknek 

természetesen a térség határa nem szab határt, így figyelembe veszi a térségen kívüli 

kapcsolódási pontokat, nagyobb földrajzi összefüggéseivel. 

Következményeként programok létrehozásával nő az itt töltött idő és a turisták száma. 

 

A projekt tartalma: 

A településnek a mai napig ellentmondással kell szembenéznie: elnevezésének mind a 

mai napig igen jó csengése van a természeti és táji értékek, a néprajz, a táji adottságokhoz 

alkalmazkodó élet és építkezésmód iránti érdeklődők számára, ezzel szemben számos olyan 

problémát kell megoldania, amelyek egykori hírnevét azóta kikezdték vagy 

elhomályosították. 

Elkészült a Kistérségi Társulásnak két nagy jelentőséggel bíró programja a turizmust 

illetően. 

 A település turizmusfejlesztési terve 

 A Kistérségi Társulás Komplex Ökológiai Fejlesztési Programja 

A túraútvonalak kialakítása során alapvető infrastrukturális hiányosságokba ütköztünk, 

amelyeket meg kell oldani. 

 

A projekt fenntarthatósága: 

Gazdasági hatása: Programok bővítésével – mint túrázás lehetősége – nő az itt töltött 

idő és a turisták száma. Környezettudatos idegenforgalmi vállalkozások jönnek létre. 

Társadalmi hatás: Nő a térség ismertsége, turizmusból származó bevétele, amely 

használható illetve visszaforgatható a turistaútvonalak karbantartására, népszerűsítésére. 

Környezeti hatása: Kiépül a térségben a turistautak hálózata. Különböző úthálózatok 

létrejöttével nő a turisták száma, több vendég látogat ide, és így egy folyamat indul meg a 

természetközeli ún. lágy turizmus fellendülésére. 

 

2.3. táblázat: A projekt felbontása résztevékenységekre 
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Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  

 

Az elhangzott információk alapján foglalja össze a projekt lényegét. 

(Segítséget nyújt az „A” projekt alapján összeállított 2.1. ábra.) 

 

 
2.3. ábra: Az „A” projekt definiálás során megválaszolandó kérdések 

 

Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  
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Ebben a fejezetben az operatív programozás gyakorlati lépéseit tekintettük át 

az esettanulmányban szereplő telepelülések alapján. Kitértünk az operatív program 

feladatára, céljaira és azokra a szempontokra is melyeket érdemes figyelembe venni 

a tervezés során.  

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi az operatív program feladata? 

2. Melyek a projekt definiálása során megválaszolandó kérdések? 

3. Hogyan értelmezhetjük az operatív programozást? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) A projektek végén végezze el a monitoringot! 

2) A monitoring alapján milyen változtatásokat tenne a projektben? 
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3. A kérdőívek összeállításának szempontjai, tartalmi elemei 

 

 
 Ebben a fejezetben a kérdőíves felmérés összeállításának szempontjai, illetve tartalmi 

elemei kerülnek részletezésre. A kérdőívekben szereplő kérdések megfogalmazásának 

általános szabályai, formai követelményeire történő utalások is szerepet kapnak ebben a 

fejezetben. Nagyon fontos a területi kutatásokban a releváns eredményekre való törekvés, 

melyhez nagy mértékben járul hozzá egy megfelelően összeállított kérdőív. Fontos a kérdőív 

összeállításának megtervezése, melyhez jó alapot szolgáltatnak az általános elméleti 

szabályok, melyek az elméleti jegyzet 4. fejezetében szerepelnek részletesen. Az elméleti 

szabályok alkalmazását egy konkrét esettanulmány példáján keresztül mutatjuk be egészen a 

kérdőív-összeállítás előtti szakasztól, a kérdőív megvalósításáig, illetve az adatfeldolgozásig.  

 

3.1. A kérdőívben szereplő kérdések általános jellemzői 

 

 A kérdőívben a kérdések szerkezetük szerint lehetnek kijelentő mondatok és 

lehetnek valóságos kérdések. Kijelentéseknél az egyetértést vagy annak mértékét fejezi ki a 

válaszadó. Az érthetőség miatt külön figyelni kell a többértelműség elkerülésére, vagyis nem 

szabad egy mondatba több állítást zsúfolni. A kérdőív összeállítóinak nagy hangsúlyt kell 

fektetniük arra, hogy a kérdések megfogalmazása nyelvtanilag és stilisztikailag is kifogástalan 

legyen. Azonban a kérdések nyelvezetét azokhoz mérjük, akiknek szól a kérdőív. Fontos, 

hogy minden válaszadó számára érthető, egyértelmű legyen. Alkalmazzunk semleges 

kifejezéseket, kerüljük az erős érzelmi töltésű megfogalmazásokat. A kérdések sorrendje ne 

mutasson semmiféle tendenciát. Ha kitűnik a kérdező (kutató) szándéka, a válaszadó 

önkéntelenül is igyekszik megfelelni a várakozásnak, vagy esetleg éppen elutasítóvá válik 

(Vidra-Szabó, 2003). 

 

3.1.1. A kérdőívben szereplő kérdések csoportosítása 

 

 A kérdőívben szereplő kérdések formailag nyitott és zárt kérdések lehetnek.  

1. Nyitott kérdések esetén a válaszadónak a feltett kérdésekre a saját megfogalmazásában 

kell válaszolni. Például: ,,Ön mit tart a legfontosabbnak a település fejlődése 

szempontjából?” Ilyenkor a kérdőíven elég üres helyet kell hagyni a válasznak. A nyitott 

kérdéseknél a lehető legpontosabban megtudjuk a válaszadó véleményét, de utólag ezt 

elég nehéz feldolgozni és elemezhető formába hozni. 

2. Zárt kérdések esetén előre megadott válaszlehetőségek vannak, ezek közül kell 

választani a válaszadónak: 

,,Ön mit tart a legfontosabbnak a település fejlődése szempontjából? Az (1) helyi 

vállalkozások, a (2) jó település menedzsment vagy a (3) sikeres Európai Uniós 

 pályáztatás?” 

 A két kérdéstípusnak egyaránt megvannak az előnyei és a hátrányai is. A zárt 

kérdéseknél a kódolás és a feldolgozás igen könnyű és gyors, csak ott elegendő 

válaszkategóriának kell lenni, hogy az összes lehetséges válaszlehetőségeket felölelje. 

Emellett a válaszkategóriáknak egymást kizárónak kell lenniük, hogy a kérdezett ne 

választhasson többet közülük (kivéve, ha éppen ez a cél, de erről a későbbekben lesz szó 

részletesen).  

3. Van egy harmadik kategória is, a nyitott és zárt kombinációja, amikor a kérdést nyitottan 

tesszük fel, de a lehetséges válasz-kategóriák zártak. A kérdéseket a lehető legrövidebben, 
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de érthetően kell megfogalmazni, nehogy a válaszadó valami egészen másra adjon választ, 

mint amire mi gondoltunk. 

 További fontos szabály, hogy mindenképpen el kell kerülni a tagadó kérdéseket is, 

mivel sokan a témával kapcsolatos első reakciójuk alapján válaszolnak, nem mélyednek bele a 

pontos kérdésbe, így éppen ellenkező válaszokat fogunk kapni.  

Így például annál a kérdésnél, hogy:  

“Ön eltiltaná a korábban súlyos balesetért felelős személyeket a települések irányításától?”, 

 Sokan már nem emlékeznek a kérdés elején szereplő “tiltás” szóra, hanem az első 

gondolatukkal összekötik a baleset okozását a települések irányításával, és nemmel 

válaszolhatnak. Ugyanígy kerülni kell a sugalmazó kérdéseket is. Sok válaszadót orientálhat a 

következő kérdés: “Ön egyetért vagy nem ért egyet azzal, hogy a helyi lovarda felújítására a 

szűkös költségvetésből több tíz millió forintot költsünk?”. A sugalmazó fogalompár a 

“szűkös”/“több tíz millió”, melynek hatására kevesen választanák a felújítás támogatását. 

 

Funkció szerint az alábbi kérdéstípusokat különböztethetjük meg: 

1. Háttér kérdések (háttérváltozóknak, vagy kemény változóknak is hívják): Az ilyen 

kérdések a kérdezett nemére, életkorára, iskolai végzettségére, lakóhely, településtípus 

stb. kérdeznek rá. Ezek azok a kérdések, amelyekkel rendszerint összefüggésbe szeretnénk 

hozni a kérdőív válaszait, vagyis ezek a független változók. 

2. Vannak ún. bemelegítő kérdések. Ezek a kutató számára nem igazán fontosak. Azt a célt 

szolgálják, hogy elősegítsék a válaszadó ráhangolódását, pozitív attitűdjét a kérdezővel 

szemben. 

3. Érdemi kérdések: ezek alkotják a kérdőív magvát. Vélemények, szokások, ismeretekre 

vonatkozó kérdések. 

4. Kontrollkérdések: ezeket a kérdéseket az érdemi kérdések közé ágyazzuk be abból a 

célból, hogy a válaszadó őszinteségét, következetességét ellenőrizzük, s egyben a kérdőív 

megbízhatóságának is egyfajta ellenőrzése. 

5. A levezető kérdések feladata, hogy a válaszadó feszültségét oldja. Sokszor célravezető, ha 

a végén lehetőséget adunk saját véleményének, gondolatainak kifejtésére nyitott kérdés 

formájában. 

 Amikor különböző kérdésekről faggatjuk az embereket, általában lehetőséget kell adni 

nekik arra, hogy azt válaszolják: ,,nem tudom”. Ebben az esetben felmerül a kutatói 

adatfeldolgozás során, hogy mihez is kezdjünk ezekkel a válaszokkal az adatok elemzésekor? 

Egészen eltérő eredményekhez juthatunk, ha bevesszük valós válaszként a nem tudom választ 

is, mintha kihagyjuk ezeket az eseteket. Kérdés az, mi a célja az adatelemzésnek és az 

értelmezésnek. Ha például nem feltétlenül fontos a ,,nagyon jó” és a ,,jó” válaszkategóriát 

megkülönböztetnie, érdemes őket összevonnia, hiszen így olvashatóbbá tesszük a táblázatot. 

Hogy a ,,nem tudom”-okat bevonjuk-e vagy kizárjuk, azt már nehezebb így eldönteni. 

Sokszor az a helyes, ha mindkét formában megadjuk az adatokat – a ,,nem tudom”-okkal 

együtt és azok nélkül is (www.kerdoivem.hu). 

 

3.2. A kérdőív elkészítését megelőző szakasz 

 

 A kutatónak kiemelt feladata a kérdőív összeállítása előtt az előzetes információk 

gyűjtése. Fontos, hogy a kutató végezzen szekunder kutatást, hogy mélységeiben is 

megismerhesse az általa kutatott témát. Próbálja feltárni az általa kutatott terület kérdéseit 

és problémáit. Ezek alapján könnyebben meg fogja tudni szövegezni a kérdéseket és 

egyszerűbb lesz a kérdőív szerkezetének megszerkesztése is. A kérdőív céljainak kitűzése, 

a fő kérdések meghatározása és a hipotézisek megalkotása mind a sikeres 

kérdőívszerkesztés kiinduló lépései közé tartoznak. 
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 A kutató további feladata, hogy jól meghatározza a célokat. A kérdések irányuljanak 

például arra, hogy:  

 megismerje a kistérség többi településére való átjárással kapcsolatos  gyakorisági 

mutatókat, 

 megismerje a helyi lakosok fejében kialakult képet a településről,  

 megismerje a fejlesztési lehetőségeket, hogy a település gazdasági fellendülése pozitív 

irányba mozduljon. 

 Határozza meg a hipotéziseket. A kutatás végeredményekor dönti el a kutató, hogy az 

adott hipotézis megállta-e a helyét vagy sem (hipotézis vizsgálat).  

 Határozza meg a kérdőív kitöltőinek számát. 

 Képzelje el, hogy az eredmények milyen természetűek lesznek. Például, hogy kelleni 

fognak-e szocio-demográfiai adatok is (kor, nem, jövedelem, iskolázottsági szint)? Ha 

statisztikai elemzést magasabb szinten is szeretne végezni, akkor ajánlott, hogy végig 

hasonló skálá(ka)t használjon! 

 

3.3. A kérdőív megalkotása, megszerkesztése 

 

 Miután a kutatások egyik kritikus pontja a költségvetés és a költségek csökkentésének 

egyik lehetséges módja a kérdőívek hosszával való takarékoskodás, néha emiatt alig néhány 

oldalra zsúfolják össze a kérdéseket. Ennek van egy látszólagos előnye, mégpedig az, hogy 

így a kérdezett nem 20-25 oldalnyi kisebb kötettel szembesül, de a tapasztalatok szerint ez 

csalóka lehet. Sokkal nagyobb ugyanis a kérdezett csalódása, ha már negyedórája válaszolgat 

a kérdésekre, de még mindig nem kell lapozni. A sűrítés további hátránya, hogy nincs elég 

hely a válaszok kifejtésére, mivel még a zárt kérdések esetén is lehetséges, hogy a kérdezett 

hozzáfűzne valamit, ami árnyalja a véleményét. Emellett a kódolása is nehézkes, könnyen el 

lehet téveszteni azt is, hol járnak a rögzítők. A kérdőív legyen esztétikus, ne spóroljunk a 

papírral. Kerüljük a zsúfolt, áttekinthetetlen elrendezést. A kérdőív elején néhány mondatban 

írjuk le a vizsgálat célját, erősítsük meg, hogy a kérdezés önkéntes és névtelen, a kérdőív 

végén pedig köszönjük meg a közreműködést. A jó kérdőív megalkotásának az alábbi 

ismérvei vannak: 

1. Mint az már a fentiekben is említésre került, a kérdőív összeállításnál az egyszerűség és 

rövidség legyen a kutató szeme előtt. Könnyen értelmezhető kérdéseket rakjon fel. Ne 

komplikálja túl! Kerülje a túl sok szavas mondatokat (jobb két rövid mondat, mint egy 

hosszú). 

 

A kutató feladata, hogy kerülje a túl sok kérdés egy oldalra helyezését. Például érdemes 

egy nagyon hosszú mátrix kérdést két külön kérdésre bontani. Mindig gondoljon arra, 

hogy a kitöltő figyelmét, hogy tudja a legmagasabb szinten tartani (így a lehető 

legpontosabb válaszokat kaphatja és megbízhatóbb lesz a kérdőív eredménye). 

 

2. Fontos, hogy a kérdőív összeállítója használjon szűrést/továbbító válaszokat. (Például, ha 

egy kitöltő nem néz tévét, akkor ne kérdezze meg, hogy mi a kedvenc csatornája, mert az 

számára nem releváns.) A kitöltő talán elveszti a türelmét az irreleváns kérdések láttán és 

az eredmények megbízhatatlanok lesznek. 

 

3. A kérdőív összeállításakor meg kell győződni arról, hogy minden válaszlehetőséget 

megadott a kitöltők számára. Például egy kedvenc kávé márkák kérdés esetén legyen 

olyan opció is, hogy „nem iszom kávét”. Ha nem biztos abban, hogy minden lehetséges 

válaszopciót össze tudta gyűjteni, éljen az „egyéb válasz” adta lehetőséggel, így a 

válaszadó be tudja írni majd saját választását. 
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4. Fontos a kérdések nagyon pontos megfogalmazása a kérdőív összeállítása során.  

Példák:  

 Hány gyermek van az Ön családjában? (A „gyermek” szó jelentése mindenkinek mást 

jelent, így további definíció szükséges, hogy például a nem a szüleivel élő 25 éves fiú 

beleszámítson-e a kérdés körébe vagy nem.) 

 Precízebb megfogalmazás lenne a következő: Hány 18 éven aluli gyermek él az Ön 

háztartásában? 

 Mennyi a jövedelem-szintje? (A válaszadók nem fogják tudni, hogy havi vagy éves, 

adózott vagy adózás előtti jövedelemről kérdez.) 

 Precízebb megfogalmazásban: Mennyi az átlagos havi jövedelme havonta az utolsó 

hat hónapot tekintve (beleértve a prémiumokat, adózás után)? 

5. Fontos a kutatói elővigyázatosság, ha gyakoriságról vagy mennyiségről kérdez. 

Kerülje a megtévesztő szavakat, pl. gyakran, rendszeresen, néha, általában. Ezeket a 

szavakat a megkérdezett saját értelmezése szerint fogja használni – mindenkinek mást 

jelent a rendszeresen szó – valaki havonta egyszer, más hetente egyszer opciókra gondol 

egyes szavak hallatán. Mindig adjon egyértelmű időtartamot vagy mértékegységet. 

6. Mindig kerüljük a „nehéz megválaszolni” válaszopciót. Ilyen opciót csak akkor adjunk 

meg, ha tényleg elképzelhető, hogy a megkérdezett számára nehéz a válaszadás.  

 Példa a „nehéz értékelni” opció alkalmazására: munkatárs értékelés során, ha olyan 

munkatársról kérdezünk, akit például nem mindenki ismer egyformán. 

 Példa a „nehéz értékelni” opció elkerülendőségére: az iskolai egyenruhákkal 

kapcsolatos véleményt felmérő kérdések esetén, minden bizonnyal mindenkinek van 

véleménye. Ha mégis megadjuk a „nehéz értékelni” opciót, akkor túl egyszerű 

lehetőséget adunk a válaszadónak arra, hogy elkerülje a válaszadást. 

7. Egy kérdésen belül nem ajánlatos ellentétes értelmű, de hasonló olvasatú szavakat 

használni, mert könnyen félreolvasási hibát okozhat a hasonlóság. Például az informált / 

informálatlan szópáros helyett érdemes az informált / nem tájékoztatott szópár használata. 

8. Érzékeny területekre irányuló vagy személyes kérdések esetén – például jövedelemre 

irányuló kérdések – a válaszadók elzárkózhatnak a válaszadástól. Ilyen esetekben inkább 

körülbelüli értékre érdemes rákérdezni, vagy intervallumokat (tól–ig) érdemes 

megadni. Utóbbi például nagyon jól működhet a jövedelemszint felmérése esetén néhány 

intervallum válaszopcióként történő megadásával. 

9. A kutató adjon lehetőséget arra, hogy a válaszadó kihagyhassa a kérdés 

megválaszolását vagy olyan opciót, mely a nem hajlandóság esetén megjelölhető. 

Érzékeny vagy személyes kérdések esetén a kitöltő lehet, hogy kilép az oldalról kitöltés 

közben, ha nincsenek ilyen opciók. Jobb egy választ veszteni, mint egy egész válaszadót. 

10. A kutató kerülje a szuggesztív, vezető kérdéseket, például: „Melyik autó márkát 

részesíti előnyben – az exkluzív Lexust vagy a Toyotát?” 

11. A kutató feladata, hogy próbálja meg fenntartani a válaszadó figyelmét a kérdőív 

kitöltése alatt. Ne készítsen nagyon hosszú kérdőívet. Minden kérdés szükségességét jól 

gondolja át! Fontos, hogy a kérdőív elején érdekes kérdésekkel keltsen jó benyomást. Ne 

használjon a kérdőív elején nyitott kérdéseket, ha erre van mód (az ilyen kérdések 

legjobb helye a kérdőív közepe). 

12. A kérdések elkészítése után tekintsük át azokat alaposan és hajtsunk végre 

próbakérdezést. Továbbá a kérdőív összeállítója ügyeljen a helyesírásra is 

(www.kerdoivem.hu). 

 

 

 

 

http://www.kerdoivem.hu/
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3.4 A kérdőíves mintavétel  

 

A kérdőíves felmérést végző ember számára nagyon fontos a megfelelő mintavétel, hiszen 

torz mintavétel következtében nem megfelelő eredmények születhetnek. A kérdőívekkel 

szemben támasztott általános követelmények az alábbiak: 

 minél kisebb erőfeszítéssel kitölthető legyen 

 motiválja a válaszadót a kitöltésben 

 megfelelő formába kell önteni a kérdéseket 

 válaszok hibáját minimalizálnia kell 

 

A válaszok és következtetések minimalizálásában nagy szerep jut a megfelelő minta 

megjelölésében, illetve kiválasztásában. Az alábbi mintavételi eljárásokat különböztethetjük 

meg Babbie 1996-os munkája alapján: 

 

1. Önkényes mintavétel 

2. Kvótás mintavétel 

3. Hólabda mintavétel 

4. Valószínűségi mintavétel 

 

Önkényes mintavétel főbb jellemzői: 

Az önkéntes mintavétel során a legkönnyebben elérhető emberek kerülnek a mintába. 

Pozitívumként említendő, hogy gyors és olcsó eljárás, továbbá nincs szükség a 

kérdezőbiztosok képzésére és kontrolljára. Negatívumként említendő, hogy nem teljes 

mértékben reprezentálja a megcélzott populáció véleményét.  

 

Kvótás mintavétel főbb jellemzői: 

A kvótás mintavétel alapja, hogy a mintavétel úgy történjen, hogy az összes fogyasztói 

csoport képviselve legyen a mintában pl. mint pl. demográfiai, földrajzi vagy pszichográfiai 

csoport. Pozitívumként jelenik meg ennél a mintavételnél a valószínűségi mintavételhez való 

közelség (reális eredmények), azonban nem teljesen reprezentatív. Negatívuma a csoportok 

bizonytalan képzése.  

 

Hólabda mintavétel: 

A hólabda mintavétel folyamat úgy történik, hogy az elsődlegesen megkeresett válaszadó 

ajánlja a következő válaszadót. Az egy szakmai, baráti, családi körökben mozgó emberek 

sokaságának a lekérdezésére alkalmas. A mintavétel ebből kifolyólag általában reprezentatív.  

 

Valószínűségi mintavétel: 

A valószínűségi mintavételt olyan mintán végezzük, amely jól reprezentálja a populációt 

(általában nincs lehetőség mindenkit megkérdezni). A populáció minden tagjának azonos 

esélye van a mintába kerülésre, természetesen a mintavételi hibán belül). A valószínűségi 

mintavétel során előfordulhat, hogy a mintába kerülési valószínűségeket ismerjük meg 

először és a későbbiekben ezeket súlyozzuk (Lógó, 2007).  
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3.5. A kérdőívek elemzése, értelmezése 

 

 A kérdőívek elemzésekor lényeges a kutatói elővigyázatosság, hiszen könnyen 

félreértelmezhetünk bizonyos válaszokat, amelyek jelentős mértékben torzíthatják az 

eredményeket. Az adatfeldolgozás során az alábbiakra érdemes a kutatónak odafigyelnie: 

1. A kérdőívek elemzésének, az adatok feldolgozásának első lépése, hogy töröljük a nem 

megfelelő válaszadók válaszait. Fontos a válaszadók kitöltésének tesztelése két hasonló 

kérdéssel, melyből egyiket a kérdőív elejére, a másikat a kérdőív végére érdemes 

beszúrni. Ezek után törölhetők azok a válaszok, amelyek nem konzisztensek. 

2. Elővigyázatosnak kell lennünk a több választós kérdések diagramokon való 

ábrázolásánál. Hogyan lesz az információ a legjobban értelmezhető és felhasználható – az 

összes bejelölt válasz arányában vagy az egyes opciók válaszadási arányában van több és 

jobb információ. Utóbbi esetén oszlopdiagram javasolt, hiszen az opciókhoz tartozó 

százalékos arányok összege a legtöbb esetben eltér a 100%-tól. 

3. Hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb diagramtípust? Nincsenek jó vagy rossz 

választások ebben az esetben. A kontextust és a megvilágítandó információt érdemes 

megvizsgálni e kérdéskörben. Érdemes kísérletezgetni a legjobb opció felleléséhez. A 

 Kerdoivem.hu lehetővé teszi az Ön számára, hogy a gyakori diagramtípusok közül 

választhasson: kördiagram, oszlopdiagram, sordiagram, vonaldiagram. A következőekben 

néhány példát talál arra, hogy hogyan válassza ki a megfelelő típust 

(www.kerdoivem.hu). A kördiagramok olyan esetben hasznosak, mikor egy válaszopciót 

szeretne hasonlítani relatíve az összeshez. Ez a típusú diagram minden választ figyelembe 

vesz, és a teljes mennyiséghez arányosít (pl. piaci részesedés, etnikumok aránya a 

népességen belül). Példa: a férfi és női válaszadók aránya. Ez a diagram egy nagyjából 

azonos nem szerinti megoszlást ábrázol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ábra: Férfi-női megoszlás kördiagramja 
Forrás: saját szerkesztés, 2012.  

 

Példa: cégek piaci részesedése. Ez a diagram egy vállalat piaci részesedését mutatja 

meg egy bizonyos ipari szektorban. 

http://www.kerdoivem.hu/
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3.2. ábra: Egy vállalat piaci részesedése 
Forrás: saját szerkesztés, 2012.  

 

Az oszlop- vagy sordiagramok az egyes válaszopciók választottságának 

összehasonlításakor jó eszközök. Ebben az esetben a teljes mennyiség nem fontos. Példa: 

kedvenc gyümölcsre kérdező kérdés. Az oszlopdiagramon látható, hogy az alma népszerűbb, 

mint a körte. A kördiagramon mindkét válaszlehetőség egyenlőnek tűnne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ábra: Kedvencgyümölcsöt ábrázoló oszlopdiagram 
Forrás: saját szerkesztés, 2012.  

 

 A vonaldiagramok a trendek ábrázolására megfelelő eszközök (például fejlettségi 

szint). Példa: két termék ugyanazon skálán történő értékelése. A “kedvel” és “nagyon kedvel” 

válaszopciók a leginkább preferált válaszok mindkét termék esetében. Így a válaszok 

számossága alapján nehéz győztes terméket hirdetni. A vonaldiagram azonban részletesebb 

információval szolgál. Egyértelműen „A” termék jobb „B” terméknél. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ábra: Két termék ugyanazon skálán történő értékelése 
Forrás: www.kerdoivem.hu, 2012. 

 

 Példa: a termékek kedveltségének alakulása az idő során. Az alábbi diagram 

megmutatja, hogy „A” termék összességében kedveltebb „B” terméknél. Ugyanakkor látható 

a kedveltségben egy hanyatlási trend, májusban csökken a kedveltsége az „A” terméknek. Ez 

„B” termék esetén nem fordul elő. A kedveltség alatt az eladási adatok értendők. 
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3.5.ábra:Termékek kedveltségének alakulása 
Forrás: www.kerdoivem.hu, 2012. 

 

Interaktív és érdekes adatbemutatás. Érdemes megfontolni az interaktív diagramok 

használatát az egyes alkalmak és célközönség tekintetében. Például a női és férfi válaszadás 

közti különbségeket érdekesebb módokon is bemutathatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. ábra: Női-férfi válaszadási különbségek 
Forrás: www.kerdoivem.hu, 2012. 

 

4. A kutatónak körültekintőnek kell lennie az adatok értelmezésekor. Például egy kérdés 

esetén egy válaszopció 50%-os választottsága jó vagy rossz indikátor? Érdemes a kutatás 

eredményét a szekunder kutatás során megismert más hasonló kutatásokkal 

összehasonlítani (pl. előző év területi adatai). 

5. Az értelmezés során fontos, hogy ne csak a kutatás konkrét kérdéseinek eredményeit 

vegye a kutató figyelembe. További források felhasználása pontosabb értelmezési 

lehetőségeket nyújt. Például egy marketing kampány értékelésekor nem csak a 

célközönség kedveltségi mutatóit érdemes megvizsgálni, hanem a következő kérdéseket 

is. 

 A célcsoport hány százalékát sikerült elérni a kampánnyal, hányan találkoztak a 

kampánnyal?  

 Hogyan változtak az eladási indikátorok? 

 Hogyan változott a piaci részesedés? 

 Mekkora a befektetés 

 

 

3.6. Gyakorlati tanácsok kérdőív típusonként 

 

Önkitöltős kérdőívek 

 Az elméleti jegyzetből már jól ismert, hogy az önkitöltős kérdőíveket maga a kérdezett 

tölti ki. Ilyenkor a kérdőíveket postán küldik szét, vagy egy kézbesítő hordja ki. Ennek 
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kombinációja is előfordulhat, a postán kiküldött kérdőíveket is összegyűjtethetjük 

kézbesítővel. Ez a kérdés nem mást takar, mint az önkitöltős kérdőívek legnagyobb 

dilemmáját, az alacsony visszaérkezési arány minél magasabbra emelését.  

 Ez számos problémát rejt magában: Először is azt, hogy akik nem küldenek vissza 

kérdőívet, azok tipikusan más emberek, mint akik visszaküldenek, ez tehát rontja a 

reprezentativitást. Emellett meg kell oldani azt, hogy a visszaküldés a lehető legegyszerűbb 

legyen, vagyis mellékelni kell valamilyen megcímzett és felbélyegzett válaszborítékot. Ha 

ugyanis ezzel magának a kérdezettnek kell bajlódnia, akkor minimálisra csökken a 

visszaküldési arány. Ez a visszaküldési arány 50-60 százalék esetén megfelelő, ennél 

magasabb arány kifejezetten jó. Ne felejtsük el azonban a torzulást, hiába 80 százalékos a 

visszaküldési arány, ha a visszaküldők közül 90 százalék nő és csak 10 százalék férfi. A 

visszaérkezési arány növelhető ún. buzdító levél küldésével, néhány hét elteltével egy 

udvarias levélben felkérjük, hogy ha eddig nem tette volna, kérjük küldje vissza a számunkra 

nagyon fontos véleményét tartalmazó kitöltött kérdőívet.  Van ennek a módszernek egy másik 

hátránya is. Az önkitöltés általában nem úgy megy végbe, hogy a kérdezett szépen sorba veszi 

a kérdéseket, hanem először átfutja az egész kérdőívet. Így a kérdések összeállításánál, 

sorrendjük meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kérdezett mindent lát, ellenben a 

kérdezőbiztossal felvett kérdőívekkel, ahol csak azt hallja, amit felolvasnak neki (Majoros, 

2004). 

 Az önkitöltős kérdőíves technikának van azonban két előnye is. Az egyik a relatív 

olcsóság, ugyanis nem kell kérdezőbiztosokat fizetni, ami a kutatási költségvetés legnagyobb 

részét teszi ki. A másik az, hogy egyes intim, vagy zavarra okot adó témákban (ha 

megfelelően sikerül biztosítani a névtelenséget) könnyebben nyilatkoznak az emberek, ha 

egyedül tölthetik ki a kérdőívet, és nem egy másik személy előtt kell válaszolniuk. 

 

Telefonos kérdőívek 

 A telefonon történő kérdezés Magyarországon egyre jobban elterjedt, és ennek az az 

oka, hogy a hazai telefonhálózat kiépült, a legfőbb társadalmi ismérvekre reprezentatív 

mintákon lehet telefonos kérdezéseket alkalmazni. Az utóbbi években azonban a 

mobilhálózatok elterjedésével sokan nem rendelkeznek vonalas telefonnal, így jelentős 

torzítással kell szembenézni. Fejlettebb országokban teljesen elterjedt ez a módszer 

elsősorban a gyorsasága és a személyes kérdezéshez képest alacsony ára miatt. A 

problémát itt az okozta, hogy sokaknak titkosított telefonszámuk volt, ezért a telefonkönyv 

nem bizonyult megfelelő mintavételi keretnek. Ezt úgy oldották meg, hogy a számítógép 

véletlenszerűen választ ki számsorokat, majd azokat tárcsázza, így rábukkanhatnak a 

regiszterekben egyébként nem szereplő számokra is.  

 A telefonos kérdezés emellett kötetlenebb és megvan az az előnye is, hogy az 

instruktor ott van a kérdezőkkel egy helyen, így bármilyen probléma azonnal megoldható, ami 

szintén rövidíti a terepmunka idejét. Végül pedig a személyesebb témákra könnyebben lehet 

választ kapni, mivel egy “személytelen” hangnak kell felelni. Ez persze azt is magával hozza, 

hogy az interjút a kérdezett könnyebben félbeszakíthatja a telefon letételével, mintha a 

lakásban ülő kérdezőbiztost dobná ki. Ugyanakkor viszont a telefonos kérdezés során csak 

rövid kérdőíveket használhatunk. A telefonos módszer fejlettebb változata az ún. CATI 

(Computer Aided vagy Computer Assisted Telephone Interview). Itt a kérdezést számítógép 

támogatja, mégpedig oly módon, hogy egy számítógép terminálja előtt ülve dolgozik a 

kérdező, előtte a monitoron a kérdőív fut, fején fejhallgatóval teszi fel a kérdéseket és a 

válaszokat azonnal begépeli a számítógépbe. Itt nincs szükség kinyomtatott kérdőívekre, 

külön rögzítőkre és kódolásra, emellett a számítógép nem engedi bevinni a logikátlan vagy 

tévesen begépelt válaszokat. Ennek egy továbbfejlesztett változata, amikor nincs kérdező a 

vonal túlsó végén, hanem a megfelelő gombok lenyomásával válaszolhat a kérdezett. 
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Viszonylag rövid kérdőív esetén hatékony, gyors módszer, a számítógép automatikusan 

rögzíti a válaszokat és a feldolgozási algoritmus is előre leprogramozható, így mire az 

adatfelvétel végére érünk, a feldolgozással is majdnem elkészültünk. Akár a nagy mintákon 

történő adatfelvételek esetén is a kutatás egésze mindössze két-három napot vesz igénybe 

(Majoros, 2004). 

 

Személyes interjúk 

 A legelterjedtebb mód a kérdőívek felvételére a személyes (face-to-face) interjúk, 

vagyis kérdezőbiztosok alkalmazása. Ennek szintén vannak előnyei és hátrányai egyaránt. Az 

előnye kétségkívül az, hogy a válaszadási arány igen magas és az esetleges félreértések 

könnyen tisztázhatóak, a kérdezőbiztos pontosítani tudja a kérdőívet. További előny, hogy a 

kérdezés alatt, illetve után feljegyzéseket készíthet a kérdezett lakásáról, életkörülményeiről, 

és ennek során (ha kellően el van látva instrukciókkal) igen jó, objektív megfigyelőnek 

bizonyulhat. Ezek a feljegyzések pontosíthatják, megmagyarázhatják a kérdezett egyes 

válaszait. A kérdezőbiztosok alkalmazása emellett lehetővé teszi a bonyolultabb mintavételi 

technikákat, például a nem valószínűségi mintavétel típusait. 

Ugyanakkor a face-to-face interjúknak van két nagy hátránya is. Az egyik az ára, ugyanis a 

kérdezőbiztosok fizetése igen jelentős, akár 60 százalékot is elérő arány a kutatás 

költségvetésében, nem beszélve arról, hogy a járulékos feladatok miatt (pl. beoktatás) a 

kutatás időtartama is hosszabb. A másik hátrány egy jól képzett, gyakorlott kérdezőbiztosi 

csapattal leküzdhető. Ez ugyanis nem más, mint a személyes elem, az emberi tényező a 

kérdezés során. A kérdezőbiztosoknak (és ez a telefonos kérdezés során is így van) pontosan 

el kell magyarázni a munka természetét és menetét, hiszen a szerzett adatok hitelessége, 

pontossága nagymértékben azon múlik, hogy a kérdezőbiztos hogyan, milyen körülmények 

közt vette fel a kérdőívet. 

 Először is a kérdezőbiztosoknak részletes eligazítást kell tartani, ahol végig kell 

menni a kérdőív minden egyes kérdésén, együtt megbeszélve a lehetséges buktatókat, 

nehézségeket. Ez segít abban, hogy a kérdezői szituációban a kérdezőbiztos képes legyen 

folyamatosan, meglepetések nélkül végigmenni a kérdőíven, lehetőleg könnyed hangnemben. 

Az eligazítást csoportokban kell megtartani, mivel így könnyebben kiütközhetnek a kérdőív 

problémás részei. Nagyon fontos a próbakérdezés lefolytatása, ahol minden kérdező legalább 

egy interjút lefolytatva “élesben” is megismerkedhet a kérdőívvel, és kiderülhetnek további 

problémák. 

 A kérdezőbiztos megjelenése legyen hasonló a kérdezettéhez, ne keltse jelentősen 

eltérő társadalmi helyzetben lévő személy benyomását, mert ez akadályozza a kérdezést. 

Megjelenésével is keltsen bizalmat, fellépése nyílt és őszinte legyen. A kérdőív kérdéseit szó 

szerint kell felolvasni, attól semmilyen körülmények közt sem szabad eltérni, hiszen akár egy-

egy szó eltérés is megváltoztathatja a szöveg értelmezését, kontextusát. Éppen ezért sem 

rövidíteni nem lehet a szövegen, sem pedig magyarázni, hogy mit is akart a kutató valójában. 

Ugyanez érvényes a kérdezett által adott válaszokra is, azokat, különösen a nyitott kérdésekre 

adott válaszokat, szó szerint kell lejegyzetelni. 

 A kérdezőbiztos feltehet pontosító kérdéseket, esetleg meg is ismételheti a kérdést, 

ha a kérdezett bizonytalan a válaszadásban, és nem elutasító. Ezek a kérdések azonban mindig 

a kérdezőbiztos semleges pozícióját megőrizve kell történjenek, mivel a kérdezőbiztos ebben 

az esetben csak egy eszköz a kérdőív kitöltésében, a saját véleményével, érzéseivel nem 

szabad befolyásolnia a válaszadót. Tipikus probléma ez egyes problémás társadalmi 

kérdéseket (pl. munkanélküliség) firtató kérdőíveknél, ahol egy-egy szélsőséges válaszra sem 

szabad meglepetéssel vagy éles ellenzéssel reagálnia a kérdezőbiztosnak. Ugyanígy nem 

szabad látszani rajta a kérdezettel kapcsolatos véleményének sem, amelyet óhatatlanul kialakít 

az interjú első néhány perce után. A befolyásolás pozitív irányban sem megengedett, így a 



40 

 

kérdezőbiztos nem segíthet a válaszadónak. Ez tipikusan az igen egyszerű, könnyű 

kérdéseknél fordul elő, pl. „Ön meg tudja nevezni Magyarország miniszterelnökét?”. Sok 

kérdezőbiztos egyszerűen nem hiszi el, hogy a válaszadó ezt nem tudja, és megpróbál 

segíteni, kiegészítő információkkal (pl. hogy mely párt tagja, vagy milyen magas stb.).  

 Előfordulhat, hogy minden igyekezet ellenére egy-egy kérdés rosszul lesz 

megfogalmazva, és már nincs idő a változtatásra, vagy a kérdezés közben derül ki, hogy 

valamelyik kérdés ,,nem megfelelő”. Ilyenkor nem tanácsos menet közben új eljárásra 

utasítani a kérdezőbiztost, mert az adatfeldolgozásnál könnyen összekeveredhetünk, jobb ha 

tudjuk, hogy a kérdés nem volt jó, de a válaszok egyöntetűen a rossz kérdésre érkeztek 

(Vidra-Szabó, 2003). 

 

3.7. Egy konkrét kérdőív-minta az öt kiválasztott település esettanulmányán keresztül 

 

Az alábbiakban az elméleti jegyzetben található esettanulmányra (öt település 

felmérése) készített konkrét 39 kérdésből álló kérdőív található, mely az alapvető szabályokra 

való különös figyelemmel került összeállításra. A kutatást a Szent István Egyetem, Gazdaság- 

és Társadalomtudományi Kar, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézete végezte. 

A mintavétel során az előzőekben is említett valószínűségi mintavételt alkalmaztuk, amely 

alapján az öt település minden tagja azonos eséllyel kerülhetett a mintába. 
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SZENT ISTVÁN EGYETEM 

GÖDÖLLŐ 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési 

Intézet 2103 Páter K. u. 1. Tel.: 06-

28 522 000/2060 

                                                                    

Kérdezte:     Ellenőrizte: 

Település:  

 

 

HAZAI TELEPÜLÉS FELMÉRÉSE 2012 

 
A válaszadás önkéntes! 

 

1. Kérem mondja el kik élnek itt együtt ebben a háztartásban? Mi a születési évük, 

legmagasabb iskolai végzettségük és foglalkozásuk? 

 

 Keresztnév Születési 

éve 

Iskolai végzettség Foglalkozás 

1. kérdezett    

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

 

2. Ön hány éve lakik a településen? ……..  éve 

 

3. Melyik települést keresi fel leggyakrabban? ……………………………… 

3.1. Milyen céllal? …………………………………… 

 

4. Mi a fő megélhetési forrása a családnak? ………………………………… 

 

5. Jelenleg dolgozik-e Ön rendszeres fizetésért?   1. igen  2. nem 

 

HA NEM  : a 8. kérdés következik! 

 

6. Mi ez a munka?    .............................................................................................. 

 

7. Ez a munka állandó, egész éves elfoglaltság?    1. igen  2. nem  

7.1. HA NEM, akkor hány napot dolgozik egy évben? ………….. napot 

7.2. Melyik településen van ez a munkahelye? ……………………………(településnév) 

7.3. Hogyan jut el oda (milyen járművel)? …………………………………..  

 

Ugrás a 14. kérdésre! 
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8. Elvesztette korábbi munkáját?     1 – igen  2- nem 

HA NEM:  ugrás a 12. kérdésre! 

 

9. Hogyan veszítette el a munkáját? 

1. kilépett (otthagyta) 

2. elbocsátották 

3. a munkahelye ideiglenesen nem foglalkoztatja 

4. a munkahelye megszűnt 

10. Mikor veszítette el a munkáját?         ..................... éve, …………….. hónapja 

 

11. Mi volt ez a munka, mi volt a beosztása?  

.................................................................................. 

11.1. Mely településen volt ez a munka? 

…………………………………………………… 

11.2. Hogyan jutott el oda? (Milyen járművel)  

……………………………………………….…… 

 

12. Akarna-e fizetésért dolgozni?     1. igen  2. nem  

 

13. Keres-e mostanában állást, munkát? 

1. igen  2. nem 

13.1. HA NEM: Feladta, hogy állandó állást találjon? 1. igen  2. nem 

 

14. Hajlandó lenne-e valamilyen képesítést nyújtó tanfolyamon, képzésen részt venni? 

1. igen  2. nem 

14.1. HA IGEN Milyenen? …………………………………………… 

 

15. Van-e Önnek, vagy a háztartás valamelyik tagjának valamilyen vállalkozása, üzlete? 

1. igen   2. nem 

HA NEM: 18. kérdés következik 

 

16. Mikor kezdett/kezdtek bele a vállalkozásba? 

….......... (évszám)  

 

17. Milyen tevékenységet végez ez a vállalkozás? 

..................................................................................................... 

Ha a vállalkozása nem mezőgazdasági jellegű, támogatás esetén végezne főállású 

mezőgazdasági tevékenységet? (Pl. speciális növény termesztését, különleges állat 

tenyésztését támogatással lehetne végezni, viszonylagos biztonságot adva a bevételre.)  

1. igen   2. nem 

 

18. Mennyi föld van a háztartás tagjainak tulajdonában összesen? 

………….. mértékegység: ………………..  

 

19. HA VAN Földtulajdon: Tudtak földterületük után igénybe venni támogatást 2007 óta?    

1. igen        2. nem 

19.1 HA IGEN, milyet: ……………………………………………………… 

 

20. Mennyi földet bérelnek? 

………….. mértékegység: ………………..  
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21.  Milyen állatokat tartanak a háztartásban?  Az elmúlt évekhez képest nőtt vagy csökkent 

az állomány? 

1. Szarvasmarha   db           A) nőtt          B) csökkent 

2. Sertés    db           A) nőtt          B) csökkent 

3. Ló    db           A) nőtt          B) csökkent 

4. Juh    db           A) nőtt          B) csökkent 

5. Kecske    db           A) nőtt          B) csökkent 

6. Baromfi   db           A) nőtt          B) csökkent 

7. Kisállat   db           A) nőtt          B) csökkent 

8. Méh(család)   db           A) nőtt          B) csökkent 

 

22. Pénzért adnak-e el valamilyen mezőgazdasági terméket?  

1. Igen, mindent értékesítek 

2. Nagyobb részét értékesítem 

3. Kisebb részét értékesítem 

4. Semmit nem értékesítek 

 

Ha a semmit sem értékesít (4. válasz), akkor ugrás a 24-es kérdésre! 

 

23. Hol értékesítik a termékeket? …………………….. 

 

24. A háztartás hány tagja vesz részt a gazdálkodásban?  ............... fő  

 

25. Az utóbbi 5 évben hogyan változott az Ön háztartásának anyagi helyzete? 

1.  jelentősen javult 

2  jobb lett   

3. ugyanolyan maradt   

4.  rosszabb lett 

5.  jelentős mértékben romlott  

 

26. Internet-kapcsolattal rendelkezik-e a háztartás?  1. igen   2. nem 

26.1. HA NINCS: Szeretne internet kapcsolatot?   1. igen   2. nem 

 

27. Van-e a háztartásban személygépkocsi?     1. igen  2. nem 

27.1. HA VAN Hány db van?  ……………… db 

 

28. Milyennek tarja a közszolgáltatásokat a településen/ környéken? 

 

1. közbiztonság               nagyon rossz   nem megfelelő  megfelelő

      nagyon elégedett vagyok 

2. óvodai ellátás              nagyon rossz   nem megfelelő  megfelelő

  nagyon elégedett vagyok 

3. általános iskolai ellátás  nagyon rossz   nem megfelelő  megfelelő

      nagyon elégedett vagyok 

4. háziorvos                    nagyon rossz   nem megfelelő  megfelelő

      nagyon elégedett vagyok 

5. általános ügyintézés    nagyon rossz   nem megfelelő  megfelelő

      nagyon elégedett vagyok 
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29. Ismer-e civil szervezetet a településen?      1. igen  2. nem 

29.1. HA IGEN, melyeket: 

……………………….………………………………………………… 

 

30.  Ön szerint melyik a legaktívabb civil szervezet a településen: 

…………………….……………….. 

 

31. Tagja valamely civil szervezetnek?        1. igen  2. nem 

 

31.1. HA IGEN, melyiknek/melyeknek: 

………………………….……………………………………. 

 

32. Milyen gyakran van falugyűlés/fórum a településen? 

……………………………………………….. 

32.1.Részt szokott venni a falugyűlésen/fórumon?   1. igen  2. nem 

 

33. Mennyire ismeri a teleülés fejlesztési tervét?  

1.egyáltalán nem       2. felületesen ismerem       3. ismerem      4.  nagyon jól ismerem 

 

HA EGYÁLTALÁN NEM  ugrás a 35. kérdésre 

 

34. Bevonják- e Önt a helyi fejlesztési tervek elkészítésébe  1. igen  2. nem 

 

35. Milyenek tartja a település közösségét? 

1. széthúzó        2.   közömbös        3. aktivizálható         4. összetartó     

 

36. Ön szerint hogyan lehetne (több) munkalehetőséget teremteni a térségben? 

 

37. Melyek a település legnagyobb problémái? Mondjon legalább hármat! 

 

38. Mit tart a település legnagyobb erősségeinek/lehetőségeinek? Mondjon legalább hármat! 

 

39. Milyen fejlesztéseket tartana fontosnak a településén? 

 

 

KÖSZÖNJÜK A VÁLASZOKAT! 

 

A kérdező megjegyzései: 

 

 Összességében elmondható, hogy az olvasó ebben a fejezetben megismerkedhetett a 

kérdőív összeállításának főbb ismérveivel. A fejezet kitér a kérdőív kérdéseinek célszerű és 

korrekt megfogalmazására, továbbá tisztázásra kerül a nyitott és zárt, illetve vegyes kérdések 

közti különbség is. A fejezet második felében a kérdőíves felmérések értékelésének főbb 

szabályaira és buktatóira hívja fel a szerző a figyelmet. A fejezet végén egy konkrét 

kérdőívvel találkozhat az olvasó, amelyet az elméleti jegyzet esettanulmány I., illetve 

esettanulmány II. fejezeteiben lévő 5 településen célszerű kitöltetni.  

 

 

 

 



45 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Írja le a különbséget a nyitott és zárt kérdés között! 

2. Mit értünk bemelegítő kérdés alatt? 

3. Mikor célszerű a kördiagram alkalmazása az adatfeldolgozás során? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Funkció szerint milyen kérdéstípusok különböztethetők meg? 

2) A kérdőíves felmérésnek milyen szakaszait különböztethetjük meg? 
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4. Projektek generálása  

 

 
 Ebben a fejezetben a projektek generálásának folyamatára és az azokhoz kapcsolódó 

tervezési lépésekre, projektciklus elméletekre koncentrálunk. A projektgenerálás során 

érintjük az elméleti jegyzetben már részletesen kifejtett kapcsolódó módszereket, kiemelt 

szerepet juttatva a SWOT analízisnek, továbbá arra a kérdésre keressük a választ, hogy mit is 

kell tennie a projekt ,,megalkotójának” ahhoz, hogy a projektötletből stratégia legyen. Ezen 

folyamatot a könnyebb érthetőség kedvéért az alábbi fejezetben folyamatábrán szemléltetem, 

mely ábra tulajdonképpen összefoglalja a projektgenerálás főbb ismérveinek lényegét. Mielőtt 

rátérnék a tervezési folyamat lépéseinek ismertetésére, a projekt definiálása következik.  

 

4.1. A projektek fogalmi meghatározása 

 
 A projekt fogalma a szervezetelméletek fejlődésével alakult ki. Gyakorlatilag a 

fogalmat megkülönböztethetjük tágabb és szűkebb értelemben. Tágabb ételemben minden 

gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális, stb. szervezetben egy meghatározott terület, 

munkaterület, annak szervezete, vezetése és feladatai által behatárolt terület jelzi a projekt 

tartalmát. Minden projektnek van célja, erőforrásai, időkorlátai (kezdete, vége) és a 

szervezéssel kapcsolatos egyéb tartalmi jegyei (minősége, monitoringja, irányítási módszere, 

stb.). Gyakorlatilag az ember élete projektek sorozatából rakódik össze. Ezt ha behatároljuk, 

ha nem, mindennapi életünk, célok, eszközök, cselekvések rendszeréből áll, ami a projektekre 

alapvetően jellemző. Szűkebb értelemben a projekteket a gazdasági szervezeteken belül 

értelmezzük. Ez ma a menedzsment tudományok egyik meghatározott területe és egy 

szervezeten belül értelmezzük a gazdasági projekteket, amelyek meghatározói: célok, 

szervezetek, vezetés, erőforrások (Egri, 2005).  

 A gazdasági szervezetekben a projekt definíciója Görög Mihály meghatározásában 

(2003): a projekt minden olyan tevékenység, amely egy szervezet számára olyan egyszerű és 

komplex feladatot jelent, amelynek teljesítési időtartama (kezdés és befejezés), valamint 

teljesítésének költségei meghatározottak és egy adott eredmény (cél) elérésére irányulnak. 

 

 A projektek típusai (Gareis, 2007) abból kiindulva, hogy milyen változást hoznak létre 

az adott szervezetben, lehetnek: 

 származékos (derivative) projektek: amelyek csak kismértékű változást idéznek elő 

a meglévő termékekben vagy az alkalmazott folyamatok tekintetében; 

 átütő (breakthrough) projektek: amelyek ellentétben a származékos projektekkel, 

teljesen új termék vagy folyamat kialakítását célozzák; 

 programba illő (platform) projektek: amelyek az előidézett változás mértékét 

illetően az előbbi két típus között helyezkednek el, minthogy többnyire már 

alkalmazott technológia alapján előállítható új termék kialakítását célozzák; 

 K+F projektek: amelyek valamilyen alaptechnológiára épülő új eljárás kialakítását 

célozzák, de elvezethetnek az előbbi három projekttípus bármelyikéhez is. 

 

Más megközelítések szerint a projekteket csoportosíthatjuk: 

 

 beruházási projektek: 

A beruházási projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, amelynek 

eredményeként valamilyen termék előállítására vagy szolgáltatás teljesítésére alkalmas új 
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létesítmény jön létre, vagy már meglévő létesítmény kerül átalakításra. Jellemző, hogy a 

beruházási projektek műszaki és teljesítményparaméterekkel jól meghatározhatók, illetve 

leírhatók 

 

 kutatási és fejlesztési projektek: 

 Kutatási és fejlesztési projektek, mindazon projektek, amelyek eredményeként: új 

termék vagy technológia jön létre, meglévő termék vagy technológia javulása következik be, 

új termék gyártását vagy új technológia alkalmazását vezetik be; a termékek és szolgáltatások 

költsége csökkenhet, új számítógépes program, információs rendszer jön létre vagy a meglévő 

kerül továbbfejlesztésre; a termékek és szolgáltatások piaci bevezetése valósul meg, stb. 

Jellemző, hogy a K+F projektek célja, eredménye jól rögzíthető kvantitatív módon, műszaki 

paraméterek segítségével. A materiális jellegű erőforrások mellett azonban egyre inkább a 

szellemi erőforrások válnak meghatározóvá. 

 

 szervezetfejlesztési projektek: 

 Szervezetfejlesztési projekteknek tekinthetők azok a projektek, amelynek 

eredményeként a szervezet működési körülményeinek új keretfeltételei és azok új minősége 

jön létre. Pl. új szervezeti struktúra, új tulajdoni struktúra, a szervezet tagjainak új 

kvalifikációja, a szervezeti kapcsolatok és működési folyamatainak új rendszere, új szervezet 

típusok. A projektek csoportosításában beszélhetünk még belső projektekről, külső 

projektekről és vegyes projektekről. Az innováció és más menedzsment terültekről átemelve a 

projekteket szakmai alapon csoportosíthatjuk termék, technológiafejlesztési, 

szervezetfejlesztési, pénzügyi, jogi projektként is. Tulajdonképpen az eredeti gondolatnak 

megfelelően minden olyan folyamat, amelyben felismerhető a projekt definíció meghatározó 

elemei, projektnek tekinthetők. Napjaink gazdaságfejlesztésében a tipikus projektek a 

beruházási projektek, a termékfejlesztési projektek, a termék piaci bevezetésének projektjei és 

a legközismertebb projektek a gazdaságfejlesztési pályázatok projektjei. 

 

4.2. Elemzés, projekt tervezés lépései 

 

 Ahhoz, hogy egy sikeres projektet végig tudjunk vinni, elemezni szükséges a 

projektek céljait, forrásait, gazdasági, társadalmi kereteit, egyáltalán azt a problémakört, 

aminek megoldására a projekt irányult, illetve azt a célcsoportot, amelyek elérése a 

problémákat megszünteti. A projektalkotáshoz szükséges elemzések között, már megszokott 

az ún. SWOT-elemzés (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek), amelynek 

segítségével feltárható a projektben, illetve az adott feladatban rejlő szervezet által biztosított 

körülmények, amelyek segítik vagy akadályozzák a projektcélok megvalósulását. Egyszerű és 

viszonylag ritkán használt elemzés a problémafa felállítása. Ennek segítségével szakértők és 

laikusok adatmintájára támaszkodva az adott feladatokhoz kapcsolódó problémákat, 

problémaköröket tárjuk fel. A nevesített problémák (problémakörök) rangsorba illeszthetők 

aszerint, hogy melyik probléma következik melyikből, azaz melyik ok és melyik okozat. 

Rendszeresen elkövetik azt a hibát az elemzők, hogy az okokat és okozatokat összekeverik. 

Orvosi szaknyelvvel élve, ilyenkor a projekt tüneti kezeléssé válik. A rangsorba állított 

problémák alkotják a problémafát, melyről már előzőekben is olvashatnak. A projekt és 

annak célrendszerének megalkotása mindig a probléma gyökerét kell, hogy megcélozza.  
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 A probléma gyökerének feltárása, e problémának a megoldása egyúttal a 

következményeket is megoldja. Alapvető fontosságú a problémák rangsorának beazonosítása. 

Az alproblémák mindig valamilyen mélyebb problémákból keletkeznek és végül eljutunk a 

probléma gyökeréig (Pl. az éhínség vagy éhség alprobléma, részprobléma a munkanélküliség 

és főprobléma a szegénység). A problémafa elemzése alapján alkotjuk meg a célfát. A célfa 

tulajdonképpen a problémafa tükörképe, amelyben az egyes problémák megoldására adott 

lehetséges célokat határozzuk meg.  

 

 A célok ugyanolyan hierarchiában vannak, mint a problémák. Hatásuk is ugyanilyen, a 

probléma gyökerére adott megoldási célok, megoldást adnak a következményekre (okozati 

problémákra) is. A célfa variánsai teszik lehetővé a főcélok és részcélok kiválasztását, végső 

soron a projekt céljainak meghatározását. Ugyancsak fontos az alcélok és a részcélok 

beazonosítása és ezeken keresztül a főcél kijelölése (Alcél az éhezés megszüntetése, részcél a 

munkanélküliség megszüntetése, cél a jövedelemszerzés és főcél a szegénység 

megszüntetése). A célfa szerkezete és tartalma egyúttal megadják a célok megvalósításának 

eszközrendszerét is. A célok megvalósítása és a hozzá kapcsolódó eszközrendszer juttatja el a 

projektet a célok teljesítéséhez (Egri, 2005). 

 

4.3. A projektciklus elemei 

 

 A projektfolyamat, mint a gazdasági élet és a szervezetek élete ciklusok sorozatából 

áll, amelyek valamilyen módon újra és újra azonos elvek szerint ismétlődnek. A projektciklus 

menedzsment ezen elv alapján a projektet is ciklusként jellemzi. A főbb jellemzők az 

alábbiak: 

 A projekt életciklusát szakaszokra tagolja 

 Minden szakaszhoz hozzárendeli a kulcsdöntéseket, az információigényeket és a 

felelősségeket 

 Az egyes szakaszok sikerességének előfeltétele a megelőző szakasz befejezése 

 Az értékelés tanulságai, tapasztalatai hasznosulnak a jövőbeni programok és projektek 

tervezésénél 

 
4.1. ábra: Projektciklus 

Forrás: EC-EuropeAid Co-operation Office, 2001. 
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 A projektciklus alapján feltárhatók és értelmezhetők a projektben előforduló operatív 

tevékenységelemek.  

A projektciklus fő szakaszai (Cleland, 1994) 4 fázisra bontható: 

 1. fázis: koncepció 

 2. fázis: tervezés 

 3. fázis: teljesítés 

 4. fázis: befejezés. 

 Az első fázis magában foglalja az igény meghatározását, illetve azt követően a 

megvalósíthatóság értékelését, alternatívák kialakítását, a javasolt megoldás 

megfogalmazását, a projekttervek kidolgozását és a projektcsoportok összeállítását.  A 

második fázis az elvárt projekteredményt és a projekt, mint munkafolyamat részletes 

terveinek elkészítését foglalja magába. A harmadik szakasz a projekteredmény létrehozását, 

az ehhez kapcsolódó beszerzéseket, próbákat és módosításokat tartalmazza. A negyedik 

szakasz a működésbe helyezést, az átadás-átvételt és a projektcsoport megszüntetését 

tartalmazza. Más elemzők ugyancsak több szakaszra bontják a projektciklust (Gido 

Clements). A fenti modelleket szükséges kiegészítenünk a ma már meghatározó 

stratégiaorientált szemlélettel. Így a projektciklus stratégiaorientált projektté fejlesztendő.  

 
4.2. ábra: Cikluselmélet 

Forrás: EC-EuropeAid Co-operation Office, 2001. 
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4.4. Stratégia ciklus 

 

Egy projekt a benne foglalt gazdasági, társadalmi, stb. célok összetettsége alapján 

legtöbbször többszereplős.  

A szereplők két nagy csoportra bonthatók (Görög, 2003): 

• Projekttulajdonosi szervezet 

• Külső közreműködő szervezetek 

A projekttulajdonosi szervezet az a szervezet, amelynek számára a projekteredmény 

stratégiai céljainak eléréséhez szükséges. E szervezetet a projektvezető személyesíti meg, ő 

felel a projektfolyamat egészéért. A projekttulajdonosi szervezeten belül belső tanácsadók 

segítik a projektvezető munkáját. A külső közreműködő szervezetek elsősorban a teljesítési 

fázisban tevékenykednek (beszállítók), de a tervező fázisban, mint tervezők és stratégiai 

alkotók is részt vesznek. A különböző projektek különböző arányban vesznek igénybe belső, 

illetve külső tanácsadókat. Így a szervezetfejlesztési projektek, a kutatási és fejlesztési 

projektek, a beruházási projektek, stb. tipikusan ilyen projektek. A külső tanácsadók és 

résztvevők lehetnek vállalkozók, tervezők, mérnök tanácsadók, illetve mérnökiroda, 

beszállítók, műszaki ellenőrök, jogi tanácsadók és klasszikus mérnökök. 

 

4.5. Projektgenerálás 

 

Ahhoz, hogy a projektötletből stratégiai legyen, a következő kérdésekre kell választ 

adni: 

• világos célok (átfogó, rövidebb távú és konkrét célok): A projekt, olyan összefüggő 

tevékenységek sorozata, amely valamilyen kitőzött eredmény elérésére irányul, 

meghatározott idő alatt végezhető el, többnyire az adott költségkeret megtartásával.  

A leglényegesebb információ, a projekt tömören megfogalmazott célkitűzése, amit az 

adott határidőre meg kell valósítanunk. 

• várható teljesítmények, következmények (output, eredmény, hatás) 

A konkrét eredmények, amelyek a tervezésben fogalmazódnak meg, technikai, 

szervezeti és gazdasági teljesítmények, illetve hatások. 

• inputok, erőforrások (ember, idő, anyag, eszköz, természet, információ, tudás) 

• tevékenységek, eljárások, szervezetek, szabályok, normák 

• ütemezés és határidők 

• ráfordítások, költségek 
• tőkeforrások, pénz (saját erő, külső, banki, pályázati) 

• végső kedvezményezettek, helyi közösség, a régióban élők 

• menedzsment, életciklus 

A projekt menedzseléséhez szükséges technikákat és módszereket célszerű a projektek 

lefolyása szerint rendezni. Ezt az időbeli lefolyást nevezzük életciklusnak, illetve 

projektfázisoknak.  
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4.3. ábra: Projektkészítés folyamatábrája 
Forrás: Egri szerkesztés, 2005. 

 

A projektkészítés folyamatábráján onnan indulunk ki, hogy van-e a tervezőnek projektötlete 

vagy sem. A koncepció illesztése után a tervezésen és értékelésen keresztül a projekt 

dokumentáció elkészítéséhez jutunk el.  
. 

Projektet definiáló dokumentum felépítése: 

A projekt első fázisának lezárása az elvégzett elemzések és alternatívák vizsgálatának 

lezárása. A projektet definiáló dokumentum a következőket kell, hogy tartalmazza. 

 1. Probléma meghatározás 

 2. Technikai-funkcionális célkitűzések 

 3. Várható hatékonysági vagy gazdaságossági eredmények 

 4. A befejezés követelményei, szállítandó minőségi paraméterek 

 5. Feltételezések, kiindulási pontok 

 6. Kockázati tényezők 

 7. Erőforrások, igények és korlátok. 

A projekt tervezése több lépésben valósul meg, amelyekhez több dokumentumot 

szükséges elkészítenünk: 

 

1. Tevékenység vagy munkacsomag hierarchia (Work Breakdow Structure – WBS) 

 A tevékenység hierarchia elkészítése a meghatározott cél olyan kis részekre való 

fokozatos lebontását jelenti, amely már lehetővé teszi a feladathoz, személyes felelősök 

hozzárendelését, illetve a munkaráfordítás és végrehajtási idő megbecsülését. Az első 

lebontási szintet fázisszintnek szoktuk nevezni, amelyek alatt olyan jól definiálható szakaszok 

vannak, melyek biztosítják a projekt céljának megvalósítását. Ez alatt helyezkednek el a 

tevékenységek, illetve a munkacsomagok, amelyeket már nem lehet tovább bontani.  
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A kialakult struktúra egy olyan fagráf, melynek gyökere a projekt definíciója és levelei 

a munkacsomagok. Az elemzett hierarchia kétféle elemet tartalmaz, mérföldköveket és 

tevékenységeket. 

A mérföldköveknek több lényeges jellemzőjük is van: 

• nincs időtartamuk 

• fontos határpontokat jeleznek 

• van hozzájuk rendelt felelős 

• segítenek a haladás figyelésében és a részeredmények mérésében. 

A mérföldkövek általában: kulcsesemények, szerződések aláírása, előterjesztési 

dátum, valamilyen részeredmény. 

 

A tevékenységek vagy feladatok fő jellemzői: 

• van időtartamuk 

• erőforrásokat használnak fel 

• van kezdési és befejezési dátumuk. 

 

 A WBS tehát fázisokból, szakaszokból, tevékenységekből és mérföldkövekből álló 

struktúra. A WBS elkészítésénél több kérdés merül fel. Ilyen a projekt mérete (a felhasznált 

pénzösszeg, a felhasznált technikák). Ha a projekt mérete indokolja, akkor a program 

kifejezést használjuk, amit projektekre vagy alprojektekre bontanak le. Másik kérdés a 

felelősség kérdésköre, amely a munkafelosztásokon alapul. Kérdés, az elemi tevékenység 

méret, amihez már rendelhetők időtartamok és erőforrások. Kérdés, a koordináció szintje. 

Mérlegelni kell, melyik az a szint, ameddig a projektvezető operatív módon avatkozik bele a 

folyamatokba (a vezetők részletekbe való elveszésének hívjuk az itt jelentkező veszélyt). A 

WBS mindig team munkával készül. Szükséges a munkacsomagok céljainak lerögzítése, a 

felelősök hozzárendelése, logikai sorrendek megállapítása, részcélok, illetve készültségi 

riportok elkészítése. A munkacsomagok fő meghatározó elemei így a jóváhagyott célok, 

amely az időkorlátok között és a ráfordítás korlátok között definiálható (Egri, 2005). 

 

2. Logikai tevékenység diagram vagy hálóterv (Precedence Diagram) 

 A hálóterv a projekt folyamatának ábrázolása, nyilakat és csomópontokat használ a 

kapcsolatok jelzésére. Elegendő a munkacsomag szintre elkészíteni a hálót. Ha egy 

tevékenységnek nincs közvetlen megelőző tevékenysége, akkor ez egy indítótevékenység. Ha 

a tevékenységeket több tevékenység előz meg, és annak elkezdéséhez mindegyik megelőzőt 

be kell fejezni, akkor ezeket záró tevékenységeknek, vagy eseményeknek szoktuk nevezni. A 

munkacsomag sorrendjét alapvetően a fizikai kényszerűségből fakadó logika határozza meg, 

illetve a konvenciókon és tapasztalatokon alapuló feltételezés. A háló elkészítésével tovább 

mélyítjük a projekt struktúrájának elemzését. A projekt kockázata alatt annak valószínűségét 

értjük, hogy a projekt nem fejeződik be adott határidőre, a költségkeret között és a kijelölt 

céloknak megfelelően. A tervháló készítésénél a következő hibákat szokták elkövetni: a háló 

túl lineáris (túl sok munkacsomag kapcsolódik a láncban egymás után), a háló túl mély, azaz 

egy munkacsomagot túl sok munkacsomag előz meg, mérföldkövek vagy konvergencia 

pontok hiánya (hiányzik a beépített ellenőrzés és nyomkövetés lehetősége.  

 A tevékenységek definiálásával egyidőben a projekt elején a projekt vezetőnek ki kell 

választania azt a teamet, akivel a projekt fázisait végre fogja hajtani. A team nagymértékben 

meghatározza a projekt sikerét, a szakértelem, a motiváció, a célok ismerete és a módszerek 

birtoklása oldaláról. 
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3. Felelős hozzárendelési táblázat, valamint végrehajtási idő és munkaráfordítás becslés 

 Fontos, a projekt vezetése szempontjából, a befolyásos stakeholder-ek birtoklása, akik 

elkötelezettek a célok megvalósításáért. A készség és szaktudás adatbázis, az az emberi 

erőforrás mennyiség, illetve információ rendszer, amely a szükséges készségeket és szaktudás 

tartalmazza. Ezek elősegítik a csoport optimális összetételének kialakítását, annak fejlesztését, 

a megfelelő feladat hozzárendeléseket, a szakmai fejlesztéseket, a kapacitások helyettesítését. 

Néhány tipikus hiba a hozzárendeléssel kapcsolatban: egy feladatért közvetlenül felelős 

személy hiánya, egy feladathoz több mint egy közvetlenül felelős személy van rendelve, a 

megfelelő munkavégzési erőforrás, ráfordítás nincs hozzárendelve az adott tevékenységhez, 

egy kulcsfontosságú erőforrás csoport potenciális túlterhelése.  

Végrehajtási idő és munkaráfordítás becslése. A munkacsomagok definiálása és felelősök 

hozzárendelése után, szükségessé válik a végrehajtási és munka ráfordítási idők becslése. A 

végrehajtási idő, az adott tevékenység kezdete és befejezése közötti naptári időtartam. Ezek 

lehetnek: naptári idő, kiterjedési idő, becsült idő és átfutási idő. A második időérték a munka 

ráfordítási idő, az az időtartam, amennyit egy adott erőforrás eltölt egy adott tevékenységgel, 

míg annak kimenete megjelenik. Itt használhatjuk az emberóra vagy embernap kifejezést is. 

Alapesetben a két érték között lineáris összefüggés van. Általában két időértékre eltérő külön 

becslést kérünk. 

Becslések a következők lehetnek: intuitív becslés, részvételen alapuló becslés, 

tapasztalaton alapuló becslés, előírásokon- számításokon alapuló becslés. 

 A becslésekhez néhány gyakorlati gondolat: 

• ne próbáljunk eltalálni mozgó célpontot (Ha az eredmény nincs meghatározva, nehéz 

jó operatív feladatot végezni), 

• ha lehetséges, használjunk referenciát vagy mértékegységet összehasonlítási alapul, 

• a munkafeladatot bontsuk le olyan kis egységekre, ahol már tisztán látjuk a 

következményeket, 

• a résztvevő munkatársakat kérdezzük meg a becslésükről, 

• ne használjunk naptári dátumokat (az időrendet később 

• határozzuk meg), 

• vegyük figyelembe az erőforrások reális kapacitáskorlátait. 

Mindig egyféle idődimenziót használjunk (nap, hét, hónap), hogy adatink 

összehasonlíthatóak legyenek. 

 

4. Kritikus út elemzés és tartalékidő-meghatározás 

 Az elemzések első lépése a kritikus út meghatározása. A ’60-as évektől CPM néven 

használják az Egyesül Államokban. Meghatározásának alapja a hálóterv, amellyel 

meghatározható a leghosszabb átfutási idő, illetve a legkorábbi befejezési időpont. A hálóterv 

ágain keresztül feltárható a legkorábbi kezdés, a legkésőbbi befejezés, a teljes tartalékidő. Az 

ütemezést a céltól hátrafelé ütemezve is meghatározhatjuk. Visszaszámolhatunk, mikor kell 

elkezdeni a projektet, mikor keletkeznek a tartalékidők, mik az átfutási idők, mikor 

keletkeznek tartalékok, hiányok, mikor szükséges az erőforrásokat átcsoportosítani. A kritikus 

út több oldalról is megközelíthetjük: mikor szükséges többlet erőforrásokat biztosítani, mikor 

szükséges az erőforrásokat átcsoportosítani, mikor változtatjuk meg a hálót úgy, hogy ne 

legyenek párhuzamos (konkurens) tevékenységek, illetve átfedések, mikor vizsgáljuk meg a 

becslések pontosságát, mikor szükséges a projekt céljának megváltoztatása 

(minőségi kompromisszumok, feladatok elhagyása). 

 

5. Naptári ütemterv vagy Gantt diagram 

 A Gantt diagram egy vízszintes sávos diagram, amelyben a sáv hosszúsága arányos a 

tevékenység időtartamával. A Gantt diagramok lehetővé teszik, hogy a tevékenységek 
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végrehajtási idejét időskálán jelenítsük meg, és így különösen, a párhuzamos tevékenységek 

ugranak ki. Ugyanakkor nem biztosítanak természetes módszert a kritikus út vagy a 

tartalékidő meghatározásához. Lehetővé teszik az egyszerű megelőzés-követés kapcsolatok 

szemléletes bemutatását. Legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszik a munkacsomagok közötti 

kapcsolatok típusainak bővítését, és annak szemléletes bemutatását. A Gantt diagram a 

projektkontroll egyik alapinformációja. 

 

 

 
 

4.4. ábra: GANTT diagram minta 
Forrás: http://www.advsofteng.com/gallery_gantt.html 

 

 A Gantt diagramok lehetővé teszik az ütemezést időtartalékon belül. A különféle 

speciális Gantt diagramok láthatóvá teszik egy program bevezetését, projekt végrehajtását. 

Ábrázolhatjuk rajta a mérföldköveket, az erőforrás terheléseket, az összesítő tevékenységeket. 

A Gantt diagramok a fenti projekt folyamatokat szemléletesen ábrázolják és lehetővé teszik, 

hogy vizuálisan is érzékeljük a végrehajtási folyamatok egymáshoz való kapcsolódását és az 

erőforrások felhasználásának becslését. 

 

6. Erőforrás terhelési diagramok 

 A projekt ütemtervének teljesítése attól függ, hogy az erőforrások terhelése arányosan 

alakul-e a végrehajtás során. Ha az egyes erőforrásokat túlterheljük, a projekt végrehajtása 

során szűk keresztmetszet keletkezik és a projekt ütemterve nem lesz tartható. Másrészt ha az 

egyes erőforrások nem eléggé kihasználtak, fölös kapacitásokat kötünk le. Elkerülhetjük a 

fenti problémákat, ha az erőforrásokat megfelelően allokáljuk (a kiválasztott erőforrás, 

tevékenység teljes időtartamára való szétterítését jelenti). Az allokáció a munkaráfordítás és a 

végrehajtási idő hányadosa. Ha párhuzamos tevékenységeken dolgozik egy erőforrás, akkor 

hamar telítődik a rendelkezésre álló kapacitás. Az erőforrás össztermelés kiszámítása tehát, az 

erőforrás allokációk összegzése, az azonos időben végzett tevékenységeken keresztül. Az 

erőforrás allokációt az erőforrás hisztogrammal ábrázolhatjuk, amely az egymás utáni és az 

azonos időben történő leterheléseket grafikusan ábrázolja. A túlterheléseket a következő 

gyakorlati lépésekkel lehet elhárítani, illetve felismerni: túlóra engedélyezés, erőforrások 

áthelyezése, tartalékidő felhasználása, kritikus tevékenységek átütemezése, meghosszabbítása, 

nem egyenletes terhelés az azonos tevékenységen belül és a funkcionális célok egyszerűsítése. 
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7. Költségterv  

 

 A költségtervet két fajta módon közelíthetjük meg. Az első az adott keretből való 

kiindulás (top-down). A fentről lefelé költségvetést akkor használjuk, ha egy fix összeget 

definiáltak a projekt végrehajtására. Ezt felosztjuk a részfeladatok költségvetései között. A 

második a tevékenységek számbavételéből való kiindulás (bottom-up). Ezt akkor használjuk, 

ha a projektvezetőnek kell meghatározni a költségkeretet. E tervezés a nullánál kezd és az 

összesített költségvetést a részfeladatok költségeinek összegéből építi fel. Ez akkor 

használatos, ha nem volt előre meghatározott költségvetési keret kijelölve. 

Alapvető költségelemek a következők lehetnek: 

• rendes normaköltségek (munkaráfordítások, fajlagos költségek), 

• túlóraköltségek, 

• igénybevételi költségek, 

• beszerzési költségek, 

• adók, 

• tartalékok és kockázati költségek, stb. 

A költségek tervezésénél fontos az esedékesség figyelembevétele a tevékenység 

megkezdésekor, az esedékesség figyelembevétele a tevékenység befejezésekor és az 

arányosítás a haladási ütem szerint. A projektköltségeket kumuláltan szokták ábrázolni, hogy 

az összes költség látszódjon. Ez alapján készül a finanszírozási terv. A költségvetést 

ábrázolhatjuk táblázatban, illetve grafikusan. 

 

4.6. Projekt monitoring, projektzárás, fenntarthatóság 

 

 A projekt megvalósítása során a projektmenedzsmentnek fő célja, hogy az 

eseményeket, az operatív folyamatokat az alaptervhez viszonyítsa, minél jobban megközelítse 

a tervet. A projekt irányítása során beavatkozásokat kell tenni, illetve irányítástechnikai 

kontroll lépéseket kell tenni. Ezek: 

• Monitoring: Információgyűjtés, pontos helyzetkép kialakítása 

• Nyomonkövetés: A terv és aktuális helyzet összehasonlítása. 

• Eltéréselemzés: A terv és az aktuális helyzet közötti különbség analizálása, az eltérés 

okainak feltárása. 

• Beavatkozások meghatározása: Az eltérések csökkentésére irányuló tevékenység, 

szükséges 

intézkedések. 

• Tervváltozat revízió: Az alapterv módosítása. Továbbá nagyon fontos a folyamatos 

kommunikáció az érintettek felé. 

 

Projektlezárás 

 A projektzárás (formális záras) nélkül nem lehet az eredményeket szisztematikusan 

elemezni és a tanulságokat leszűrni. Projektlezárás: a projekt vagy esetleg egy adott fázis 

kritikus útján az utolsó tevékenység befejezése. A projektlezárásnak a következő kulcselemei 

vannak: 

• A projektzárásnak jól definiált célokkal, felelőse kell, hogy legyen. 

• A projektzárásra a felelős készítsen listajegyzéket. 

• A projektzárást dokumentáljuk, a sikertényezők mérőszámainak 

feltüntetésére. 

• Feltüntetjük, hogy a kitőzött célokat határidőre és költségkereten 

belül elértük-e? 

• A célok elérésének a projekt volt-e a legcélszerűbb útja? 
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• A célok valódi igényeket elégítette-e ki? 

A projektzárás, illetve a projekt megfelelő értékelése, lehetővé teszi a jövőbeni 

tervezés javítását.  

 

 

Fenntarthatóság 

 

 A projekt céljai között nagyon fontos helyet foglal el a fenntarthatóság. A 

projektzáráskor a fenntarthatóságot időintervallumokkal és a projektet jellemző adatokkal és 

mennyiségekkel jellemezzük. E jelzőszámokkal jelzett hatások (technológiai fejlődés, 

foglalkoztatottság, hatékonyság, jövedelmezőség, környezeti állapot, stb.) fennmaradása a 

projekt meghatározó része. A tervben rögzített fenntarthatósági mutatók és operatív 

cselekmények, az elkövetkező időszakban ugyanígy monitoringozás alá esnek, mint a projekt 

kezdeti időszakában. Különösen fontos a fenntarthatóság, a gazdasági, Európai Uniós 

pályázatoknál. Itt jelölnünk kell a fenntarthatóság forrásait, területét, felelősét és a 

fenntarthatóságot jellemző adatokat és azok időhatárait (Egri, 2005). 

 Ebben a fejezetben láthattuk a projektgenerálás összetett folyamatának részleteit. Az 

olvasó egészen a projekt ötlet generálásától a munkacsoport hierarchiáján át, a GANTT 

diagram részletein keresztül, a projekt monitoringon át megismerheti a teljes folyamatot. Egy 

sikeres projekt meghatározó része a jól kidolgozott projektgenerálás, amely különösen fontos 

az Európai Uniós pályázatok esetében. Az alábbiakban találhatóak azon ellenőrző kérdések, 

melyek segítenek az olvasó által megszerzett tudás ellenőrzésében.  

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Fogalmazza meg a projekt definícióját! 

2. Mit értünk problémafa alatt? 

3. Miért célszerű a projektgenerálás során GANTT-diagramot készíteni? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hogyan fogalmazná meg a projekt generálás főbb lépéseit? 

2) Az Ön véleménye szerint miért fontos a fenntarthatóság kérdése napjainkban? 
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5. A logikai keretmátrix összeállítása a generált projektre  

 
 

 A gyakorlati jegyzet ezen fejezetében a tervezési módszerek és eljárások a 

vidékfejlesztésben című elméleti jegyzet 6. fejezetére hivatkozunk, hiszen a logikai 

keretmátrix elméleti ismeretei ott olvashatók részletesen. Jelen fejezetben az olvasó 

megismerkedhet a logikai keretmátrix elkészítésének lépéseivel. Napjainkban fontos 

követelmény, hogy világosan átlátható, meggyőző és mérhető legyen a pályázat: 

pontosan ezeket a célokat szolgálják az az ebben a fejezetben bemutatott 

pályázatkészítési technikák, eszközök. Ugyanakkor, ha jól alkalmazzuk ezeket, 

magához a pályáztatás rendszeréhez hasonlóan nemcsak a pályáztató érdekeit, 

hanem a pályázó saját céljait is szolgálhatják: átláthatóbbá, könnyebben 

ellenőrizhetővé teszik a tervezést, munkaszervezést.  

 

5.1. Pályázati rendszer főbb ismérvei napjainkban 

 

 A különböző fejlesztési források pályázati úton történő elosztása a rendszerváltás óta 

egyre szélesebb körben terjed el Magyarországon, többek között az európai uniós 

elvárásoknak megfelelően. A pályáztatás gyakorlata megfelel az uniós versenyszabályoknak, 

azaz minden piaci szereplő egyforma esélyekkel indul a fejlesztési támogatások vagy 

alvállalkozói megbízások megszerzéséért, egyúttal pedig biztosítja, hogy a legalaposabban 

előkészített pályázati dokumentációk kiválasztásával a pályáztató megfelelő garanciákkal 

rendelkezzen a fejlesztések/alvállalkozói feladatok költséghatékony, átlátható, az elvárt 

ütemezésnek megfelelő kivitelezésére. A pályázati rendszer tehát egyaránt szolgálja a 

támogatások megszerzésére pályázó szervezetek és a pályáztató érdekeit. 

 Napjaink alapkövetelménye, hogy világosan átlátható, meggyőző és mérhető 

legyen a pályázat: pontosan ezeket a célokat szolgálják az elméleti jegyzetben már a 

korábbiakban bemutatott pályázatkészítési technikák, eszközök. Ugyanakkor, ha jól 

alkalmazzuk ezeket, magához a pályáztatás rendszeréhez hasonlóan nemcsak a 

pályáztató érdekeit, hanem a pályázó saját céljait is szolgálhatják: átláthatóbbá, 

könnyebben ellenőrizhetővé teszik a tervezést, munkaszervezést. Sőt, az alábbi 

technikákat célszerű a pályázati tevékenységeken túl bármely projektszerű 

tevékenységhez alkalmazni – a pályáztatónak is. Minden olyan tevékenység együttes 

projekt, amely meghatározott cél elérése céljából, adott költségvetési és 

időkereteken belül, egységes menedzsment irányítása alatt kerül végrehajtásra, 

tehát tervezésükhöz és lebonyolításukhoz célszerű az olyan projekttechnikai 

eszközök használata,mint a logikai keretmátrix vagy a SWOT elemzés. 
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5.2. A logikai keretmátrix gyakorlata 

 

 Mint az már részletesen szerepel a tervezési módszerek és eljárások a 

vidékfejlesztésben című elméleti jegyzetben, a logikai keretmátrixot az USAID 

dolgozta ki fejlesztési tevékenységei tervezéséhez, végrehajtásához és 

értékeléséhez a hatvanas években, azóta azonban az egész nyugati világban, így az 

Európai Unióban is elterjedt a használata. Ugyanilyen elterjedt a SWOT elemzés 

használata is, amit előszeretettel alkalmaznak az üzleti szféra szereplői szervezetük 

pillanatok alatt átlátható elemzésére és bemutatására, különösen vállalati stratégiák 

kialakítása során. Mi magyarok elsősorban az Európai Uniós pályázatok kapcsán 

ismerkedtünk meg a logikai keretmátrix-szal és az üzleti szférán kívül talán a SWOT 

elemzés elterjesztése is az Európai Uniós projektek érdeme (Kellermann, 2007).  

 

 A logikai keretmátrix minden Európai Uniós pályázat elengedhetetlen része, 

de elmondható, hogy a mai napig a pályázatokból láthatóan a pályázók jelentős 

része inkább kötelező gyakorlatként tudja le, mint ténylegesen használná a tervezés 

során. Kár, hiszen a bírálat során pontot ér, és nagyban segít a hozzáértő bíráló 

meggyőzésében, hiszen egy szempillantás alatt átláthatja a projekt céljait, 

tevékenységeit, hasznosságát. 

 A logikai keretmátrix is egy olyan elemzési folyamat, amely egy pillanat alatt 

átlátható, a projekt megértését, végrehajtását és értékelését egyaránt segítő termék, 

amely egyúttal segít a minél pontosabb, konkrétabb és reálisabb tervezésben. Ne 

csak a termék létrehozásának tényére koncentráljunk tehát, hanem annak 

minőségére és az elkészítés folyamatának tanulságaira és „mellékes” hozadékaira 

(pl. partnerség építés) is. Egy jó mátrix kidolgozása valóban hosszadalmas folyamat, 

de ezt a bíráló is pontokkal honorálja a pályázat értékelése során, és egyáltalán nem 

mellékesen a pályázónak sem kell újból „valódi” munkatervet készíteni, valamint 

kevésbé érik kellemetlen meglepetések a lebonyolítás során, hiszen reális a 

tervezés, és a legtöbb problémaforrást már átgondolta a mátrix elkészítése során 

(Kellermann, 2007). 

A logikai keretmátrix a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési 

Operatív Programjában használt változatát az alábbi ábra szemlélteti. 

 

5.1. táblázat: A logikai keretmátrix struktúrája 
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Leírás A sikeresség mutatói A mutatók mérése Előfelvetések és 

rizikófaktorok 

Átfogó célkitűzés Az átfogó célkitűzés 

elérésének mutatói 

Információforrások és 

módszerek a 

teljesítmény 

igazoláshoz  

  

Konkrét célkitűzés A konkrét célkitűzés 

elérésének mutatói 

Információforrások és 

módszerek a 

teljesítmény 

igazolásához. 

Előfelvetések a konkrét 

célkitűzések 

megvalósulásához 

Eredmények Az eredmények 

elérésének mutatói 

Információforrások és 

módszerek a 

teljesítmény 

igazolásához. 

Előfelvetések az 

eredmények 

megvalósulásához 

Tevékenységek Bemenet (input): 

szükséges emberi és 

dologi erőforrások 

Információforrások a 

projekt 

előrehaladásáról 

Előfelvetések a projekt 

elindításához és a 

tevékenységek 

megvalósulásához 

Forrás: A logikai keretmátrix struktúrája a Nemzeti Fejlesztési Terv TÁMOP programjában 

 

 A logikai keretmátrix tehát egy konkrét projektet foglal táblázatba hasonlóan, 

mint a SWOT elemzés a szervezetet, az intézményrendszert, a szektort. A 

keretmátrix egy négy sorból és négy oszlopból álló táblázat. A sorok a tervezés 

szintjeit jelölik, felülről lefelé haladva egyre jobban ráközelítünk a tervezett projekt 

konkrétumaira.  

 A legfelső sorban a projekt szélesebb kontextusáról beszélünk, első 

rubrikájában azt az átfogóbb célkitűzést határozzuk meg, aminek 

megvalósulásához projektünk hozzájárul – sok más projekttel együtt (ez 

pályázatok esetében legegyszerűbben a támogató célkitűzése, de még jobb, 

ha helyi/regionális középtávú stratégiai célokat fogalmazunk meg, melyről a 

jegyzet 9. fejezetében részétesen lesz szó).  

 A második sor a projekt céljainak szintje, itt adjuk meg az első oszlopban 

projektünk konkrét célkitűzését, vagyis azt az ideális jövőbeli állapotot, aminek 

megteremtését projektünkkel el szeretnénk érni (ez pályázatok esetében már 
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a pályázó találmánya, azt mutatja meg, hogy a pályáztató által támogatott 

célon belül mi a pályázó „kis”, az átfogó célt szolgáló célja).  

 A harmadik sor a projekt tevékenységeinek következtében létrejövő 

eredmények szintjét mutatja, az eredmények felsorolásával az első 

rubrikában.  

 A negyedik sor már a projektvégrehajtás szintje, első oszlopában soroljuk fel 

az eredmények létrehozásához szükséges tevékenységeket. 

 A második oszlopban az ellenőrzéshez, értékeléshez nagyon fontos 

sikerességi mutatókat adjuk meg, ezek jól körülírtak és – különösen az alsóbb 

sorokban – lehetőleg számszerűsíthetők kell hogy legyenek. Ne tüntessünk fel 

a célkitűzéseknél túl sok mutatót, inkább egy-két célszerűen megválaszott 

indikátorral dolgozzunk. A tevékenységek sorában ebben az oszlopban nem 

mutató szerepel, hanem a projekt megvalósításához szükséges emberi és 

dologi erőforrások felsorolása, természetesen konkrétan és számszerűsítve.  

 A harmadik oszlop a sikeresség mérésének „hogyan”-ját adja meg, a felső 

három sorban az átfogó és a konkrét célkitűzések, illetve az eredmények 

elérését igazoló információforrások és – ha szükséges külön leírni – a 

teljesítmény igazolásához szükséges módszerek szerepelnek. A 

tevékenységek sorában ebben az oszlopban azt adjuk meg, hogyan 

szerezhetünk információt a projekt előrehaladásáról (segítség, hogy a 

pályáztató többnyire megadja a pályázati dossziéban, milyen jelentési 

kötelezettségeink lesznek!).  

 A negyedik oszlopban vesszük számba azokat a külső tényezőket, amelyek a 

projektmenedzsment hatókörén kívül esnek, viszont teljesülésük 

elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az adott szint első oszlopában 

leírtak megvalósulhassanak.  

o A legalsó sorban azt írjuk le, milyen pozitív külső tényezőknek kell 

fennállni ahhoz, hogy elkezdhessük projektünk megvalósítását, illetve 

sikeresen hajtsuk végre a tevékenységeket.  

o A második sorban azt adjuk meg, milyen pozitív külső tényezőknek kell 

megvalósulni ahhoz, hogy tevékenységeink következtében létrejöjjenek 

eredményeink, és így tovább.  
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o A legfelső sor utolsó rubrikája üresen marad, az általános 

célkiűzésekhez szükséges előfeltevéseket nem kéri a pályáztató, bár 

logikusan ez is meghatározható lenne. A beírásra szánt előfeltevéseket 

egyesével mérlegeljük: tényleg rajtunk kívül álló tényezők-e? nem 

tudnánk-e teljesülésüket új tevékenységekkel elősegíteni? Ha nem, és 

bekövetkezésük nem túl valószínű, nem túl kockázatos-e a projektünk?  

o Az előfeltevések gondos mérlegelése a reális tervezés egyik legfőbb 

garanciája. A jól megválasztott előfeltevések leírása lehet ugyanakkor 

szinte egyetlen „egérutunk” a szigorú európai ellenőrzési 

rendszerekben: ha egy olyan előfeltevés nem teljesülése 

következtében nem tudtuk teljesíteni projektünket, aminek teljesülésére 

reálisan építettünk, joggal számíthatunk az ellenőrök támogatóbb, 

megértőbb magatartására. 

Az alábbi ábra egy működő, gyakorlati példa a keretmátrix alkalmazására, 

érdekessége, hogy egy olyan projekthez készült, melynek megvalósítása most folyik 

az esettanulmányok által bemutatott településeken. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. táblázat: A települések foglalkoztatási helyzetének (munkanélküliség 

csökkentése) javítása a helyi vállalkozások támogatásával 

 

Leírás 

Átfogó célkitűzés 

 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat az Európai 

Foglalkoztatási Stratégia irányvonalaival összhangban 

működik. 

 Az ÁFSZ hozzájárul a munkaerőpiac hatékonyabb 

működéséhez a KKV szféra támogatásával. 
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Konkrét célkitűzés 

 A munkáltatók és a munkát keresők számára magasabb 

színvonalú szolgáltatást nyújtó, a munkaügyi 

kirendeltségek által működtetett új szolgáltatási modell 

kidolgozása, kipróbálása és értékelése 

 

Eredmények 

 5 térségi munkaügyi kirendeltség kiválasztása az új 

szolgáltatási modell tesztelésére 

, 

 kidolgozott új szolgáltatási modell, 

 megyei és települési munkaerőpiaci információk biztosítása, 

  magasabb szintű humán erőforrás és személyi 

szolgáltatások, 

  a tartós munkanélküliség hatékonyabb megelőzése a 

profilkialakítás 

  a különböző társadalmi csoportok igényeihez igazított 

foglalkoztatási eszközök tárháza, 

 képzettebb munkatársak a foglalkoztatási szolgálatnál, 

 működő számítógépes információs rendszer 

 új, korszerű munkakörnyezet (inkubátorház biztosítása a 

kezdő vállalkozások számára) 

Tevékenységek 

 az új szolgáltatási modell kidolgozása és bevezetése 5 

térségi munkaügyi kirendeltségnél, 

 az új szolgáltatási modell tesztelése és az eredmények 

nyomonkövetése, 

 a kísérletben résztvevő irodák értékelése, 

 az ÁFSZ szervezeti felépítésének és menedzsmentjének 

modernizációja, 

 a munkaerőpiaci információs rendszer továbbfejlesztése a 

munkaerőpiaci szereplők hatékonyabb tájékoztatása 

érdekében, 
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 új képzési rendszer kialakítása és megvalósítása a 

munkatársak számára, a képzők képzése, közvetítői és más 

szolgáltatások fejlesztése céljából 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2012. 

 

 

 

 

5.3. táblázat: A sikeresség mutatói 
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Forrás: saját 

A sikeresség mutatói 

Az átfogó célkitűzés elérésének mutatói 

 

 A kistérség munkanélküliségi és foglalkoztatási rátái 

 EU kompatibilis mutatók képzése 

 

A konkrét célkitűzés elérésének mutatói 

 

 2012-ben 5%-kal emelkedik a sikeres kiközvetítéssel és 

más szolgáltatásokkal ellátott munkakeresők aránya 2007-

hez képest, 

 2012-ben 5%-kal emelkedik a sikerrel betöltött álláshelyek 

száma és aránya 2007-hez képest 

 

Az eredmények elérésének mutatói 

 

 5 megállapodás aláírása 2012. decemberéig 

 300 munkatárs képzése 2012. decemberéig 

 5 kirendeltség átalakítása 2012. decemberéig 

 2012-től a tartós munkanélküliek száma és aránya évi 5%-

kal csökken 

 a kistérségek/települések munkanélküliségi és 

foglalkoztatási rátái 

csökkennek 

 2012-re a 2005. évi adat felére csökken a tartósan 

munkanélkülivé válók aránya  

 10 kiképzett képző, kidolgozott képzések száma, korszerű 

informatikai és kommunikációs eszközökkel, felszerelt, 

újonnan kialakított munkakörnyezettel rendelkező 

kirendeltségek száma 

Bemenet (input): szükséges emberi és dologi erőforrások 

 

 szolgáltatási alvállalkozói szerződések 

 beszerzési alvállalkozói szerződések 

 „twinning” szerződés 

• 1,9 M EUR TÁMOP támogatás és 3,0 M EUR 

magyar társfinanszírozás a Munkaerőpiaci 

Alapból 
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szerkesztés, 2012. 
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5.4. táblázat: A mutatók mérése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2012. 

 

5.5. táblázat: Előfelvetések és rizikófaktorok 

 

Előfelvetések és rizikófaktorok 

- 

Előfelvetések a konkrét célkitűzések megvalósulásához 

 A kormány és a szociális partnerek azonosulnak az Európai 

A mutatók mérése 

Információforrások és módszerek a teljesítmény igazoláshoz 

 munkaerő-felmérés 

 ÁFSZ statisztikai jelentései 

 EU közös indikátorok 

Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához 

 ÁFSZ kiközvetítési statisztikái 

 továbbfejlesztett álláshely statisztikák 

 működő vállalkozások száma 

Információforrások és módszerek a teljesítmény igazolásához 

 munkaerő-felmérés és a nyilvántartáson alapuló statisztikák 

 a tartós munkanélkülivé válás mutatói a különböző profilú 

csoportok esetében  

 a képzők képzését sikeresen elvégzettek száma 

 új képzések és tananyagok száma a munkatársak 

képzéséhez  

 újonnan kialakított munkaállomások száma 

 monitoring és értékelő jelentések 

 

Információforrások a projekt előrehaladásáról 

• előrehaladási jelentések 

• zárójelentés 

• pénzügyi jelentés 
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Foglalkoztatási Stratégiával. 

Előfelvetések az eredmények megvalósulásához 

 az FH és az aktív helyi szereplők hatékony 

projektmenedzsmentet és koordinációt biztosítanak 

Előfelvetések a projekt elindításához és a tevékenységek 

megvalósulásához 

•egy-két uniós foglalkoztatási 

szolgálat hatékony és kompetens 

partnerként segíti a 

projektet tudásával és 

tapasztalataival 

 

Forrás: saját szerkesztés, 2012. 

 

 

 

 

 A logikai keretmátrix kitölthető a fenti logika alapján különösebb 

szisztematikus tervezés nélkül az íróasztal mellől is, sokkal jobb lesz azonban az 

eredmény, ha a kitöltés egy logikai keretszemléletű tervezési folyamat eredménye. 

Az alábbi felsorolás ennek a folyamatnak a rövid összefoglalása: vegyük észre, hogy 

az elemzési folyamat meglehetősen alapos és hangsúlyos, hiszen kulcsfontosságú a 

tervezésben. 
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Eredmények

Outputok

Projekt 
tevékenységek

Inputok

Hatások (Átfogó v. általános
célok)

(Konkrét célok)

(Operatív célok)

 

 

5.1. ábra: A logframe mátrixot megalapozó beavatkozó logika 

Forrás: Ponácz szerkesztése, 2006.  

 

5.3. A logframe mátrix elemzési fázisa 

 

1. lépés: érintettek elemzése – a projekt által valószínűleg érintett csoportok, 

személyek, intézmények azonosítása, kulcsproblémáik, korlátaik, lehetőségeik 

azonosítása. A kulcsproblémák, korlátok, lehetőségek azonosítását feltétlenül az 

érintettek bevonásával végezzük, műhelymegbeszélések keretében, eszközként 

használjuk a SWOT elemzést. Ez a tervezés egyik legkörülményesebb, 

leghosszadalmasabb, legtöbb szervezést igénylő mozzanata, ezért gyakran elmarad. 

Pedig ez a projekt legitimálása szempontjából alapvető fontosságú, nagyszerűen 

szolgálja a partnerségek, az információáramlás és a közös munkamódszerek 

megalapozását. A partnerek részvétele a további lépéseknél is elengedhetetlen a 

korrekt tervezéshez és a valódi elkötelezettség kialakításához. 

2. lépés: problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati 

összefüggések meghatározása, problémafa készítése. Az alábbiakban az 

esettanulmányokban szereplő településekre elkészített problémafa látható.  
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Munkanélküliség

Belső vállal-

kozások

erőtlenek

Külső befek-

tetők nem

jönnek

Nem elég 

képzett

vállalkozók

Nincs

mögöttük

tőke

Túl sokan

vannak

ugyanarra a

tevékenységre

Nincs

közművesített

terület

Képzetlen

munkaerő

Rossz közúti

elérhetőség

 

 

5.2. ábra: A logframe mátrixot megalapozó problémafa 

Forrás: saját szerkesztés, 2006.  

 

3. lépés: célkitűzés-elemzés – célkitűzések meghatározása a beazonosított 

problémák alapján, eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-

csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása 

 

 

 

Új munkahelyek

Belső vállal-

kozások

megerősödése

Külső befek-

tetők nem

vonzása

Vállalkozói

ismeretekben

jártas

vállalkozók

Tőkebevonás

Új vállal-

kozási

területek

feltárása

Közművesí-

tett területek

kialakítása

Képzett

munkaerő

Autópályával

összekötő út

kiépítése

 

 

5.3. ábra: A logframe mátrixot megalapozó célfa 
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Forrás: saját szerkesztés, 2006.  
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Miután elemeztük a helyzetet, tervezzük meg a projektet részletesen: 

 

5.4. A logframe mátrix tervezési fázisa 

 

4. lépés: a beavatkozási logika meghatározása – a projektelemek 

meghatározása, a projekt belső logikájának ellenőrzése, mérhető célkitűzések 

meghatározása. A 3. lépésben meghatározott célkitűzéseket mérhető, konkrét 

formába öntjük, ellenőrizzük egymáshoz viszonyított logikájukat. Most már beírhatjuk 

őket a mátrixba. 

 

5. lépés: az előfeltevések és a rizikófaktorok meghatározása – a projekt 

végrehajtását befolyásoló külső, a projektmenedzsment hatókörén kívül eső 

tényezők meghatározása a korábban leírtak szerint. Írjuk be ezeket is a mátrixba. 

 

6. lépés: az indikátorok azonosítása – a mutatók és forrásaik azonosítása a 

korábban leírtak szerint. Töltsük ki a mátrix harmadik és negyedik oszlopát az alsó 

sor kivételével. 

 

7. lépés: tevékenységütemezés készítése – a tevékenységek sorrendjének és 

összefüggéseinek meghatározása, a tevékenységek időtartamának megtervezése, 

mérföldkövek meghatározása és a felelősök kijelölése. A mérföldkő olyan belső 

mutató, amely már a végrehajtás során segíti az elért részeredmények mérését, 

valamint mutatja a döntéshozatal várható időpontjait. Ha elkészültünk, töltsük ki a 

mátrix alsó sorának első rubrikáját. 

 

8. lépés: költségvetés készítése – a szükséges erőforrások (nem csak anyagi!) 

meghatározása, a költségek felmerülésének ütemezése; részletes költségvetés 

készítése. Fejezzük be a mátrix kitöltését az alsó sor második és harmadik 

rubrikájával. Térjünk vissza a 2. és 3. lépésre, azaz a probléma- és célkitűzés-

elemzésre. Tapasztalatok szerint a projekttervezés során sokan hanyagolják ezeket 

a lépéseket, feleslegesnek, időrablónak tartják, hiszen egyrészt „úgyis tudjuk mi a 

probléma”, másrészt „a célkitűzést úgyis alulról felfelé, vagyis a tervezett, 

szervezetünk érdekeit szolgáló tevékenységekből határozzuk meg”. Fontos látni, 
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hogy a projekttervezés logikájával mindkét gondolatmenet homlokegyenest 

ellenkezik. A projekt pedig a tervezett tevékenységek fölé rendel önkényesen 

valamilyen mondvacsinált, hangzatos címet. Jó célkitűzést meghatározni azonban 

csak a megoldani kívánt probléma alapos és logikus feltárása után tudunk 

(Kellermann, 2007). 

  

 A problémaelemzésben (5.2. ábra) is lehetőleg vegyen részt minden érintett 

fél, így végezhetünk alapos munkát és hozhatunk létre konszenzuson alapuló 

projektet. A problémaelemzés során először a lehető legpontosabban igyekszünk 

megfogalmazni azokat a problémákat, amelyek jelentkezése miatt a projektet 

elkezdtük tervezni. Célszerű, ha először itt is előre meghatározott idejű szabad 

ötletelés (brainstorming: elméleti jegyzet 5. fejezet) keretében gyűjtjük össze a 

problémákat, majd közösen pontosítjuk azok megfogalmazását. A problémákat 

cédulákra írjuk fel. 

 Ezután kezdődhet az ok-okozati összefüggések feltárása. Ha az A probléma B 

probléma 

• oka, akkor B alá helyezzük, ha 

• következménye, akkor B fölé helyezzük, ha pedig 

• sem nem oka, sem nem következménye, akkor egyelőre melléhelyezzük, 

annak reményében, hogy a problémafa ágainak „bokrosodása” során egyszer 

csak megtaláljuk alsóbb vagy felsőbb szinten az összekapcsolódást. A 

gyakorlat eredménye egy ágakra bomló fastruktúra, amely világosan mutatja a 

területen jelentkező problémák ok-okozati összefüggéseit. 

 

 A problémafa birtokában kezdődhet a célképzés. A célkitűzés nem 

tevékenységek összessége, hanem annak a jövőbeli, pozitív állapotnak a leírása, 

melynek elérését szolgálják projekttevékenységeink. Mi alapján képezzük a 

célkitűzéseket? Pontosan ezt a célt szolgálja a problémafa. A probléma annak a 

negatív állapotnak a leírása, amin változtatni szeretnénk, a célkitűzés pedig, mint a 

fentiekből kitűnik egy jövőbeli, pozitív állapot. Nincs más dolgunk tehát, mint a 

problémafa tükörképeként, a negatívumok pozitív eredménnyé történő átfordításával 

elkészíteni a célkitűzés-fát, amely az ok-okozati logika helyett eszköz-eredmény 

összefüggésben ábrázolja a problémák megoldását célzó fejlesztési utakat. A 
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célkitűzést úgy fogalmazzuk meg, hogy konkrét, mérhető, pontos, reális és 

megfogható legyen. Ezek után a 4. lépés, a beavatkozási logika meghatározása 

során tulajdonképpen azt döntjük el az érintettek, de mindenképpen legalább a 

leendő együttműködő partnerek bevonásával, hogy a fa melyik részletét valósítjuk 

meg, azaz kiválasztjuk azt a konkrét célkitűzést, amelynek eléréséért reálisan a 

legtöbbet tudunk tenni. A konkrét célkitűzés felett közvetlenül szereplő cél lesz az 

átfogó célunk, míg a konkrét célkitűzéshez alulról kapcsolódó célok lesznek az 

eredményeink, amelyek megvalósításához a tevékenységeket rendelni kell. 

Az alábbi 10 szabályt érdemes betartani a logframe mátrix készítőjének: 

1. A készítő legyen pozitív: minden javaslatot meg kell fogalmazni. 

2. Csak egy javaslat szerepeljen egy kártyán. 

3. Az üzenet megfogalmazása legyen egyértelmű. 

4. A moderátor segít a résztvevőknek a javaslataik rendszerezésében. 

5. A moderátor feladata ne menjen túl a logframe módszer alkalmazásán. 

6. Az általános megállapításokat tartalmazó kártyákat helyettesítsük több 

specifikusabb kártyával. 

7. Az állításokat meg lehet változtatni vagy előmozdítani, akár félretenni a 

résztvevők kívánságára. 

8. Az állításokat véglegesen is el lehet mozdítani vagy kitörölni, ha minden 

résztvevő egyetért. 

9. Ha a vita terméketlenné válik, tegyük félre a kártyát egy időre. 

10. Az ok-okozati viszonyban ábrázoló vonalakat csak az utolsó fázisban 

rajzoljuk meg. 

 Összességében elmondható, hogy a projekttervezési technikák, mint a SWOT 

elemzés vagy a logikai keretmátrix csak eszközök, de hasznos eszközök a minél 

hatékonyabb, eredményesebb feladattervezés és –végrehajtás szolgálatában. 

Ugyanakkor nem csak saját munkánkat tehetik átláthatóbbá és sikeresebbé, hanem 

támogatóink, partnereink számára is meggyőzőbben, világosabban jelenítik meg 

céljainkat, tevékenységeinket. A fentiekben megismerkedhettünk a két 

projekttechnikai eszköz alapjaival, ezek alkalmazását azonban csak gyakorlati úton, 

minél több hasonló elemzés megismerésével és az eszközök a mindennapi munka 

során történő használatával lehet elsajátítani.  
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 Tehát a logikai keretmátrix a tervezési és elemzési folyamatoknak egy pillanat 

alatt átlátható, a projekt megértését, végrehajtását és értékelését egyaránt segítő 

terméke, amely egyúttal segít a minél pontosabb, konkrétabb és reálisabb 

tervezésben. A logikai keretmódszer két elemből áll. A projekt valós problémákhoz 

való kötődését és a probléma okaira való koncentrálást szolgálja az elemzési fázis 

(SWOT elemzés, érintettek elemzése, problémaelemzés, célkitűzés-elemzés), míg a 

projekt egészének logikus, következetes és áttekinthető felépítésére irányul a 

tervezési fázis, benne a logikai keret-mátrix alkalmazása. A logikai keretmódszer 

középpontjában a logikai keret-mátrix áll. Ez egy olyan 4x4-es (vagy módosított 

változatában 5x4-es) táblázat, melyben egy projekt legfontosabb részei 

összefoglalhatóak. 

 

 Így megjelenik benne: 

 a logikusan egymásra épülő, a projekt tevékenységeiből, 

eredményeiből, céljából és a megcélzott stratégiai célból álló 

beavatkozási stratégia, 

 az egyes célokhoz tartozó, azok mennyiségi és minőségi specifikációját 

adó indikátorok, 

 az indikátorok teljesüléséről képet adó információforrások 

meghatározása, 

 a projekt megvalósításához meglévő források és a még szükséges 

feltételek, 

 a megvalósítás költségigénye. 

A logikai keret-mátrix áttekinthetőbbé teszi logikai kapcsolatokat a 

tevékenységek, eredmények, rendeltetések és célok között, valamint rákényszeríti a 

tervezőt a feltételek, kockázatok, indikátorok és ezek információforrásainak 

meghatározására, melyekre alapot ad a jegyzet elméleti része is. 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Sorolja fel a logikai keretmátrixban található sikerességi mutatókat! 
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2. Mihez és mikor fejlesztették ki a logikai keretmátrixot? 

3. Mit mutat a problémafa elemzés? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Milyen előnyét látja a logikai keretmátrix elkészítésének? 

2) Hogyan épül fel a logikai keretmátrix tervezés? (lépések) 
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6. Indikátorok képzése a generált projektre 

 

 
 A gyakorlati jegyzet ezen fejezetének célja az esettanulmányban szereplő 

településekre elvégzett kutatás időbeli és térbeli lehatárolása, a kutatást megalapozó 

vizsgálatok elvégzéséhez szükséges adatbázis összeállítása (ezekből való indikátorok 

képzése). A fejezet első részében összefoglalásra kerülnek az indikátorok általános ismérvei, 

melyeket a releváns kutatási eredmények elnyerése érdekében érdemes szem előtt tartani a 

kutatónak. A fejezet második felében bemutatásra kerülnek azon konkrét területi kutatásban 

gyakran alkalmazott indikátorok, amelyeket alkalmaztunk az esettanulmány elkészítése során.  

 

6.1. Az indikátorok általános ismérvei 

 

 Az indikátorok képzése előtt érdemes áttekinteni az indikátorok általános ismérveit. 

Amikor a kutató elkészíti a megvalósítandó projekt tervét, amely alapján a pályázati 

anyagot a későbbiekben összeállítja, meg kell határoznia különböző indikátorokat is, 

ahogy tettük ezt mi is az esettanulmány elkészítésekor. Mint ahogy az már az 

elméleti jegyzetben is részletezésre került, az indikátorok tulajdonképpen 

mutatószámok, melyek segítségével az elért eredményeket tudjuk bemutatni. Az 

indikátorok segítségével tudjuk a projekt céljait számszerűsíteni, azaz egyértelműen 

meghatározni, hogy melyek azok a célok, melyek elérése esetén projekt sikeres volt-

e. Egy pályázat esetében az indikátorok mutatják meg a projekt eredményességét, a 

pályázat ellenőrzése során a monitorozás alapját a pályázat készítője által megadott 

indikátorok képezik.  

 Az indikátorok tehát olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, 

melyek az eredmények 

 mennyiségi (db, fő, Ft, stb.), 

 minőségi (funkcióra, helyre, célcsoportra utaló jellemző, kategória, szint, stb.) 

 időben (állandó, időszakos, stb.) meghatározását adják. 

 Annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy milyenek a jó indikátorok 

általában kétféle megközelítést használnak. 

 Az egyik megközelítés az ún. SMART kritériumok (a kritériumok angol 

nevének kezdőbetűiből összeolvasva), melyeknek meg kell felelnie az 

indikátoroknak. Ennek értelmében az indikátorok meghatározásakor ügyelni kell arra, 

hogy a megadott értékek 

 specifikusak (Specific) 

 mérhetőek (Measurable) 
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 elérhetőek (Achievable) 

 reálisak és (Realistic) 

 ún. idő alapúak legyenek (Time-based). 

 A másik megközelítés alapján az indikátorokkal szemben léteznek az ún. 

QQTTP kritériumok (szintén az angol elnevezések kezdőbetűiből származtatva az 

elnevezést), melyek a következő kérdésekre adják meg a választ: 

 mennyiségi változás (Quantity) 

 minőségi változás (Quality) 

 ki a célcsoport, azaz kinek valósítjuk meg a projektet (Target group) 

 mennyi idő alatt valósítjuk meg (Time) 

 hol valósítjuk meg (Place) 

 

 Az indikátorok tehát azt a célt szolgálják, hogy a projekt közvetlenül 

mérhetővé váljon, segít, hogy lássuk, milyen mértékben sikerült projektet 

megvalósítani. (Tóth - Pupos - Görög, 2008) Most már tudjuk, mik azok az indikátorok, 

arról még azonban nem írtam, hogy az indikátoroknak több fajtája létezik, ezek a 

következők: 

 

1. Input indikátorok 

Ezek az indikátorok gyakorlatilag a projekt megvalósításához szükséges 

pénzügyi és humánerőforrások összességét jelenti. 

 

2. Output indikátorok 

Ezen indikátorok a projekt keretében végzett tevékenység(ek) közvetlen 

„kimenetét” mutatják. Ilyen például egy képzési jellegű pályázat esetében a 

résztvevők létszáma, egy eszközbeszerzés esetében a megvásárolt berendezések, 

eszközök darabszáma). 

 

3. Eredmény indikátorok 

Az eredmény indikátorok a projekt közvetlen hatását mérik, tehát a 

táboroztatási pályázat esetében a képzést sikeresen elvégzők száma, a gép, 

eszközbeszerzés esetében pedig a beszerzés eredményeként keletkező 

teljesítménynövekedés, minőségjavulás, stb. 
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4. Hatás indikátorok 

A hatás indikátorok hosszabb távon mérhető és értelmezhető hatásokat 

mérnek. Ezek egy-egy projekt tágabb, közvetettebb eredményeit mérik, mint például 

a gépbeszerzés követően keletkező versenyelőny, a képzés hatására fejlődő 

vállalkozások, vagy a munkanélküliek csökkenő száma. A legfontosabb, amikor az 

indikátorokat kell meghatározni egy-egy projekt vonatkozásában az, hogy azok 

minden esetben bárki számára érthetőek, megbízhatóak, ellenőrizhetőek legyenek. 

Az indikátorok összetettsége alapján lehetnek: 

1. Egyszerű indikátorok. 

2. Összetett indikátorok között: 

 aggregált (vagy összegző) indikátorok, 

 összetett (kompozit) vagy integrált indikátorok. 

 Az egyszerű indikátorokkal szemben az összetett indikátorok több területről származó 

információt sűrítenek bele egyetlen mutatóba. Az egyszerű mutatók közé tartozik a 

szegénységi ráta, az összetett és aggregált mutatók közé például a GDP. Az összetett 

(kompozit) indikátorok a gazdaság, a társadalom, a környezet különböző területeire, ezek 

kapcsolataira, egymásra hatására reflektálnak. Az integrált indikátorok esetében nagy 

figyelmet kell fordítani az egyes összetevők szerepére is. Jó példája ennek az 

indikátortípusnak az emberi erőforrások fejlettségét mutató HDI- (Human Development 

Index) index. Az összetett indikátorok sajátos típusa az ún. bontott (decoupling) indikátor. Ez 

nem más mint a vizsgált jelenség „szétszedése”, megbontása azzal a céllal, hogy egy kívánt 

célt el tudjunk érni. A megbontott indikátor jó példája az, amikor csökkentett 

energiafogyasztás mellett kívánunk gazdasági növekedést elérni, vagy amikor hatékonyabbá 

kívánjuk tenni a gazdaságot a foglalkoztatottsági szint fenntartása mellett. A legfontosabb 

indikátorok nem önmagukban állnak, hanem rendszert alkotnak. 

A rendszerbe foglalt indikátorokon belül vannak: 

 tematikus indikátorok, 

 vezető (headline), vagy kulcsindikátorok. 

 

 A vezető indikátorok célja az összpontosítás a vizsgált összetett jelenség fő területeire, 

fő összefüggéseire. Ilyen például a szegénység és társadalmi kirekesztődés mérésére szolgáló 

18 Laekeni-indikátor, vagy az életminőséget mérő 15 kulcsindikátorból álló életminőség-

barométer. A vezető indikátorok között lehetnek összetett indikátorok, vagy egyéb más típusú 

indikátorok attól függően, hogy miről akarnak információt, komplex képet nyújtani. A 

Laekeni-indikátorok a szegénység és társadalmi kirekesztődés tematikus indikátorai is 

egyben. 

Az indikátorok érvényességi területét tekintve léteznek: 

 területi, regionális indikátorok, 

 nemzeti indikátorok, 

 nemzetközi (EU-) indikátorok. 

 A tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben című tantárgy 

esettanulmányai esetén a komplex helyzetfeltáráskor a versenyképesség mérését alkalmaztuk, 

mely segítségével a települések általános helyzetét is megállapítottuk. A következőkben a 

területi versenyképesség mérésére alkalmas lehetséges módszereket mutatjuk be, melyekhez 

az adatainkat egyrészt a TeIR elektronikus adatbázis interaktív elemző moduljából (elméleti 
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jegyzetben került részletezésre), másrészt az évente kiadásra kerülő Területi statisztikai 

évkönyvekből gyűjtöttük össze. Ezen adatbázisok tartalmazzák a hazai kistérségi, illetve 

település területi szintek statisztikai alapadatainak többségét. Azon mutatók esetében, ahol 

nem állt rendelkezésre kistérségi adatbázis, a mutatók településsoros aggregálására volt 

szükség, melyet a statisztikai módszerek lefuttatása előtt elvégeztem.  

 A vizsgálataink során az alábbi szolgáltatók adataiból dolgoztunk: 

 Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 

 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 

 VÁTI Kht. 

 Az adatok összegyűjtése során szembetűnő volt, hogy bizonyos mutatókat több 

adatszolgáltató is gyűjt ugyanazon évekre. Azonban az eltérő számítási módszertannak 

köszönhetően az adatok is különbözőek. Kutatásaink során a munkanélküliségi adatoknál 

ütközött ki ez az eltérés, hiszen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a regisztrált 

munkanélkülieket tekinti munkanélkülinek, amíg a Központi Statisztikai Hivatal szerint 

munkanélküli az „aki az adott héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől 

átmenetileg távol volt; aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán, és 

két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, illetve már talált munkát, 

ahol 90 napon belül dolgozni kezd”
1
. A munkanélküliségi rátát illetően is van eltérés a két 

szolgáltató által publikált adatok között, mely eltérés a gazdaságilag aktív korcsoport 

meghatározásából adódik. Vizsgálataink során az NFSZ által meghatározott azon 

munkanélküliségi rátát alkalmazzuk, amely szerint a munkanélküliségi ráta, a munkanélküliek 

száma a 15-74 éves korcsoportba tartozó gazdaságilag aktív népesség százalékában”
2
. Ezek 

alapján jól látható, hogy az eltérő módszertanból adódóan, a két szervezet által szolgáltatott 

adatok az elemzés során egymással nem helyettesíthetők. A települések helyzetfeltárása 

során az NFSZ adatait használtuk, hiszen a kijelölt szükséges idősor (2007-2009) kevésbé 

hiányos, mint a KSH kérdőíves megkérdezésre épülő becslése.  

 

 

 

6.2. A vizsgálat időbeli lehatárolása 

 

Vizsgálatainkat a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján igyekeztünk elvégezni. 

A kutatás időbeli meghatározásakor figyelembe vettük, hogy Magyarország területi 

lehatárolásai folyamatosan változnak (csökken/növekszik a kistérségek száma), hiszen egy 

állandóan változó rendszerről beszélhetünk. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy Magyarország 

az EU-csatlakozás időszakában csupán 150 kistérséggel rendelkezett, jelenleg pedig 174-gyel, 

illetve 3152 településsel, jelenleg pedig 3154-gyel.  

A területi kutatásaink megtervezésekor úgy döntöttünk, hogy a 2007-es évtől kezdjük 

vizsgálatainkat, hiszen 2007. január 1-től létezik 174 db kistérség hazánkban, amely száma ez 

idáig nem változott. A TeIR információs rendszer adatbázisát áttekintve megállapítható, hogy 

a szükséges információk települési és kistérségi szinten egyaránt rendelkezésünkre állnak 

2007, 2008 és 2009-es évekre. Jelenleg a legfrissebb rendelkezésre álló adatsor a 2009-es, 

hiszen körülbelül a 2011-es év végén kerülnek publikálásra a 2010-es területi adatok. Így 

                                                 
1
 Területi Statisztikai Évkönyv 2009-2011. definíció 

2
 www.afsz.hu/statisztika 
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kutatásainkat a 2007, 2008 és 2009-es évre végeztük el. A fent említett idősor tekintetében, a 

kiválasztott mutatók közül kiemeltük működő vállalkozások számát, amelyre kizárólag csak 

2008 és 2009-es évekre állnak rendelkezésre adatok. A hiányos idősor ellenére fontosnak 

tartjuk a működő vállalkozásokkal történő vizsgálatot, hiszen a regisztrált vállalkozások 

száma több vizsgált kistérségben is háromszorosa, négyszerese a működő vállalkozásokénak. 

A működő vállalkozások életképes vállalkozások, melyek ténylegesen részt vesznek a 

kistérségek területi versenyképességének gazdasági fellendítésében, ellentétben a 

regisztráltakkal, amelyek nem rendelkeznek éves árbevétellel vagy foglalkoztatottal
3
. 

 

6.3. A vizsgálat térbeli lehatárolása 

 

 Vizsgálataink alapját az elméleti jegyzetben már részletezett hazai 47 db 

leghátrányosabb kistérség képezi, azon belül különös hangsúlyt fektetve a 33 db komplex 

programmal segítendő leghátrányosabb kistérségre, illetve azon 5 településre, melyek az 

esettanulmányban szerepelnek. Mint az már a fentiekben is említésre került, 

kutatómunkáink részét mind kistérségi, mind településszintű adatfeldolgozás egyaránt 

jellemzi. A vizsgált időszakban 3152 olyan település volt, melyekre elérhetők az adatok. A 

2007. évi CVII. törvény alapján hazánk területe 174 területfejlesztési statisztikai kistérségre 

oszlik. Ezért az alapadatokat a 174 kistérségből azokra a kistérségekre gyűjtöttem, melyek a 

leghátrányosabb helyzetű kistérségi kategóriába esnek a 2007/67-es országgyűlési határozat, 

illetve a 2007/311-es kormányrendelet alapján.  

 

6.4. A vizsgálat adatbázisának összeállítása 

 

A területi versenyképesség vizsgálható főbb jellemzőit a rendelkezésre álló alapadatok 

köre határozza meg. Az esettanulmányban igyekeztünk az adatok széles skáláját összegyűjteni 

a vizsgált kistérségekre/településekre vonatkozóan, figyelembe véve azt, hogy a vizsgált 

területi szinteken a legkevesebb hiányzó adat legyen. Az általunk összeállított adatbázis 

hiányait becslés útján történő adatpótlással korrigáltuk (a vizsgált időszakon belüli 

szomszédos átlagszámítás módszerével). Mivel csupán két esetben volt szükség a becsült 

adatok kiszámítására (2007-működő vállalkozások, 2008-személygépkocsik száma), ezért a 

vizsgálat végeredményét nem fogja torzítóan befolyásolni.  

 

 

Az alábbi kategóriák alapján kerültek az adatok összegyűjtésre: 

1. Demográfiai mutatók 

2. Infrastrukturális mutatók 

3. Gazdasági aktivitás mutatók 

4. Munkanélküliség és humántőke mutatók 

5. Turizmus, kereskedelmi mutatók 

 

 Az esettanulmány a TeIR adatbázis, illetve a KSH területi statisztikai évkönyv 

adatbázisaiból származó, szekunder információk feldolgozásán és a témához kapcsolódó 

gyakorlati tapasztalatainkon alapul. A kistérségekre, illetve a településekre összesen 

megközelítőleg 70 mutatót sikerült összegyűjtenünk, melyek a fenti kategóriák szerint 

kerültek rendszerezésre. Igyekeztünk minden olyan mutatót összegyűjteni, amely 

befolyásolhatja és egyben meghatározhatja a területi versenyképességet. A rendelkezésre álló 

alapadatokból alapmutatókat képeztünk, melyek segítségével lehetőség nyílt az egyes 

                                                 
3
 Területi Statisztikai Évkönyv, 2009. Működő vállalkozás: olyan vállalkozás, melynek az év folyamán volt 

árbevétele vagy foglalkoztatottja. 
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területi egységek összehasonlíthatóságára. Az alapmutatóink vetítési alapjául a legtöbb 

esetben a lakosságszámot, illetve a területnagyságot használtam (az indexálásról az elméleti 

jegyzet 8. fejezetében olvashatnak részletesen). Az alapmutató képzést minden egyes 

vizsgálati évre és minden egyes kistérségre elvégeztük.  

A 43 db alapmutató képzésének célja az volt, hogy olyan mutatóhalmazt állítsunk elő, 

mely lehetőséget teremt egy végső mutatóstruktúra összeválogatására, amely a területi 

versenyképességet/versenyképtelenséget meghatározhatja.  

 

Demográfiai mutatók 

 A demográfiai mutatók esetén a népesség szerkezetét különböző ismérvek szerint 

vizsgálhatjuk: nem, kor, családi állapot, a született gyermekek száma, a vándorlások száma, 

iskolai végzettség, társadalmi hovatartozás, foglalkozás, nemzetiség, állampolgárság, 

anyanyelv, vallási hovatartozás, lakóhely, településtípus stb. (ún. struktúrális demográfia). 

Kutatásunkban a vizsgált településeken élők korösszetételére, a vándorlási egyenlegre, illetve 

az iskolai végzettségre készítettem indikátorokat. Az oktatási intézmény székhelyén alapuló 

iskolázottsági adatoknál a 2001-es népszámlálási adatokat vettük alapul, hiszen még a kutatás 

végzésekor nem álltak rendelkezésre a legfrissebb népszámlálás adatok.  

 

Infrastrukturális mutatók 

 Minden olyan infrastrukturális alapadatot, amely elérhető volt kistérségi, illetve 

település szinten a vizsgált időszakra összegyűjtöttünk és ezekből képeztünk alapmutatókat 

jellemzően a lakosságszámra vetítve. Az adatok gyűjtésénél figyelembe vettem a területi 

versenyképesség vizsgálatánál a szakirodalomban eddig rendszeresen megjelent mutatókat 

(Lukovics, 2007). A mutatócsoport nagy része a lakosság életkörülményeihez köthető, így a 

fogyasztói infrastruktúra kategóriába sorolható (Kőszegfalvi, 1995). Közlekedési 

infrastrukturális adatokból azonban hiány mutatkozott, hiszen az elérhető adatbázisok nem 

tartalmaznak sem kistérségi, sem települési szintű adatokat. Azonban az adott területen 

megjelenő vállalkozások jellege és száma alapján megállapítható az adott terület 

infrastrukturális ellátottsága, így a vállalkozási potenciált jellemző mutatók alapján 

következtethetünk a közlekedési infrastruktúra színvonalára is. 

 

Gazdasági aktivitás mutatók 

 A gazdasági aktivitás kategóriába gyűjtöttük össze a vállalkozási potenciál, illetve a 

jövedelem méréséhez kapcsolódó alap mutatókat. A vállalkozási potenciált, mind a 

regisztrált, mind pedig a működő vállalkozásokkal kívánom jellemezni. Mint az már a 

fentiekben is említésre került, a 2007-es évre a működő vállalkozások száma nem elérhető a 

vizsgált területi szinteken. Így ebből kifolyólag a regisztrált vállalkozásokat csoportosítottuk 

gazdasági ágak szerint, amely ágazati megoszlás a kistérségek differenciáltságára utalhat, 

amely érdekes eredményeket hozhat a földhasználattal való összefüggésben. A jövedelmi 

viszonyokat háztartási szinten vizsgáltam a kistérségekben, melyet az átlagbér és a befizetett 

személyi jövedelemadóból képzett mutatókkal jellemezzük.  

 

Munkanélküliség és humántőke mutatók 

 Területi versenyképességi, illetve versenyképtelenségi vizsgálatok folytatásakor a 

munkanélküliségi, illetve a humántőke mutatók alapvető tényezőként szerepelnek az eddigi 

szakirodalmak alapján (Lukovics, 2007). Azért is tartottuk ezen mutatócsoport szerepét 

kiemelendőnek, mert a munkanélküliségi mutatókból a kistérségek gazdasági fejlettségi 

szintjeire is következtethetünk. Számos kistérségi versenyképességi vizsgálatot megnehezít az 

a tény, hogy ezen területi szintre csak becsült GDP adatok állnak rendelkezésre. A 

munkanélküliségi adatoknál a 15-74 éves korcsoportra készítettem az alapmutatókat.  
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Turizmus, kereskedelmi mutatók 

 Mint ismeretes a szolgáltató szektoron belül a turizmus nagy arányban járul hozzá a 

GDP-hez, ami alapján fontos, hogy a területi versenyképességi vizsgálatok során a turizmus 

mutatói is részesei legyenek egy ilyen típusú elemzésnek. A vendégéjszakák számán, a 

vendéglátóhelyek számán, a kiskereskedelmi üzletek számán kívül képeztem alap mutatókat a 

falusi férőhelyek számára is, mert véleményem szerint egyik kitörési pontja lehetne a vizsgált 

településeknek a falusi turizmus fejlesztése (Kollár, 2012).  

 

6.5. Indikátorok az esettanulmányban 

 

Az alábbi indikátorok kerültek feldolgozásra az esettanulmány során: 

I. Társadalmi-szociális helyzet  

1. Demográfiai elemzés népsűrűség, népességváltozás, vándorlási egyenleg, 

születés, halálozás, természetes szaporodás, 

korcsoportos megoszlások. 

2. Lakáshelyzet adott évben épített új lakások aránya 

a régi és új lakások komfortossága, ellátottsága. 

3. Szociális helyzet jövedelmi viszonyok, egészségügy 

 

II. Gazdasági helyzet 

 

1. Humán infrastruktúra aktív korú népesség, foglalkoztatottság 

munkanélküliség, támogatások, időskorúak helyzete. 

2. Fizikai infrastruktúra ivóvízhálózat, gázvezeték, szennyvíz-csatorna hálózat, 

villamoshálózat, közműolló, szilárd útburkolat. 

III. Környezeti tényezők  

Mezőgazdasági terület, erdőterület, művelési ágak, 

termőföld minőség (AK), védett területek, felszíni 

vizek, felszín alatti vizek, levegőminőség, talajminőség, 

rezgés, szilárd hulladék elhelyezés, szennyvíz 

elhelyezés és tisztítás stb. 

A térségi társulások ill. települések megítéléséhez az alábbi elemzési szinteken a 

következő mutatók képezhetők: 

 

Társadalmi-szociális helyzet  

Demográfiai mutatók:  

 népsűrűség (fő/km
2
)  

 lakónépesség változása 2001-ről 2009-re % 

 vándorlási egyenleg: a vándorlási különbözet (oda-el) az állandó népesség 

ezrelékében 

 természetes szaporodás: születés és halálozás különbsége az állandó népesség 

ezrelékében  

 korcsoportos megoszlás: 0-17 évesek, 18-59 évesek és 60 év felettiek aránya az 

állandó népesség %-ában; az időskorúak és fiatalkorúak aránya 

Lakáshelyzet: 

 új lakások aránya: a 2009-ben épített lakások a lakásállomány %-ában 

 lakássűrűség: háztartásonkénti átlagos lakószám (fő/háztartás) 

Szociális helyzet: 

 átlagosan bevallott adóköteles jövedelem 

 egy aktív korúra jutó adóköteles jövedelem 
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 egy főre jutó jövedelem (egy állandó lakosra jutó) 

 egy szakrendelési órára jutó gyógykezelések száma 

 telefonellátottság: 1000 lakosra jutó telefon fővonalak száma telefonnal ellátott 

háztartások aránya (%) 

 személygépkocsi ellátottság: 1000 lakosra jutó személygépkocsik száma 

 100 felnőtt lakosra jutó személygépkocsik száma. 

 

Gazdasági helyzet 

Humán infrastruktúra:  

 jövedelempótlósok aránya a lakosság %-ban 

 jövedelempótlósok a munkanélküliek arányában 

 rendszeres szoc. segélyben részesülők aránya a lakosság %-ában 

 egyéb rászorultsági támogatásban részesülők aránya a lakosság %-ában 

 munkanélküliségi arány (munkanélküliek aránya a 18-59 éves lakosságon belül) és 

alakulása 2001 és 2009 között 

 aktívkorúak aránya a népesség %-ában 

 adóbevallók aránya az aktívkorú népességen belül 

 első osztályosok és nyolcadik osztályosok aránya 

 óvoda kihasználtsága: beíratott gyermekek a férőhely %-ában 

 Infrastrukturális mutatók: 

 vezetékes gázhálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 

 közműolló: a csatornahálózat hosszának és a vízhálózat hosszának aránya egyből 

kivonva (0 közeli érték csatornázottságra, 1 közeli érték a csatornázottság hiányára 

utal) 

 

Környezeti tényezők mutatói 

 úthálózat: a kiépített belterületi önkormányzati utak aránya 

 tisztított szennyvíz aránya 

 mezőgazdasági terület aránya az összterületből % 

 erdőterület aránya az összterületből % 

 védett terület aránya (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) az 

összterületből % 

 szántóterület átlagos aranykorona értéke 

 átlagos parcellaméret 

A településeket, a térségi társulásokat, a megyéhez, régióhoz ill. az ország hasonló 

mutatóihoz viszonyítva kell értékelni.  

 

A kistérség demográfiai helyzetelemzése 

A következőkben tekintsük meg a demográfiai elemzés alapját képező statisztikai 

mutatórendszert, majd az esettanulmány példán keresztül azt, hogy milyen elemzés készíthető 

a mutatók alapján képezhető index segítségével. 

Első lépésben el kell készíteni az alapadatokat tartalmazó táblázatot, melyet a jegyzet 

terjedelmi korlátai miatt nem jelenítünk meg. Ezt követően ki kell számítani a mutatókat és 

azokat táblázatba rendezni. Harmadik lépésben a kiszámolt mutatók egy bizonyos csoportját 

ún. indexben egyesíthetjük. Ennek az az előnye, hogy míg demográfiai mutatónk sokféle van, 

külön-külön kielemezhetjük minden szempontból a térségi társulást alkotó településeket, 

addig a mutatókat egy indexbe vegyítve, együttes hatásuk megjelenik, s így egyszerűbbé teszi 
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a jellemzést. Az index segítségével a települések demográfiai sorrendje képezhető egyszerre 

minden tényező figyelembevételével. Az alábbi összesítés egy adott kistérségbe tartozó 20 

település demográfiai helyzetének indexszel történő jellemzését mutatja be. A részindexek 

értékhatárainak meghatározása az egyes mutatók kistérségi átlagtól való eltérés mértékén 

alapulnak. Mutatóik alapján a „nagymértékű” negatív irányú eltérés esetén kap ún. 

hátránypontot egy adott település.  

A határok meghatározására nem lehet előre gyártott képletet adni. Minden egyes 

elemzésnél figyelembe kell venni a kistérség (települések) sajátos viszonyait is, és a térség 

egészéhez mérten kell a települések besorolását elvégezni. Így  népsűrűségi mutatónál, ha a 

település népsűrűsége nem éri el az országos átlag  felét (54 fő/km
2 

 alatt van),  akkor kapott 

2-es értéket, ha 120 fő/km
2
 és 54 fő/km

2
 közé esik, akkor 1-est, egyébként 0-t.  A 

népességváltozás esetében ha a népesség veszteség meghaladja az évi átlagos 0,5 %-ot, akkor 

2 pontot, ha kisebb mértékű a csökkenés, akkor 1 pontot kap a település.  

Kormegoszlások esetében, a 15 év alattiak aránya ill. a 60 év felettiek aránya 

mutatóknál ha egy település értéke a kistérségi átlag alatt van, akkor 1, különben  0 értéket 

rendelünk hozzá. Az öregedési index alapján a 100% feletti érték esetében 1 pontot, 100% 

alatti érték esetén 0 pontot kap a település. A természetes szaporodási index képzésekor a 

népességcsökkentő hatás mértékét és tendenciáját is figyelembe vesszük. Ha kismértékű  

negatív értékű de pozitív tendenciájú a mutató, akkor 1 pontot kap, ha erősen negatív értékű 

vagy negatív tendenciájú, akkor 2 pontot kap a település az indexben. Végül összegezzük az 

indexpontokat. Az index értéke 11 és 0 közé eshet. A 0 indexű település demográfiai 

szempontból átlagon felüli kedvező helyzetűnek mondható. A 11 hátránypontot kapott 

településre különös gondot kell fordítani, hogy a kedvezőtlen helyzetet és folyamatokat 

megszüntessük ill. megfordítsuk (Obádovics, 2006). 

A kistérség területe 47 719 ha, azaz 477 km
2
, amelyen 73 516 ember él. Egyetlen 

városa a kistérségnek a térség központja. Nincs 500 fős, vagy az alatti település a 

kistérségben. A települések többsége 1000–5000 fő között van. Elnéptelenedéssel 

veszélyeztetett település mindössze kettő van a 20-ból, X település és Y település. A térség 

népsűrűsége magas, 149,8 fő/km
2
. Kiemelkedik a községek közül Z település, 518,8 fő/km

2
-

es népsűrűségével (a központ népsűrűsége 546,7).  Alacsony népsűrűségű település 

mindössze négy van, a két elnéptelenedő falun kívül A település és B település népsűrűsége 

nem éri el a 45 fő/km
2
-t sem. A viszonylag magas népsűrűségű települések eredményezik a 

térség jellemzően vidéki voltát, mely nem áll messze a városi minősítéstől. A térség 79,9 %-a 

városi településen él. 

Szaporodási kedv nem kifejezetten jellemző a térségre, az ezer lakosra jutó 

születések száma alacsonyabb az országos átlagnál. Emellett azonban a halálozási ráta is 

elmarad az országos értéktől. Így a természetes szaporodási mutató kevésbé negatív, mint az 

országos érték, de a térség rendkívül nagy eltéréseket mutat e tekintetben. Igen kedvezőtlen 

helyzetű A település és C település, ahol rendkívül magas a halálozási ráta, erősen negatív a 

természetes szaporodási mutató és nagyfokú az elvándorlás. Kormegoszlás szerint vizsgálva a 

településeket szintén van néhány kiemelkedően hátrányos helyzetű település, ezek nagyon 

magas (tartósan magas) öregedési index-szel rendelkeznek, ami fokozatos elöregedést jelez. 

Igen alacsony a 15 év alattiak aránya és kiugróan magas a 60 év felettiek aránya a két 

településen. A térség öregedési indexe együttesen jobb értékkel rendelkezik, mint az országos 

átlag (Obádovics, 2006). 

 

 

6.1. táblázat: A kistérség indexpontjai 
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 nép-

sűrűség   

népesség 

változás 

%  

(90-97) 

15 év 

alattiak 

aránya % 

97 

60 év 

felettiek 

aránya 

% 97 

Öregedési 

index 97 

Term. 

szap.  

vánd. 

egyenleg  

 

Index 

A TELEPÜLÉS 1 1 1 1 1 2 0 7 

B TELEPÜLÉS 2 2 1 1 1 2 2 11 

C TELEPÜLÉS 2 2 1 1 1 2 2 11 

D TELEPÜLÉS 1 0 0 1 1 1 0 4 

E TELEPÜLÉS 2 1 1 1 1 2 0 8 

F TELEPÜLÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 

G TELEPÜLÉS 1 0 0 0 0 0 0 1 

H TELEPÜLÉS 1 0 0 0 0 0 0 1 

I TELEPÜLÉS 2 0 0 0 0 2 2 6 

J TELEPÜLÉS 2 1 0 1 1 2 0 7 

K TELEPÜLÉS 1 0 0 0 0 2 1 4 

L TELEPÜLÉS 0 0 1 0 0 1 0 2 

M TELEPÜLÉS 1 2 0 1 1 1 0 6 

N TELEPÜLÉS 0 1 0 0 0 2 2 5 

O TELEPÜLÉS 2 1 1 1 1 2 2 10 

P TELEPÜLÉS 1 1 1 1 1 2 0 7 

Q TELEPÜLÉS 0 0 0 0 0 1 0 1 

X TELEPÜLÉS 0 0 1 1 1 2 0 5 

Y TELEPÜLÉS 0 0 1 1 1 2 0 5 

Z TELEPÜLÉS 0 0 1 0 0 0 2 3 

Kistérség együtt 0 0 0 0 0 2 0 2 

Forrás: Obádovics szerkesztése, 2006. 

 

Három csoportba sorolhatjuk az indexérték alapján a településeket: Átlagos (4,5,6,7 

pontos), az átlagnál kedvezőbb (0,1,2,3 pontos) és demográfiai szempontból veszélyeztetett 

települések.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.. táblázat: A települések csoportosítása 

 

Átlagnál kedvezőbb 

helyzetű települések 

Átlagos települések Kedvezőtlen helyzetű 

települések 

C település 

G település 

H település 

F település 

X település 

Z település 

A település 

E település 

I település 

J település 

M település 

N település 

O település 

P település 

B település 

D település 

K település 

L település 
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Q település 

R település 
Forrás: Obádovics szerkesztése, 2006. 

 

 Hasonló eljárással készíthető infrastrukturális, szociális, gazdasági stb. index is, 

melyet az esettanulmány készítésekor alkalmaztunk. Ebben a fejezetben az olvasó 

megismerkedhetett az elméleti jegyzetben ismertetett 5 településre elvégzett 

esettanulmányban alkalmazott indikátorrendszerrel. Továbbá a fejezet első részében 

összefoglalásra kerültek az indikátorok általános ismérvei, melyeket a releváns kutatási 

eredmények elnyerése érdekében érdemes szem előtt tartani a kutatónak. A fejezet második 

felében bemutatásra kerülnek azon konkrét területi kutatásban gyakran alkalmazott 

indikátorok, amelyeket alkalmaztunk vizsgálataink során is. Az alábbiakban találhatók a 

fejezethez kapcsolódó ellenőrző kérdések. 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit értünk input indikátor alatt? 

2. Mit takar az NFSZ mozaikszó? 

3. Mondjon példát az összetett mutatókra! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hogyan fogalmazná meg az összetett és egyszerű indikátorok közötti különbséget? 

2) Ön szerint miért fontos a megfelelő indikátor kiválasztása a kutatás kezdetén? 
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7. Az adatbázis feldolgozásának módszerei 

 

 
A tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben című tantárgy 7. fejezetében 

az adatbázis feldolgozásának módszereiről lesz szó dióhéjban. A leíró statisztikai, illetve a 

többváltozós statisztikai módszerekről részletesen már olvashatott az olvasó az elméleti 

jegyzet ehhez kapcsolódó fejezetében, ezért itt az adatfeldolgozás módszereivel 

ismerkedhetünk meg részletesen. A fejezet első részében a területi kutatásokban igen gyakran 

használt területi egyenlőtlenség mutatói kerülnek rövid bemutatásra, majd az adatsorokkal 

való műveleteket ismertetjük.  

 

7.1. A területi egyenlőtlenség mutatói 

 

 A területi tagoltság nagyságának és változásának mérésére a statisztika és az elemző 

szakirodalom egyenlőtlenségi mutatószámok sokaságát konstruálta. Az egyenlőtlenség (vagy 

hasonlóság, különbözőség) mérésére használt mutatószámok széles skálája arra vezethető 

vissza, hogy lényegében megszámlálhatatlan azoknak a lehetséges indexeknek 

(függvényeknek) a száma, amelyek matematikai szempontból alkalmasak az egyenlőtlenségek 

nagyságának és változásának mérésére (Nemes-Nagy, 2005). Ezek közé a kritériumok közé 

tartozik például a folytonosság, nem-negativitás (legtöbb mutatószám értéke az 

egyenlőtlenség hiányában nulla) és monotonitás (az index növekvő értéke növekvő 

egyenlőtlenséget jelez), az azonos eloszlásra adott azonos egyenlőtlenségi mérték (identitás) 

és a szimmetria (A különbözősége B-től megegyezik B-nek A-tól való különbözőségével). 

 Azt, hogy egy adott elemzésben épp melyik egyenlőtlenségi mutatót választjuk, 

befolyásolja a vizsgálati kérdés és a rendelkezésre álló adatbázis is. Sok esetben jó, sőt 

szükséges megoldás többfajta egyenlőtlenségi index kiszámítása is, hisz olyan kitüntetett 

egyenlőtlenségi mutató nincs, ami a területi tagoltság minden oldalát egyedül képes lenne 

mérni. A szóba jöhető indexek közül az egyenlőtlenség nagyságának megítélése 

szempontjából kedvezőbbek a korlátos (normalizált) véges értékkészletű mutatók. Mivel ezen 

indexek értékkészlete a minimális és maximális érték által meghatározott zárt intervallum, 

értéküket az elméletileg lehetséges szélsőértékekhez viszonyíthatjuk. A következőkben 

tárgyalt mutatószámok szinte mindegyike generális eszköz, nem pusztán területi, hanem 

bármely más megfigyelési egységre vonatkozó egyenlőtlenségek mérésére alkalmas. Ebből 

következik az is, hogy itt még nem kap hangsúlyt a térbeliség direkt szempontja, az a 

sajátosság, hogy ugyanakkora egyenlőtlenségi mérték teljesen eltérő térbeli konfigurációban 

is megjelenhet lényegesen eltérő következményekkel (Nemes-Nagy, 2005). 

 Általában nem függ ezen indexek használhatósága a vizsgált jelzőszámok tartalmától 

sem, az lényegében bármi lehet (ezért is találkozhatunk velük a legkülönbözőbb 

tudományágakban). A regionális elemzésekben leggyakrabban a népesség és a jövedelmek 

eloszlásának egyenlőtlenségeit mérik velük. Több mutatószám esetében kifejezetten abszolút 

adatok (illetve azokból számítható megoszlási viszonyszámok), másokban fajlagosak 

szerepelnek. A fejezetben az abszolút adatokat – megfelelően indexelve – x-szel, a 

fajlagosakat y-nal jelöljük. A mutatószámok néhol nagyon bonyolultnak tűnő képletei a 

felidézett adatkezelési alapoknál több matematikai ismeretet nem követelnek meg. Mivel 

összetett matematikai lépéseket nem tartalmaznak, táblázatkezelő programok (pl. Excel, 

PASW) beépített függvényei segítségével mindegyik könnyen számítható. 
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1. Az adatsor terjedelme (range-arány): A range-arány a vizsgált adatsorban 

előforduló legnagyobb és legkisebb ismérvérték hányadosa. Azt mutatja meg, hogy 

hányszoros különbség van adatsorunk két szélső értéke között. 

 

2. A szóródás terjedelme (range): A szóródás terjedelme az adatsorban előforduló 

legnagyobb és legkisebb ismérvérték különbsége. Könnyen számítható, jól 

értelmezhető mérőszám. A mutató hátránya, hogy csak a szélső értékekre épít, így 

egy-egy kiugró érték esetén értékét a véletlen számottevően befolyásolja. 

 

3. Relatív range (relatív terjedelem): A relatív range az adatsorban előforduló 

legnagyobb és legkisebb érték különbségét az adatsor átlagához viszonyítja, ezáltal 

különböző átlagú adatsorok terjedelmének összehasonlítására is alkalmas. E csoport 

mutatószámai közül ezt használjuk leggyakrabban. A relatív range nem érzékeny az 

adatsor minimumára, tehát az nullával is egyenlő lehet. A relatív range az átlaghoz 

való viszonyítás segítségével különböző mértékegységű adatsorok összehasonlítására 

is alkalmas. 

 

4. Duál- mutató (Éltető – Frigyes index): A duál-mutató a teljes megoszlás átlaga 

fölötti értékek átlagának és a teljes megoszlás átlaga alatti értékek átlagának a 

hányadosa. Egyszerűsége és világos tartalma miatt igen elterjedt módszer. E formula 

másik, a jövedelemegyenlőtlenségek kutatásából ismert elnevezése az Éltető–Frigyes 

index (Éltető Ödön és Frigyes Ervin magyar statisztikusok írták le elsőként – Éltető–

Frigyes 1968). Ebben az esetben az átlag fölötti jövedelmek átlagát az átlag alatti 

jövedelmek átlagával vetjük össze. Teljes jövedelemegyenlőség esetén a mutató értéke 

1, ennél nagyobb érték esetén az index azt a jövedelmi ollót mutatja, amely az 

átlagosan gazdagok (átlag felettiek) és az átlagosan szegények (átlag alattiak) 

jövedelme között fennáll (Nagy, 2009).  

Az alábbi mutatószámok a megoszlási viszonyszám fogalmára épülnek a területi 

kutatásokban, melyeket a kutatóknak érdemes megismerni: 

 

1. Koncentrációs (Hirschman–Herfindahl)-index: Valamely naturális jellemző 

területegységek közötti koncentráltságának mértékét számszerűsíti. A megoszlást az 

index tulajdonképp a teljesen egyenleteshez (amikor minden megfigyelési egység 

részesedése azonos) viszonyítja. 0,6 feletti értéke már erős koncentráltságra, 

monopolhelyzetre utal. A fenti formula a területi kutatások egyik legelterjedtebb 

mutatószáma (Hirschman, A. O. 1958). Minimális értékét akkor veszi fel, ha a vizsgált 

társadalmi-gazdasági jelenség egyenletesen oszlik el a területegységek között, 

maximális értékét pedig akkor, ha a teljes volumen egy “kézben”, egy területen 

összpontosul. Mivel a mutató minimuma függ az elemszámtól, jelentősen eltérő 

elemszámú vizsgálatok esetében a kapott eredményeket nem lehet közvetlenül 

összehasonlítani. A mutató elnevezését két amerikai közgazdászról kapta. Gyakran 

használják az indexet az ágazati koncentráció mérésére is. Ez az egyik olyan index, 

ahol nem 0 a minimum! 

Az előző fejezetekben bemutatott indexek között több is fajlagos (relatív), két jellemző 

hányadosaként kapott változóból számítható. Arra a kérdésre például, hogy az egy főre jutó 

jövedelem mennyire szórt területileg, azonban úgy is választ kapunk, ha a jövedelem és a 

népesség eloszlását vetjük össze. Az alábbi indexek ezt a logikát követik. 

 

2. A Hoover-index és „rokonai”:  A Hoover-index két mennyiségi ismérv területi 

megoszlásának eltérését méri. A mutató szimmetrikus, a két összevetett megoszlás 
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szerepe, sorrendje felcserélhető. A Hoover-index az egyik legelterjedtebb, 

legáltalánosabban használt területi egyenlőtlenségi mutató (Elsőként E. M. Hoover, 

amerikai agrárközgazdász használta, 1941-ben). Azt adja meg, hogy az egyik vizsgált 

ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség mennyiségének hány százalékát kell a 

területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, hogy területi megoszlása a másik 

jellemzőével azonos legyen. A területi kutatásokban leggyakrabban a népesség területi 

eloszlásával vetjük össze különféle társadalmi-gazdasági tartalommal bíró mennyiségi 

ismérvek eloszlását. 

 

7.2. Műveletek adatsorokkal 

 

 A nagy adatmátrixokat, vagy több, egymással összekapcsolt adatmátrix 

együttesét adatbázisnak nevezzük. Mindenkor érdemes arra is vigyázni, hogy a 

különböző jelzőszámokat azon a térségi szinten, területi keretben használjuk, ahol 

tartalmuk valóságosan megfogható, releváns. Nincs értelme a fajlagos 

acélfelhasználást a fővárosi kerületek szintjén vizsgálni, még ha – nagy nehézség 

árán – talán meg lehetne valamilyen számértéket erre is becsülni, s ugyanígy eléggé 

formális a szociális segélyek nagytérségi (regionális) elemzése, hisz ez az egyének, 

családok, kisebb társadalmi aggregátumok szintjéhez kötött. Mindez kissé 

általánosítva azt jelenti, hogy a területi adatmátrix sorai és oszlopai (mivel azok 

tartalma lényeges) nem kombinálhatók véletlenszerűen. 

 
Az ismérvek rövid elnevezése 

 Egy rendkívül gyakorlatias, de mindenkor felbukkanó feladat, hogy az 

elemzésbe vett, bonyolult módszerekkel feldolgozásra váró adatsorokat (a területi 

adatmátrixok oszlopfejeiben, fejlécében, vagy a köztük lévő kapcsolatot leíró 

egyenletben) rövid jelöléssel is azonosítani kell. (Egy többváltozós regressziós 

analízis leírásába és az eredmények közlésébe aligha illeszthetők be teljes 

elnevezésükkel például olyan változók, mint az egy főre jutó GDP 1999. évi adata 

vagy a városi népesség aránya 2000.) Arra, hogy miként rövidítsük, 

jelöljük az adatot, nincs általános előírás.  

 A rövidítés valóban legyen rövid (8, legfeljebb 10 karakter) 

 A karakterek között ne legyenek hosszú ékezetes magyar betűk (ezt 

sok számítógépi program nem szereti) 

 A rövidítés utaljon a változó tartalmára 

 Szerepeljen benne az időpont is (ez főként akkor indokolt, ha az 

adattáblában különböző időpontra vonatkozó adatok szerepelnek). 
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 Ennek megfelelően a fenti változókat így jelölném: GDPPOP99 illetve VARPOP00. 

Aki érti (például azt, hogy a POP betűhármas miért szerepel mindkét mutatóban, és 

mire utal) és akinek tetszik a megoldás, válassza ezt, akinek jobb, szebb megoldása 

van, tegyen úgy, az ajánlott szempontokat nem teljesen félretéve! 

 

Új adatok előállítása több adatsorból 

 A területi elemzések során nagyon gyakori, hogy több adatsorunk is van, s 

nem pusztán egyenként vizsgáljuk őket, hanem (ha lehetséges) egyszerű számtani 

műveleteket is elvégzünk velük. Itt a területi adatmátrix oszlopaival (jellemzők, 

adatok) végzett műveletekről van szó, a sorok (a területi megfigyelési egységek) 

változatlanul maradnak. 

 
 
 

Összeadással kapott új adatsorok 

 Az adatsorok egyszerű összeadása tartalmilag homogén adatok esetében 

kerül szóba. Ezen az úton a több részelemből álló aggregátumok egészére 

kaphatunk adatokat (az egyes ágazatokban foglalkoztatottak területi adatainak 

összeadása például a teljes foglalkoztatotti kört, az egyes korcsoportoké pedig az 

össznépességet adja ki.) Azt, hogy milyen adatokat tekintünk tartalmilag 

homogénnek nem csak maga a dolog vagy jelenség, hanem az értékelési szempont 

is befolyásolja. A búza, a napraforgó és a burgonya termésmennyiségét a 

mezőgazdaságot elemezve nem szokás közvetlenül összeadni, de a vasúti 

áruszállítás szempontjából ezek tömege a mérvadó, s ekkor már összeadhatók. 

Jellemző művelet az egy-egy hosszabb időszak területi folyamatainak elemzésekor a 

természetes egységekben (naturáliákban) mért területi idősorok egyedi 

időpontokra (általában egyes évekre) adott értékeinek összeadása is az időszak 

egészére. Gyakori példája ennek a demográfiai mozgalom éves adatainak, vagy a 

természetes egységekben kifejezett fejlesztések – pl. az éves lakásépítés, az épített 

autópályák hossza – volumenének összegzése, kumulálása. A növénytermelési 

adatok esetében az időjárás változásával összefüggő, ismétlődő, de időben 

véletlenszerű termésingadozások hatásának kiszűrésére általában több (3-4) év 

adatának ún. mozgó átlagával számol az összehasonlító agrárstatisztika. 
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Kivonással kapott új adatsorok 

 Ha túllépünk azon a logikailag és számtanilag természetes összefüggésen, 

hogy, ami összeadható, az ki is vonható (például a területi idősorok egyes 

adatoszlopait kivonva egymásból az éves relatív többletek és hiányok tárulnak fel), e 

példa mellé újabbak is felsorakoztathatók. Szemben az összeadással, ami 

kommutatív (felcserélhető), azaz A+B = B+A, a kivonás nem, azaz A – B ≠ B – A. S 

nem áll a fenti kijelentés ellentettje sem, miszerint, ha két adat egymásból való 

kivonásának van értelme, akkor az összeadásának is van: ha az ország teljes 

népességéből kivonjuk a városlakók számát, megkapjuk a községekben lakók 

lélekszámát, ha azonban összeadjuk a teljes népességet és a városlakókat, akkor 

(millióban számolva Magyarországon) egy megjátszható lottószám az eredmény, 

semmi más. 

 

Szorzással kapott új adatsorok 

 A szorzás kevésbé gyakori művelet új adatok előállítására a területi 

elemzésben, bár itt is előfordul, leggyakrabban az árakkal, költségekkel kapcsolatos 

elemzésekben. Az utazási vagy szállítási költség például a megtett út és a tarifák 

szorzata, de hasonló mutató az üzemanyagfogyasztás is. A szorzás, mint alapvető 

matematikai művelet természetesen nagyon gyakori minden más összetettebb 

matematikai formula, egyenlet esetében. 

 

Osztással kapott új adatsorok 

 A műveletek közül talán az osztás a legnagyobb új adattermelő. Osztással 

kapjuk ugyanis az alapadatokból a relatív vagy fajlagos adatokat. A fenti 

adatbázisból véve a példát: J/N adja az egy főre (lakosra) jutó adóköteles 

jövedelmet, A/N pedig az adózók hányadát az összes népességből (ha ezt a 

hányadost 100-zal szorozzuk, akkor az arányt százalékban kapjuk). A területi 

vizsgálatokban leggyakrabban a népesség egészére (illetve speciális jellemzők 

esetében az érintett népességi körre: a fenti adatok közül ilyen az adófizetők 

száma), a területnagyságra vetített mutatószámokat használnak. Előbbiek a 

fejlettség, ellátottság, hatékonyság jellegzetes mutatóit adják, utóbbiak pedig a 

különböző területi sűrűségi, koncentrációs mutatókat (a legismertebb a 

népsűrűség, amely a lélekszám és a terület hányadosa). A gazdasági fejlettségi és 
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sűrűségi mutatók között egyszerű összefüggés van, a gazdasági sűrűséget a 

gazdasági fejlettség és a népsűrűség szorzatára bonthatjuk. 

 

GDP/terület = (GDP/népesség)*(népesség/terület) 

azaz: 

gazdasági sűrűség = (gazdasági fejlettség)*( népsűrűség) 

 

 Az új fajlagosok konstruálásával érdemes óvatosnak lenni. Formálisan 

számítható ugyan, de a vasútvonalak egy óvónőre vetített hosszának kistérségi 

különbségeit vélhetően csak nagyon cizellált kutatási problémakörben érdemes 

önálló indikátorként elemezni. Mindez arra int: törekedjünk érdekes, új mutatók 

kiszámítására, de értően, a tartalomra figyelemmel! Gyakori az, hogy bizonyos 

fajlagos adatok és azok reciproka egyaránt értelemmel bír. A fenti adatokból 

számítható A/N (adózóarány) reciproka, az N/A mutató azt fejezi ki, hogy egy 

adózónak hány embert kell eltartania. Mindez bizonyos esetekben jól kihasználható. 

Lehet olyan vizsgálat, amikor a várossűrűség (városok/terület) máskor ellenben 

ennek épp a reciproka (terület/városok) a jó mutató. Előbbi inkább a területi 

fejlettség, utóbbi az intézményi ellátottsági szükségletek tervezésének témakörében 

kerül szóba. Fejlettségi vizsgálatok során gyakran használják az elemzők a 

munkanélküliségi rátát (munkanélküliek és az aktív keresők aránya, százalékban 

kifejezve). Ennek azonban az a sajátossága, hogy „kilóg” a hagyományos fejlettségi, 

jóléti mutatók köréből, hiszen minél nagyobb az értéke, annál rosszabb a helyzet az 

adott térségben. Itt is szóba jöhetne a reciprok-mutató (aktívak/munkanélküliek), 

ennek azonban elég nehezen tudunk értelmet adni. Ebben az esetben a munkával 

rendelkezők aránya (100-munkanélküliségi ráta) lehet az a jelzőszám,aminek nagy 

értékei a kedvező, alacsony értékei a kritikus térségi állapotokra utalnak (Nemes-

Nagy, 2005). 

 

A fajlagosok mértékegységei 

 Az adatok értelmezéséhez fontos azok mértékegységének, dimenziójának 

ismerete. Osztással kapott, fajlagos adatok esetében az új mértékegység a 

számlálóban illetve a nevezőben szereplő adat mértékegységének hányadosa:  

 

népsűrűség = népesség/terület, ezért mértékegysége fő/km2. 
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 A gazdasági fejlettség mérésére használt jövedelem fajlagosok 

mértékegysége pénznem/fő. De ha konkrét mutatót emlegetünk (térképezünk), 

például a gyakorta használt egy főre jutó GDP-t, elégséges a pénznem 

megnevezése is. Számos olyan jelzőszám van, aminek a számlálója és a nevezője 

azonos mértékegységű, így az osztás után ezek mértékegység-nélkülivé, 

dimenziótlanná válnak. Ezt oldja fel az a megoldás, hogy a számlálót a nevező 

százalékában adjuk meg (ilyen a városi népesség aránya %-ban). Vannak nem 

szokványos mértékegységű mutatók is, így például a vasúthálózat sűrűségének 

dimenziója 1/km (a hossz/terület hányados következményeként). Részben a 

mértékegységgel függ össze az, hogy bizonyos fajlagosok esetében a számláló 

illetve a nevező maga milyen mértékegységű, nagyságrendű legyen. Vegyünk 

néhány példát. Bár a népsűrűség számításánál egyaránt értelmes, ha a népességet 

egy négyzetkilométerre vagy egy hektárra vetítjük, a szokásos eset az egy 

négyzetkilométerre vetítés (ennek ellentéte a termésátlagok mutatója, ahol a vetítési 

alap, a termőterület legtöbbször hektárban adott). Jól ismert, hogy a legtöbb 

demográfiai mutatószámot (születés, halálozás, vándorlás) 1000 főre vetítve 

használják, s ezért ezrelékben adják meg (ez azzal függ össze, hogy a 

népességdinamika e mutatói jellemzően az adott népességszám egy-két százaléka 

körüli nagyságrendűek). A legtöbb, a népességszámhoz viszonyítással kapott 

fajlagost egy főre számítják. Bizonyos ellátottsági, infrastrukturális adatoknál gyakori 

a száz főre (száz háztartásra, lakásra) vetítés (ami azt is jelenti, hogy a kapott érték 

egyben azt mutatja, hogy a számba vettek hány százaléka él az adott ellátottsággal, 

pl. fürdőszobás lakással). Használati tárgyak esetében is gyakori a 100 főre vetítés 

(pl. személygépkocsi), sőt előfordulnak 1000 lakosra vetített mutatószámok is. Ezek 

makroszinten nagyon jól használhatók, máskor azonban furcsa eredményt adnak. A 

TV készülékek ezer lakosra jutó száma egy 250 fős aprófaluban mindenesetre 

érdekes fajlagos (ha minden lakosra jut egy készülék, akkor ez az adat itt 1000 s 

nem 250). 

 

Indexek 

 Gyakran nagyon megkönnyíti az adatsorok értelmezését, megsokszorozza a 

következtetéseket, ha az eredeti adatokat az adatsor meghatározott értékeihez 
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viszonyítjuk, indexekké alakítjuk. (Természetesen itt is figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a viszonyításnak matematikailag is legyen értelme.)  

Idősorok esetében a két leggyakoribban átalakítás: 

 a bázisindex-idősor előállítása. Ekkor az adatsor minden értékét a 

kezdő időpont értékeihez viszonyítjuk (vagy elosztunk minden adatot az 

induló értékkel, vagy annak százalékában fejezzük ki, előbbi esetben a 

bázisidőponthoz rendelt érték 1, utóbbiban 100 lesz). 

 a láncindex-idősorban minden értéket az előző időpontra vonatkozó 

adathoz viszonyítjuk (vagy elosztunk minden adatot a megelőzővel, 

vagy annak százalékában fejezzük ki) A lánc-indexszé átalakítás 

sajátossága, hogy megrövidíti az idősort, hisz az induló időpont 

adatát nincs mihez viszonyítani. A lánc-index idősor tehát nem 1-

gyel vagy 100-zal kezdődik, hanem a kezdő időponthoz nincs 

hozzárendelt érték! 

 Az idősorokhoz hasonló átalakítással juthatunk a területi indexekhez. 

Nagyon gyakori a területi elemzésben az adatsor átlagához viszonyítás (lásd: egy 

főre jutó GDP az országos átlag százalékában). Ez az átalakítás az idősorok bázis-

indexével mutat rokonságot. Területi lánc-index azonban nincs, hisz a területi 

adatsorokban nincs lineáris egymásutániság (az időbeli egymásutániságnak a térbeli 

szemléletben a szomszédság fogalma feleltethető meg). Az indexszé alakítás során 

eltűnik az adatsorok eredeti mértékegysége. Ez azzal a jótékony következménnyel 

jár, hogy a különböző mértékegységben mért adatsorok is összehasonlíthatóvá 

válnak. Ez fontos feltétele a komplex mutatók előállításának is. Az indexszámítás 

kapcsán a fentiekben többször előkerült a százalékos adatforma. Ennek kapcsán 

érdemes felhívni a figyelmet a mértékkülönbségek vagy a változások százalékos 

illetve százalékpontos formában való kifejezésére. Utóbbi akkor kerül szóba, ha 

százalékos (arány) formában megadott adatok különbségét tekintjük jelzőszámnak. 

Ha például a városi népesség aránya 50%-ról 75%-ra nő, akkor a növekedés 25 

százalékpontos, illetve 50 százalékos, ugyanígy a munkanélküliségi ráta 

megduplázódása (azaz 100 százalékos növekedése) mondjuk 7%-ról 14%-ra, 7 

százalékpontos növekedésként is interpretálható.  

 
Megoszlási viszonyszámok 



95 

 

 Abszolút adatok (például terület, népességszám, összes jövedelem, 

kereskedelmi forgalom, kukoricatermés) vizsgálatakor fontos alapinformációkat 

kaphatunk akkor, ha kiszámítjuk, hogy az egyes területegységekben (például a 

megyékben) mekkora hányada összpontosul az adott mutató (országos) 

volumenének. Ehhez az egyes területegységek százalékos részesedését kell 

kiszámítanunk. Az ily módon kapott adatsort nevezzük (területi) megoszlási 

viszonyszám-adatsornak (a százalékszámítás bonyolult metódusát ismertnek 

tekintjük). 

 

Mire jó ez az átalakítás? Néhány példa: 

 Ha több évre kiszámítjuk egy adott jellemző megoszlási viszonyszámát, 

meghatározhatók a növekvő illetve csökkenő részesedésű térségek, a területi 

koncentrálódás illetve szétterülés folyamata. 

 Míg az eredeti mértékegységben adott különböző jellemzők összehasonlítása 

a területegységek szerint nagyon nehézkes, ha megoszlási viszonyszámokká 

alakítjuk őket, összevethetők lesznek, eldönthető nagyságviszonyuk. (Azonnal 

eldönthető például így, hogy egy terület részesedése a népességből kisebb 

vagy nagyobb, mint a jövedelemből.) 

 Megoszlási viszonyszámokkal is végezhetők műveletek. Ha például a 

népességrészesedést osztjuk a területaránnyal, akkor a népsűrűségre kapunk 

sajátos értéket. A „sajátos” jelző azt jelenti, hogy ekkor az országos 

népsűrűségi érték 1 lesz (mivel a 100/100 hányados adja), ennél kisebb 

értékek az átlagnál kisebb benépesültségű, nagyobbak sűrűbb térséget 

jeleznek (ha a hányadosokat 100-zal megszorozzuk, akkor az országos átlag 

100 lesz, s ennek megfelelően módosulnak az egyedi adatok). 

 Értékadatok (pl. jövedelem) esetében – ahogy arra már utaltunk – gyakori az, 

hogy különböző évek nominális, az áremelkedés, infláció által torzított adatai 

közvetlenül nem összehasonlíthatók. Ha azonban megoszlási 

viszonyszámokat számolunk belőlük, itt is azonnal eldönthető lesz, mely 

térség növelte jövedelemrészesedését, melyek a visszaszoruló, depressziós 

területek. 

 Megoszlási viszonyszámokon alapul számos kiemelkedő fontosságú, gyakran 

használt területi egyenlőtlenségi mutató (Nemes-Nagy, 2005). 
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7.3. Kódolás 

 

 A kód valamely információ egyértelmű visszaadására alkalmas, 

megállapodás szerinti jel vagy szimbólum. A hétköznapi élet is tele van kódolt 

információkkal. (Az egész távközlés és informatika működésének alapfeltétele a 

nagyon különböző jellegű információk átvihető formájú jelekké alakítása.) A kódok 

előállítása a kódolás, a kódokból az eredeti információk előállítása a dekódolás. A 

kódoknak a területi elemzésben leggyakrabban az alábbi két jelentése van: 

 mint a területi megfigyelési egységek azonosítói 

 mint transzformált, átalakított (kódolt) adatok 

 A területi azonosítók, bár részei az adattábláknak, elemzési szempontból 

mégis más minőséget képviselnek, mint a jelzőszámok, adatok, indikátorok. A területi 

azonosítókkal műveleteknek csak nagyon korlátozott köre végezhető el, lényegében 

két reláció megállapítására alkalmasak: az eredeti információk azonosságának vagy 

különbségének megállapítására, valamint (jól kiválasztott azonosítók esetében) a 

megfigyelési egységek rendezésére, csoportosítására. Más számtani műveleteket 

azonban nem szabad végezni velük (átlaguk például értelmetlen). Mindebből 

következően ugyancsak viszonylag csekély (ha határozottabban fogalmazunk: 

semmi) értelme új tudományos eredmények reményében a település- vagy 

térségazonosító számjeleket korreláltatni a jövedelmekkel. Mindez nem kérdőjelezi 

meg azt, hogy a területi azonosítók a (mennyiségi) elemzések nélkülözhetetlen 

statisztikai eszközei (Nemes-Nagy, 2005). 

 
A településkód és a KSH területi számjelrendszere  

 A hazai területi statisztikában használt KSH-településkód a települések egyedi 

meghatározására szolgáló sorszám jellegű, tartalom nélküli (a rendszer 

létrehozásakor, 1981-ben véletlenszerűen kiosztott) egyedi azonosító, amely a 

település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után 

sem használható fel más település azonosítására. A településkód eredeti formájában 

egy 5 számjegyből álló karakterlánc (szöveg formátum), ám az utolsó jegyet, az ún. 

CDV-számot (amely csak a számítógépes ellenőrzést szolgálja), gyakran elhagyják, 

az első jegy pedig 0 is lehet. Így a településazonosító törzsszámok – numerikus 

formátumban – gyakran 201 és 3500 közötti három- vagy négyjegyű számokként 
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jelennek meg. (A településkód szerinti sorban legelső település, a Fejér megyei 

Ráckeresztúr esetében például az eredeti 5 jegyű településkód a 02015 karakterlánc, 

amelynek numerikus megfelelője 2015, a CDV-szám elhagyásával képzett, 

leggyakrabban használt verzióban pedig 201. Budapest esetében ugyanezek rendre 

13578 (karakterlánc), 13578 (szám), 1357 (szám). A kapott településsoros 

adatállományok használatakor erre oda kell figyelni, és szükség esetén a megfelelő 

konverziót elvégezni (a legegyértelműbb, így legcélszerűbb a CDV-szám 

elhagyásával képzett numerikus kód használata, további példáink ezeket mutatják). 

Fontos megjegyezni, hogy – a rendszer egységét némiképp megbontva – Budapest 

kerületei és a főváros egészében is rendelkeznek saját településkóddal (Budapest 

1357-es kódja mellett pl. a IV. ker. kódja 546).  

 Ez kedvező a Budapesttel foglalkozók számára, ugyanakkor az adatbázisok 

használata során mindig meg kell győződni arról, hogy a vizsgált adatbázisban 

milyen módon szerepel Budapest, és szükség esetén a 23 kerület adatait össze kell 

vonni, illetve a duplán (kerületenként és összesen) is szereplő adatok egyikét törölni. 

Az adatok teljeskörűsége érdekében néhány fiktív területegységet is „létrehoztak”, 

azaz kóddal láttak el a rendszerben. Ezek – Budapest kerületre nem bontható, a 

megyék településre nem bontható, az ország területre nem bontható adatai, illetve az 

országhatáron kívüli tevékenység – kétjegyű numerikus kódokkal rendelkeznek. Ha a 

hozzájuk tartozó adatérték nem nulla, akkor megfelelő kezelésükre, esetleges 

kiszűrésükre figyelni kell (pl. az országos összesítéseknél). A közigazgatási 

változások – település összevonások, szétválások – miatt a számozás nem 

folyamatos (pl. a 2005. jan. 1-jei állapot szerint „legutolsó”, 3145. település, a 2002-

ben önállósodott Somogy megyei Zákányfalu törzsszáma 3440). A településkód a 

Központi Statisztikai Hivatal 1981-ben bevezetett, a különböző területi egységek és a 

hozzájuk tartozó települések egyértelmű azonosítását célzó területi 

számjelrendszerének része. A legújabb, 2004. jan. 1-jétől alkalmazott 

számjelrendszerben – amely összesen 57 számjegyből áll – az alábbi besorolásokat 

rögzítették minden településre, illetve Budapest kerületeire vonatkozóan: 

 az 5 jegyű településazonosító törzsszám (1-5. pozíció) 

 a területi jelzőszám (6-11. pozíció), amelynek részei: 

 a megyekód (2 számjegy); 

 a főváros kerületeinek kódja (2 számjegy); 
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 a település jogállásának kódja (1 számjegy); 

 megyeszékhely-kód (1 számjegy); 

 kistérség-kód (4 számjegy, 12-15. pozíció), illetve hogy a település 

kistérségi központ-e (0 – nem, 1– igen): 1 számjegy, 16. pozíció; 

 régiókód (1 számjegy, 17. pozíció); 

 agglomeráció-kód (4 számjegy, 18-21. pozíció; az első jegy az 

agglomeráció típusára utal, a második-harmadik számjegy azonosítja az 

adott agglomerációt, míg a 4. jegy az adott agglomeráción belül 

különbözteti meg a központot, az esetleges társközpontokat és a többi 

települést); 

 körjegyzőség-kód (összesen 6 számjegy, 22-27. pozíció; közülük az első 

jegy fejezi ki, hogy körjegyzőség székhelye, tagja, vagy önálló 

jegyzőséggel rendelkezik-e a település; a további 5 jegy az érintett 

jegyzőség központjának 5 jegyű településkódja); 

 a mezőgazdasági tájkörzet kódja (3 számjegy, 28-30. pozíció); 

 a szőlő-termőtáj és a borvidék kódja (3 számjegy, 31-33. pozíció); 

 a vállalkozási övezet kódja (2 számjegy, 34-35. pozíció) 

 az idegenforgalmi régió kódja (2 számjegy, 36-37. pozíció) 

 az üdülőkörzet kódja (2 számjegy, 38-39. pozíció); 

 a világörökségi helyszín kódja (2 számjegy, 40-41. pozíció) 

 a nemzeti park kódja (2 számjegy, 42-43. pozíció) 

 kulturális látványosság, esemény kódja (2 számjegy, 44-45. pozíció) 

 az aktív turizmus kódja (2 számjegy, 46-47. pozíció) 

 a gyógyturizmus kódja (3 számjegy, 48-50. pozíció) 

 ún. NUTS-kód az Európai Unió számára történő adatszolgáltatások 

biztosításához (7 számjegy, 51-57. pozíció). 
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A területi számjelrendszer elemeinek segítségével végezhető a 

legcélszerűbben a települési és területi adatok csoportosítása, elemzése és 

tematikus térképeken való ábrázolása. Egyrészt ugyanis a T-STAR mellett a KSH 

valamennyi egyéb elektronikus adatközlése, de egyre gyakrabban más 

adatszolgáltatók is erre támaszkodnak, ezt használják, másrészt numerikus jellege 

miatt jóval gyorsabb és pontosabb, mint pl. a nevek segítségével történő azonosítás. 

Egyszerűsége és szabvány „mivolta” miatt pedig megkönnyíti az adatok cseréjét: 

segítségével szinte bármilyen forrásból származó adatsort „házilag” is könnyen 

hozzá lehet kapcsolni meglevő adatainkhoz. (A települések számjelei papíralapú 

KSH-kiadványban és elektronikus formában is – külön, vagy a T-STAR-hoz 

Településazonosító törzsszám 1357 8, 1633 7, 1720 6, 0853 6, 0366 

5, 3105 1 

Területi jelzőszám 0100 1, 1 0114 9, 9 1500 2, 1 0800 4, 

2 1200 4, 2 1800 4 2 

Kistérségkód   3101 1  9999 9  4508 1  3801 0  4205 

0 4806 0 

Régiókód 1  1  6  3  5  3 

Agglomeráció kódja 0001  0001  3051  9999  9999  9999 

Körjegyzőségi kód 1 13578  9 99999 1 17206 2  08536 2  

03665  3 21537 

Mezőgazdasági tájkörzet kódja 621 621 224 514 112 524 

Szőlő-termőtáj és borvidék kódja 999 999 999 999 999 999 

Vállalkozási övezet kódja 99 99 99 99 07 99 

Idegenforgalmi régió kódja 01 01 03 09 02 0 

Üdülőkörzeti kód 01 01 99 99 25 9 

Világörökségi helyszín kódja 01 99 99 99 99 99 

Nemzeti park kódja 99 99 99 99 99 0 

Kulturális látványosság, esemény 

kódja 

11 99 31 99 99 99 

Aktív turizmus kódja 01 99 10 99 99 9 

Gyógyturizmus kódja 202 999 204 999 999 999 

NUTS-kód HU10101 HU99999 HU32308 

HU22101 HU31305 HU222069969 
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kapcsolva – egyszerűen beszerezhetők a KSH-tól, újabban a KSH honlapjáról is 

letölthetők.) Mindezek miatt az adatok számítógépes feldolgozása és térképezése 

során is érdemes a hivatalos település-, kistérség-, megye- és régiókódokat 

szerepeltetni az adatsorok elején. A rendszert 6 település (a főváros, egy budapesti 

kerület, egy megyeszékhely és három, különböző megyékhez tartozó község) 

példáján érzékeltetjük: 

7.1. táblázat: Település kódok 

Forrás: saját szerkesztés 

1. Budapest; Budapest Zugló (Bp.14. ker.) 

2. Nyíregyháza 

3. Szany  

4. Cered  

5. Vámoscsalád 

 

 

 

 

 A településazonosító törzsszám a már ismertetett ötjegyű településkód. A 

gyakorlatban – mint azt már említettük– elégséges és célszerűbb az első négy 

értékes számjegy használata (Budapest esetében 1357, Cerednél 366 és így 

tovább). A területi jelzőszám a magasabb közigazgatási egységekhez való 

tartózás hatjegyű kódja. Elemei közül önállóan is gyakran használatos a megyét 

azonosító első két jegy, a megyekód (a 01-es sorszám Budapesté, majd a 02-es 

Baranyától a 20-as Zaláig nevük ábécérendjében következnek a megyék, Jász-

Nagykun-Szolnokot kivéve, amelynek megyekódja a megye 1990 előtti 

megnevezése (Szolnok) alapján 16, a 15-ös Szabolcs-Szatmár-Bereg és a 17-es 

Tolna között). A következő két érték a fővárosi kerületek azonosítására szolgál 

(01-től 23-ig, a többi településre vonatkozóan – így Budapest egészére is – ez az 

érték 00). A jelzőszám ötödik tagja a települési jogállást jelzi (1: főváros, 2: 

megyei jogú város, 3: város, 4: község), a hatodik érték pedig a megyeszékhely-kód 

(1: megyeszékhely, 2 nem megyeszékhely). Ennek megfelelően Nyíregyháza kódja 

azt jelzi, hogy a település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található (15), megyei 

jogú város (2) és megyeszékhely (1). Szany Győr- Moson-Sopron megyei (08) 
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község (4), Zugló pedig Budapest (01) 14. kerülete, amelynek esetében a települési 

jogállás és a megyeszékhely-kód nem értelmezhető (Erre itt a 9-es számjegy utal, a 

számjelrendszer más elemeiben a 99, 999, 9999-es kódok jelzik az adott 

szempontból nem érintett településeket). 

 A kistérségkód a hazai térségi elemzés ma talán legfontosabb 

területegységeibe, az ország 168 kistérségébe sorolja be a településeket. Budapest 

itt a 3101-es sorszámmal az első, Baranya megye komlói kistérsége a 3201-es, 

mohácsi kistérsége a 3202-es stb. (a sort Zala megye zalaszentgróti kistérsége zárja 

5006-os számmal. A Függelék kistérségi adattábláiban megtalálható valamennyi 

kistérség kódja és neve.) Példáink közül Cered (4205) a salgótarjáni, Szany (3801) a 

csornai kistérséghez tartozik. A kód ötödik jegye 1 (kistérség központ) és 0 (nem 

központi település) lehet (a felsoroltak közül pl. Nyíregyháza kistérség központ, 

Cered és Szany pedig nem). 

 A régiókód a 7 tervezési-statisztikai régióhoz tartozást azonosítja: 

Nyíregyháza Észak-Alföld (6), Zugló a Közép-Magyarországi Régió (1) része. A 

NUTS-kód az EU statisztikai rendszerét követi. 1-2. értéke az ország azonosító (HU) a 

3. érték a NUTS 1 szintre utal (ez 1 – Közép-Magyarország –, 2 – Dunántúl –, vagy 3 

– Alföld és Észak – lehet). A 4. pozíció a NUTS 2 (régiók) szintje az adott NUTS 1 

egységen belül 0 és 3 közötti értékekkel, a következő a megyék kódja (a régión 

belül), míg az utolsó érték a kistérségi kód (a megyén belül). Azaz ez is hierarchikus 

kód. A fentiek értelmében tehát Vámoscsalád NUTS-kódjából kiderül, hogy a község 

Magyarországon (HU), ezen belül a Dunántúlon (2), annak is a Nyugat-

Magyarországi régiójában (2), azon belül pedig Vas megye (2) sárvári kistérségében 

(06) található. (A települést is azonosító teljes, 11 jegyű kódot a NUTS-rendszerben 

a településazonosító törzsszám 1-4. pozíciójával kiegészített NUTS-kód adja.)  

 A vállalkozási övezet-kód a területfejlesztés sajátos, preferált 

területegységeit azonosítja (a rendeletileg meghatározott övezetek száma 1999 óta 

11). A táblázatban szereplő települések közül csupán Cered érintett ilyenben: 

Salgótarján–Bátonyterenye Térsége Vállalkozási Övezet (07). 

 A számjelrendszer egyes elemei a települések sajátos igazgatási funkcióit 

illetve besorolását jellemzik. Így a körjegyzőségkód a helyi igazgatási szerep szerint 

osztályoz, s jelzi, hogy például Budapest és Nyíregyháza olyan települések, ahol 

önálló, csak az adott városra kiterjedő jegyzőség működik (1). Hozzájuk hasonlóan 
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Szanynak és Cerednek is saját maga a jegyzőségi székhelye, ám esetükben más 

településeket is ellátó körjegyzőség működik (2), míg Vámoscsalád körjegyzőség 

nem-székhely települése (3), amelynek illetékes körjegyzője a 2153-as településkódú 

Uraiújfalun dolgozik.  

 Az agglomeráció-kód a KSH által hivatalosan lehatárolt 

népességtömörülésekhez való tartozást jelzi. Zugló például a budapesti 

agglomeráción (0) belül, Budapest (00) része, amely az agglomeráció központi 

települése (1), míg Nyíregyháza egy nagyvárosi település együttes (3), mégpedig a 

nyíregyházi (05) része, sőt központja (1). Ugyanakkor egyetlen, példáink között 

szereplő község sem tartozik agglomerálódó térséghez (9999). 

 A mezőgazdasági tájkörzet kódja egy háromszintű hierarchikus rendszerbe 

sorolja be a településeket a mezőgazdaság szempontjából releváns adottságaik 

szerint (makro-, mezo- és mikrokörzetek). Így Nyíregyháza ebből a szempontból a 

Nyírség makrokörzethez (2), ezen belül a Nyírség mezokörzethez (2) – a másik 

mezokörzet itt a Felső-Tiszavidék (1) – és az Észak-Nyírség mikrokörzethez (4) 

sorolt. Szany esetében Kisalföld (5), Kisalföld (1) és Rábaköz (4) a három hierarchia-

szint.  

 A KSH a települések egyedi kódjait a közigazgatási térfelosztás, a 

településosztályozás, illetve az egyes idegenforgalmi adottságok változásakor ennek 

megfelelően módosítja. (2005-ben például újabb 13 település kapott városi rangot – a 

Dunántúlról Őriszentpéter, Martonvásár, Kadarkút, a fővárosi agglomerációból Üllő, 

Pilis és Ócsa, az Alföldről Nyírtelek, Nyírlugos, Kisköre, Abádszalók, Csorvás, 

Sándorfalva valamint a zempléni Pálháza – ezek esetében megváltozik a település 

jogállásának kódja.) Amennyiben alapvető módosításra kerül a hazai területi 

közigazgatás egész rendszerében, akkor ugyancsak változni fognak a területi kódok, 

bár az osztályozás alaplogikáját, főbb elemeit ez vélhetően nem fogja felborítani. 

 

Adatátalakítás kódolással 
 

 Az adatátalakítás során használt kódolás legjellemzőbb esete a nominális 

változók számszerűsítése, egyértelmű szabály szerinti, kódolt formára alakítása (ez 

a kódolás az empirikus szociológiában a leggyakoribb). Speciális eset a két kimenetű 
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minőségi változók átalakítása bináris kódokkal 0, 1 értékekből álló adatsorrá. Az ilyen 

jellemzők összetettebb matematikai-statisztikai modellekbe is beépíthetőek.  

Ennek az adja meg az alapját, hogy az ilyen adatsor átlaga nem fiktív szám 

csupán, hanem jól értelmezhető tartalommal bír (az 1 értékű egységek arányát méri). 

Ugyanez nem teljesül a többértékű nominális változók kódolásakor. Ahogy a fenti 

leírás is mutatja a KSH számjelrendszere messze nem valamifajta semleges 

statisztikai jeltár, hanem egy sokelemű „hivatalos” településosztályozási 

rendszer, amely sokfajta területi vizsgálatban kiindulópont lehet. 

 

7.4. Az adatfeldolgozás eredményeinek megjelenítése 

 

 A következőkben összefoglaljuk a területi kutatásokban használatos és 

használható diagramok és grafikonok készítésének általunk legfontosabbnak ítélt 

általános szempontjait (Szabó, 2005), a részletekre a konkrét eseteknél, a diagram- 

és grafikontípusok bemutatásánál térünk ki. 

 Az ábra legyen célorientált, azaz a bemutatásra szánt 

információkat tartalmazza, s ne zsúfoljuk tele egyéb információkkal. 

Kerüljük a bonyolult, összetett, többféle célt egyszerre szolgálni 

akaró ábrázolást. 

 Az ábra legyen egyszerű és áttekinthető, azaz a befogadó rövid 

szemlélés alapján is fel tudja dolgozni a grafikus formában nyújtott 

információkat. Kerülni kell például a felesleges formai (pl. 

háromdimenziós kúpok), színbeli (pl. halacskás tapéta a háttérben) 

extrákat, illetve az aprólékos információközlést (pl. 

kategóriatengelyen rendkívül sűrű számskála). A külcsín, a sok – 

gyakorta felesleges – felirat stb. elvonhatják a figyelmet a lényegi 

közlésről. 

 Az ábrán minden információ rajta legyen, de se több (ne 

legyenek ismétlődések), se kevesebb (egyetlen lényeges információ 

se maradjon le). A legszükségesebbek az ún. alapinformációk (az 

ábratípustól függően a következők valamilyen kombinációja): terület 

– vizsgált terület, területi keret, területi egységek; jelenség – a 
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vizsgált jelenség, mutató(k), mértékegység(ek); idő – időpont(ok), 

időintervallum. 

 Az ábra optikailag semleges legyen, ne manipuláljuk vele a 

befogadót. Ez vonatkozhat például a skálázásra: kerülni kell, illetve 

óvatosan kell bánni a koordinátarendszer tengelyei 

metszéspontjainak meghatározásával, illetve gondosan kell 

megválasztani, a céltól függően, a skálák minimumát, maximumát. 

(Például különböző maximum- ill. minimumértékek ugyanazon 

adatsor esetén csökkenthetik vagy növelhetik az adatok közötti 

különbségek látszatát.) Kerülendők a háromdimenziós diagramok, 

mivel már a síkbeli formáció is torzíthatja a számértéket: nem 

mindegy, hogy az alakzat térfogata, területe vagy az idom 

magassága egyenlő az ábrázolt adattal. 

 Az ábrának legyen címe. A cím lehetőleg ne legyen hosszú. A 

címben az alapinformációk jelennek meg: általában szerepel a 

vizsgált területi keret (esetleg a területi bontás), a jelenség (vagy 

annak konkrétan a mutatója) és a vizsgált időszak, időintervallum 

(de például az ábrázolt mutató mértékegységét nem írjuk bele a 

címbe). Nem igazán jó cím „Egy főre jutó GDP, 2000”, szemben „A 

fejlettség regionális egyenlőtlensége Belgiumban, 2000” címmel, 

illetve „Népesség (1950-2000)”, szemben „A népességszám 

változása Magyarországon a XX. sz. második felében” címmel. 

 Általában szükséges jelmagyarázat az ábrához. Ez világos, 

egyértelmű legyen, és ne olyan információkat adjon, melyek már 

szerepelnek más formában az ábrán. 

 Az ábra színezésénél óvatosan járjunk el. Egyrészt célszerű a 

fekete-fehér ábrák használata (esetleges nagyszámú nyomtatás, 

fénymásolás stb. miatt), de ha mindenképpen színes ábrát 

készítünk, akkor is figyelni kell a különböző színek 

összeválogatására. A diagramoknál az alakzatok (oszlopok, 

körcikkek stb.), a grafikonoknál a pontok színessé tételénél kerüljük 

a „nem természetes” (neonzöld stb.) és a rosszul látható (pl. 

halvány) színeket, másrészt az egyes színek, színárnyalatok szerinti 
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megkülönböztetésnél pedig a különbségtételnek határozottnak kell 

lennie (mind az ábrán, mind a jelmagyarázatban szereplő színek 

alapján egyértelműen kell tudni azonosítani az egyes egységeket). 

A színválasztásnál érdemes elgondolkodni azon, hogy az adott 

jelenséghez nincs e valamilyen szín konvencionálisan társítva (pl. 

mezőgazdaságnál a zöld), mert az ettől elütő színválasztás nem 

mindig szerencsés. Szintén érdemes odafigyelni, hogy a színskála 

(pl. kördiagramnál) ne össze-vissza legyen, hanem a tematikus 

térképezés elvét követve (pl. hőskála) sorakozzanak egymásután a 

színek. Magának az ábrának a hátterét általában fehérre érdemes 

„színezni”, illetve olyanra, mely a legélesebb kontrasztot adja az 

ábra többi részével. Nem érdemes felesleges extrákkal fűszerezni a 

hátteret, legfeljebb az ábrázolt jelenséget szimbolizáló, egyszerű és 

halványan megjelenő képpel. 

 A végére hagytuk az egyik leglényegesebb elvet: mindig a 

jelenséghez rendelhető ábratípust válasszunk. Az ábrákat 

nagyobbrészt területi (országok, régiók, települések stb.) adatokra 

készítjük, ami azonban korlátokat is jelenthet.  

 Összességében elmondható, hogy a tervezési módszerek és eljárások a 

vidékfejlesztésben című tantárgy 7. fejezetében az adatbázis feldolgozásának módszerei 

kerültek bemutatásra. A leíró statisztikai, illetve a többváltozós statisztikai módszerekről 

részletesen már olvashatott az olvasó az elméleti jegyzet ehhez kapcsolódó fejezetében, ezért 

itt az adatfeldolgozás módszereivel ismerkedhetünk meg részletesen, különös tekintettel a 

kódolásra. A fejezet első részében a területi kutatásokban igen gyakran használt területi 

egyenlőtlenség mutatói kerültek rövid ismertetésre, majd az adatsorokkal való műveleteket 

mutattam be az olvasónak. Az alábbiakban a fejezethez kapcsolódó ellenőrző kérdéseket 

találja. 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit mutat meg a duál-mutató? 

2. Mit jelent a Hoover-index, minek a mérésére szolgál? 

3. Mit értünk agglomerációkód alatt? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hogyan tudjuk a területi különbségeket mérni? 

2) Sorolja fel a területi kutatásokban használatos diagramok, ábrák általános követelményeit! 
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8. A SWOT, PESTSWOT készítése az esettanulmány alapján 
 

 

 A SWOT analízis (máséven erőforrás elemzés) Magyarországon elsősorban a 

területfejlesztési programozásban meghonosodott, általam némileg továbbfejlesztett 

módszerével, annak technikáit felhasználva készül.  

 Az adott helyi/térségi erőforrások számbavételéhez, a későbbi fejlesztési célok, 

programok kialakításához egyaránt szükség van a jelenlegi helyzet ismeretére. Vagyis, 

helyzetelemzést kell készíteni. Ezt a feladatot a település- és területfejlesztési koncepciók és 

programok zömében külső szakértők, helyi és központi statisztikai információk alapján, 

számos adat segítségével végzik el. A helyzetelemzés eredményeképpen általában száz vagy 

többszáz oldalas, a későbbi tervezési munka során terjedelmessége, szétaprózottsága, olykor 

mindent akarása miatt is túl sokat vállaló, s így keveset markoló adat- és információ-tömeget 

kapunk. A SWOT elemzés viszont kezelhető mennyiségű, a további munkát megalapozó 

minőségű, komplexen kezelt, közös tudáson alapuló valódi, a résztvevők által tudatosan és a 

tapasztalatok útján átrostált információ-tömeget összpontosít tematikusan 

(http://www.datourway.eu). 

 Hogyan is készül a SWOT táblázat? A szöveges elemzéseket felhasználva, a közös 

munkában résztvevő helyi és térségi szakértőkben, civil aktivistákban, politikusokban, 

vállalkozókban, vagy hivatalok dolgozóiban meglévő integrált helyi tudások gyűjtése, 

szelektálása, egyeztetése, megfogalmazása és konszenzusos elfogadása révén.  

 Az elemzés során számba vesszük az adott település belső erőforrásait, párhuzamosan 

megvizsgáljuk a külső erőforrásokat is. Nem foglalkozunk külön a múlttal, s ebben a fázisban 

a jövővel sem. Előbbiek benne vannak a jelen jellemzőiben, utóbbiak pedig a jelen folyamatai 

és a közeljövő fejlesztései által generálhatók. Azt keressük, ami jelenleg valóban van a 

település környezeti, társadalmi és gazdasági életében. Ezeket az erőforrás elemeket kis- és 

nagycsoportos közös munkában gyűjtjük, szelektáljuk, elemezzük, egyeztetjük, fogalmazzuk 

meg és fogadjuk el.  

 Ha ismét ezer jellemzőt gyűjtenénk többszáz oldalon, újra kezelhetetlen mennyiségű 

és minőségű információkkal kellene szembenéznünk. Ezért az erőforrások elemzése során 

maximáljuk az egy-egy elemzési mátrixba tartozó elemek számát. Lehetőség szerint 

maximum 10-10 erősséget, gyengeséget, és ugyancsak legfeljebb 10-10 lehetőséget, veszélyt 

veszünk számba.  

A jó SWOT elemzés a sikeres stratégiák/konkrét célok kialakításának előfeltétele. 

Elkészítéséhez a szükséges szakértelem, megfelelő résztvevői kör és a kellő idő 

nélkülözhetetlen ( http://www.datourway.eu). 

 

8.1. Letkés bemutatása 

 

Az elméleti jegyzet esettanulmányait alapul véve végezzük el a település bemutatását, melyet 

az esettanulmányban megtalál az olvasó ( elméleti jegyzet 10. és 11. fejezet).   

 

8.2. Interjú részleteinek bemutatása 

 

 A kutatásunkat öt meghatározott dimenzióra (Demográfiai, Társadalmi-és szociális, 

Infrastrukturális, Gazdasági és Turisztikai) azokon belül összesen huszonöt statisztikai 

mutatóra alapoztuk. Az adatokat az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszerből hívtuk le a 2009-es évre vonatkozóan.  
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A kutatás következő lépéseként interjúkat készítettünk. A kérdések, maguk a statisztikai 

mutatók voltak, a válaszokat a SWOT analízis négy összetevőjének valamelyikéből kellett 

választaniuk a megkérdezetteknek.  

2012. Március 29-én két autóval, összesen 8-an indultunk el Letkés községre az előre 

egyeztetett interjúk lebonyolítására. Összesen négy személyt kerestünk fel, figyelembe véve 

azt, hogy minden társadalmi szférát bevonjunk a kutatásunkba.  

 

Minden egyes interjúalanyt, kettesével kerestünk meg. A meginterjúvolt személyek saját 

véleményük szerint sorolták be a TEIR-ről lehívott adatokat erősségek, gyengeségek, avagy 

lehetőségek, veszélyek kategóriába, mind ezt indokaikkal alátámasztva.  

A megkérdezett személyek összességében előzékenyen, együttműködően és nyitottan 

fogadtak mindannyiunkat. Körülbelül három órát töltöttünk a településen. Az interjúk után 

körbenéztünk a községben, megtekintettük a nevezetességeket. 

 

8.3. SWOT analízis az első interjú alapján  

 
Az alábbi interjú 2012. március.29-én készült, Letkés független. Délelőtt 11.00 –kor 

kezdtük az interjút, kb. másfél óráig tartott. Polgármester Úr készségesen fogadott, mindenben a 

segítségünkre volt. Felkészült volt, nagyon sok jó ötlete van a település fejlesztésére, de ezek 

forrás hiányába megvalósíthatatlanok, vagy legalábbis annak tűnnek. 

A 8.1. táblázat tartalmazza az első interjú alapján elkészített SWOT táblázatot. 

 

8.1. táblázat: SWOT analízis az első interjú alapján 

 

Erősségek Gyengeségek 

 

 Település mérete  

 Korstruktúra  

 Vándorlási különbözet  

 Gyógyszertárak száma  

 Egy orvosra jutó lakosok száma  

 Közműolló  

 Postahivatalok száma  

 Személygépkocsik száma  

 Vendéglátóhelyek száma  

 Regisztrált munkanélküliek száma  

 Energiatakarékos beruházások  

 

 

 Mezőgazdasági vállalkozások alapítása  

 Melléktermékek feldolgozása -> új 

munkahelyek+ település tisztasága  

 Önellátás erősítése  

 Település területének kihasználása  
 

Lehetőségek Veszélyek 

 

 Állandó népesség száma  

 Népsűrűség  

 Családsegítő szolgálatok száma  

 Önkormányzat forráshiánya  

 Üzemanyagtöltő állomások száma  

 Idegenforgalom  
 

 

 Feldolgozóipar hiánya  

 Forráshiány  

 Kistérségi Társulással az együttműködés 

hiánya (Ált. Iskola elvétele pl.)  
 

Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  
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Demográfiai mutatók:  

 Település területe: 2455 ha – Erőssége lehet a településnek, mert elég nagy területről 

beszélünk. Mezőgazdaságba bevonható terület.  

 Állandó népesség száma: 1156 fő – Gyengeség. 1500 fő lenne az optimális, az 

gazdaságilag erősebb, előnyösebb lenne.  

 Népsűrűség fő/km
2
: 47 – Előző mutatónál elmondottak.  

 Korstruktúra: Erősség, mert ez egy jó arány. A fiatalok száma megközelíti az öregek 

számát. Ekkora településen ez egy nagyon jó arány  

 (Állandó népességből a 0-14 évesek száma (fő): 188  

 Állandó népességből a 15-60 évesek száma (fő): 757  

 Állandó népességből a 60-x évesek száma (fő): 211)  

 Vándorlási különbözet: Erősség, mert többen vándorolnak ide, mint el. Általában 

családok jönnek.  

(Állandó elvándorlások száma (fő): 8  

Állandó odavándorlások száma (fő): 18)  

 

Társadalmi és szociális mutatók:  

 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási 

támogatásban részesülők adatai nélkül) (fő): 2 – Erősség, mert kevés ez a szám  

 Gyógyszertárak száma (humán) (db): 0 – Erősség, mert van fiókpatika, a szobi 

gyógyszertár működteti, továbbá azért is erősség, mert régebben nem volt.  

 Családsegítő szolgálatok száma: 0 – Gyengeség, mert nincs helyben. Kistérségi 

szinten van, szobi központtal. Amúgy a településen nincsenek kirívó esetek, nincs 

védelembe vett személy.  

 Bölcsődébe beírt gyermekek száma: 0 – Nincs bölcsőde, nincs rá igény. Felesleges 

lenne nyitni, mert nem lenne rá igény. Ezt inkább lehetőséghez lehetne besorolni.  

 Háziorvosok száma (fő): 1 – Erősség, mert minden nap a településen tartózkodik, itt 

rendel. Felnőtt, valamint gyerekorvos is egyben, tovább az iskolaorvosi pozíciót is ő 

tölti be.  

 1 orvosra jutó lakosok száma: 1156 – Erősség, mert örülni kell annak, hogy egyáltalán 

van háziorvos. Továbbá 1 orvosra 1156 beteg az jó arány.  

 

Infrastrukturális mutatók:  

 Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma: 256 – Erősség, ez a szám mára 360-

ra nőtt. Csökkentetett díjfizetés. Cél, hogy mindenkinél legyen.  

 Ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma: 416 – Erősség, mert szinte az egész 

település rá van kötve. Az elmúlt években 80-90 lakás ingyen lett rákötve.  

 Szállított utasok száma: n.a – Erősség, mert azért aránylag jó a tömegközlekedés. 

Volánbusszal könnyen megközelíthető a kistérség központja, Szob. Nagyon sokan 

járnak iskolába, valamint dolgozni Volánbusszal. Viszont este 8 óra után már nem jó a 

tömegközlekedés.  

 ISDN vonalak száma: 10 – Csak annak van, akinek szüksége van rá. Erősségnek 

mondható.  

 Postahivatalok száma: 0 – Van egy posta, ezt nem a posta működteti, hanem egy 

vállalkozó (Posta Partner) tehát ez egy erősség.  
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 Személygépkocsik száma az év végén: 332 – Mára ez a szám már 430. Erősségnek 

mondható, köszönhető ez annak is, hogy a település nagy részét a 15-60 éves 

korosztály adja.  

 

Turisztikai mutatók:  

 Turistaszállások szállásférőhelyeinek száma: 0 – (nem kaptunk érdemleges választ)  

 Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken: 0 – (nem kaptunk érdemleges 

választ)  

 Vendégéjszakák száma magán szálláshelyeken: 436 – Erősség, mert a település nem 

az idegenforgalmáról híres  

 Vendéglátóhelyek: 3 – Csak 2 van. Erősségnek mondható, és elég is bőven ez a 2.  

 Idegen Forgalmi Adó: 0 – Nem szed a település idegenforgalmi adót, nem érné meg a 

településnek, ahhoz több vendégéjszaka kellene, jóval több. Gyengeség.  

 

Gazdasági mutatók:  

 Regisztrált munkanélküliek száma: 46 – Mára ez a szám 17-re csökkent, és ez a szám 

még 13-ra csökken, mert az önkormányzat foglalkoztatni fog 4 embert (Április 2-től). 

Tehát ez egy erőssége a településnek.  

 Üzemanyagtöltő állomások száma: 0 – Gyengeség, mert 430 autó van beregisztrálva a 

településen, és e kocsik tulajdonosai nem tudnak a településen tankolni, de nem igazán 

van rá szükség, mert a közelben található benzinkút.  

 Regisztrált működő vállalkozások: 33 – Mára ez a szám 42-re ugrott. Ezek nagy része 

kényszervállalkozók, ezért ezt erősségnek és gyengeségnek is mondható.  

 Mezőgazdasági típusú vállalkozások: 0 – Gyengeség. Nincs felvásárló, ezért nincs 

termelő sem.  

 Szolgáltatás típusú vállalkozások: 2 – Gyengeség, mert kevés. Jó lenne, ha több lenne, 

de lehet, hogy nem lenne rá kereslet.  

 Ipari vállalkozások: 7 – Erősség, mert egy ekkora településen, mint Letkés, ez egy S 

 Önkormányzat adóbevételei (Ft): 8 906 000 – 2011-re ez a szám 11,5 millió Ft-ra nőtt. 

Ha a gépjármű adót is belevesszük, akkor 16 millió Ft. Egyértelműen gyengesége ez a 

településnek.  

 Önkormányzat kiadásai (Ft): 507 464 000 – Ez kirívóan nagy szám, de 2009-ben 

építettünk új óvodát, konyhát+ebédlőt, emiatt ilyen nagy ez a szám. Ez összességében 

320-330 millió Ft-ot emésztett fel. Az önkormányzat kiadásai kb. 200 millió Ft-ra 

rúgnak. Ez is egyértelmű gyengeség.  
  

8.4. SWOT analízis a második és harmadik interjú alapján 

 

 A  Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület munkatársával készítettük a 

második interjút. 

A 8.2. táblázat tartalmazza a második interjú alapján elkészített SWOT táblázatot. 
 

8.2. táblázat: SWOT analízis a második interjú alapján 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Demográfiai helyzet  

 Közcsatorna-, és ivóvízhálózatba 

bekapcsolt lakások aránya  

 Mezőgazdasági típusú vállalkozás  

 Szolgáltatás típusú vállalkozások  

 Gyümölcsös telepítése  

 Beruházások létesítése  
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 Postahivatalok száma  

 Gépkocsik száma  

Lehetőségek Veszélyek 

 Regisztrált vállalkozások száma  

 Családsegítő szolgáltok száma  

 Vendéglátóhelyek száma  

 

 Idegen Forgalmi Adó ki nem 

használtsága  

 Ipari vállalkozások helyzete  

 
Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

Demográfiai mutatók: 

 A település területe - Erősség, mert Letkés elég jól belakott. 

 Állandó népesség - Erősség, interjú alanyunk szerint ez az érték emelkedett. Szob 

közelsége valószínűleg pozitívan módosította az állandó népesség számát, hiszen 

mégis város, és Letkéstől nincs messze. 

 Állandó népességből 0-14 évesek száma, Állandó népességből 15-60- évesek száma, 

Állandó népességből 60-x évesek száma - Erősség, mert jelenleg még a 0-14 évesek 

száma alacsony, de ez változni fog. 15-60 évesek száma magas, ez azt jelenti, hogy 

magas a munkaképes korú személyek száma. 

 Állandó elvándorlások száma és állandó odavándorlások száma - Erősség, Északról 

inkább ide jönnek jellemzően. Több lehetőség van itt a jobb életre: új iskola, és új 

óvoda. Sokkal inkább Letkést választják a betelepülők, mint Ipolydamásdot. Sokat 

segít a közös együttműködés a polgármesterrel, hiszen 6 ha lakótelek van, amelyhez 

jutányos áron hozzájuthatnak az ide érkezők. Ez a szövetkezet tulajdonában volt, de 

jelenleg az önkormányzatéban van. 

 

Társadalmi és Szociális mutatók: 

 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma - Erősség. A 

szövetkezetben kb. 50 főt foglalkoztatnak. Ebből 10-12 fő régi dolgozó, és ha 

elküldenék, akkor azok „utcára kerülnének” így tovább növekedne ez az érték. 

 Gyógyszertárak száma - Erősség, mert van egy fiók Letkésen. Ez nagyon fontos, 

hiszen nem kell gyógyszer-kiváltás miatt más településre menni. 

 Családsegítő szolgálatok száma - Gyengeség, mert nincs a településen. 

 Bölcsödébe beírt gyermekek száma - Gyengeség, mert nincs a településen. 

 Háziorvosok száma - Erősség, mert 1 háziorvos van Letkésen, így az egész lakosságot 

el tudja látni. Csak Letkésen rendel, reggel 8 órától délig. Hátránya, hogy sokszor 

tumultus alakul ki, emiatt előfordul, hogy 13 óráig tart a rendelés, hiszen nem küldheti 

el a betegeket az orvos. 

 

Infrastrukturális mutatók: 

 Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma, Ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások 

száma - Erősség, mert tovább bővül majd a közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások 

száma, mivel a környezet terhelési díjat nagyon emelik. Ezáltal lassan megközelíti 

majd az ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások számát. Ivóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások száma elég jónak mondható. 

 Szállított utasok száma: Nem volt adat, és az interjúalany sem tudott érdemleges 

információt nyújtani. 

 ISDN vonalak száma - Erősség, mert a fiatalok nem panaszkodnak erre. 

 Postahivatalok száma - Erősség, mert jól működik. 

 Személygépkocsik száma- Erősség, mert egy autóra 3,4 lakos jut. 
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Turisztikai mutatók: 

 Turistaszállások szállásférőhelyeinek száma - Gyengeség, fejlesztésre szorul. 

 Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken - Gyengeség, mert 

kihasználatlan. 

 Vendégéjszakák száma magán szálláshelyeken - Erősség, mert a Boglárka vendégház 

sikeresen működik, és sokan látogatják. 

 Vendégéjszakák száma - Gyengeség, mert az utóbbi időben szűnt meg a 

melegétkeztetés, ez problémát jelent. 

 Idegen Forgalmi Adó - Veszély, mert nincs bejövő adó, ami az önkormányzat 

bevételeit növelné. 

 

Gazdasági mutatók: 

 Regisztrált munkanélküliek száma - Erősség, mert mára ez a szám csökkent, az ipari 

vállalkozások miatt. Kb. 20-30 fő lehet, amiből most 2 főt vesznek fel a TSZ-hez. 

 Üzemanyagtöltő állomások száma - Erősség, mert a szövetkezetnek van sajátja, amit 

használ. 

 Regisztrált működő vállalkozások - Gyengeség, mert valójában ez a szám nem éri el a 

20-at. 

 Mezőgazdasági típusú vállalkozás - Erősség, hiszen ez a termelőszövetkezet 1960-tól 

működik mezőgazdasági szövetkezetként. Kb. 50 főt foglalkoztat, és 1100 hektáron 

növénytermesztéssel foglalkozik: kukoricát, búzát, árpát és napraforgót termesztenek. 

 Szolgáltatás típusú vállalkozás - Lehetőség, jelenleg egy építő és egy 

lakáskorszerűsítő működik. 

 Ipari vállalkozások - Veszély. Jelenleg 3-4 db van, amiből a Toroid-tech a 

legfontosabb. Ez már szlovák igazgatóság alatt áll, emiatt sorolnám a veszélyek közé. 

 Önkormányzat adóbevételei, Önkormányzat kiadásai - Interjú-alanyunk nem tudott 

semmit sem hozzáfűzni. 

 

 

8.5. PESTSWOT elemzés 

 

Most hogy begyakoroltuk a SWOT elemzést, kapcsoljuk össze a PEST elemzéssel. 

Ehhez egy újabb példát használunk, amiben több információt találunk a PESTSWOT analízis 

elvégzéséhez.  

A jó helyzetfeltáráshoz elengedhetetlenek a település bemutatásában szereplő adatok, 

valamint azok a statisztikai adatok, melyeket a TeIR rendszerből válogattunk ki.  

 

8.5.1 Kiskulcs település bemutatása 

 

Kiskulcs  község a Piros folyó mentén fekszik, Zöldellőtől 17 km-re délkeletre, illetve 

Mártól 30 km-re délnyugatra. Egy híd köti össze a túlparton fekvő Nádvárral. E híd elődjét a 

visszavonuló német csapatok felrobbantották a 2. világháború során, az új híd ezután pedig 

csak 1968-ban épülhetett újjá. A talajtakaróra a változatosság jellemző, de döntően réti öntés 

és lápos réti talajok jellemzik. A község lakóinak életét évszázadokon át meghatározta a Piros 

folyó és a rajta átívelő átkelőhely jelenléte. 1959-ben a gazdákat erőszakosan 

Termelőszövetkezetekbe kényszerítették, mely két évig önállóan működött a településen, 

majd a Cséti Termelőszövetkezettel egyesült. Az így létrejött szövetkezet egészen 1992-ig 

működött, majd a területeket a TSZ-esítés előtti tulajdonosoknak vagy leszármazottainak 

visszaszolgáltatták. Napjainkban újra egyéni gazdák művelik a földeket, bár mindössze négy-

öt gazda képes csupán a mezőgazdaságból megélni. A többi család egyéb munka mellet 
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gazdálkodik. A lakosság jelentős része a szomszédos városokban és Márban talál megélhetési 

lehetőséget.  

A település lakosainak száma 347 fő, területe pedig 1110 ha. A munkanélküliek 

létszáma minimális (a lakosság kb. 3%-a, de állandóan változik), a Polgármester úr 

elmondása szerint sokan még bejelenteni sem hajlandók magukat a Munkaügyi Központba 

vagy nem hajlandók munkát keresni. Jelenleg a lakosság 45%-a munkavállaló. 

Az önkormányzat egy óvodát működtet, melyben napközi otthon is működik. 

Általános iskolába a gyerekek Bágyogszovátra kényszerülnek átjárni. Az iskola konyhájáról 

látják el a házi szociális gondozásban és szociális étkezésben részesülő időseket. A község 

orvosi rendelővel is rendelkezik, a betegek ellátását hetente két alkalommal a szomszédos 

faluban élő háziorvos látja el. Minden kedden pedig védőnői szolgálatot vehetnek igénybe a 

település lakosai, ami ugyancsak erről a településről megoldott. 

Kiskulcs az egyutcás falu képét mutatja, mind térképen, mind pedig élőben. A 

település infrastrukturális ellátottsága méretéhez képes kielégítőnek mondható. A lakások 

vezetékes vízzel, telefonnal ellátottak, az utak portalanítottak. Megoldott a hulladékkezelés is, 

nem csak az elszállítás, hanem a szelektíven való gyűjtése is. Megtörtént továbbá a 

csatornahálózat és a vezetékes gáz hálózat kiépítése is. A községben evangélikus és katolikus 

vallásúak egyaránt élnek, 1/3 - 1/4 arányban. A faluhoz kapcsolódva üdülőtelepet építettek a 

nyolcvanas években, ami kb. 200 telket jelent, melyből a falu profitálhat (magasabb a 

kommunális adó, többnapos turizmus jelenléte). A terepi munka során a település nyugalmas, 

barátságos képét mutatta számunkra, mindenki készséges volt, mindenhol kivétel nélkül 

udvarias, segítőkész fogadtatásban volt részünk. A község képe tipikusan falusias jellegű, 

csendes, természetközeli, körös-körül művelt földekkel szegélyezett. Összességében 

elmondható, hogy rendezett és tiszta utcák jellemzik. A településen és határában nagy 

kiterjedésű mezőgazdasági területek láthatók. A településen működik szelektív 

hulladékgyűjtés és egyszer-kétszer hulladékgyűjtést is kezdeményeznek a falu lakói a tiszta 

környezet érdekében. 

Az elkészült PSETSWOT (8.4. táblázat) analízis során meg kell fogalmaznunk azt is 

hogy a táblázatban elhelyezett tényezőket, megállapításokat  milyen indok alapján soroltuk a 

veszélyek vagy éppen a lehetőségek közé: 

1. Erősség, hogy a község rendelkezik környezetrendezési és területrendezési 

programmal, melyben a turizmus és a vizes élőhely kialakítása szerepel elsősorban. 

Ezen programok részletes leírása példamutató lenne, néhány nagyobb városnak is 

akár. 

2. A településen működő polgárőrség megléte erősség, mivel a szervezet jól működik, az 

emberek biztonságérzete is magas. Rendszeresen járőröznek a község területén, és a 

lakosság minden problémáját szakszerűen kezelik. 

3. Gyengeség, mert lehetőségük lenne rá, hogy a településfejlesztési koncepcióban a 

turizmus nagyobb mértékben legyen jelen, de jelenleg nincs kihasználva. De 

pályázatot már nyújtottak be rá, folyamatban van. Inspirálni kellene a lakosságot a 

turizmus felvirágoztatására. 

4. Lehetőség, mert elégségesnek vélik a falusiak a falunapokra kapott támogatást. 

Idéznénk egy mondatot a polgármestertől, mely ezt a témát elég jól átfogja. „Lehető 

legjobban megírt támogatás, mert 350.000 Ft-ot arra költenek, amire akarnak a falunap 

rendezése során.” 

5. Lehetőség a vállalkozásokat sújtó átlagos adóterhek hiánya, mert az ebből származó 

bevétel olyan alacsony lenne, hogy jobban megéri az egyéb adóktól eltekinteni, 

minthogy ezek a vállalkozások emiatt elmennének. 
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8.3. táblázat: Kiskulcs település PESTSWOT elemzése 

 

 

POLITIKAI  GAZDASÁGI  TÁRSADALMI  
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1, Rendelkezik-e írott 

jövő képpel (db)  

2, Polgárőrség megléte 

(db) 

7, A terület alapú 

támogatást igénylő 

területek aránya a 

település össz 

termőföldjeihez képest 

(%) 

11, Nemzetiség/ 

kisebbség aránya a 

település 

összlakosságához 

képest (%) 

17, A közösségi együtt 
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3, Milyen arányban 

szerepel a 

településfejlesztési 

koncepcióban a 

turizmus (%) 

8, 60 évnél idősebbek 

aránya a település 

összlakosságához 

képest (%) 

12, Munkanélküliségi 

ráta (%) 

18, Megújuló energiával 

foglalkozó 

vállalkozások száma 

(db) 

19, A mezőgazdasági 

géppark átlag életkora 
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4, Falunapok 

megrendezését segítő 

támogatások összege 

(eFt) 

5, A falusi turizmussal 

foglalkozó 

vállalkozásokat sújtó 

átlagos adóterhek 

mértéke (%) 

9, Külső területről 

érkező munkavállalók 

száma (db) 

13, A kistérségen 

kívül dolgozók aránya 

a település aktív 

keresőihez képest (%) 

14, Ezer főre jutó 

szociális támogatások 

összege (eFt) 

20, E-Magyarország 

pont megléte (db) 
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6, A helyes 

mezőgazdasági 

gyakorlatot alkalmazó 

területek aránya a 

település össz 

termőföldjeihez képest 

(%) 

10, Ezer főre jutó 

működő tőke 

beáramlása (eFt) 

15, Postahivatalok 

száma (db) 

16, Társadalmi 

segélypontok száma 

(db) 

21,Technológiai 

fejlesztésre igénybe vett 

nemzeti támogatások 

összege (eFt) 

 

 
Forrás: Goda 2012. alapján saját szerkesztés 

 

 

6. A helyes mezőgazdasági gyakorlatot alkalmazó területek aránya a település össz. 

termőföldjeihez képest lehetőség. Helyesen alkalmazzák a lehetőséget és próbálják a 

fenntarthatóságot megvalósítani. 

7. Erősség a területalapú támogatást igénylő területek aránya (95%). Azért ilyen magas 

ennek az aránya, mert mindenkinek a rendelkezésére áll és nélkülözhetetlen a 

fennmaradáshoz, mert aprótelkes termelés esetén nem lehet elég bevételt szerezni a 

fennmaradáshoz. A legnagyobb baj az, hogy ezt a pénzt nem tudják fejlesztésre 

fordítani, hanem fenntartásra kell fordítaniuk. 

8. Gyengeség a 60 évnél idősebbek aránya, mert a fiatalok folyamatosan elköltöznek 

Kiskulcsról. A községben csak 10-15 család marad a településen amelyben még van 
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aktív keresőképes személy. Így az idősek egyre nagyobb aránya pediglen a kihalás 

szélére sodorja a falut. 

9. Lehetőség a külső területről érkező munkavállalók, mert nincs megfelelő 

képzettséggel rendelkező ember, aki el tudná látni ezt a munkát. Másrészt a térségen 

belül van olyan település, ahol kiskulcsiak dolgoznak, így ez a szám kiegyenlítődik. 

10. Működő töke beáramlása a hiányzó vállalatok és a meglévő vállalkozások kicsiny 

nyeresége miatt 0 Ft-ra tehető ez az összeg,  így a veszélyek közé sorolható. 

11. 0%-os nemzeti/kisebbségi arány erősség, mert a település kis lakosságát nem osztja 

meg nemzeti különbség. 

12. Gyengeség az országos átlag feletti munkanélküliségi ráta. Erre az arányra, sok 

magyarázat van; a munkáltató sok esetben nem fizeti a munkabéren felül az utazási 

költséget, képzettség hiánya sok szakterületen, helyi vállalatok hiánya. 

13. Lehetőség a kistérségen kívül dolgozók aránya, mert találtak maguknak munkát a 

gazdasági válság ellenére. Az utazásuk a jó tömegközlekedésnek köszönhetően 

megoldottnak tekintendő. Ezen személyeknek köszönheti a falu, hogy a szociális 

támogatásra nem kell annyit fordítani és nem növelik a munkanélküliségi rátát. 

14. Gyengeség az országos átlag feletti munkanélküliségi ráta. Erre az arányra, sok 

magyarázat van; a munkáltató sok esetben nem fizeti a munkabéren felül az utazási 

költséget, képzettség hiánya sok szakterületen, helyi vállalatok hiánya. 

15. Veszély a postahivatal hiánya, mert szomszéd településre kell annak utazni, akinek 

épp nem felel meg a 9 órai időpont, amikor a mobil-posta rendelkezésre áll. 

16. Veszély a társadalmi segélypontok hiánya. Kistérségi szinten létezik egy szociális 

intézmény, melynek munkatársai minden településre bizonyos időközönként elmennek 

(családsegítők, gyermek jólétet segítők ), és a településen felmerülő szociális 

problémákat próbálják megoldani. Fontosnak vélnénk a társadalmi segélypont 

meglétét, de a településen állandó jelleggel ügyintézőket foglalkoztatni nehezen 

megvalósítható (finanszírozási problémák). Lehetséges kiút, ha találunk egy olyan 

személyt, aki több munkát végezne egyszerre (orvos, családsegítők, gyermek jólétet 

segítők). Ilyen személyt nehéz találni, legfőképpen az ilyen fajta képzés hiánya miatt 

(oktatás-multiképzés indítása). 

17. Erősségnek a közösségi együttműködést elősegítő intézmények száma, mert az 

általunk megtekintett kultúrház „színházteremmel” és a plébánia magas színvonalú 

(minőségű) volt. 

18. Gyengeség a megújuló energiával foglalkozó vállatok hiánya, de ez abból ered, hogy a 

vállalatok jellege nem teszi lehetővé ezen energia hasznosítását, és magas is lenne a 

beruházás ára. Tudtunkkal a térségben ezen energiaforrások felmérése még meg sem 

történt. 

19. Gyengeség, hogy a kiskulcsi géppark átlagos életkora 15 év, melynek hatására nem 

olyan hatékonyan tudnak termelni, mint az máshol megtehető. Ennek javítására a 

legjobb megoldás a géppark korszerűsítésre kiírt pályázaton való részvétel, de ahogy 

már említésre került,  ezeknek a vállalatok tőke hiányban szenvednek. 

20. Az e-Magyarország pontok jelentősége napjainkra már jelentősen lecsökkent, mert az 

internet egyre hozzáférhetőbbé vált a háztartásokban. Vannak azonban olyan 

személyek, akik nem rendelkeznek és nem is tudnak az internet közelébe kerülni. Ezen 

személyek számára fontos lenne meglétük, emiatt veszély az e-Magyarország pont 

hiánya. 

21. Veszély a pályázatok be nem nyújtása, mert így bevételtől esnek el a gazdák. A 

magyarázat erre a megvalósuló fejlesztéshez hiányzó önerő. 

 Ebben a fejezetben megismerkedhetett az olvasó a SWOT és az erre épülő 

PESTSWOT elemzésekkel. A gyakorlati példákon keresztül rávilágítottunk arra hogy nem 
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létezik egyetlen jó SWOT analízis, ugyanis minden megkérdezettnek más a véleménye a 

településével kapcsolatban. A PESTSWOT analízis során pedig láthatóvá vált hogy sokkal 

árnyaltabb képet kapunk a két elemzés ötvözése során.  

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mikor érdemes SWOT analízist alkalmazni? 

2. Honnan nyertük ki a statisztikai adatokat az elemzéshez? 

3. A PESTSWOT elemzés során milyen adottságok mentén történt a csoportosítás? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Bővítse ki a PESTSWOT táblázatot! 

2) Készítsen egy SWOT analízist az aktuális Vidékfejlesztési politikáról! 
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9. A stratégiák megfogalmazása 
 

 

„Nincs annál haszontalanabb dolog, mint 

hatékonyan csinálni azt, amire 

tulajdonképpen nincs is szükség.”  

(Mark Twain) 

 

 Ebben a fejezetben a stratégiák megfogalmazását tűzzük ki célul. Megismerkedünk a hozzá 

kapcsolódó fogalmakkal, a stratégia hasznosságával, kialakításának lépéseivel, és arra is fény derül 

hogy az eddig tanultak hogyan állnak össze egy egészé a tervezésben. A fenti mottó jól érzékelteti a 

stratégiaalkotás fontosságát. Pontos képet ad arról hogy mire van szükség a kitűzött célok 

megvalósítása érdekében, sőt még a célok megfogalmazásában is segítséget nyújt.  

 

9.1. Mi a stratégia? 

 

 Ezt a kérdést egy egyszerű, hétköznapi példával lehet a legegyszerűbben válaszolni. Szinte 

mindenkivel előfordult már a következő eset: 

Amikor eljön a hétvégi nagybevásárlás ideje, elmegyünk a boltba hogy a szükséges dolgokat 

beszerezzük. A nagy kínálat és a kihagyhatatlannak tűnő akciók hatására elkezdünk a kosarunkba 

pakolni mindenféle dolgot, aminek akkor nagy szükségét látjuk, de mire hazaérünk és nekifognánk 

az ebéd elkészítéséhez a hűtőt kinyitva rájövünk hogy a valóban szükséges dolgokat nem szereztük 

be.  

Az ilyen helyzetek elkerülésében segít a stratégiatervezés és megvalósítás: 

Segít, hogy meghatároztuk főbb céljainkat, megvizsgáljuk kapacitásunkat, felmérjük az 

igényeket, hogy cél szerint tudjunk válogatni az ajánlatokból, hogy költség hatékonyan, az igények 

kielégítésével érjük el céljainkat. 

   A stratégiát sokféle módon definiálhatjuk: 

A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérésé érdekében, ami 

gyakran az úgymond „győzelem” vagy probléma megoldás. Megkülönböztetjük a taktikától és az 

azonnali akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások 

biztosítását időben kiterjedten gondolkodva tervezi meg.  

 A stratégia mai értelemben vett értelmezése szerint a hosszú időszakra érvényes célok, és az 

azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak egyféle értelmezése a stratégia 

jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi megfogalmazás szerint értelmezzük: „A stratégia 

olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, és lehetővé teszi, hogy 

a vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis nem más, mint a vállalkozások 

hosszú távú fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” (Gyulai – Kresalek – Ormos 2003). 

A stratégiai és nem stratégiai gondolkodás jellemzőit a következőképpen csoportosíthatjuk 

(9.1. táblázat). 
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9.1. táblázat: A stratégiai és nem stratégiai gondolkodás közötti különbségek 

 

Stratégiai gondolkodás Nem stratégiai gondolkodás 

  Proaktív   Reaktív 

  A célokból indul ki   A lehetőségekből indul ki 

  Célhoz kötött prioritásokat állít fel   Nincs egyértelmű prioritás 

  Tudatos választás alapján dönt   Ösztönösen dönt, sodródik 

  Az összes következménnyel számol   Rövid távú, egyoldalú következményekkel  számol 

Forrás: Saját szerkesztés, eduline.hu alapján 

 

9.2 Miből is áll a stratégia? 

 

9.2.1 Előkészület és adatgyűjtés 

 

Elsősorban arra a kérdésre kell válaszolnunk, hogy miért van szükségünk erre a stratégiára, 

mit akarunk vele elérni és ezáltal mit kell tartalmazzon. A stratégia első és bevezető része 

tulajdonképpen bemutatja önmagát, felvázolja az okokat, amiért el kell neki készülnie, illetve rövid 

tájékoztatást ad arról az intézményről, településről, embercsoportról, aki számára készül és akinek 

céljai elérésében kell segítsen.  

Bárki is legyen egy település stratégiájának elkészítője, nem kezdhet bele ebbe a munkába, 

amíg nem folytatott aprólékos és kimerítő egyeztetéseket, beszélgetéseket az önkormányzat 

képviselőivel valamint a település bármely szektorának reprezentatív képviseletével. Mindennapi 

életünk összetevőiben egyaránt szerepelnek az óvodák, iskolák, ahova járunk, a boltok, ahol 

vásárolunk, a szórakozó helyek, ahol kikapcsolódunk, a környezetünk, ahol kirándulunk, az utjaink, 

amiken járunk, az eszközök, amikkel járunk, a helyek, ahol dolgozunk, a bevételünk, amit 

megkeresünk, az ételek, amiket megeszünk és az italok, amiket megiszunk, és mindenek fölött, az 

emberek, akikkel érintkezünk. Mindezeket figyelembe véve, egy települési stratégiának kötelessége 

ezeket a szempontokat figyelembe venni, elemezni őket és a kapott információk alapján 

meghatározni a fejlesztési irányvonalakat, a hiányosságok és erősségek figyelembe vételével 

kialakítani azt a jövőképet, amit a település el kéne érjen. Olyan fejlesztési dokumentációt kell 

összeállítani, amely a térség, település lakosságának tényleges szükségletein, a gazdasági-

társadalmi adottságain és lehetőségein alapszik. 

A fejlesztési stratégiák középpontjában a társadalmi és környezeti fenntarthatóság áll, 

amelynek alapvető feltételeként jelenik meg a térség versenyképességének és globális 

beágyazódásának erősítése, a partnerség – a térségi együttműködés erősítése és helyi/térségi 

döntések társadalmasítása –, valamint az esélyegyenlőség elvének érvényesítése 

(http://www.palyazatok.ro). 

 Követve a társadalmasítás alapelvét, semmilyen stratégia nem készülhet úgy el, hogy az 

adott mikro-társadalom, amely számára készül, ne lenne megkeresve és megkérdezve. A 

mindennapjaikat élő embereknél senki nem tudja jobban, mire van szükség, milyen hiányokat kell 

pótolni, milyen kérdésekre, problémákra kell választ találni. Ez okból kifolyólag az előkészületi 

munkák szerves része a különböző társadalmi csoportokkal való találkozás és tanácskozás, 

amelynek eredményeképpen a stratégia készítő pontos képet kap a település erőforrásairól, 

lehetőségeiről, problémáiról. A hagyományosan elkülönített három szektor mellett (önkormányzat, 

civil szféra, vállalkozások), elengedhetetlenül fontos a találkozás az oktatási intézményekkel, 
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kulturális intézményekkel, önkéntes csoportokkal, ifjúsági kezdeményezésekkel, szociális 

intézményekkel, gyakorlatilag bármely olyan emberrel, vagy csoporttal, akik érdemben 

gondolkodnak a saját környezetük fejlesztésében. Az alulról való építkezés elve már az előkészítő 

szakaszban kell érvényesüljön.  

 Eszerint kijelenthetjük, hogy az effektív stratégiakészítés első lépése az előkészület és az 

adatgyűjtés. Az előkészületi munkálatok és az adatgyűjtés talán a legfontosabb mind közül. Ez a 

szakasz vonatkozik a teljes megismerésre, amikor a legaktívabb kapcsolatba kerülünk azzal a 

csoporttal, régióval, amelynek a stratégiáját készítjük, és csakis akkor tudunk reális, emberközeli 

célokat megfogalmazni a végén, ha pontosan tudjuk mivel gazdálkodhatunk. Az adatgyűjtés a 

társadalom minden szektorára ki kell terjedjen, nem lehet olyan része a helyi életnek, amire 

legyintünk, hiszen a kis információk fognak elvezetni a nagy célok megfogalmazásához 

(http://www.palyazatok.ro). 

 

9.2.2. Az adatok feldolgozása, rendszerezése, strukturálása. 

 

  Bármily rutinszerűnek is tűnhet a stratégiakészítés, az információk helyes megértése és 

rendszerezése már kreativitást igényel. Össze kell vetnünk az adatokat egymással és az addig 

megszerzett tapasztalatainkkal és tudásunkkal, hogy egy látszólag érdektelen adatot is be tudjunk 

helyezni egy nagyobb, integráltabb elképzelésbe, úgy hogy ne csak a helyét találja ott meg, hanem 

értéket is jelentsen. Az információk rendszerezése és strukturálása vezet el a helyzetelemzéshez. 

 A helyzetelemzés részei, fejezetei stratégiaként változhatnak, de a főbb elemek kötelezően 

benne kell legyenek, azok az elemek, amelyek a teljes képet nyújtják arról a településről, amely 

számára a stratégia készül. 

 Ennek értelmében a helyzetelemzés a következő főbb elemeket tartalmazza:  

 általános leírás 

 gazdasági fejlettség, lakosság 

 humán erőforrás és munkaerő helyzete 

 környezet helyzete 

 területi diszparitások 

Az általános leírásba tartoznak bele a természeti erőforrások, a gazdasági potenciál 

bemutatása, az infrastruktúra általános bemutatása, gyakorlatilag mindazok az elemek, amelyek 

egy átfogó, ám még általános képet mutatnak a településről, régióról. A társadalmi-gazdasági 

helyzet bemutatásában kerül sor a térség földrajzi elhelyezésének leírására, általános demográfiai 

bemutatóra, nemzeti, vallási megoszlásra, a régió általános történelmének bemutatására, kiemelve 

olyan specifikus elemeket is, amelyek a település hozzáadott értékét biztosítják, olyan különleges 

információk feltárására, melyek megkülönböztetik a térséget más vidékektől. Ugyancsak az 

általános leírás része az időjárási specifikum bemutatása, amelyből kiderül a meleg-hideg évszakok 

megoszlása, a csapadék mennyisége, gyakorlatilag azok a természeti adottságok, amelyek 

befolyásolják a településen való életmód alakulását. Szintén az életszínvonal minőségét 

befolyásolja a környéken található repterek, vasúti vonalak, terelőutak, a személy- és áruszállítást 

befolyásoló tényezők. Az általános leírásban bemutató szinten megjelenik a gazdaságszerkezet és a 

humán erőforrás kihasználtsága, képzettsége. Az általános leírás, mint neve is mutatja, gyakorlatilag 

felvezetője az elkövetkező elemeknek, mely mindegyik érintett témának a kidolgozott változatát 

mutatja be, olyan részletes leírást, melyből világosan kiderül milyen adottságai vannak a térségnek, 

melynek a stratégiai célkitűzését kívánjuk megfogalmazni (http://www.palyazatok.ro). 

A gazdasági potenciált befolyásoló tényezők leírása szintén ennek az általános 

bemutatásnak a része. Ezek a tényezők magukba foglalják a természeti erőforrások bemutatását, a 

felszíni és felszín alatti természeti erőforrásokét, a vízrajzi erőforrásokat. Ezen erőforrások 

bemutatása vetít fényt a folyókra, patakokra, melyek a térségben találhatók, a felszín alatti 

ásványokra, melyek gyakran gazdag turisztikai potenciált rejtenek magukban, azokra az 

adottságokra, melyek talán nem is lettek kihasználva a stratégia készítés időpontjáig, de olyan 
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lehetőségeket rejtenek magukban, melyek feltétlenül részei kell legyenek a stratégiai 

célrendszernek.  

Az infrastruktúra elemzése külön fejezetként jelenik meg az általános leírásban, hiszen 

alapkövetelménynek számít bármilyen fejlesztési elképzelésben. Fejlődésben levő országok első 

számú kihívása az infrastruktúra fejlesztés, hiszen nemcsak a mindennapi életszínvonal minőségét 

befolyásolják, hanem egyaránt hatással vannak a befektetők vonzására és így a gazdasági 

fejlettségre. Fontosnak tartjuk, ugyanakkor kiemelni, hogy egy hosszú távú tervezésben nem 

történhet meg a szükségletek egyenlőtlen megosztása, hiszen az infrastruktúra tárgyi fejlesztést 

jelent és mit sem ér, ha nem társul hozzá egy felkészült humán erőforrás és jól működő szociális 

háló. Az infrastruktúra nagyobb fejezetén belül is megkülönböztetjük a szállítási infrastruktúrát, az 

internet, adatforgalom állapotát, a közszolgáltatások helyzetét, a vállalkozástámogatást célzó 

infrastruktúra helyzetét, az oktatás, kutatás-fejlesztés, technológiai transzfer infrastrukturális 

ellátottságát, az egészségügyi infrastruktúra helyzetét, szociális háló helyzetét, kulturális 

intézmények és szolgáltatások infrastrukturális állapotát, illetve bármilyen közintézmény és 

közszolgáltatás tárgyi, technikai ellátottságát. A szállítási infrastruktúra magába foglalja az utak, 

járdák helyzetét, a biciklisávok meglétét, hiányát, az európai, nemzeti, megyei és helyi utak 

bemutatását, a vonattal, busszal és repülővel való közlekedés feltételeit, ezek elemzését és a 

hiányosságok tényszerű és valós bemutatását. Internet, adatforgalom kitér a hálózatokra, vonalas 

telefonok használatára, mobiltelefon-hálózatok meglétére és kihasználtságára, az internet 

felhasználók számára mind település szinten, mind egyéni felhasználók szintjén. Ide tartozik a 

település honlapjának megléte, illetve annak felhasználóbarát formájának elemzése is. 

Vállalkozástámogató infrastruktúra bemutatása foglalkozik a tanácsadó irodák meglétével, 

befektetők vonzását célzó programok bőségével, ipari parkok, inkubátorházak helyzetével, 

pályázatíró irodák működésével, gyakorlatilag azokkal a feltételekkel, melyek szükségesek ahhoz, 

hogy a térség gazdasági potenciálját kiaknázzuk, hogy a meglévő vállalkozói kört segítsük a 

fejlődésben és így a munkahelyek teremtésében. Oktatási, kutatás-fejlesztési infrastruktúra 

foglalkozik az óvodák, iskolák, felnőttképzési központok, átképző központok bemutatásával, 

ezeknek infrastrukturális felmérésével, hogy egy tisztább és világosabb képet kapjunk a szükséges 

fejlesztésekről, illetve azokról az adottságokról, melyekre alapozni lehet. Egészségügyi 

infrastruktúra elemzése bemutatja a kórházak, orvosi rendelők, kabinetek felszereltségét, állapotát, 

különös tekintettel a településen, térségben található szakorvosok, asszisztensek, ellátó személyzet 

számára és típusára, hiszen gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy kisebb községekben 

általános orvoson kívül más szakorvos nem található. Kulturális intézmények és a szociális 

feladatokat ellátó intézmények infrastrukturális ellátottságának elemzése azért fontos, mert ezen 

ágak megerősítése egyenes módon vezet a lakosság életszínvonalának növekedéséhez, ezek azok a 

kategóriák, amelyek legjobban bizonyítják a fejlettségét és amelyek a legjobban járulhatnak hozzá, 

hogy a térség lakosa büszke legyen lakóhelyére. Közintézmények általános bemutatása utal a 

polgármesteri hivatalra, annak környékére, zöld övezetek meglétére, gyakorlatilag mindazon 

intézmények felszereltségére, melyek funkciójukból adódóan kiszolgálják a lakosságot és 

elengedhetetlenek a mindennapi élet olajozott működéséhez (http://www.palyazatok.ro). 

Külön témakört igényel a civil szervezetek bemutatása, hiszen ez a szektora a 

társadalomnak, amely egy önkormányzat funkcióinak legnagyobb részét át tudja vállalni, 

hiányosságait ki tudja egészíteni, be tud tölteni olyan szerepeket, amelyekre az önkormányzat 

anyagi és emberi erőforrás hiány miatt nem tud. A civil szervezetek elemzése, tevékenységi 

körüknek bemutatása direkt módon utal a település szociális, kulturális fejlettségére, illetve 

szabadidős tevékenységeinek gazdagságára. Civil szervezetek körében és a kulturális 

tevékenységek kiegészítőjeként jelenik meg a sport tevékenységek infrastruktúrája, mindazon 

lehetőségek felmérése, amelyek a lakosság sport-szabadidős tevékenységét hivatottak kiszolgálni.  

A turisztikai tevékenységek infrastrukturális ellátottságának elemzése mutatja meg a 

térségben, településen található panziók, vendégházak mennyiségét és minőségét, turisztikai 

látványosságok kiépítésének fokát, az odavezető utakat, illetve az ott található infrastruktúra 

fejlettségének fokát (http://www.palyazatok.ro).  



120 

 

 

 

 

 

9.2.3. A gazdasági fejlettség elemzése 

 

Az általános leírást követi második nagy fejezetként a gazdasági fejlettség elemzése és 

bemutatása, amely tartalmazza az alábbi alegységeket:  

 a településen jelen lévő gazdasági ágazatok struktúrája,  

 a gazdasági szereplők helyzete, 

 különböző szektorok gazdasági fejlettsége.  

 A gazdasági ágazatok struktúrájába tartozik bele az általános gazdasági helyzet bemutatása, 

amelyben kiemelkedő szerepet kap az ágazatok egyenkénti leírása, felmérése. Ajánlatos ilyenkor az 

információszerzés alatt felmérni a térségben működő vállalkozókat, a mezőgazdaságban élők 

számát (különösen fontos vidéki térség stratégiája esetében), az iparral, kereskedelemmel 

foglalkozók pontos felmérése. Ez a rész azért fontos, mert a kisvállalkozók, a gazdasági szférában 

aktívak száma jelzi a fejlettséget, a munkahelyek számát, illetve általuk derül ki, hogy milyen 

munkaerő-piaci igénye van az adott térségnek.  

A gazdasági szereplők elemzése esetében fontos kitérni ezen szereplők térbeli 

megoszlására, hol található a legtöbb vállalkozás a térségben, milyen területet fednek le 

termékeikkel, szolgáltatásaikkal, milyen fejlesztési igényeik vannak, illetve miket valósítottak ez 

idáig meg. Feldolgozóipar esetén külön figyelmet érdemel a vállalkozások nagysága, alkalmazottaik 

száma, a konkurencia jellege és mérete, a felvásárló piac elemzése. Mindezen információk azért 

nyernek különös fontosságot, mert a célrendszer meghatározásakor azt is ismernünk kell, hogy az 

adott térség mivel gazdálkodik, milyen gazdasági potenciállal rendelkezik, illetve mely gazdasági 

szereplők lehetnek partnerek a térség fejlesztésében. Mindezekre rátevődik, mintegy kiegészítőként 

a különböző szektorok egymástól független elemzése, gazdasági fejlettségük felmérése, amiből első 

sorban az derül ki, hogy melyek azok a szektorok, amelyekre rá kell erősíteni, továbbfejleszteni 

tevékenységüket, illetve melyek azok az ágazatok, amelyek bizonyítottan nem működnek, 

fenntartásuk több gonddal jár, mint amennyi hasznot hoz. Ilyen esetekben a stratégia rendelője és a 

stratégia készítője közös célja kitalálni azokat az innovatív termelési ágazatokat, új gazdasági 

tevékenységeket, amelyekre szükség van, és így fenntartható fejlődéshez tudnak vezetni 

(http://www.palyazatok.ro).  

Általánosságban beszélve, minden stratégiának különálló nagy fejezete a humán erőforrás 

helyzetének bemutatása. Ebbe a kategóriába beletartozik az iskolázottak száma, az általános, közép, 

szakközép, felsőfokú, egyetemi, doktori végzettséggel rendelkezők. Ezen információk 

kiegészítőjeként jelenik meg a munkaerőpiac elemzése, az aktív lakosok száma, az eltartottak, a 

munkaképes munkanélküliek, nyugdíjasok, munkaképtelen emberek száma is. Szociális háló 

felmérését szolgáló információ a sérült lakosok száma, azon gyerekek és felnőttek mennyisége, akik 

különböző testi és szellemi sérülések miatt képtelenek elhelyezkedni a munkaerőpiacon, állandó 

ellátásra szorulnak. A demográfiai adatok részeként említjük a migrációt, az elöregedés 

mennyiségét, a háztartások számát, a nemzeti és vallási megoszlást is. Amint előbb is említettük, 

egy társadalom humán erőforrás helyzete egyike a legfontosabb adatoknak, hiszen semmilyen 

társadalom nem képes fejlődni az egyén fejlődése nélkül, szakképzetlen erőforrást nem lehet 

munkaerőpiacon elhelyezni, a munkaerő alacsony kihasználtsága pedig egyenesen a fejlődés 

lelassulásához, vagy leállásához vezet (http://www.palyazatok.ro).   

Bár eddig is megvolt a maga fontossága, a környezetvédelmi szempontok igazán az 

Európai Unióba való belépésünk után váltak kiemelkedően fontossá, a fenntartható fejlődés egyike 

az Unió horizontális elveinek. Emiatt, egy település, térség környezeti helyzetének elemzése szintén 

fontos szerepet kap egy stratégia elkészítésében, hiszen ide tartoznak a kritikus helyzetű területek, 

védett területek, levegőszennyezés, felszíni és talajvíz-szennyezési szempontok, talajerózió és 

talajminőség szempontjából veszélyeztetett területek, a hulladék gazdálkodás. A 
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hulladékgazdálkodás helyzete szintén a nagyon fontos elemek közé tartozik, hiszen sok település 

mai napig küszködik a szelektív hulladékgyűjtéssel, a tárolókkal, a begyűjtéssel. Épp ezért ennek a 

helyzetnek az alapos kielemzése vezet el olyan projektek kitalálásához, amelyek ezt a problémát 

hivatottak megoldani (http://www.palyazatok.ro). 

A településstruktúra, bár jelentőségét nem kívánjuk csökkenteni, olyan fejezete a 

stratégiának, mely nem kötelező érvényű. Jelentősége a térséget alkotó falvak, városok nagyságát 

felmérő elemzésekben rejlik, olyan információk nyerhetők innen, amelyek hozzájárulnak az 

integrált projektek kidolgozásához, melyek abban segítik a stratégia készítőjét, hogy pontosan lássa 

az egyes települések adottságait, egymáshoz való viszonyukat, településkapcsolatokat, illetve 

bemutatja a kistérségi társulásokat is.  

A helyzetelemzés elvégzése után egy világos kép alakul ki a fejlesztendő település, térség 

adottságairól, hiányosságairól, problémáiról, hozzáadott értékeiről, komparatív előnyeiről, 

különlegességeiről, mindazon információkról melyek elengedhetetlenül fontosak mind az 

önkormányzat, mind a készítők számára, hogy kijelölhessék azokat a fejlesztési irányvonalakat, 

amelyek irányában a település adott időben el akar mozdulni.  

Ezen információk összesített táblázata a SWOT analízis, amivel már ugyancsak 

megismerkedhettünk az előző fejezet során. A teljesség kedvéért azonban ismét rövid említést 

teszek róla. A SWOT analízis neve a négy összetevő pont angol nevének kezdőbetűit jelzi 

(Strenghts – Erősségek, Weaknesses – Gyengeségek, Oportunities – Lehetőségek, Threats – 

Veszélyek). Ez a négy pont egy újabb, átláthatóbb struktúrába szedi az eddig összegyűjtött és 

feldolgozott információkat, egy olyan rendszerbe helyezi őket, amely rámutat a térség erősségeire 

és gyengeségeire, amelyek belső tényezők, a település saját adottságai, illetve a lehetőségekre és 

veszélyekre, amelyek külső tényezők, olyan, a településtől független adottságok, amelyeket ki lehet 

használni és amelyekre fel lehet készülni. Ez az elemzés a fennebb bemutatott helyzetelemzésre 

alapszik, tényszerű pontokba szedi a teljes információcsomagot (NFÜ). 

A helyzetelemzés és a SWOT analízis együttesen alkotják a pontos képet a településről, 

összesítve kapjuk meg mindazon adatokat, melyekre alapozva elkezdődhet a stratégia leglényegibb 

része, a fejlesztési célrendszer meghatározása (http://www.palyazatok.ro). 

 

9.2.4.  A célrendszer meghatározása 

 

A célrendszerben, célhierarchiában meghatározott fejlesztési stratégia valós lakossági 

igényeken kell alapuljon. Abban az önkormányzati-, vállalkozói és civil szféra képviselőivel 

egyeztetett elképzelések kerülnek megfogalmazásra. A prioritások olyan célok megvalósítására 

térnek ki, melyekhez támogatási források is hozzárendelhetők lesznek, azaz megvalósíthatóságuk 

esélye reális. A prioritásokhoz tartozó konkrét projektelemek meghatározására az igények teljes 

feltárását követően kerülhet sor. Ehhez szükség van a lehetséges együttműködő partnerek további 

feltérképezésére. 

 Ahhoz, hogy eligazodjunk a különböző fejlesztési elképzelések, célok sűrűjében, ezek 

egymáshoz való viszonyát is tisztáznunk kell, kitérve arra, melyek azok, amik mindenkit, melyek 

azok, amik csak egyes csoportokat érintenek. Ekkor alakítjuk ki a célhierarchiát, a célpiramist, ami 

a részcélok közötti kapcsolatra, valamint a megvalósulásuk tervezett időrendi ütemezését is utal 

(Tóth, 2009).   

 A fenti gondolatmenet alapján megállapítható, hogy a célhierarchia – ennek szerepére, 

pontosabb definiálására a logikai keretmátrix tárgyalásánál került sor – különböző egymásra épülő 

célok rendszerét jelenti. Ezeket a célokat  csoportosítni, rangsorolni tudjuk. Vegyük egy példát a 

vidékfejlesztés területéről. Az esettanulmány példa alapján megfogalmazott célok hierarchiáját a 

9.1. ábra szerint foglalhatjuk össze.   
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9.1. ábra: A célok hierarchiája a feladat alapján 

Forrás: Saját szerkesztés, 2012.  

 

A célhierarchia vázolt struktúráját tekintsük első olyan próbálkozásunknak, amely az 

elméleti ismeretanyag gyakorlati felhasználásának képességét méri, azaz az elvárt kompetenciáknak 

való megfelelés első lépcsőfokának. (Tóth - Pupos - Görög, 2008) 

Ebben a fejezetben kell megszülessen a cél, először az általános cél, amely kimondja, hogy 

adott időn belül az illető település hova kell hogy eljusson, milyen adottságokra alapozva és milyen 

szempontokat tartva szem előtt. Ezek alapján a célrendszer tartalmazza: 

 a jövőképet,  

 a missziót,  

 a stratégiai célokat,  

 a prioritásokat és  

 a beavatkozási területeket.  

 Ezek az elemek egymásra épülnek, a beavatkozási területek azok a konkrét fejezetek, 

amelyek már egy bizonyos tevékenységi kört jelölnek, meghatározzák az elvégzendő feladatokat, 

amelyek magasabb szinten a prioritások megvalósításához vezetnek. A jövőkép annak a 

meghatározása, hogy a jövőben hová kíván eljutni a település. Megfogalmazhatnánk úgy is hogy 

egyfajta absztrakt, idealisztikus, inspiráló, hosszú távú elképzelés. A misszió (átfogó cél) arra ad 

választ, hogy mi a szerepe, profilja, mi a küldetése a településnek. Az átfogó cél mindig konkrét, 

realisztikus, egy-egy településre szabott. Általában 3-5 évre szól.  

 A stratégiai célok (más néven alapvető vagy elérendő célok) a település funkcionális 

működésére vonatkozó célok. Arra adnak választ, hogy milyen feladatai vannak a településnek, 

milyen szolgáltatásai, stb. Általában 5-8 pontban megfogalmazott közép és hosszú távú 

célmeghatározás (Skaliczki, 1996). 

  A prioritások azok a főbb elemek, amelyek rendszerezik a beavatkozási területeket, a 

nagyobb témaköröket határozzák meg. Ilyenek lehetnek például a komplex környezetgazdálkodás, a 

helyi gazdaság termelőképességének növelése, civil társadalom erősítése, stb. Ezek a prioritások 

beépülnek a stratégiai célokba, amelyekből kevesebb van és amelyek még szűkebb irányba terelik a 

fejlesztéseket. Ezek a stratégiai célok épülnek bele, illetve alkotják a misszió tartalmát, amely 

meghatározza, hogy milyen fő témakörökre kell alapozni a fejlesztést, hogy végül elérjük a 

jövőképet. 

FŐ CÉL 

Specifikus cél 

Szélerőmű létesítése 

Megújuló és tiszta energiák arányának növelése 

A település termelési szerkezetének átalakítása 

A TELEPÜLÉS VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 

Részcélok 

Közvetlen célok 

Technológiák korszerűsítése 

Naperőművek létesítése 

 stb. 
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A stratégia továbbvitelében kap helyet a beavatkozási területek egyenkénti bemutatása, ahol 

részletesen leírásra kerülnek azok az elemek, amelyek összetevői egy-egy területnek, a stratégia 

készítői bemutatják milyen célokat szolgál egy adott beavatkozási terület, milyen konkrét 

megoldásokat kell elérjen. 

 

9.2.5. A társadalmi, környezeti, gazdasági hatások bemutatása 

 

A stratégia következő nagy fejezete a társadalmi, környezeti, gazdasági hatások 

bemutatása. Ezen fejezeten belül ki lehet térni arra, hogy a célrendszerben megfogalmazott 

intézkedések milyen hatással lesznek a társadalom egészére, a térség, település gazdaságára, illetve 

a környezetre. Ez a fejezet a fenntarthatóság elemzésének szempontjából is nagyon fontos, hiszen itt 

derül ki, hogy milyen konkrét eredmények várhatók egy ilyen stratégia gyakorlatba ültetése során, 

milyen változásokra kell számítani. 

Mint ahogy az már az elméleti jegyzetben is említésre került, vannak stratégiák, amelyek 

ezen a ponton véget érnek. Fontosnak tartjuk azonban elmondani, hogy egy stratégia konkrét 

projektötletek nélkül csupán félkarú óriás, nem hozott pénzt egyetlen településre sem. Ezért 

szükséges olyan projekteket kidolgozni, amelyek a már előzetesen megfogalmazott célrendszeren 

alapszanak és amelyek konkrét feladatokat rendelnek a stratégiaalkotás során megfogalmazott 

célokhoz.  

Ehhez viszont érdemes megismerkedni a projekt fogalmával. A projekt fogalmának 

definiálása a szakirodalomban szintén nem nevezhető egységesnek, többféle megfogalmazással 

lehet találkozni: 

 Általános értelemben a projekt minden olyan feladat – ami lehet gazdasági, műszaki, 

szervezési, stb. – amelyhez egy világosan definiált cél illetve célrendszer, valamint idő-, 

költség- és teljesítményértékek rendelhetők.  

 A projekt egy kitűzött cél elérésére irányuló tevékenységek sorozata, ami adott idő alatt, 

adott erőforrások felhasználásával valósul meg. Ebben az összefüggésben az erőforrás; 

mindaz, ami a cél elérése érdekében felhasználható, például idő, költség, kapcsolati tőke, 

stb. 

 Minden munka tekinthető projektnek, ha határozott eredménye van, erőforrásokat 

igényel, és időértékek korlátozzák. 

A fogalmak ismerete alapján megállapítható, hogy azokban vannak közös elemek. E közös 

elemek alapján a projekt olyan tevékenység, illetve egymással összefüggő tevékenység sorozat, 

amelyet 

 konkrét célok és eredmények érdekében, 

 adott idő, költség, és erőforrás korlátok keretei között, 

 meghatározott minőségi és teljesítmény követelményeknek megfelelően, 

 lehetőleg minimális erőforrás felhasználásával, 

 elfogadható kockázati szint mellett, 

 valamilyen egyértelműen definiálható és mérhető „termék”, output létrehozása 

érdekében valósítunk meg.  

A tartalmi elemek alapján a projekt általános összefüggéseit, a három lényeges tényezőt 

kiemelve, a 9.2. ábra szemlélteti.  
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9.2. ábra: A projekt elemei 

Forrás: Görög, 1999. 

 

Az ábra összefüggésrendszeréből levonható az a következtetés, hogy bármilyen munka lehet 

projekt, ha megfelel az ábrán is látható hármas kritériumnak, azaz ha 

 határozott eredménye van, 

 erőforrásokon alapszik, 

 időkeretek korlátozzák. 

A projekt karakterisztikus jellemző az alábbiakban összegezhetők: 

 „egyszeri”, nem ismétlődő. (Ez azt jelenti, hogy új és különböző problémák 

megoldására, azaz a kitűzött cél elérésére irányul. A cél viszont magába foglalja 

az újszerűséget, az egyediséget, tehát egy projektnek nincs előélete.) 

 a megoldandó feladat összetett, komplex, azaz interdiszciplináris jellegű. 

 a feladat egyértelműen azonosítható a cél, teljesítménykritériumok, idő, költség 

erőforrásigény vonatkozásában, 

 a feladat, környezetétől és más projektektől egyértelműen körül-, illetve 

elhatárolható, 

 azonos feltételek között nem ismétlődik.  
A karakterisztikus jellemzők egyértelműen meghatározzák a projektszemléletű 

munkavégzés (a projektek megvalósítása) főbb sajátosságait, melyek az alábbiakban foglalhatók 

össze: 

 a rendszerszemléletű problémakezelés, 

 a feladat interdiszciplináris jellege megköveteli a szakmailag heterogén 

munkacsoport (team) létrehozását, 

 egzakt és objektív módszerek, technikák alkalmazása, 

 szervezéstechnikai és számítástechnikai eszközök alkalmazása. 

A projektcsomag szerepe, hogy meghatározza azt a néhány modell értékű, integrált 

projektet, meghatározza a konkrét tevékenységeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a település 

valóban forráshoz juthasson és ezáltal fejlődést érhessen el. 

 

 

 

 

 

EREDMÉNYEK (TERJEDELEM, MINŐSÉG, KOMPLETTSÉG, MŰKÖDŐKÉPESSÉG STB. 

IDŐTARTAM (HATÁRIDŐ) KÖLTSÉGKERET (ERŐFORRÁSOK) 
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9.3. Stratégiák időtáv szerint 

 

 Nagy távlatra (15-30 év): erre az időhorizontra nem készíthetők tervek, csak jövőképek 

és forgatókönyvek. 

 Hosszú távra (8-15 év): ezek a fejlődés főbb tendenciáival, a fejlődés főbb irányaival 

foglalkoznak. Jelentős feladatuk van a fejlesztési irányok összehangolásában. 

Felvázolják a szükséges és lehetséges teendőket. Speciális, hosszú távú feladatokhoz 

részletesebb programot is adhat, de nem ad konkrét mértékeket. Ezekben kell 

meghatározniuk a főbb strukturális változásokat. Ez a fejlesztési koncepciók, stratégiai 

programok tipikus időhorizontja. 

 Közép távra (3-7 év): a fejlesztés főbb arányait, a mértékeket határozza meg. Ez nem 

egyszerűen a hosszú távú tervek időarányos bontása. Szubjektív véleményem szerint a 

tervezhetőség szempontjából ez a legfontosabb időhorizont. Az előrelátás hibahatárai 

még elfogadhatók, és a cselekvéseink hatásai már kézzelfoghatóan jelentkezhetnek. A 

fejlesztési/operatív programok tipikus időhorizontja. 

 Rövid távra (pár hónaptól 3 évig): konkrét intézkedéseket, teendőket fogalmaz meg. 

Konkrét cselekvési program a szükséges eszközökkel, a végrehajtásért felelősök 

megnevezésével stb. A döntési szabadságfok kicsi, múltbeli döntéseink eredményeinek 

vagy éppen eredménytelenségének, következményeinek hatása erősebb (Tóth, 2005). 

 

 Főként ezek az elemek a legfontosabbak egy stratégia készítés folyamatában. Mint már 

említettük, stratégiák között is vannak eltérések, függ a készítő csoporttól, személyektől, nagyban 

függ a településtől, régiótól, térségtől, aki számára készül. Egyértelmű recept nem létezik. Azonban 

ez a fejezet egy kis kapaszkodó azok számára, akik először vágnak bele a stratégiakészítés eleinte 

nehéznek tűnő feladatába. 

Ebben a fejezetben a stratégiák megfogalmazását tekintettük át. Megismerkedtünk a 

stratégia fogalmával, elkészítésének lépéseivel, valamint a stratégiák időtáv szerinti csoportosítására 

is kitértünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit nevezünk stratégiának? 

2. Sorolja fel a stratégiákat időtáv szerint, és fejtse ki őket néhány mondatban! 

3. Sorolja fel a projekt lényeges elemeit! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Az esettanulmány alapján állítson fel egy célrendszert és fejtse ki a különböző egymásra épülő 

célokat! 

2) Gondolja végig hogyan kezdene hozzá a stratégiaalkotásnak, vázolja fel az egymás után 

következő lépéseket! 
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2. sz. melléklet 

Az ellenőrző kérdések válaszai 
 

1.Fejezet 

1. Foglalja össze pár mondatban mit nevezünk helyzetfeltárásnak! 

KSH, www.terport.hu, http://teir.vati.hu 

2. Milyen időtávra érdemes lekérdezni az adatsorokat? 

Az adatsorokat igyekezzünk több évre (5-10) visszamenőleg lekérdezni 

3. Hogyan készítünk célfát a problémafából? 

A problémafát alapul véve, egyszerűen fogalmazzuk át a problémákat célokká 

 

2. Fejezet 

1. Mi az operatív program feladat? 

Az operatív program feladata az elkészült stratégiai programba illeszkedő operatív 

alprogramokból, és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetközi és nemzeti kormányzati 

forrásokból támogatható projektekből álló program kidolgozása és összeállítása 

2. Melyek a projekt definiálása során megválaszolandó kérdések? 

mit?, miért?, mivel?, hogyan?, mikor?, mennyiért?, miből?, kiknek?, hol? 

3. Hogyan értelmezhetjük az operatív programozást? 

A monitoring folyamat kiépítését a fejlesztési tervek, programok rendszerére célszerű 

alapozni 

 

3. Fejezet 

 1. Írja le a különbséget a nyitott és zárt kérdés között! 

Nyitott kérdések esetén a válaszadónak a feltett kérdésekre a saját megfogalmazásában 

kell válaszolni, zárt kérdések esetén előre megadott válaszlehetőségek vannak, ezek közül 

kell választani a válaszadónak. 

 2. Mit értünk bemelegítő kérdés alatt? 

Azt a célt szolgálják, hogy elősegítsék a válaszadó ráhangolódását, pozitív attitűdjét a 

kérdezővel szemben. 

 3. Mikor célszerű a kördiagram alkalmazása az adatfeldolgozás során? 

A kördiagramok olyan esetben hasznosak, mikor egy válaszopciót szeretne hasonlítani 

relatíve az összeshez. Ez a típusú diagram minden választ figyelembe vesz, és a teljes 

mennyiséghez arányosít 

 

4. Fejezet 

  1. Fogalmazza meg a projekt definícióját! 

Tágabb ételemben minden gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális, stb. szervezetben 

egy meghatározott terület, munkaterület, annak szervezete, vezetése és feladatai által 

behatárolt terület jelzi a projekt tartalmát. Minden projektnek van célja, erőforrásai, 

időkorlátai (kezdete, vége) és a szervezéssel kapcsolatos egyéb tartalmi jegyei. 

 2. Mit értünk problémafa alatt? 

A rangsorba állított problémák alkotják a problémafát. A projekt és annak 

célrendszerének megalkotása mindig a probléma gyökerét kell, hogy megcélozza.  

 3. Miért célszerű a projektgenerálás során GANTT-diagramot készíteni? 

A Gantt diagramok lehetővé teszik, hogy a tevékenységek végrehajtási idejét időskálán 

jelenítsük meg, és így különösen, a párhuzamos tevékenységek ugranak ki. 
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5. Fejezet 

 1. Sorolja fel a logikai keretmátrixban található sikerességi mutatókat! 

Az átfogó célkitűzés elérésének mutatói, A konkrét célkitűzés elérésének 

mutatói, Az eredmények elérésének mutatói, bemenet (input): szükséges emberi 

és dologi erőforrások. 

 2. Mihez és mikor fejlesztették ki a logikai keretmátrixot? 

A fejlesztési tevékenységek tervezéséhez, végrehajtásához és értékeléséhez 

fejlesztették ki a hatvanas években. 

 3. Mit mutat a problémafa elemzés? 

A problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása és 

azok grafikai ábrázolása a könnyebb érthetőség kedvéért.  

 

6. Fejezet 

 1. Mit értünk input indikátor alatt? 

Ezek az indikátorok gyakorlatilag a projekt megvalósításához szükséges 

pénzügyi és humánerőforrások összességét jelenti. 

 2. Mit takar az NFSZ mozaikszó?  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 

 3. Mondjon példát az összetett mutatókra! 

GDP, HDI 

 

7. Fejezet 

 1. Mit mutat meg a duál-mutató? 

A duál-mutató a teljes megoszlás átlaga fölötti értékek átlagának és a teljes megoszlás 

átlaga alatti értékek átlagának a hányadosa. 

 2. Mit jelent a Hoover-index, minek a mérésére szolgál? 

Azt adja meg, hogy az egyik vizsgált ismérv, társadalmi-gazdasági jelenség 

mennyiségének hány százalékát kell a területegységek között átcsoportosítanunk ahhoz, 

hogy területi megoszlása a másik jellemzőével azonos legyen. A területi különbségek 

mérésére szolgál.  

 3. Mit értünk agglomerációkód alatt? 

Az agglomerációkód a KSH által hivatalosan lehatárolt népességtömörülésekhez 

való tartozást jelzi. 

 

8.Fejezet 

1. Mikor érdemes SWOT analízist végezni? 

Például amikor fel szeretnénk térképezni egy település életképességét, illetve meg 

szeretnénk ismerni hogy mely feladatok a legfontosabbak a fejlesztési stratégia 

szempontjából. 

2. Honnan nyertük ki a statisztikai adatokat az elemzéshez? 

A TeIR rendszerből 

3. A PESTSWOT elemzés során milyen adottságok mentén történt a csoportosítás? 

Külső és belső adottságok mentén 
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9.Fejezet 

1. Mit nevezünk stratégiának? 

„A stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens koncepció, amely hosszú távra készül, 

és lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, vagyis 

nem más, mint a vállalkozások hosszú távú fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” 

2. Sorolja fel a stratégiákat időtáv szerint, és fejtse ki őket néhány mondatban! 

 Nagy távlatra (15-30 év): erre az időhorizontra nem készíthetők tervek, csak jövőképek 

és forgatókönyvek. 

 Hosszú távra (8-15 év): ezek a fejlődés főbb tendenciáival, a fejlődés főbb irányaival 

foglalkoznak. Jelentős feladatuk van a fejlesztési irányok összehangolásában. 

Felvázolják a szükséges és lehetséges teendőket. Speciális, hosszú távú feladatokhoz 

részletesebb programot is adhat, de nem ad konkrét mértékeket. Ezekben kell 

meghatározniuk a főbb strukturális változásokat. Ez a fejlesztési koncepciók, stratégiai 

programok tipikus időhorizontja. 

 Közép távra (3-7 év): a fejlesztés főbb arányait, a mértékeket határozza meg. Ez nem 

egyszerűen a hosszú távú tervek időarányos bontása. Szubjektív véleményem szerint a 

tervezhetőség szempontjából ez a legfontosabb időhorizont. Az előrelátás hibahatárai 

még elfogadhatók, és a cselekvéseink hatásai már kézzelfoghatóan jelentkezhetnek. A 

fejlesztési/operatív programok tipikus időhorizontja. 

 Rövid távra (pár hónaptól 3 évig): konkrét intézkedéseket, teendőket fogalmaz meg. 

Konkrét cselekvési program a szükséges eszközökkel, a végrehajtásért felelősök 

megnevezésével stb. A döntési szabadságfok kicsi, múltbeli döntéseink eredményeinek 

vagy éppen eredménytelenségének, következményeinek hatása erősebb. 

3. Sorolja fel a projekt lényeges elemeit! 

Határozott eredménye van, erőforrásokon alapszik, időkeretek korlátozzák. 

 

 


