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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 c. tantárgy a piacgazdasági 

körülmények között a vidékfejlesztéshez – projekteredmények létrehozásához – kapcsolódó 

tervezési feladatok végzésének megismerését célzó oktatási tevékenység. A tantárgy két egymáshoz 

közelálló – de adott esetben szükségszerűen egymást kiegészítő oktatási modul – nevezetesen a 

területi tervezés és a projekttervezési ismeretek együttes bemutatását kísérli meg tizenegy 

fejezetben, melyből az utolsó két fejezet egy-egy konkrét esettanulmányt mutat be.  

 A kiadvány első részében a tervezés kerül bemutatásra mind a terület-, mind pedig a 

vidékfejlesztésben, majd a helyzetfeltárás, a stratégia és az operatív programozás lényegi kérdései 

kerülnek taglalásra. Az oktatási modul második része a kérdőíves felmérések, interjúk készítése, 

különböző csoportmódszerek, illetve a logikai keretmátrix bemutatását és az adatfeldolgozás 

módszereit foglalja magában. A gyakorlati képzés keretein belül pedig konkrét esettanulmányok 

bemutatása segíti elő az elméleti ismeretek könnyebb elsajátítását.  

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 tervezés képessége az egyik legalapvetőbb emberi tulajdonság. Ez a képesség tette 

lehetővé, hogy településekben élhetünk, hogy villannyal világíthatunk és repülőgépeken utazhatunk. 

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 megjelenése is várható a hazai piacokon, melynek 

hatása várhatóan elősegíti az e területen működő hazai vállalkozások versenyképességének 

növekedését is, különös hangsúlyt fektetve a hazai vidékfejlesztés főbb problémáira. Ezért fontos, 

hogy a tantárgy olyan általános és speciális ismereteket nyújtson a hallgatók számára, amelyek 

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

szereplőknek. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik tevékenyen elősegítették azt, 

hogy ezen elméleti jegyzet ebben a formában megjelenhessen.  

 

 

A szerkesztő 
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1. Tervezés a terület- és vidékfejlesztésben  
 

 
 A területfejlesztés és tervezés hatással van mindennapjainkra. Behálózza életünk, ezáltal 

annak alakulását és változásait is nagy mértékben befolyásolja. Mindenkit érint, így a folyamatban 

mindenkinek szerepe és feladata van. Az első fejezetben megismerkedhetünk a tervezés 

fontosságával és mibenlétével. Feltárjuk a vidékfejlesztésre ható tényezőket és összegezzük a 

vidékfejlesztés legfontosabb feladatait. Pontosítjuk a tervezéshez kapcsolódó fogalmakat és a helyi 

fejlesztés mellett szóló érveket is megfogalmazzuk. 

 

 

1.1. Területfejlesztés és tervezés 

 

 Magyarországon már az Európai Unióhoz való csatlakozása előtt is feszültség alakult ki a 

területfejlesztés, valamint a vidékfejlesztés belső tartalmi kérdéseiben, szerepében, fogalmi 

meghatározásában. Az Uniós csatlakozással ezek a kérdések még inkább előtérbe kerültek, 

konszenzus azonban nem alakult ki a hazai szakemberek körében. A bizonytalanság jól érzékelhető 

a szakma képviselőinek tárgykörrel kapcsolatos megnyilvánulásainak és értelmezéseinek 

sokrétűségéből, mely a „különböző táptalajon és mikroklímán sarjadt” koncepciók eredménye. 

Ebben a sajnos nem csak kuszának tűnő „értelmezési trópusi őserdőben” próbálunk egy kis rendet 

teremteni a jövőépítés és konstruktív együttgondolkodás reményében. Amennyiben általánosan 

vizsgáljuk a kérdést, elmondható, hogy a világ legtöbb országára igaz, miszerint jelentős 

fejlettségbeli különbségek vannak a vidéki és a városi területek között. A vidéki területek a 

mezőgazdasági termelés, erdőgazdálkodás, akvakultúra, a rekreációs tevékenységek színhelyei és 

nem utolsó sorban lakóhelyként funkcionálnak. A városi területekkel összevetve azonban 

népsűrűségük alacsonyabb, általában kevesebb a foglalkoztatási lehetőség és az elérhető 

szolgáltatások mennyisége. A fentiekből következően az életminőség – bár ugyanakkor 

egészségesebb életteret jelent – általában alacsonyabb, mint a városi területeken. Az Európai 

Unióban soha nem szenteltek akkora figyelmet a vidéki területek fejlesztésének, mint az utóbbi 

években.  

 Magyarországon jellemzően nagyok a területi különbségek, ami egyértelműen a vidéki 

területek hátrányát jelenti, a vidék városias körzetektől való lemaradása folyamatosan növekszik. A 

vidéki területek jelentős részében alacsony szintű az infrastrukturális ellátottság és a szolgáltatások 

színvonala, gyenge a gazdasági szerkezet (a hagyományos termelő ágazatok szerepe továbbra is 

megmaradt), illetve hiányoznak az alternatív foglalkoztatási lehetőségek. Ezek hiánya miatt 

magasabb a munkanélküliség, rosszabbak a kereseti viszonyok. A vidék jellemzői, a városi 

körülményekkel összehasonlítva a hagyományosan használt mutatók tükrében (GDP-ben betöltött 

szerep, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, infrastrukturális ellátottság) lényegesen rosszabb. 

 A vidéki térségekből elsősorban a fiatal generáció továbbra is elvándorol, ugyanakkor az 

esetek másik részében, az anyagi lehetőségeik teljes hiánya köti helyhez az ott lakókat, emiatt 

kedvezőtlen a korstruktúra. Az elnéptelenedés veszélye különösen a kistelepüléseket (5000 fő alatt) 

érinti. 

Amennyiben a kérdéskör mélyére akarunk ásni, fontos a fogalmi lehatárolások és 

meghatározások értelmezése, melyet kezdjünk a vidékfejlesztés témakörével és csak érintjük a 

területfejlesztés fogalomkörét , mivel ezt az ismeretkört külön tantárgy keretében ismerik meg a 

hallgatók. A témakör feldolgozását követően az olvasó az alapvető fogalmakat fogja elsajátítani, 

amelyek a későbbi összefüggések megértését szolgálják. Ezen fogalmakat mind megértés, mind 

pedig alkalmazás szinten kell tudni a későbbiekben alkalmazni az olvasónak. 
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1.2. Vidékfejlesztés – fogalma és használata 

 

 Bár a vidékfejlesztés fogalma ma egyre inkább a figyelem középpontjába kerül, a hazai 

szakemberek mégsem jutottak konszenzusra a fogalom meghatározását illetően, sokan 

sokféleképpen értelmezik, más-más tartalommal töltik fel, melyeknek sok közös pontja van, de 

jelentős eltérések is megfigyelhetők, ezért szándékosan csak a nemzetközi meghatározásokból 

idézek párat a látókör szélesítése érdekében. 

 

Miért is fontosak a vidéki területek? 

Heilig öt pontban fogalmazza meg a vidéki területek fontosságát: 

 Az élelmiszerellátás minősége és megbízhatósága a vidéki környezet és a 

mezőgazdasági szektor állapotától függ. 

 A városi területekhez viszonyítva, a vidéki területek alapvető természeti 

erőforrásokkal rendelkeznek. 

 A vidéki területek a rekreációs tevékenységek színterei és 

 itt találhatók a biodiverzitás tartalékai. 

 Sok helyen népszerű az agglomerációba történő település, ami új megközelítést 

jelent mind a regionális, mind az infrastrukturális tervezésben (Heilig, 2002). 

 A vidéki területek fejlesztésével ugyanakkor nemcsak a fenti szempontok fontossága miatt 

kell kiemelten foglalkozni, hanem azért is, mert számos vidéki terület jelentős strukturális 

problémával küzd. A szerző szerint a vidékfejlesztés multi-szektorális megközelítést igényel, ami 

nemcsak gazdasági változásokat takar, hanem az emberi magatartás és társadalmi struktúra 

átalakítását, alkalmazkodását is megköveteli. Ezenfelül, a vidékfejlesztés csak akkor lehet 

fenntartható, ha figyelembe veszi és megfelelően használja a terület adottságait és erőforrásait.  

Heilig a vidékfejlesztésnek öt dimenzióját határozza meg: 

 Emberi tényező: Minden vidékfejlesztés alapja az ember. 

 Gazdasági dimenzió: A társadalom nem engedheti meg magának, hogy korlátlanul 

támogassa az életkörülmények javítását, csak azért, hogy „megőrizze a tájképet” 

vagy „a kulturális örökséget”. Végül is, ha nincs a „vidéki életnek” gazdasági bázisa, 

nem lesz „vidéki élet”. 

 Környezet és erőforrások: Hosszútávon a vidékfejlesztés csak úgy képzelhető el, ha 

nem pazarolja el a rendelkezésre álló erőforrásokat, nem szennyezi a környezetet, 

megőrzi a biodiverzitást. 

 Politikai dimenzió: A vidék változásának, fejlődésének szempontjából a 

közvélemény és a különböző társadalmi és gazdasági csoportok részvétele a 

fejlesztések prioritásait érintő politikai vitákban különösen fontos. 

 Tudomány és technológia: Ma a modern társadalom minden szektorára hatással van 

a határtalan mértékű tudományos és technológiai fejlődés, ez alól a vidéki területek 

sem kivételek. 

 

 

 

 

 

 

 

Ezeket a tényezőket az alábbi 1.1. ábrán mutatja be: 
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Vidékfejlesztés

Humán dimenzió Gazdasági dimenzió

Tudomány, technológia Politikai dimenzió

Erőforrások, környezet

Demográfia

Társadalmi struktúra

Kultúra

Városi életsílus

Oktatás

Mezőgazdaság

Egyéb irányzatok

IT/Internet

Biotechnológia

Fregmentálás

Takarónövényzet 

változása

Degradáció

Biodiverzítás

Szennyezés

Lobbi

Támogatások/WTO

Élelmiszerbiztonság

EU bővítés

Új gazdaság

Turizmus

Szolgáltatások

Vidéki ipar

Erdészet

 
1.1. ábra: A vidékfejlesztésre ható tényezők 

Forrás: Heilig, 2002. 

 

 Heilig szerint a vidékfejlesztés tipikusan sok (gazdasági) szektort foglal magába, alapvetően 

társadalmi folyamat és sokszereplős emberi csoportok által irányított.  

 Janvry és Sadoulet (2004) elsősorban a fejlődő országokban alkalmazott vidékfejlesztéssel 

foglalkozott és az ő meghatározásukban a vidéki területek fejlesztése egy újfajta megközelítést 

igényel, ahol a fejlesztésnek választ kell adnia a szegénység minőségi sajátosságainak változásaira, 

és a jövedelem és a társadalmi folyamatok közti űr csökkentésére kell irányulnia. A vidékfejlesztés 

feladata a népesség megőrzése a vidéki területeken (de nem a mezőgazdaságban, ahol a strukturális 

változások következménye a csökkenő foglalkoztatás), mialatt csökkenti a szegénységet a vidéki 

lakosok körében. Ehhez hat új lehetőséget határoztak meg, mint a vidéki szegénység 

csökkentésének alternatív megközelítését: az „új” mezőgazdaság elterjesztését, a vidéki területek 

iparosítását, a városi és vidéki területek közti gazdasági integráció növelését, az irányítás 

decentralizációját, a civil társadalmi szervezetek térnyerését, és a környezettel kapcsolatos 

szolgáltatások iránti kereslet növelését. 

 Az „új” mezőgazdaság elterjesztése: Az urbanizáció és az integráció növekedése a 

nemzetközi piacokon új lehetőségeket nyit a gazdaság jövedelmének növelésére. Ez 

elsősorban a munkaigényes, a bio- és a minőségi termékek iránti keresletben 

nyilvánul meg. 

 A vidéki területek iparosítása: Egyre jelentősebb a nem mezőgazdasági jellegű 

foglalkoztatás és jövedelem szerepe a vidéki népesség megélhetésében. Azonban 

nem minden nem mezőgazdasági jellegű tevékenység biztosít megfelelő jövedelmet, 

az önfoglalkoztatás például gyakran alacsony termelékenységgel párosul, ami segít 

ugyan a túlélésben, de gyakorlatilag nem jelent megélhetési biztonságot. Ebben a 

körben a nők és a roma társadalom képviselői többségben vannak. A magas 
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termelékenységű, nem mezőgazdasági jellegű foglalkoztatás elterjedése alapvetően a 

település elhelyezkedésétől, a lakosság képzettségétől és korától függ. 

 A városi és vidéki területek közti gazdasági integráció növelése: A vidéki és 

városi területek közötti növekvő integráció (például foglalkoztatás), a vidéki és 

városi területeken élők jövedelmének közeledésében mutatkozik meg elsősorban. 

 Az irányítás decentralizációja: A decentralizált vezetés és döntéshozás, valamint a 

helyi gazdasági-, társadalmi- és civil szereplők fokozottabb részvétele a helyi 

irányításban nagyban hozzájárul egy-egy terület fejlődéséhez.  

 A helyi társadalmi tőke kialakulása, a civil társadalmi szervezetek létrejötte: A 

vidéki területek fejlődéséhez jelentősen hozzájárul a helyi társadalmi tőke 

kialakulása, különösen a civil társadalmi szervezetek térnyerése. 

 A környezettel kapcsolatos szolgáltatások iránti kereslet növekedése: Új 

lehetőségeket teremt a vidéki területek fejlesztésében, a környezetkímélő 

gazdálkodás, a környezetvédelmi eljárások alkalmazása lehetőséget ad az ezzel 

kapcsolatos források megszerzésére és általuk a vidéki területek fejlesztésére 

(vízgazdálkodási beruházások, kemikáliák használatának csökkentése a 

mezőgazdaságban, a levegő és a víz szennyezettségét csökkentő beruházások). A 

környezeti tervezés és menedzsment, a környezettel kapcsolatos szolgáltatások 

megvalósítása hozzájárul a vidékfejlesztés terület alapú megközelítésének 

elterjedéséhez. (Janvry – Sadoulet, 2004) 

 

 Regidor (2000) szerint a vidékfejlesztést sok esetben nem különítik el a mezőgazdaság 

fejlesztésétől, bár vitathatatlanul köztük számos kapcsolat van. A fejlett országokban ennek egyre 

kevésbé van jelentősége, mivel a vidéki területek többségénél a mezőgazdaság szerepe a 

gazdaságban egyre kisebb jelentőségű. A szerző szerint a fenntartható vidékfejlesztésnek három fő 

célt kell szolgálnia egyszerre: gazdasági, társadalmi és ökológiai célt. Ennél a fajta megközelítésnél 

a mezőgazdaságnak – a vidéki területtől függően - fontos szerep jut, mivel fenntartja a gazdasági 

tevékenységet, a vidéki közösségeket és megőrzi a természeti-kulturális értékeket. Az EU egységes 

vidékfejlesztési politikáját tartalmazó 1257/1999 EK rendelet
1
 megfogalmazása szerint a 

vidékfejlesztés elsődleges célja, hogy fenntartsa a vidéki közösségek társadalmi-gazdasági 

életképességét. Céljai továbbá: 

 az agrárágazat szerkezetátalakítása, 

 új technológiák bevezetése és a termékminőség javítása, 

 nem élelmiszerjellegű termékek termelésének előmozdítása, alternatív 

munkalehetőségek biztosítása, 

 az életképes társadalom megőrzése, 

 a foglalkoztatottság szinten tartása és új munkahelyek teremtése, 

 a munka- és életkörülmények javítása, 

 a környezetvédelmi követelményeket tiszteletben tartó, fenntartható mezőgazdaság 

megőrzése, támogatása, 

 az egyenlőtlenségek megszüntetése. 

 A vidékfejlesztés legfontosabb feladata a hátrányos helyzetű vidéki térségek fejlesztése és 

fejlődésre való képességének növelése, magában foglalja a helyi lakosságot, a vidéki életformát, a 

foglalkoztatási helyzetet, jövedelemszerkezetet, a lakhatási körülményeket, valamint a kulturális 

aspektusokat is. 

A vidékfejlesztés néhány további meghatározása: 

                                                 
1
 A Tanács 1257/1999 EK Rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientáció és Garancia Alapból nyújtandó 

vidékfejlesztési támogatásokról és bizonyos szabályok módosításáról. 
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 Olyan tág fogalom, amely magába foglalja az összes fontos kérdést, ami a vidéki 

emberek és térségek kollektív vitalitására vonatkozik, úgy mint oktatás, egészségügy, 

lakáskérdés, közigazgatás és berendezkedés, a vezetésre és irányításra való képesség, 

valamint kulturális örökség, csakúgy, mint a szektorokhoz kapcsolódó és az általános 

gazdaságügyi kérdések. (OECD, 1990). 

 Egy többdimenziós folyamat, aminek célja fenntartható módon integrálni a 

gazdasági, szocio-kulturális és környezeti célokat. (Kearney et al 1994). 

 Egy fenntartott és fenntartható, gazdasági, szociális, kulturális és környezeti változás 

megtervezett folyamata az egész közösség hosszú távú jólétének növelésére. 

(Moseley, 1996). 

 

 Az alábbiakban néhány olyan kulcsfontosságú fogalom meghatározását ismertetjük, 

amelyek elengedhetetlenek a vidékfejlesztés Moseley-féle értelmezéséhez: 

 fenntartott: nem rövidéletű, 

 fenntartható: a birtokunkban lévő tőkét figyelembevevő, 

 gazdasági: a javak és szolgáltatások előállítására, elosztására és csereforgalmára 

vonatkozó, 

 szociális: az emberi kapcsolatokra vonatkozó, 

 kulturális: az életmódokra
2
 és az identitás forrásaira vonatkozó, 

 környezeti: fizikai és természetes környezetünkre vonatkozó, 

 megtervezett: szándékosan előidézett, nem természetesen kialakuló, 

 folyamat: folyamatos és összefüggő tevékenységek sorozata, 

 hosszú távú: nem évekkel, hanem évtizedekkel számol, 

 jólét: nem csupán anyagi prosperitás, 

 egész: minden korosztályt, mindkét nemet és az összes társadalmi csoportot magába 

foglal, 

 közösség: itt a releváns területen élő avagy dolgozó embereket jelenti. (Moseley, 

2003) 

 Magyarországot illetően az 1996. évi Területfejlesztésről és területrendezésről szóló XXI. 

törvény a vidékfejlesztés fogalmát ugyan nem határozza meg, de a törvény szerint a mezőgazdasági 

vidékfejlesztés térségei (rurális térségek) „azok a térségek, ahol jelentős a mezőgazdaságban 

foglalkoztatottak, illetve a mezőgazdasággal foglalkozók aránya a foglalkoztatási szerkezetben, 

illetve a községben, továbbá a kisvárosokban élő népesség aránya”. 

 A vidékfejlesztés fogalmi meghatározása az Országos Területfejlesztési Koncepció (1998) 

szerint a következő: „a vidékfejlesztés a mezőgazdasági vidékfejlesztési térségekben élő lakosság 

jövedelemszerzési lehetőségének és ezáltal megélhetési körülményeinek javítása, a mezőgazdasági 

termelés természeti erőforrásainak megőrzése, valamint a vidék társadalmi közösségeinek, 

hagyományainak megőrzése és fejlesztése”. 

 Azt gondolom, a fentiek alapján egyet kell értenünk Miskó Krisztinával, mivel szerinte a 

vidék fejlesztése csak akkor valósítható meg eredményesen, ha abban az egyes fejlesztési politikák, 

minisztériumok és források közösen lépnek fel. Az egyes források a vidéki területek problémáit 

csak részlegesen képesek megoldani, az agrárgazdaság fejlesztésére szánt forrásokból nem lehet a 

vidék összes problémáját kezelni. Az Európai Unióban tapasztaltak is azt mutatják, hogy nem az 

egyes területek, fejlesztési politikák elkülönülésének, határvonalának keresése a járható út, hanem a 

kapcsolódások megtalálása és azok előnyeinek tudatos kihasználása. Törekedni kell az ország 

különböző területi egységeinek és régióinak arányos fejlesztésére, – amibe a vidéki területek 

fejlesztése is beletartozik, melyhez szorosan kötődik az agrárgazdaság – ugyanakkor mivel az egyes 

területi egységek más-más adottságokkal és lehetőségekkel rendelkeznek, ezért azok fejlesztésében 

az egyes politikák szerepe is különböző mértékű lesz. (Miskó, 2006) 

                                                 
2
 Esetleg „életformákra”. 
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 Tovább árnyalja a képet a már említett Moseley, aki a helyi fejlesztések fontosságával és 

értelmezésével kapcsolatosan párhuzamba állítja a helyi- és vidékfejlesztést, mely felfogás 

megfontolásra érdemes, már csak azért is, mert elég elterjedt és elfogadott, a fejlett országokban 

főleg az angol nyelvterületen. 

 

Öt argumentum
3
 a helyi fejlesztés mellett:  

1. helyi sokszínűség: bár a definíció szerint minden vidéki terület ritka népességgel és nyílt 

vidéki tájjal rendelkezik, a gazdasági és szociális körülményeik, problémáik, 

szükségleteik és fejlesztési lehetőségeik jelentősen eltérőek, ami viszont a gyakorlatban 

helyi érzékenységet követel 

2. egymásba fonódó vidéki problémák: ezeket egy középszinten kell megcélozni, valahol a 

nemzet vagy régió és a falu vagy község / kommuna között; ezen a szinten lehet a 

legjobban szövetkezni, elérni a társultak közötti összhangot, és kibékíteni egymással a 

szektorokra vonatkozó felülről lefelé irányuló prioritásokat a helyi szükségletekkel 

3. helyi identifikáció és mobilizáció: a helyi emberek információ-, ötlet-, energia- és 

kezdeményezőforrásként a helyi fejlesztés kulcsfigurái; a társadalmi tőke építése és 

mobilizálása, valamint a helyi tudásra és tapasztalatokra történő alapozás szükséges, de 

csak akkor valósítható meg, ha a helyi emberek a kérdéseket relevánsnak, sajáterő 

befektetésüket, pedig előnyösnek és hasznosnak tartják 

4. a helyi erőforrások értékének előnyben részesítése: biztonságosabb és fenntartható jövőt 

teremt a gazdasági fejlesztés számára; az importált nyersanyag és tőke helyett helyi 

erőforrásokat részesít előnyben; ehhez a helyi erőforrások, valamint ezeknek az új üzleti 

lehetőségek megteremtésére való potenciáljának ismerete és megfelelő hozzáértés 

szükséges; a helyi erőforrások helyi igénybevétele biztosítja azt, hogy a beléjük fektetett 

tőke a területen belül marad és „újrahasznosul” 

5. a globalizációval szembeni védelem: a helyi sokszínűség szándékos hangsúlyozása és 

hirdetése, minden helyi terület jellegzetességeinek támogatása, a helyi identitás, 

valamint a hozzá kapcsolódó különféle minőségi áruk és szolgáltatások fejlesztése és 

értékesítése. 

 

Helyi fejlesztés: 

 helyi szintű törekvés a fejlesztésre – ahogyan azt előzőleg definiáltuk –, azzal a céllal, 

hogy a helyi problémákra megoldást keressen, a helyi erőforrásokat felértékelje – akár 

anyagi, akár humán vagy szimbolikus erőforrásról van szó –, és hogy a helyi szereplőket 

mobilizálja – akár emberekről, csoportokról vagy ügynökségekről van szó. 

 a helyi vidékfejlesztés tulajdonképpen a vidéki sajátosságokat hordozó helyi 

fejlesztés. 

 a centralizált döntéshozó egységek által fentről szervezett intervenciók helyi méretűvé 

kicsinyítésénél több, radikálisabb, amely új célokat igyekszik elérni a fejlesztési 

folyamattal kapcsolatban azáltal, hogy olyan fogalmakra koncentrál, mint a multi-

dimenzionalitás, integráció, koordináció, a kisegítés és fenntarthatóság. (Moseley, 2003) 

  

Abban is megállapodhatunk, hogy a vidékfejlesztés alatt falusi (rurális) térségek fejlesztését 

értik sokan → ami gyakorlatilag a vidéki területek fejlesztését jelenti így már meglátásom 

szerint könnyen illeszthető a területi tudományok rendszerébe, természetesen az egységes, a 

szakma által elfogadott és használt fogalomrendszer kialakítása után. Ezzel a 

helymeghatározással a jövőben a helyére kerülhetne a vidékfejlesztés a területfejlesztésnek egy 

típusa, illetve sajátos területeként. A vidékfejlesztés és a területfejlesztés közötti kapcsolatot azért 

nem szerencsés egy mellérendelt kapcsolattal jellemezni, mert a vidék problémáit nem lehet 

elszakítani az adott területi egység (régió, megye) fejlesztési kérdéseitől. A tervezés és a 

                                                 
3
 (bizonyíték, igazság, érv) 
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megvalósítás során már csak a szinergia hatások okán is célszerű ezt figyelembe venni, „egyéb” 

szabályozási kérdések hatásairól nem is beszélve. Ezeken túlmenően azt is fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy egy terület fontosságát nem feltétlenül az határozza meg, hogy az a rendszeren 

belül hol helyezkedik el, hanem sokkal inkább az, hogy mennyi szereplőt érint, mint ahogy az 

emberi tüdő egy fontos szerv, de nem létezhet egyéb szervek nélkül és azok sem nélküle. 

Meglátásom szerint tehát speciális területfejlesztői feladatról beszélünk, a vidéki területek 

fejlesztéséről. 

 Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ha teljesen lecsupaszítjuk a kérdést, akkor fenntartható 

módon a társadalmi és egyéni szükségletek és igények minél magasabb színvonalon történő 

kielégítését szeretnénk biztosítani. Amely csak úgy valósulhat meg hatékonyan, ha a rendszerben 

való gondolkodást és a feladatok pontos lehatárolását, meghatározó építő köveinek tekintjük, így a 

rendszerszerű fejlesztés egy „jótékony spirált” formáz, amelyben optimális esetben, minden 

pozitívan befolyásol minden mást. 

 

 

1.3. Területfejlesztés – regionális politika – területi tervezés 

 

 A fenti fogalmak meghatározásánál talán könnyebb helyzetben vagyunk, mint a 

vidékfejlesztésnél, mivel ha elvonatkoztatunk a régió és a terület fogalmak meghatározásakor 

tapasztalható kiforratlanságtól, és azokat mindenki által egyformán értelmezett fogalomként 

kezeljük, akkor a kapcsolódó fogalmakkal viszonylag könnyen értelmezhetők. 

 A területfejlesztés alapfogalmainak túlnyomó része jelentését, tartalmát tekintve 

meglehetősen tisztázatlan, bár e fogalmakat a gyakorlati területfejlesztési munkában gyakran 

használják. Ezért mind a szakterületek elméleti jellegű dolgozatai, mind a területfejlesztés 

tárgykörébe tartozó határozatok, szabályok, állásfoglalások megkövetelik az alapfogalmak 

rögzítését, a rájuk vonatkozó aktuális definíciókat. 

 Néhány fontosabb fogalom esetében azonban elmondható (Laczkó Lászlóval értve egyet), 

hogy értelmezésük terén konszenzus alakult ki. Ilyen fogalom, pl. a területrendezés és 

területfejlesztés fogalompára.  

A területfejlesztés az országra és térségekre kiterjedő 

1. társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti területi folyamatok figyelése, 

értékelése, a szükséges beavatkozási irányok meghatározása; 

2. rövid- és hosszú távú átfogó fejlesztési stratégiák, koncepciók és tervek 

meghatározása, a fejlesztési célok, programok összehangolása, a tervek 

megvalósítása. 

A területrendezés az országra és térségekre kiterjedően 

1. erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetőségének meghatározása, 

előrejelzések készítése és értékelése; 

2. a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki, fizikai rendszerének 

meghatározása, a fejlesztési célok összehangolása; 

3. a távlati területi szerkezet, illetve a táj- és területhasználat módjának, szabályainak 

megállapítása. (Laczkó, 1988) 

 A kormányzat a célból, hogy a piac által allokált forrásokat újraossza, különböző politikai és 

pénzügyi eszközökkel rendelkezik. Az eszközök eljuttathatók egyénekhez és vállalkozókhoz. Az 

intézkedések egy része országos léptékű, tekintet nélkül a regionális eloszlás léptékére. Más 

intézkedések regionális szempontból tagoltak, differenciáltak. Mindkét intézkedés típus érinti a 

regionális források elosztását, ezért a területi politika részeiként értelmezhetők. (Káposzta, 2001) 

 Az ország különböző területi egységeinek átfogó megnevezésére a térség szó használatos. E 

megnevezés gyűjtőfogalom: a régió, a funkcionális övezetek, a megye, a kistérség és valamennyi, 

településszint feletti területi egység együttes jelölésére szolgál. 
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 A területi fejlődés a területi politika, a tervezés központi fogalma. A területfejlesztési 

tevékenység, az ilyen jellegű beavatkozás egyik célja a pozitív irányú változások – fejlődés – 

elérése. Területi fejlődésen az ország egészére, az ország valamely területére, azon belül a 

településekre jellemző változások értendők. A területi fejlődés magában foglalja az urbanizációt, a 

településfejlődést, ami természetesen nem választható el az általános gazdasági fejlődéstől. 

 Kornai írja le pontosan, hogy a területi folyamatok nagyon sokrétűek és nehezen 

befolyásolhatóak, így a kormányzat nem törekedhet e folyamatok minden részének alakítására, de a 

káros gazdasági és társadalmi kihatások mérséklése érdekében befolyásolást kell gyakorolnia, 

elsősorban a meghatározó területi trendek átfogó irányításával. (Kornai,1989) 

 A területi politika, bár széles körben elfogadott fogalom, jelentését, tartalmát tekintve nem 

született konszenzus. Használják a területi tervezéssel, de a megvalósítással szinonim fogalomként 

is. Általában a területi akciók összességeként fogják fel, de nyilvánvalóan több annál. A területi 

fejlődésre vonatkozó átfogó célokat foglalja magába, a gazdasági, a társadalmi és természeti 

folyamatok, területi célok és prioritások szerinti alakítását. 

 A területi politika a fejlett országokban az államszervezési filozófia és gyakorlat, a 

kormányzati munka szerves, az ágazati politikákkal egyenrangú része. Korábban elsősorban 

kormányzati szintű politikát jelentett Nyugat-Európában is. Ma már az önálló helyi és regionális 

érdekek elismerésével, valamint a kormányzattól függően autonóm döntéshozó testületek 

megjelenésével létezik helyi és regionális szintű területi politika is. Magyarországon az utóbbi még 

nem általános, de szükségesnek tekinthető. Létezik nemzetközi léptékű, a régiók közötti viszonyt 

befolyásoló (pl. európai léptékű) területi politika is. 

 Az iménti gondolatmenetet folytatva tehát, a területi politikának a regionális politika része 

kell, hogy legyen. Sajnos a hazai szakirodalomban ezek a fogalmak sokszor szinonim 

kifejezésekként kerültek meghatározásra és néha a szakfordítás hiányosságaira utalnak. Ahogy 

Berey is írja, a regionális politika általános célja a társadalom és gazdaság térbeli viszonyainak 

befolyásolásával a társadalmi újratermelés hatékonyságának, az életszínvonalnak és az 

életminőségnek javítása (Berey, 1997). Mely teljességgel elfogadható, azzal a kiegészítéssel, hogy 

ez a területi politikára is igaz és így minden területi egységre vonatkozó politikára is. 

 Összefoglalva elmondható, hogy területi politikán valamely térbeli egység – ország vagy 

annak része – fejlődése fő irányainak, stratégiai céljainak és a megvalósítást elősegítő legfontosabb 

eszközöknek általában hosszabb időtávra szóló politikai, illetve kormányzati szinten elfogadott és 

deklarált összefoglalása értendő. 

 

A területfejlesztés és rendezés céljai, elvei, feladatai az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 

1. Az ország valamennyi térségében a fejlődés elősegítése (mely fejlődés 

meghatározására meglátásom szerint még hosszú ideig generál majd szakmai 

vitákat), a társadalmi, környezeti és gazdasági érdekek összehangolásával az egyes 

térségekben az életminőség és a gazdálkodás feltételeinek javítása; 

2. Az önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében a kedvezőtlen területi 

különbségek és folyamatok mérséklése; 

3. A regionális és helyi közösségek kezdeményezéseinek ösztönzése, összehangolása az 

országos célkitűzésekkel. 

  

Az első – valamennyi térségre érvényes – átfogó célkitűzés feltételezi a hosszú távú szempontok 

érvényesítését. A második – a hátrányos helyzetű térségeket preferáló törekvés – térségi prioritást 

jelöl ki. A harmadik cél az önerős fejlesztési stratégiák megvalósítása, az alulról építkezés elvének 

felel meg. A területfejlesztési politika alapja a hosszú távú, a környezet egyensúlyát biztosító 

fejlesztési koncepció, valamint területfejlesztési stratégia. 

 A területfejlesztési stratégia nem alapulhat kizárólag az állami szféra hatáskörébe tartozó 

intézmények működtetésén: figyelembe kell vennie az autonóm önkormányzati szféra és a 

piacgazdaságban csak közvetve befolyásolható vállalkozási szféra mozgástörvényeit. A fejlesztési 
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stratégia reális eszközrendszere magában foglalja a jogi szabályozás, az intézményrendszer, a 

pénzügyi szabályozás, a területi tervezés, az ágazati és területi koordináció kereteinek működtetését. 

 Fontosnak tartjuk és egyetértünk Horváth megállapításával, mely szerint „a 

piacgazdaságokban a területi politika elemei hosszú, szerves fejlődés eredményeként alakultak ki, 

és gazdaságpolitikai korszakonként eltérő hangsúlyt kaptak. Változott az állami befolyásolás 

formája és eszköztára. Ma már egyértelműen kirajzolódnak a decentralizált, sokszereplős területi 

politika körvonalai,” melyhez azonban hozzá kell még tenni, hogy hosszú még az út odáig míg ez 

egy jól működő rendszerré fejlődik hazánkban (Horváth, 1993). 

 A területi politika nem jelent szükségképpen kizárólag elmaradott térségekre, perifériákra 

irányuló fejlesztési politikát, bár kétségtelenül ebben az értelemben használják a leggyakrabban, de 

újabban kiterjed a központi és fejlett régiókra is. A beavatkozás két irányának, a hátrányos helyzetű 

térségek pozitív megkülönböztetésének és a fejlett térségek innovációja elősegítésének egyidejűleg 

kell megjelennie a kormányzati munka egészében. 

 

 

1.3.1. A területi fejlődést befolyásoló tényezők 

 

 A területi folyamatok vizsgálata során a Perczel-Vécsei „páros” helyesen mutat rá, hogy „a 

területi folyamatokat elsősorban a reálszféra mozgásiránya, a gazdaság és társadalom autonóm 

szereplői határozzák meg. A regionális fejlődést számos tényező befolyásolja, ezek közül a területi 

politika az egyik. Hatékonyságát rendszerint befolyásolják a fogadó régiók strukturális tényezői, és 

az egyébként is érvényesülő általános tendenciák.” (Perczel-Vécsei, 1977) 

 E mellett kutatásaink alapján egyet kell még értenünk Horváth gondolataival, miszerint „a 

piacgazdaságokban a regionális fejlődést befolyásoló tényezők közül a magánszektorban 

érvényesülő hatások a legfontosabbak. A legtöbb országban a privát gazdasági szektor, - legalábbis 

ami a foglalkoztatást és a hozzáadott értéket illeti- fontosabb szerepet tölt be, mint az állami. A 

magánszektor működésére, így annak regionális hatásaira is általában csak indirekt hatással lehet a 

gazdaságpolitika.” (Horváth, 1985) 

 A területi politika érvényesülését törvények, rendelkezések, jogi normák garantálják. A 

magas szintű jogszabályok – gyakran ezek egész sorozata – az állami beavatkozás céljait, a 

területfejlesztésben résztvevő szereplők munkamegosztását, az érdekegyeztetés szervezeti 

mechanizmusát és a területfejlesztés eszközeit (pénzügyi forrásait) szabályozzák. A regionális 

fejlődést befolyásoló – közvetlenül nem regionális politikának minősíthető – tényezők közül az 

iparfejlesztési politikát és az agrárpolitikát kell kiemelni. 

 A területi politikával, tervekkel, programokkal foglalkozó, főként alkalmazott kutatások 

kiemelik a központi kormányzat lehetséges szerepét, a kormányzati programok feladatait. Ez 

természetes is, hiszen e munkák megrendelője rendszerint maga az államigazgatás vagy annak 

valamelyik ágazata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy magában a folyamatban is ilyen jelentős 

szereplő a központi kormányzat. A regionális fejlődést befolyásoló legfontosabb döntések 

számottevő része a helyi, mikroökonómiai szférában születik. (Elég arra gondolni, hogy a 

lakásépítés, a lakásokhoz kapcsolódó települési infrastruktúra fejlesztése vagy a mezőgazdasági 

kistermelés milyen nagy hányada folyik a háztartások keretében). A kormányzati szférán belül is 

megnő a helyi kormányzat szerepe. 

 A központi kormányzat tevékenysége, amelyet területpolitikának szoktunk nevezni, a nem 

kormányzati tényezők befolyásolására törekszik. 

 

 

 

 

1.4. Tervezési, programozási alapfogalmak 
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 Ebben a fejezetrészben a tervezéshez és a programozáshoz kapcsolódó fontosnak ítélt 

fogalmak rövid értelmezését végezzük el. 

 A különböző felfogások közül talán a legnagyobb hatást az alábbi meghatározás gyakorolta 

munkánkra, mellyel teljesen tudunk azonosulni, csak annyiban kiegészítve, hogy a tervezés célja a 

társadalmi jólét biztosítása és a közösségek boldogulásának az elősegítése a legfontosabb, 

természetesen ez csak nagyon összetett folyamat eredménye lehet, ami a gyakorlatban a célok nem 

pontos, vagy nem az ott élők érdekeit figyelembevevő felületes megfogalmazásánál feneklik meg. 

 „A tervezés nem egyéb, mint szellemi felkészülés a cselekvésre. A gondolat birodalmában 

kell elképzelni és kipróbálni, mielőtt megvalósulhatna a fizikai világban. A terv nemcsak utópikus 

vázlat, hanem egyszersmind meghatározza a végrehajtás folyamatát is. A céloknak és eszközöknek 

egymásból kell következniük, egyetlen szerves koncepciót kell alkotniuk. (…) Az ilyen jellegű 

tervezés a fizikai, társadalmi, gazdasági, szellemi és egyéb tényezők összehangolására törekszik egy 

gazdasági, politikai vagy technikai célkitűzés valóra váltása céljából.” Artur Glikson angol építész 

foglalja össze ekképpen a területi tervezés lényegét (Glikson, 1979). 

 A tervezés tehát olyan komplex folyamattervezés, amely a gazdaságra és a társadalomra 

vonatkozik, és alapvető sajátossága a térbeli dimenzió. A tervezéssel és programozással kapcsolatos 

alapfogalmak megismerése és tisztázása nélkülözhetetlen az egész tervezési folyamat megértéséhez 

és műveléséhez. Ezért sorra veszem őket, így az egymáshoz való viszonyuk is könnyebben 

érzékelhető. 

 

1. Területi politika: bár széles körben elfogadott fogalom, jelentését, tartalmát tekintve nem 

született konszenzus. Használják a területi tervezéssel, de a megvalósítással szinonim 

kifejezésként is. Általában a területi akciók összességeként fogják fel, de nyilvánvalóan több 

annál, a területi fejlődésre vonatkozó átfogó célokat foglalják magukban, a gazdasági, 

társadalmi és természeti folyamatok, területi célok és prioritások szerint alakítják (Laczkó, 

1992). 

2. Regionális fejlődés: számos tényező befolyásolja, ezek egy részére (mint a politikai 

faktorokra) a központi és helyi hatóságok is befolyással lehetnek, más tényezőkre azonban 

(mint pl. a gazdasági ciklusokra) nem. Vannak olyan tényezők is, amelyeket 

endogéntényezőknek nevezünk (az adott politikai jellemzők, a közösség strukturális 

faktorai) (Nemes, 1993).   

3. Területfejlesztési koncepció: a jövőre vonatkozó elgondolás, a célok és a lehetséges 

alternatívák megfogalmazása, a választás lehetőségeinek felvázolása, a döntés-előkészítés 

lényeges eleme (Berey, 1997). 

4. Területfejlesztési program: egy adott térség komplex középtávú fejlesztésének 

megalapozására szolgál. Ennek érdekében meghatározza 

 a problémákat és adottságokat; 

 a fejlesztési célokat; 

 a követendő stratégiát; 

 biztosítja a végrehajtás szervezeti, pénzügyi feltételeit; 

 létrehozza a program ellenőrzési mechanizmusát. 

5. Területfejlesztési stratégia: az alternatívák közötti döntést, a célok elérésére vonatkozó 

tervezetet, a megvalósítás elemeinek és eszközeinek meghatározását foglalja magában. 

6. Területi terv: a célok megvalósításának, a folyamatok irányításának eszköze. A terv a 

legkülönbözőbb célokat szolgáló cselekvési modell, következésképpen a területfejlesztés 

legkülönbözőbb szintjeire és alkotóelemeire vonatkoztatható (Faragó, 1997). 

A területi és a regionális tervezés – a térhez és a régióhoz hasonlóan - gyakran 

szinonimaként használt fogalom, de meggyőződésem szerint a két kifejezést nem célszerű 

egybemosni, (ami már épp elégszer megtörtént a kérdéskörrel foglalkozók körében)
4
   

                                                 
4
 Egy közismert példát kölcsönözve: Minden regionális tervezés területi tervezés, de nem minden területi tervezés 

regionális tervezés. Ez a kapcsolat a vidékfejlesztés és a területfejlesztés viszonylatában is egyértelmű számomra.  
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7. Területi tervezés: a különböző területi szintekben kialakítandó területi fejlődés 

befolyásolásának eszköze, mely tudatos és többlépcsős, jól strukturált tervezési folyamatban 

testesül meg, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, társadalmi megelégedés 

növelése érdekében. 

8. Regionális tervezés: a területi tervezés része, a regionális szintek (emlékezzünk vissza 

Nemes Nagy térszerkezeti felosztásánál tárgyalt elméletekre) fejlődését befolyásoló eszköz, 

mely tudatos és jól strukturált tervezési folyamatban testesül meg, igazítva az aktuális 

területi szint sajátosságaihoz, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, társadalmi 

megelégedés növelése érdekében. 

 

Jelen fejezetben a tervezés fontosságával ismerkedhettünk meg. Szó esett a terület- és 

vidékfejlesztéshez kapcsolódó fontosabb fogalmakról, valamint a tervezéshez mint folyamathoz 

nélkülözhetetlen definíciókat is tisztáztuk. Mindezek célrendszerére is fény derült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

 

1. Sorolja fel miért fontosak a vidéki területek Heilig szerint! 

2. Sorolja fel a vidékfejlesztésre ható tényezőket! 

3. Fogalmazza meg egy mondatban mi a vidékfejlesztés fő feladata! 

4. Mit jelent a területi tervezés? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

 

1) Ön szerint mik a városi és vidéki területek közötti különbségek? 

2) Hogyan fogalmazná meg saját szavaival a tervezés lényegét? 
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2. Helyzetfeltárás és stratégia  

 

 
 A második és harmadik fejezetben megismerkedünk a térségi tervezés három fő szakaszával. 

Ebben a fejezetben a helyzetfeltárás és a stratégia kialakításáról lesz szó, majd ezt követően a 

harmadik fejezet témája az operatív programozás lesz. Ez a három szakasz egymásra épülő 

folyamatok összessége, tehát a külön-külön történő értelmezésük torz képet adhat a tervezés miért 

és hogyanjairól. A tervezési folyamat lépései tartalmazzák a felhasználható módszereket is, 

melyekről a jegyzet későbbi fejezeteiben lesz részletesebben szó.   

 Egy gazdasági-társadalmi program sokcélú. Célja olyan gazdasági, illetve társadalmi 

átalakítások végrehajtása, amelyek az egész térségre kihatnak. Ennek elérése céljából olyan 

integrált stratégiát szükséges használni, amely különböző csoportokra (vállalkozások, 

alkalmazottak, munkanélküliek, közösségek, stb.) irányul. Átfogó hatást kell elérni a különféle 

célokra irányuló sokféle speciális hatás megfelelő kombinációja révén. Épp ezért a területi tervezés 

célját (a lehető legtöbb jót a lehető legtöbb ember számára) csak jól strukturált tervezési 

folyamaton keresztül, a megfelelő módszerek használatával lehetséges elérni illetve közelíteni, 

mivel utópisztikus ötlet azt állítani, hogy az elérhető, de törekednünk kell rá.  

 

2.1. A helyzetfeltárás és stratégia helye a tervezésben 

 

 A térségi tervezés klasszikusan három fő szakaszból áll, (2.1. táblázat) Helyzetfeltárás, 

Stratégia kialakítása, Operatív programozás, ezen tervezési szakaszok természetes több lépésből 

állnak össze, melyet az alábbi táblázat tartalmaz: 

 

2.1. táblázat: A tervezési folyamat főbb szakaszai 

 

 

Helyzetfeltárás 

A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése 

A környezet értékelése 

A térség adottságainak értékelése 

A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata  

 

Stratégia kialakítása 

Stratégiai célok kitűzése 

A fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének kidolgozása 

Hatásvizsgálatok 

 

Operatív programozás 

Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre 

Megvalósítás 

Monitoring 
Forrás: (TÓTH, 2005) 

 

 A tervezés általános értelmezése – nevezetesen, hogy az valamilyen kívánatosnak tartott 

jövőbeli állapot felvázolását, valamint az annak elérését lehetővé tevő út (utak) és feltételek 

(eszközök) meghatározását jelenti – ma is elfogadható. A problémát mindig az okozta, ha a tervezés 

eredményeként elkészült és gyakran túlzottan részletes tervhez mereven, mint egy 

megmásíthatatlan cselekvési programhoz ragaszkodtunk. Ez eredményezte, pl. a tervgazdálkodási 

rendszer torzulásait, hibáit is. Ilyen értelmű tervezésre egy változó gazdaságban valóban nincs 

szükség. 

 Más értelemben viszont nem lebecsülendő a tervezés jelentősége napjainkban. Ennek 

elfogadása azonban szemléletváltást igényel. A tervezés célja ugyanis nem egy végleges cselekvési 

program kidolgozása, hanem – lehetőség szerint minél több “mi lenne, ha” jellegű vizsgálat 

eredményéből kiindulva, a korábbi elképzeléseket mindig újratervezve – folyamatos alkalmazkodás 

a gazdasági környezet változásaihoz.  
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 A tervezési folyamat lépéseihez fontos használható főbb eszközök illesztése, természetesen 

a teljesség igénye nélkül, mivel ezen eszközök tárháza talán kimeríthetetlen és folyamatosan 

bővülő. A következőkben ezt a folyamatot nézzük meg részletesen. 

 

 

2.2. A helyzetfeltárás lépései 

 

 A tervezés három szakaszát az alább felsorolt lépések segítségével tudjuk meghatározni. 

Mint már említettem a lépések kapcsán felhasználható módszerek kifejtése a későbbi fejezetek 

témája lesz. 

Az említett lépéseket a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

 

 

2.2.1. A Területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése 

 

 A térségben élők, idelátogatók elvárásai 

 Önkormányzati és kistérségi településszövetségek elvárásai 

 Vállalkozók és ezeket tömörítő szervezetek igényei 

 Civilszervezeti igények 

 Ahhoz, hogy adott területi egységen elő tudjuk segíteni az érintettek boldogulását, 

szükséges, hogy ismerjük azokat az igényeket, szükségleteket, melyeket azok meg tudnak, vagy 

esetleg meg sem tudnak fogalmazni, vagy már megfogalmaztak. Ide tartoznak a térségben élők, 

idelátogatók elvárásai, mivel nem csak a közvetlen helyi igényekre szükséges odafigyelni fontos 

lehetet az időleges elvárásoknak való megfelelés, mind a turizmus gazdaságélénkítő hatásai, mind 

az időszakos zsúfoltságokat is kezelni tudó élhető környezet biztosítása érdekében. Roppant 

lényegesek a különböző szervezeteknél megtalálható információk is, mert általában aggregált és 

rendszerezett adatokhoz, véleményekhez juthatunk, amellett, hogy ezen szerveztek részei lesznek 

majd az elkészült terveket elfogadó, bíráló, estlegesen ellenző rendszereknek (Tóth et al., 2007).   

 Tehát ezen igényeket, elvárásokat kell, kellene kideríteni. Természetesen ez alapesetben 

minden egyes személlyel, szervezettel való kontaktus létesítésén keresztül valósulhatna meg, de ez 

roppant idő- és költségigényes módszer, ezért olyan pontokon keresztül kell információt szerezni, 

ahol azok nagy mennyiségben és megfelelő minőségben állnak/állhatnak rendelkezésre. 

 

 

2.2.2. A tágabb környezet értékelése 

 

a) Globális környezet értékelése, tendenciák felvázolása 

 Regionális fejlődés térségi meghatározottsága, térségi hatásai 

 Világgazdaság főbb tendenciái, változások várható hatásai 

 A térség domináns gazdasági szektorainak nemzetközi fejlődési irányai 

  

b) Nemzetgazdasági környezet értékelése, tendenciák felvázolása 

 Nemzetgazdasági és ágazati tendenciák 

 Közigazgatási és intézményfejlesztési tendenciák 

  

c) Területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerének értékelése 

 Térségfejlesztés forrásainak értékelése 

 Térségfejlesztés intézményrendszerének értékelése 

 Térségfejlesztés hatékonyságának értékelése 
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d) Térséget érintő fejlesztési koncepciók értékelése (Pl. OTK térségi irányai és 

eredményei) 

. 

 

 Látható volt, hogy a környezet értékelése során négy különböző dimenzió mentén kell a 

vizsgálatainkat elvégezni, természetesen nem mindegy, hogy mely területi szinten tervezünk. A 

szinttől függően az egyes dimenziók jelentősége változhat, de ez általános szabályként is 

megfogalmazható a tervezési folyamat lépéseire vonatkozóan. A környezeti dimenziók és azok 

tartalmi elemeinek elemzésekor a múlt és a jelen vizsgálatával szeretnénk a jövő tendenciáit 

meghatározni, mivel a jövőbeni eseményekre, bekövetkező változásokra illeszkedő és 

megvalósítható terveket szándékozunk kidolgozni. Ezért meg kell ismernünk a globális, és a 

nemzetgazdasági környezetet, azok működését és a működésben várhatóan bekövetkező 

változásokat, fő tendenciákat. Különösen fontos ez a térség domináns gazdasági ágaival 

kapcsolatosan, mivel azok működésére nagy hatást gyakorolhatnak a nemzeti vagy világpiaci 

változások, potenciális versenytársak stb. Az sem elhanyagolható, hogy milyen közigazgatási 

viszonyok között lehet a változásokat generálni, tervezést véghezvinni, egyáltalán mennyire 

vállalkozóbarát, rugalmas vagy bürokratikus az intézményrendszer általában, vagy speciálisan a 

területfejlesztéshez kapcsolódva. A település- és területfejlesztés intézményrendszere, 

forrásfelhasználása hatékonyan működött, működik-e, melyek a legveszélyesebb problémák, 

folyamatok és ezek hol gyökereznek? 

 A térség jövőjét nagyban befolyásolhatják a vonatkozó fejlesztési koncepciók, ezért 

megkerülhetetlen a tartalmi ismeretük, már csak a fejlesztésekhez kapcsolódó hatékony 

forrásallokáció (köznapiasan fogalmazva pénzszerzés) okán is. Tehát meg kell vizsgálnunk, melyek 

azok a célok, elképzelések, melyek „felsőbb” területi szinten fogalmazódnak meg, így preferálhatók 

vagy kötelező érvényűek számunkra (Tóth et al., 2007).  

 

 

2.2.3. A térség adottságainak értékelése 

 

 Társadalmi környezet, humán erőforrások  

 Gazdasági bázis  

 Környezet adottságai  

 Infrastruktúra, a térség intézményi felszereltsége  

 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése 

 Vallási, etnikai megoszlás 

 Migráció 

 Képzettség szintje 

 Születéskor várható élettartam 

 Egy főre jutó értékek 

 

  

A térség adottságainak értékelése több tématerületet is magában foglal, mint a fentiekben 

látható, szerves részét képezi a társadalmi környezet, humán erőforrás vizsgálata, tekintettel a 

demográfiai szerkezetre és annak várható változásaira, pl. nem mindegy, hogy a munkavégzésben 

aktív korosztály, akik a gazdasági potenciál alapját adják, milyen arányt képviselnek és ez milyen 

jövőbeni tendenciákat jelez előre. Tehát a vizsgálat vonatkozó témakörei, többek között a 

társadalmi szervezetek, kulturális adottságok, értékek, területi identitás, demográfiai szerkezet és 

prognózis, foglalkoztatási viszonyok, humán kapacitás, intézmény hálózatok témaköreire terjed ki. 

 A gazdasági bázis vizsgálatakor, mely a területi jövedelemteremtés alapja, fontos érinteni a 

főbb gazdasági ágazatokat, azok fejlődési irányait, a gazdaság belső és külső kapcsolatait, 
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infrastruktúra állapotát. Célszerű elvégezni a telepítési tényezők, a térség innovációs potenciáljának 

és a gazdaság versenyképességének az értékelését. 

 A környezeti adottságok elemzésekor érdemes a természeti adottságokat, a környezet, 

természet minőségét és az alakítást befolyásoló tényezőket áttekinteni, mivel ezek gyengébb 

minősége megoldatlan problémákat hordoz magában, ellenkező esetben pl. a turizmus vagy a 

rekreáció tekintetében hasznosítható. 

 A területi adottságok értékelése során, az infrastrukturális és térségi intézményi 

felszereltséget is figyelembe kell vennünk, tekintettel a lakosság egészségügyi, szociális, oktatási, 

kulturális, lakás, szabadidős, sport, kereskedelmi, szolgáltató és igazgatási intézményekkel való 

ellátottságára. 

 Végezetül, de nem utolsó sorban a településhálózat és a kohéziós kapcsolatok értékelésére 

kerül sor, mely azért is fontos, mivel a várható fejlesztéseket nem mindegy, hogy milyen környező 

települési érdekek, viszonyok gátolják vagy segítik. Amennyiben problémák vannak ezen a 

területen érdemes lépéseket tenni azért, hogy tudjunk előrelépni a közös cél vagy célok elérése 

érdekében. 

 

 

2.2.4.  A térség adottságainak és az igényeknek dinamikus vizsgálata 

 

 Külső környezeti feltételek SWOT elemzése 

 A térségi adottságok SWOT elemzése 

 A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak és a lehetőségek egyeztetése 

  

Ha visszaemlékezünk az első lépésre, ahol feltérképeztük az igényeket, valamint az előző 

lépésben az adottságokra, úgy mostanra elegendő ismerettel rendelkezünk ahhoz, hogy megnézzük, 

az elvárások, igények milyen mértékű kielégítését teszik lehetővé a terület  adottságai.  

 A véleményalkotás során figyelnünk kell arra, hogy dinamikus vizsgálatot végezzünk, tehát 

a részelemek, tényezők egymást befolyásoló hatásait is vegyük figyelembe. Jó esélyt nyújt erre a 

SWOT elemzés, mely strukturált csoportmódszerként nagyságrendileg eredményesebb, mintha 

egyénileg végeznénk. (Meggyőződésem szerint mind a területi tervezés, mind a projekttervezés 

csapatmunkaként végezhető csak el.)  

 

 

 

2.3. A stratégia lépései 

 

 

2.3.1. Stratégiai célok kitűzése 

 

 Az aktuális térségi területfejlesztési koncepció fő céljai, irányai 

 Célhierarchia, célpiramis, részcélok közötti kapcsolat, megvalósulásuk tervezett időrendi üteme 

  

Többször megemlítettük már, hogy a stratégiai szemlélet érvényesítése nélkülözhetetlen a 

tervek megalapozottsága és megvalósíthatósága szempontjából, a lényeges elemeket kiemelve, 

értelmezzük a kapcsolódó fogalmakat. A stratégia görög eredetű szó és kezdetben csak a katonai 

területeken használták. A hadtudományok legfontosabb részének, a harcművészetnek volt az alkotó 

eleme. A stratégia „a háború céljainak megfelelően meghatározza a háborúban alkalmazott erőket 

és eszközöket, a harc célját, a cél elérésének módjait, összehangolja a különböző fegyvernemek 

tevékenységét.” (Új Magyar Lexikon, 1962.). A szó jelentéstartalma alapján nem lehet meglepő 

számunkra, hogy a stratégia szó használatára a gazdasági élet területén is sor került, és napjainkban 

a stratégiai gondolkodás a vállalati magatartás egyik meghatározó elemévé vált. 
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 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). 

 

 Eddig feltártuk a területi egység problémáit, megfogalmaztuk az elérendő célokat. A 

továbbiakban arra lesz szükségünk, hogy megfogalmazzuk és végrehajtsuk a terület stratégiáját, 

benne a megvalósítani kívánt intézkedéseket, az elérendő célokat.  

  

Ahhoz, hogy eligazodjunk a különböző fejlesztési elképzelések, célok sűrűjében, ezek egymáshoz 

való viszonyát is tisztáznunk kell, kitérve arra, melyek azok, amik mindenkit és melyek azok, amik 

csak egyes csoportokat érintenek. Ekkor alakítjuk ki a célhierarchiát, a célpiramist, ami a részcélok 

közötti kapcsolatra, valamint a megvalósulásuk tervezett időrendi ütemezésére is utal. 

  

A célstruktúra kialakításánál lehet rendező elv például: a működési területe; azaz, hogy a projekt 

ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, regionális, vagy kistérségi célokat határoz meg. Rendező elv 

lehetne a funkcionalitás is, ami a termelési, non-profit vagy szolgáltatási értelmezését jelentené. 

Nyilvánvaló kell, hogy legyen, a csoportosítás nem lehet öncélú és hangsúlyozni kell – amit 

egyébként a fenti csoportosítás is alátámaszt -, hogy a célok egy hierarchikus rendszert alkotnak, 

illetve alkothatnak. Ebből következik, hogy a célok hierarchiája a projektek hierarchiáját is 

meghatározza. Egy adott cél megfogalmazása például a szakpolitika szintjén csak akkor lesz 

elérhető, ha annak érdekében a céloknak megfelelő tevékenységtartalmú projektek illetve 

programok kerülnek megvalósításra.  

 

 Ha a területi politika szintjén megfogalmazott cél a régió versenyképességének növelése, az 

ehhez vezető út, csak akkor lehet eredményes, ha sikerül elérni a regionális termelés szerkezetének 

átalakítását, ami szintén értelmezhető a szakpolitika egyik céljaként – a cél hierarchia 

szempontjából – egy részcélként. A termelési szerkezet átalakítása további célok elérését feltételezi, 

például a megújuló és tiszta energiák jelenleginél nagyobb arányú felhasználását, ennek elérése 

viszont további feltételek kialakítását, meglétét feltételezi, például szélerőmű(vek) létesítését. Újabb 

célként fogalmazható tehát meg, hogy ilyen üzemek létesüljenek. A szélerőmű, egy beruházási 

projekt eredményeként jöhet létre. Eljutottunk tehát egy konkrét projekt szintjéig. Eddigi, 

kapcsolódó szakmai ismereteinkre is alapozva, könnyen belátható, hogy egy erőmű létesítése 

rendelkezik azokkal a sajátosságokkal, amelyeket egy projektre megfogalmaztunk. A létesítés tehát 

egy beruházási projekt, amely azt a célt szolgálja, hogy áramot tudjunk előállítani. A beruházás 

megvalósítása hozzájárul ahhoz a célhoz, hogy növeljük a megújuló energiák felhasználásának 

arányát. Ezen kritériumoknak a naperőmű is megfelel, melynek működtetése során keletkező meleg 

víz hasznosítása üvegházi kertészeti kultúrák termesztéséhez, szerepet játszik a 

termesztéstechnológiák korszerűsítésében és a termelési szerkezet átalakításában is. A különböző 

tartalmú és szintű célok elérése, és azok együttes hatásának eredményeként valósulhat csak meg a 

termelési szerkezet megváltoztatása, a mezőgazdaság jövedelemtermelő képességének növelése.  

 A fenti gondolatmenet alapján megállapítható, hogy a célhierarchia – ennek szerepére, 

pontosabb definiálására a logikai keretmátrix tárgyalásánál kerül sor – különböző egymásra épülő 

célok rendszerét jelenti. Ezeket a célokat – csak a leírt példát alapul véve – csoportosítni, 

rangsorolni tudjuk.  

A hozott példa alapján megfogalmazott célok hierarchiáját a 2.1. ábra szerint foglalhatjuk 

össze.   
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2.1. ábra: A célok hierarchiája a feladat alapján 

Forrás: Saját forrás 

 

 A célhierarchia vázolt struktúráját tekintsük első olyan próbálkozásunknak, amely az 

elméleti ismeretanyag gyakorlati felhasználásának képességét méri, azaz az elvárt kompetenciáknak 

való megfelelés első lépcsőfokának. 

  

 

2.3.2. A fejlesztés lehetséges modelljének, forgatókönyvének kidolgozása 

 

 Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk strukturálni az elvégzendő feladatokat, mindent időben 

végezzünk el, a fejlesztés lehetséges forgatókönyvét is szükséges összeállítanunk. Az elérendő 

célok, az elvégzendő feladatok mind, mind hatással vannak egymásra, lényeges kérdés hogy a 

szükséges erőforrások mindig időben, megfelelő mennyiségben és minőségben álljanak 

rendelkezésre, rendszerben kell tehát gondolkoznunk és a rendszer elemei közti összefüggéseket is 

ismernünk kell csak így tudunk egy hatékony forgatókönyvet összeállítani. 

 A társadalom és a szakmai szervezetek aktív részvételével és összefogásával olyan 

összehangolt fejlesztési programokat célszerű készíteni, amelyek elősegítik a térség fejlesztési 

céljainak megvalósítását, olyan beruházásokat alapoznak meg, amelyek javítják a térség gazdasági 

és települési infrastruktúráját, a természeti és települési környezet átfogó javítását.  

 A kialakítandó forgatókönyvek tartalmának, vázlatos leírására lehet olvasni példákat az 

alábbiakban. 

 

A spontán fejlődés forgatókönyve 

A jelenlegi tendenciák folytatódnak, 

Elsősorban a rövidtávú fejlesztéspolitika az uralkodó, 

A fejlesztések az igényeket követik, 

A szűk keresztmetszetek kampányszerű oldása történik 

 

Projekt vezérelt forgatókönyv 

„Vannak lehetőségek, használjuk ki, pályázzunk” 

Vállalkozók, önkormányzatok, egyéb szervezetek beruházásokkal próbálnak mennyiségi, 

minőségi fejlesztéseket indukálni. 

FŐ CÉL 

Specifikus cél 

Szélerőmű létesítése 

Megújuló és tiszta energiák arányának növelése 

A régió termelési szerkezetének átalakítása 

A RÉGIÓ VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE 

Rész célok 

Közvetlen célok 

Technológiák korszerűsítése 

Naperőművek létesítése 

Üvegházi kertészeti termékek termelése stb. 
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A fejlesztések szétaprózottak, nem elég hatékonyak. 

 

A fenntartható fejlesztés forgatókönyve (stratégiai forgatókönyv) 

Csak tudatos, hosszú távú, összehangolt fejlesztéssel érhető el. 

A helyi erőforrásokra, térségi sajátosságokra épülő belső kohézió erősítése 

A térséget érintő külső energiák hasznosítása 

Egy belső fejlesztési spirál kialakítása 

 

Mindegyik forgatókönyv beteljesedésének vagy egyéb forgatókönyvek kidolgozásának van 

eshetősége, természetesen nagyságrendileg nagyobb részletezettséggel mint a példákban, de a 

térségek adottságai alapján célszerű a forgatókönyv típust kiválasztani és az alapján dolgozzuk ki a 

fejlesztési koncepciót. 

Felhasználtahó módszerek: brain storming módszer, collective notebook (CNB) eljárás, 

Rohrbach-féle 635-ös módszer, METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, SWOT analízis, 

társadalmi elszámolási mátrix, LINE modell. 

 

 

2.3.3. Hatásvizsgálatok 

 

Javaslat a fejlesztési hatások mérésére, várható környezeti, gazdasági változások és társadalmi 

reakciók 

 A hatásvizsgálatok jelentőségét sokan és sokszor elfelejtik, bár elvégzésükkel rengeteg 

felesleges költségtől szabadulhatunk meg. A hatásvizsgálat feladata a programok, projektek 

várható következményeinek bemutatása, elemzése. Ennek segítségével megalapozottabbá válik a 

tervezésben a programok, kulcsprojektek előkészítési és kiválasztási folyamata. 

A hatásvizsgálat segítségével: 

1. Felismerjük a programok által okozott legfontosabb gazdasági, társadalmi és 

természeti változásokat. 

2. Megvizsgáljuk, hogy a változások és hatások hogyan épülnek egymásra logikailag, 

kiválasztjuk a legjelentősebbeket. 

3.  A változásokat mérhetővé tesszük. 

4. A hatásokat megfelelően értelmezzük, majd megfelelő információkat biztosítunk a 

társadalom tagjai számára a program várható hatásairól. 

A munka további támogatást ad, hogy: 

1. Megtervezzük azokat a lépéseket, amely a programok várhatóan előnyös hatásait 

növelik, illetve azokat, amelyek a várható kockázatokat és károkat csökkentik. 

2. Igyekezzünk minél jobban kihasználni mindazokat a változásokat, amelyek a 

programoknak köszönhetőek. 

 A hatásvizsgálat fókuszában a gazdasági, a társadalmi, a természeti-környezeti, valamint a 

területi hatások állnak, figyelembe véve ezek egymásra-hatásait és visszacsatolásait, továbbá ezek 

időbeli alakulását. 

 

Gazdasági hatásokon értjük azokat a hatásokat, amelyek jellemzően befolyásolják: 

 a gazdasági növekedést és a növekedési potenciált, 

 az árak alakulását, 

 az önkormányzati és állami költségvetést, 

 a foglalkoztatást és a humán erőforrás beruházásokat (oktatás, képzés), 

 az innovációt, 

 nemzetközi és a hazai piaci versenyt és versenyképességet, 

 valamint a háztartások és a vállalatok magatartását. 
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A társadalmi hatások jellemzően a következő területeken jelentkezhetnek: 

 társadalmi kohézió, esélyegyenlőség és emberi jogok 

 foglalkoztatottság minősége 

 egészségi állapot és közegészségügy 

 szociális ellátás és védelem 

 fogyasztói érdekek 

 oktatás 

 társadalmi tőke és a közösségi élettér 

 kultúra 

 biztonság 

 kormányzás és állampolgári részvétel 

 nemzetközi együttműködések 

 

A természeti-környezeti hatások nézőpontjai: 

 levegő, víz és talajminőség 

 megújuló és nem megújuló erőforrások 

 biodiverzitás, növény és állatvilág, természeti örökség 

 földhasználat 

 hulladéktermelés, elhelyezés és feldolgozás 

 egészségi biztonság 

 környezeti kockázatok 

 energiahasználat 

  

A területi hatások pedig mindezek közös metszetét vizsgálják, a térben elhelyezve – 

centrumok és perifériák viszonylatában. 

 A hatásvizsgálat összegyűjti és egységes logika szerint értelmezi a programok és projektek 

lehetséges hatásait (a hatások közti összefüggéseket, a hatások mögött meghúzódó okokat, 

feltételeket, illetve az egyes beavatkozások konzekvenciáit), valamint egyértelművé teszi a 

beavatkozási alternatívák várható előnyeit és hátrányait. 

 

A hatásvizsgálat támogatja: 

 a programok tervezését: segít egyértelműen tisztázni, hogy az egyes 

beavatkozások/kal 

 Mit akarunk megvalósítani? 

 Mit akarunk megváltoztatni? 

 Azokat milyen módon kívánjuk megvalósítani? 

 Kiket fognak érinteni? 

 Azokat mikor kívánjuk megvalósítani? 

 

 A programozást: Segít az egyes folyamatokban a költségek, a kockázatok 

megosztási döntéseinél, valamint az egyes programelemek egymásra épülését is 

előzetesen meghatározza. 

 

 A végrehajtást: Az intézményrendszerben előzetesen jelzi a felelősségek és 

költségek megoszlását, így megkönnyíti az eljárásrendek, a felelősségvállalások 

szabályait. Egyúttal segíti annak kijelölését, hogy a monitoring rendszer milyen 

folyamatokat figyeljen. 

  

 Ezért nem kerülhető meg, hogy javaslatot tegyünk a fejlesztési hatások mérésére, várható 

környezeti, gazdasági változások és társadalmi reakciók előrejelzésének módjaira. Ne a 
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megvalósítás során derüljön ki az, hogy tévúton járunk és nem a tervezett következményei lesznek 

az elképzeléseinknek. 

  

 Ebben a fejezetben megismerhettük a tervezési folyamat első két szakaszát, a 

helyzetfeltárást és a stratégiaalkotást. Feltártuk azok szakaszait és fény derült azok fontosságára is. 

Megtudhattuk hogy miért fontos a területfejlesztés szereplőinek véleménye, miért szükséges a 

környezet vizsgálata, a térség adottságainak értékelése. Ezekre alapozva sikerült kitűzni a stratégiai 

célokat, és a hozzá kapcsolódó forgatókönyv kidolgozásának lépéseivel is megismerkedhettünk. 

Végül a hatásvizsgálatok fontosságát hangsúlyoztuk, mint nem elhanyagolandó lépést. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Ön szerint igazak-e az alábbi mondatok? 

 A tervezés egy végleges cselekvési program kidolgozása.  

 A stratégiaalkotás egyik lépése a térség adottságainak értékelése 

2. Sorolja fel, mit kell megvizsgálni a térség adottságainak értékelése során! 

3. Fogalmazza meg a stratégia fogalmát! 

4. A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése során elég csupán a térségben élők 

igényeinek feltérképezése? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Alkossa meg a saját településének célhierarchiáját! Milyen fontosabb elemeket tartalmazna? 

2) Fogalmazza meg a hatásvizsgálatok fontosságát! 
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3. Operatív programozás 
 

 Ebben a fejezetben a térségi és területi tervezés utolsó, és talán leglátványosabb szakaszával 

ismerkedhetünk meg. Mint már azt az előző részben említettük, a második és harmadik fejezet 

szorosan kapcsolódik egymáshoz. Együtt alkotják a tervezés vázát. A tervezés folyamán eddig 

elvégeztük a helyzetfeltárást és kialakítottunk azt a stratégiát ami mentén megvalósíthatjuk a 

kitűzött célokat. Fontos lépéseket tettünk meg annak érdekében hogy az operatív programozás kellő 

precizitással megvalósulhasson.  

 

 

3.1. Az operatív programozás helye a tervezésben 

 

A tervezés több egymást követő lépésben elvégzett tényfeltáró, elemző stratégiaformáló 

folyamat, amelyet programozásnak nevezünk. A tervezés előrehaladási fázisától függően 

megkülönböztetjük a stratégiai programozás és az operatív programozás szakaszait (3.1. 

táblázat). Az alábbi táblázat e programozási szakaszok szerint rendszerezi a programkészítéssel 

kapcsolatos legfontosabb feladatokat, fogalmaknak. A prioritások a tervezésben a fejlesztendő 

szakterületek fontosság szerinti meghatározását, rangsorolását jelentik, az intézkedések pedig 

a fejlesztendő szakterületeken a konkrét beavatkozási területeket jelölik. 

 

3.1. táblázat: A tervezés fázisai 

 
Forrás: MKI 

 

Az intézkedés tehát, más szóval egy adott fejlesztendő terület további részletezése, 

konkretizálása, amely keretbe foglalja a fejlesztési feladatokat. Az operatív programokban foglalt 

intézkedésekhez különböző számú projekt megvalósítása kapcsolódik. 

 A tervezési folyamat főbb lépéseit szemléltető ábrán jól elkülöníthető az operatív 

programozás helye a tervezésben. A helyzetfeltárást és a stratégia kialakítását követően javaslatok 

tehetőek a már meglévő intézményrendszerek részére a kitűzött cél elérése érdekében. Ezt követően 

a megvalósítás majd a monitoring következik.   

A 3.1. ábra szemlélteti a projekt strukturált működési logikáját. Láthatjuk, hogy a beérkezett 

információk alapján elkezdődik az elemzés, a lehetőségek feltárása.  
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3.1. ábra: A program/projekt strukturált működési logikája 

Forrás: ttk.prompt.hu 

 

 

3.2. Az operatív programozás lépései 

 

 

3.2.1. Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre  

 

 Pénzügyi erőforrások 

 Nem pénz jellegű eszközök 

 A stratégiaalkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humánerőforrásai 

  

A tervezés során arra is fókuszálnunk kell, hogy az általunk elképzelt jövőbeni célok megvalósítása 

milyen időtávon lehetséges, vagy egyáltalán lehetséges-e, milyen források állnak rendelkezésünkre, 

ezeket a forrásokat milyen módon tudjuk mobilizálni. 

 A területi egységhez kötődő lehetséges erőforrások, melyek alapjai lehetnek a program 

megvalósításnak: 

 

 Emberi erőforrás 

 Infrastruktúra 

 Információ 

 Partnerek 

 Természeti erőforrások 

 Pénzügyi erőforrások 

o kölcsönök (pl,.: bankhitel stb.), de a kölcsönt, vissza kell fizetni 

o saját bevételek (pl.: támogatások saját vagy résztulajdonú vállalkozások 

jövedelme stb.) folyamatos forrást biztosíthat 

o vagyoneladások (pl.: föld, épület, ingóság stb.) csak egyszeri forrást biztosít 
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 A tervek sikeres realizálása szempontjából szükséges megvizsgálnunk, hogy a 

stratégiaalkotás és megvalósítás szervezeti keretei és humán erőforrásai elégségesek, vagy 

egyáltalán alkalmasak-e a várható feladatok sikeres megoldására. Amennyiben a működtetés, 

pályázati aktivitás, projekt készítés és kivitelezés stb. múltbeli tapasztalatai nem nyújtanak garanciát 

a zökkenőmentes realizálásra, valamint a gyakorlati ismeretekből következően a jövőbeli feladatok 

erőforrás igényei túlmutatnak a jelenlegi kereteken, akkor megoldási alternatívákat is ki kell 

dolgozni. 

  

3.2.2. Megvalósítás 

 

 A stratégia kivitelezése, programok tagolása, projektálása 

 A megvalósítás jelen esetben azt jelenti, hogy a stratégia kivitelezése, végső formába öntése 

valósul meg a programok tagolásával, és projektálásával. Tehát adott területi egységre vonatkozóan, 

a stratégiai célrendszer megvalósulását szolgáló projektek kialakítását, kidolgozását tartalmazza 

nem a tervek kivitelezését jelenti. 

 Mint oly sok divatos és általánosan használt nem magyar szót, a projekt kifejezést is nagyon 

gyakran, széleskörűen használjuk, sok esetben anélkül, hogy konkrét tartalmát ismernénk. 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.  

 Egy projekt szakszerű előkészítése, a projektgenerálás különös gondot, gyakorlati 

tapasztalatot és speciális szakértelmet igényel. Amikor egy projektötlet megszületik és ezt követően 

az érdekeltek bevonásával az ötletből kiindulva előbb egy projektcsírát, majd koncepciót, később 

tervet próbálunk kialakítani, akkor számos olyan látszólag egyszerű, gyakorlati kérdés vetődik fel, 

amelyekre nemcsak módszeres, szakszerű és pontos választ kell tudni adnunk, hanem ezeket 

rendszerezetten és strukturáltan írásba is kell foglalnunk (3.2. ábra). Ezen túl az összefüggések 

megértetéséhez gyakran szemléltető ábrák készítésére is szükség van.  
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3.2. ábra: A projekt definiálás során megválaszolandó kérdések 

Forrás: MKI 

 

 Már a projektcsíra, az előzetes definíció elkészítésének szakaszában felmerülnek olyan 

általános kérdések, hogy: miért (célok), mit (eredmények) akarok elérni, mivel (erőforrások) és 

hogyan (tevékenységek, eljárások, szervezetek) tudom, akarom a projektet megvalósítani. További 

konkrét kérdésként vetődik fel, hogy mikor (ütemezés, határidők), mennyiért (költségek) és miből 

(források), valamint kiknek, azaz mely szervezetek, egyének lesznek a projekt kedvezményezettjei, 

az érdekeltek, célcsoportok. Minden esetben bizonyítani kell, mely közösség számára, milyen 

hasznot jelent a támogatás elköltése, felhasználása. Végül, de nem utolsósorban választ kell adni 

arra, hol (mely térségben, településen) kívánjuk a projektet megvalósítani.  

 Ugyanez ismétlődik további részletes kérdések felmerülésével a projektkoncepció 

kialakításnak szakaszában. A meglehetősen rendszertelenül felmerülő kérdések és kapott válaszok 

alapján meg kell tudni, fogalmazni írásban a projektet, azaz el kell készíteni a projektleírását. Az 

ötletek, a csíra, a koncepció elemzése, értékelése, majd a további tervezéshez történő kiválasztása 

során felmerülő kérdések, válaszok, sokrétű, szerteágazó adatok, információk között a 

projektgazdának és a tervezőnek el kell tudni igazodni. A tisztánlátáshoz rendszerben való 

gondolkodás szükséges. 

 A következő fejezetekben ismertetésre kerülő eszközök és módszerek ehhez nyújtanak 

hatékony segítséget. Ami a projekt kulcselemeit (334. ábra) illeti fontos kiemelni a célokat és 

teljesítményeket, az időt, valamint az erőforrásokat. Ezek értelmezéséről röviden annyit, hogy az 

„időt” egyrészt, mint folyamatot másrészt, mint kapacitást kell értelmezni, az „erőforrások” az 
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adott projekt sajátos igényeitől függően sokfélék lehetnek, továbbá a „teljesítmények” kulcsszó, 

azt jelenti, hogy a projektgazda, vagy a projekt tervezője a projekt generálása során köteles a 

projekt különböző teljesítményeit meghatározni, és mérhetővé tenni. 

 

 
3.3. ábra: A projekt elemei 

Forrás: Görög, 1999. 

 

 Csak a projekt fogalmának ismeretéből, a jellemző sajátosságokból is következtetni lehet 

arra, hogy nagyon sokféle projekt létezhet. A projektek csoportosításánál (tipizálásánál) Görög 

(1999) és Gaál-Szabó (2002) kapcsolódó munkáit vesszük alapul, de nem törekszünk a teljességre. 

 A csoportosítás abból a szempontból is jelentőséggel bír, hogy az adott projekthez, illetve 

annak megvalósításához olyan módszereket válasszunk, amelyek a leghatékonyabban szolgálják a 

projekt megvalósítását. A projektcélként definiált eredményt választva a csoportosítás ismérvének, a 

projektek az alábbiak lehetnek: 

 

 A beruházási projektek csoportjába sorolható minden olyan projekt, melynek 

eredményeként – a céllal összhangban – adott termék előállítására, vagy szolgáltatás 

nyújtására alkalmas létesítmény jön létre. Ilyen projektnek tekinthetők például, kerékpárutak 

létesítése, autópályák építése, stb. Fontos sajátossága e projekteknek, hogy a projekt 

eredménye különböző paraméterekkel jól kvantifikálható. 

 

 A kutatási-fejlesztési projektek csoportjába sorolhatók azok a projektek, amelyeknek 

eredményeként; 

 új termék, technológia jön létre, 

 új termék vagy technológia kerül bevezetésre, 

 az új termék eredményeként javul a termék jövedelmezősége, stb. 

Fontos kutatási-fejlesztési projektnek tekinthető például a megújuló energiák felhasználási 

arányának növelését elősegítő technológiai eljárások kidolgozása, ennek megfelelően a bio-

etanol gyártásnál keletkező szeszmoslék felhasználása például a sertéshizlalásban, a 

keletkezett „hulladék hő” hasznosítása az üvegházi kertészeti kultúrák termelésénél, stb. 

 

 A szellemi, szolgáltatási projektekhez azok a projektek tartozhatnak, amelyek egy szervezet 

működési körülményeinek megváltoztatását és működése keretfeltételeinek új minőségét 

 

 

EREDMÉNYEK (TERJEDELEM, MINŐSÉG, KOMPLETTSÉG, MŰKÖDŐKÉPESSÉG STB. 

IDŐTARTAM (HATÁRIDŐ) KÖLTSÉGKERET (ERŐFORRÁSOK) 
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biztosítják, illetve eredményezik. Ezek a projektek tehát egy adott rendszer változtatásával 

kapcsolatosak. Ilyen projekteknek tekinthetők egy adott szervezethez köthető projektek, így 

például; az átalakulást menedzselő projektek, amelyek különböző törvényekkel szabályozott 

keretek között zajlottak le, a minőségszabályozás projektjei, a különböző környezetvédelmi 

projektek, vezetői információs rendszerek kialakítását szolgáló projektek, stb.  

 

A különböző szervezetekhez való kötődés alapján a projektek lehetnek: 

 Mega vagy szuper projektek, amelyek általában nem csak egy gazdálkodó szervezethez 

kötődnek, hanem makro, vagy multinacionális szintűek. Méretük miatt jelentős az 

erőforrásigényük, területi és időbeli kiterjedésük. E csoportba sorolhatók az alábbi 

projektek: az infrastruktúra fejlesztése, különböző nemzeti és nemzetközi rendezvények, 

például az Olimpia, Világ-, vagy Európa Bajnokság a különböző sportágakban, stb. 

 

A projektek kiterjedése szerint meg lehet különböztetni; nemzetközi, nemzeti, konszern és 

vállalati és üzemi szintű projektek. 

 

A projektek tárgya szerinti csoportosítás alapján képzett csoportba az alábbi projektek 

sorolhatók:  

 Stratégiai projektek lehetnek azok, amelyek például egy új termékcsoport 

kifejlesztését eredményezik. 

 Építési projektek, például egy gyógyszálloda, uszoda létesítése a turizmusban rejlő 

lehetőségek jobb kihasználása céljából, stb.  

 

A projektek méret szerinti tipizálásának ismérvei lehetnek; 

 Időtartam alapján történő csoportosítás, például 1 évig, 5 évig tartó projektek. 

 Költségek nagyságrendje alapján történő csoportosítás, például 100 MFt feletti 

projektek. 

 Technikai, technológiai paraméterek alapján történő csoportosítás esetén például 

egy 10000 db/műszak kapacitással rendelkező gépsor kialakításának projektje 

 

A projektek filozófiája szerint kettő csoport képezhető 

 Vállalati projektek, amelyek a vállalatra, annak működésre vonatkoznak, például a 

vállalat-átalakítási projektek, szervezetfejlesztési projektek, logisztikai projektek, 

stb. 

 Társadalmi projektek, például a környezetvédelmi projektek, oktatási-képzési 

projektek, szociális projektek, stb. 

  

 Ahhoz hogy a megvalósítás hatékony legyen meg kell említenünk a projektciklust és a 

projekt ciklus menedzsmentet (PCM) egyaránt.  

 A projektciklus a projektek tervezésének és végrehajtásának folyamata. A ciklus 

kiindulópontja a projekt ötlet, melyet a helyzetelemzés után egy végrehajtó és egy értékelő 

munkatervvé kell fejleszteni. A cél egy olyan stratégia keret kialakítása, amely biztosítja a 

projekthez kapcsolódó érdekcsoportok véleményének megkérdezését és a releváns információk 

rendelkezésre állását. Ezáltal a struktúra lehetőséget ad a kellően megalapozott döntések 

meghozatalához a ciklus minden szakaszában. 

A PCM módszertant az EU-ban az 1990-es évek elején kezdték alkalmazni a Közösség által 

támogatott projektek minőségének és ezen keresztül a közösségi programok hatékonyságának 

javítása érdekében. A PCM általános, szabványos elvek, módszerek és szabályok gyűjteménye, 

amely lényegében egy "kényszerpályát" jelenít meg a program és projektkészítők, ill. a pályázók 

számára a támogatási források megszerzésének és felhasználásának folyamatában (3.4. ábra).(MKI) 
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3.4. ábra: PCM egyszerűsített modell 

Forrás: ttk.prompt.hu 

 

Felhasznált módszerek: METAPLAN módszer, logikai keretmódszer, hálótervezés 

 

 

3.2.3. Monitoring  

 

 Terv kidolgozás és a fejlesztés folyamatának figyelése a célok elérése érdekében 

 A nem várt hatások következtében szükséges korrekciók elvégzése 

 A monitoring, a hatásvizsgálathoz hasonlóan a kevéssé preferált lépésekhez tartozik, és 

sokan csak a hibakeresést értik alatta, bár jelentősége ezen túlmutat. A tervezés során folyamatosan 

változó körülmények közt kell dolgozni, ami azt is jelenti, hogy a tervezés tárgya is változik, 

átalakul, hatások érik, ezért fontos, hogy a nem várt hatások következtében szükséges korrekciókat 

elvégezzük és a fejlesztési folyamatot is figyeljük a célok pontos kialakítása és elérése érdekében. 

(TÓTH, 2005) 

 A monitoring esetünkben a tervezési folyamat és a megvalósulás folyamatos figyelése. 

Rendszeres információ gyűjtés a helyzetéről és visszacsatolás az érintettek felé. A hatékony 

monitoring sokféle technikát alkalmaz. E technikák közül kitüntetett szerepe van az indikátoroknak. 

 A tervezés, folyamatos átgondolása megalapozza az optimális realizálást, melynek sikeres 

megvalósításában fontos szerepet tölt be a monitoring. 

 A monitoring fogalmát szűkebb és tágabb értelemben is meghatározhatjuk. Szűkebb 

értelemben a monitoring a realizálási folyamatok megfigyelése, mérése, a végrehajtásról vett 

„értékek” összegyűjtése, terv és tényadatok egybevetése, összehasonlítása, az eltérések 

regisztrálása, melyek révén lehetővé válik a problémát jelentő területek, folyamatok meghatározása, 

izolálása. Tágabb értelemben a monitoring az eltérések okainak elemzését, javaslatok, 

intézkedések kidolgozását, tehát a beavatkozás, a korrekció alapjának meghatározását is jelenti. 
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(Amennyiben hajlunk a szűkebb értelemben vett meghatározás elfogadására, abban az esetben is 

szükség van a tágabb értelmezésben megadott részfunkciók elvégzésére.) 

 

 A tervezés lényege - ahogy már többször említésre került -, hogy rendszeresen átgondoljuk 

és kidolgozzuk a jövőre vonatkozó célokat, valamint meghatározzuk az elérésükhöz szükséges 

programokat, eszközöket, módszereket, intézkedéseket. 

 

 A monitoring folyamat kiépítését a fejlesztési tervek, programok rendszerére célszerű 

alapozni. A program kialakítás akkor lesz hatékony, ha a tervezett célkategóriákat, mutatókat 

meghatározott rendszerességgel egybevetik a tényleges tervezési helyzet adataival. Az 

összehasonlító, értékelő elemzés révén feltárhatjuk az eltérések okait, ezzel megteremtjük az 

esetleges beavatkozások, korrekciós intézkedések alapját. 

 

 A monitoring beszámolókból ki kell derülni, hogy az érintett területen milyen mértékben 

tudták elérni a tervezett célokat s, hogy a célelérés érdekében szükség van-e pótlólagos 

intézkedésekre, esetlegesen a változó külső vagy belső hatásoknak megfelelően kell-e módosítani a 

célrendszeren. A monitoring beszámoló ne legyen öncélú, váltson ki ésszerű reagálást, cselekvést, 

irányítási intézkedéseket, s legyen felhasználó-orientált. 

 

 A gyorsaság-túlzott részletezettség dilemmájában célszerű prioritást adni a gyorsaságnak. 

Az aktualitásukat veszített adatok ugyanis már nem teszik lehetővé a megfelelő időben történő 

beavatkozást. 

 

 A monitoring beszámolók csak releváns információkat tartalmazzanak. Az információ értéke 

és nem mennyisége a meghatározó. A monitoringnak mindenekelőtt a döntéshozatalt kell 

támogatnia, a döntések minősége pedig a pontos, adekvát információktól függ.  

 

 A beszámoló legyen egyszerű, világos, tömör, a vizsgált térbeli folyamatok legyenek 

könnyen áttekinthetők, a jelentés a lényegre koncentráljon. (Zavaró, ha terjedelmes, kevéssé fontos 

részletek vannak jelen a beszámolóban, rejtve hagyva a lényeges információkat.) Fontos, hogy az 

adathalmazból ki tudjuk emelni a lényeget. Adatfajtánkként célszerű ezért meghatározni a 

„normális” szórásterjedelmet. Ennek alapján a figyelmet a tűréshatárokon kívülre, a kivételesnek 

minősülő jelenségekre koncentrálhatjuk. 

 

 A beszámolók forecast értékeket, vagyis a periódus végére várható adatokat is tartalmaznak. 

Az eltéréseket nemcsak kommentálni kell a beszámolókban, hanem az intézkedéseket írásban is 

célszerű rögzíteni. A beszámolók megértését, áttekinthetőségét, az áttekintés gyorsaságát 

nagymértékben segítik a vizuális eszközök, grafikus ábrák, táblázatok, térképek. 

 

 A terv, egyes fejlesztési cél, program azonban annyit ér, amennyit meg tudunk belőle 

valósítani. Ennek érdekében lehet szükség a korrekciók elvégzésére, alkalmazkodási, igazodási 

intézkedések folyamatos kidolgozására. 

 

 Az egyes folyamatlépéseknél felsorolt módszerek nem ugyanolyan mértékben segítik az 

adott lépés sikeres végrehajtását. Célom jelen esetben csak annyi volt, hogy felhívjam a figyelmet 

arra, milyen széles a felsorolt alkalmazható módszerek tárháza, mivel tapasztalataim alapján, a 

területi tervezéskor gyakorlati alkalmazásuk hazánkban, csak esetlegesnek nevezhető. 

 

 Itt jegyezem meg, hogy amikor egy technika átvételéről van szó, azt általában adaptálják és 

egyszerűsítik. Tisztán tudományos szempontból mindig problémás az eredeti technika kanonikus 

megjelenítése. Az értékelés azonban elsősorban pragmatikus tevékenység. A felhasznált eszközök, 

és eljárások között összhangnak kell lenni. A megfelelő módon lebonyolított kérdőíves felmérés (pl. 
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bizalmasan, vagy telefonon) biztosítja a nettó hatások megfelelően pontos megállapítását. 

Amennyiben több értékelés alapszik ugyanazon technikákon, akkor az eredmények összehasonlítása 

könnyebb, ugyanakkor, ha ugyanarra a produkciófelületre több vizsgálatot lefolytatunk, akkor azok 

igazolhatják vagy cáfolhatják egymást. 

 

 Ebben a fejezetben megismerkedhetett az olvasó az operatív programozás folyamatával. 

Fény derült arra hogy a különböző lépések hol foglalnak helyet a folyamatban és miért olyan 

fontosak. Megismerhettük ezek egymáshoz való kapcsolódását és a tartalmi elemeiket egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Sorolja fel az operatív programozás lépéseit! 

2. Fogalmazza meg a projekt tulajdonságait, jellemzőit! 

3. A monitoring folyamat kiépítését mire célszerű alapozni? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Fogalmazza meg saját szavaival hogy miért fontos a monitoring a tervezési folyamat során! 

2) Az eddigi ismeretei alapján hogyan fogalmazná meg az operatív programozás lényegét? 
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4. Kérdőíves felmérések, interjú készítés 

 

 Ebben a fejezetben a terjedelmi korlátokon belül maradva bemutatjuk és rendszerezzük 

mindazon főbb módszereket, amelyek egyszerűen és jó hatékonysággal alkalmazhatók a 

gyakorlatban, vagy megítélésünk szerint segíthetik, segíteni fogják a vidékfejlesztésben jártas 

tervezéssel foglalkozó szakemberek munkáját. Fontos kiemelni, hogy az elemzési fázis igen 

lényeges, bár gyakran nem megfelelő arányban kidolgozott része a területfejlesztési 

dokumentumoknak. A kérdőíves felmérések, illetve az interjúk készítésének jelentősége abban 

van, hogy sikeres terület-, illetve vidékfejlesztési stratégia, program csak akkor készíthető, ha az 

széles társadalmi bázisra épül. Meg kell tehát ismerni a térségben élők helyzetét, igényeit, 

véleményét, továbbá biztosítani kell részvételüket a tervezési, sőt a megvalósítási munkák során is. 

A terület-, illetve vidékfejlesztés egyik fontos alapelve a szubszidiaritás, mely a helyi erők (a célok 

megvalósulását élvező / netán elszenvedő polgárok) igényeinek érvényre juttatását, az alulról jövő 

kezdeményezések mozgásterének biztosítását jelenti. Ennek az alapelvnek úgy gondolom, akkor 

lehet megfelelni, ha alaposan megismerjük, rendszerezzük és elemezzük a térségben élő lakosság 

céljait és érdekeit. Ennek az elemző munkának alkalmas módszere a kérdőíves felmérés, illetve az 

interjúkészítés, melyek részletes bemutatása következik ebben a fejezetben.  

 

 

4.1 A kérdőíves felmérés általános ismérvei 

  

 A kérdőíves felmérés, más néven a survey, a legelterjedtebb módszer a vélemények 

felmérésére, társadalmi jelenségek feltérképezésére. Népszerűségét nem kis mértékben köszönheti a 

közvélemény-kutatásoknak, hiszen ezek jelentős publicitást kapnak a közéletben és a szakmai 

életben egyaránt. A kérdőíves módszer hatékony, informatív alkalmazásának két alapvető 

követelménye van. 

a) Célorientáltság 

Tartalmában és szerkezetében a kérdőívnek meg kell felelnie az adott térségben már előre 

súlypontozódott fejlesztési irányoknak a jövőképben felvázolt víziónak, de új fejlesztési irányok 

feltárásának lehetőségét is biztosítania kell. A kérdőívek feldolgozásával nyert információknak 

körvonalaznia kell a térség erős és gyenge pontjait, veszélyeit és lehetőségeit. 

b) Megbízhatóság 

A kérdőíveknek megfelelő számú információt kell begyűjtenie a helyzetkép hiteles 

megrajzolásához. Legmegbízhatóbb a teljes körű felmérés, de nagyobb térségek vizsgálatakor ez 

igen költséges és hosszadalmas, ezért megfelelő mintavételes módszereket kell alkalmazni. 

Általában kisebb rendszerekben kötött, szisztematikus módszerekként ismerik és alkalmazzák a 

kérdőíves megkérdezést. Meggyőződésem – egyetértve Bakos Istvánnal –, hogy körültekintő, 

alapos adaptációval regionális szinteken is jó hatékonysággal használható módszer. A módszer 

előnyei közé sorolható (természetesen csak a módszertanilag helyes kivitelezéskor) az, hogy 

viszonylag aktuális információkat lehet gyűjteni és széles spektrumú ez a megszerezhető 

információhalmaz. Fontos megemlítenünk, hogy idő, munkaerő és költségigényes módszer. Előnye 

még, hogy mélyebb betekintést tesz lehetővé az alanyok szempontjából az értékekre, tényekre és 

hozzáállására vonatkozóan. 

 

 Összekapcsolhatóvá teszi az elemek bizonyos csoportjait és így viszonylag teljes körű 

ismereteket szolgáltat az adott témáról. Néha nehézséget okoz a megkérdezendő népesség ismerete, 

főleg kiterjedt, széles és a monitoring tevékenységgel nem speciálisan azonosított népesség esetén. 

A válaszok szabványosításának igénye egyszerűsítéshez vezethet. Arra kell törekedni, hogy a 

kérdések tiszták és a válaszok egyértelműen megadhatók legyenek. A gondos valószínűségi 

mintavétellel összeállított mintáról feltehető, hogy jellemzői megfelelnek az alapsokaság 
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jellemzőinek, a gondosan megszerkesztett standardizált kérdőívek pedig biztosítják, hogy minden 

válaszadóról ugyanolyan formában nyerjünk adatokat. Azonban az sem mindegy, hogy milyen 

módszerrel töltetjük ki a kérdőíveket: a válaszadóra bízzuk a kitöltést, kérdezőbiztosok segítségével 

történik az adatfelvétel, esetleg telefonon keresztül gyűjtjük össze a válaszokat. 

 

A kérdőívezés során fontos szót ejteni a megfelelő, adekvát mintavételről. A mintavétel célja, hogy 

egy, az alapsokaságot reprezentáló, de annál kisebb elemszámú sokaság vizsgálata során kapott 

eredményekből következtetni lehessen az alapsokaság „véleményére”, ezzel releváns eredményeket 

kapva. Ez a következtetés vagy becslés a valószínűség számítás alapelvein nyugszik, ezért 

elméletileg maga a minta kiválasztása is csak véletlenen alapuló módszer lehet. Ennek ellenére, ha a 

kérdőív készítő kellő ismeretekkel rendelkezik, a sokaság összetételéről reprezentatív mintát nem 

csupán véletlen módszerrel, hanem tudatosan is kialakíthat (Babbie, 2003). A reprezentatív minta 

tehát kialakítható: 

1. a véletlen kiválasztáson alapuló módszerekkel és 

2. nem véletlen, ún. kvóta kiválasztásos módszerrel. 

Ezen módszerek előnyei, illetve gyakorlati megvalósítása a gyakorlati jegyzetben olvasható 

részletesen.  

 

 

 

4.2 A kérdőívek csoportosítása a kitöltés módszerei alapján 

 

 

4.2.1. Önkitöltős kérdőívek 

 

Ha a kérdőívek kitöltését magára a megkérdezett személyre bízzuk, erre a körülményre már 

a kérdőív szerkesztésekor ügyelni kell. Ugyancsak meghatározó az is, hogy a kérdőíveket postán 

küldjük-e el az érintettek címére, személyesen hordjuk-e szét majd szedjük össze, illetve hogy a 

helyszínen töltetjük-e ki.  

 

 

4.2.2. Postai úton kézbesített kérdőívek 

 

A postai kérdőívvel történő adatgyűjtés szokásos módja, hogy elküldjük a kérdőívet, 

amelyhez egy magyarázó levelet és egy előre megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot 

mellékelünk. Ennek a módszernek a hátránya, hogy mivel nincs személyes kontaktus, ezért 

általában kevesen küldik vissza, hiányosan töltik ki a kérdőívet. Arra sincs biztosíték, hogy a 

válaszokat a megcélzott személy tölti-e ki, vagy valaki más, esetleg több személy együttes 

közreműködése révén születnek meg a válaszok. Mindenképpen törekednünk kell a világos, 

egyértelmű kérdésfeltevésre, hiszen ha a megkérdezett nem ért valamit, nincs lehetősége arra, hogy 

bárkit megkérdezzen. A visszaküldési arányt bizonyos technikákkal lehet növelni. Fontos segítséget 

jelent a megcímzett és felbélyegzett válaszboríték. Motiváló hatású lehet, ha a válaszborítékot nem 

géppel, hanem kézzel címezik meg, ha a bélyeg színes és nagy alakú. Segíthet a helyzeten, ha a 

kérdőív egyben maga a válaszboríték is, amit kitöltés után csak össze kell hajtani és leragasztani. 

További segítséget jelent, ha a felkérő levélben hangsúlyozzuk, hogy a megkérdezettnek is érdeke 

fűződik ahhoz, hogy választ kapjunk a megfogalmazott kérdésekre, és már előre tájékoztatjuk arról, 

milyen konkrét intézkedések követik a vizsgálatot, illetve hogy a vizsgálat eredményeit hol tesszük 

közzé. Ha van rá lehetőségünk, bizonyos ellenszolgáltatásokat, jutalmakat is kilátásba 
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helyezhetünk: például könyvutalványokat, színházjegyeket, folyóirat előfizetéseket sorsolhatunk ki. 

Hatásos módszer, ha azoknak, akik a megadott határidőig nem válaszoltak, egy bizonyos idő után 

újabb levelet küldünk, amelyhez szintén mellékeljük a kérdőívet és a válaszborítékot (Vidra-Szabó, 

2003). 

 

 

4.2.3. Személyes adatgyűjtés 

 

Amennyiben egy adott település lakosainak a véleményére vagyunk kíváncsiak, 

lebonyolíthatjuk az adatgyűjtést közvetlenül a településen is. Ebben az esetben is jobb eredményt 

érünk el, ha a kérdőívet személyesen adjuk át és vesszük vissza, mintha csak kitesszük például a 

polgármesteri hivatal portájának a pultjára, és arra kérjük az érintetteket, hogy dobják be egy 

gyűjtőládába. Ez utóbbi esetben egyrészt kevesebb kitöltött lapot kapunk vissza, másrészt 

kontrollálhatatlanná válik a válaszadók és a választ megtagadók összetétele. Bármekkora legyen is a 

hibaarány, a válaszok értékelésekor mindenképpen ügyelni kell arra, hogy az eredeti mintához 

képest az egyes válaszadói rétegek milyen arányban juttattak vissza érvényesen kitöltött kérdőívet, 

és a következtetések levonásakor ennek megfelelően súlyozni kell a válaszokat (Vidra-Szabó, 

2003). 

 

 

4.2.4. Kérdőívfelvétel kérdezőbiztossal 

 

Az adatgyűjtés leghatékonyabb módja, ha személyesen tesszük fel a kérdéseket, és a 

válaszokat magunk rögzítjük. A személyes megkérdezésnél magasabb a válaszolási arány, mint az 

önkitöltéses kérdezésnél. A válaszadók kevésbé hajlanak arra, hogy a kedvesen mosolygó 

kérdezőbiztosnak megtagadják a válaszadást, mint hogy egy postán kapott, vagy a pultról elvett 

kérdőívet kidobjanak. A kérdőív kitöltése során a kérdező jelenléte erősen csökkentheti a "nem 

tudom" és a "nincs válasz" arányát. A kérdező jelenléte garancia arra is, hogy a válaszokat pontosan 

attól a személytől kapjuk, aki a mintánkban szerepel, illetve hogy a kérdéseket ugyanabban a 

sorrendben válaszolják meg, mint ahogyan azt előre megterveztük. Végül a kérdező nem csak a 

verbális válaszokat jegyezheti le, hanem például a válaszadó metakommunikációját, kinézetét, a 

kérdezési szituáció jellemzőit, a kérdezés helyszínének jellemzőit stb. (Vidra-Szabó, 2003). 

 

Az alábbiakban a kérdőívezés általános szabályai kerülnek bemutatásra: 

 

1. A kérdező legyen udvarias, kedves, érdeklődő, megjelenése, ruházata legyen ápolt, 

tiszta, kinézete lehetőleg a polgári középosztály ízlését tükrözze. Kerüljük a feltűnő 

viselkedést és öltözéket, valamint a nyegleséget, a tolakodást.  

 

2. A kérdező ismerje alaposan a kérdőívet. A sorokat olyan természetesen kell olvasni, 

mintha azok egy beszélgetés részei volnának, ám e beszélgetésnek szóról szóra követnie 

kell a kérdőívben leírt szöveget. Előfordulhat, hogy nem kapunk kielégítő választ 

valamelyik kérdésre, ebben az esetben, a legjobb, ha várunk egy ideig, majd semleges 

kérdésekkel próbáljuk ösztönözni a válaszadót: ”Hogy is van ez?” ”Milyen értelemben?” 

”Tud mondani még valamit?”  

 

3. Nem megengedett a kérdések átfogalmazása, kiegészítése, a sugalló kérdések 

feltevése, hiszen ezzel csorbul az összehasonlíthatóság elve. Ugyanakkor az is fontos, 

hogy a válaszokat pontosan, szó szerint jegyezzük le, ne tömörítsünk, ne fogalmazzuk át 

a szöveget, és a nyelvtani hibákat se javítsuk ki. 
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A fenti szempontok érvényesülése érdekében fontos a kérdezők felkészítése, 

kiképzése,melynek során értelmezni kell a kérdőívet, és – amennyiben van rá lehetőség – 

próbakérdezést kell végezni. 

 

 

4.2.5. Kérdőívfelvétel telefonon 

 

 A telefonos kérdezésnek számos hátránya mellett előnye is van. A hátrányos tényezők közül 

ki kell emelni, hogy a telefonnal rendelkezők nem reprezentálják a teljes lakosságot, így 

kimaradnak a vizsgálatból a legszegényebb réteg képviselői, akik kórházban esetleg börtönben 

vannak, valamint – ha csak a vezetékes hálózatra támaszkodunk –, azok, akik sokat vannak úton, 

külföldi kiküldetésben, vagy akik éppen nyaralnak. Másik hátrányos tényező, hogy telefonon 

keresztül nagyon könnyű megtagadni a választ, könnyű letenni a telefont valami mondvacsinált 

ürüggyel, vagy akár anélkül is (Vidra-Szabó, 2003). Ezzel a módszerrel csak rövid, tömör 

kérdéseket tartalmazó kérdőívet tudunk lekérdezni, és nem alkalmazhatunk számos olyan 

módszert, amely a személyes kérdezés során bevált. Ebből adódóan a területi kutatások esetén nem 

is elterjedt módszer. Ezzel szemben az előnyös tényezők között szerepel a takarékosság az idővel 

és a pénzzel. Nem kell utazni, nem kell megkeresni a megadott címet, ugyanakkor a megkérdezett 

sem kényszerül arra, hogy idegen embert kelljen beengedni a lakásába. 

 

 

4.2.6. Online kérdőívfelvétel 

 

 A nemzetközi tendenciáknak megfelelően az online kutatás Magyarországon is egyre 

nagyobb népszerűségre tett szert az elmúlt években, különös tekintettel a területi kutatásokra, 

amelyet jól jelez az online adatfelvételt alkalmazó kutatások arányának fokozatos növekedése. Mint 

minden új és ígéretes újdonságot az online kutatást is nagy elvárások övezik a piacon, emiatt is 

fontos tisztán látni, hogy mire alkalmas ma ez a módszer és hol érdemes alkalmazni. (4.1. táblázat) 

Az alábbiakban az online kérdőívfelvétel előnyei kerülnek bemutatásra: 

 Könnyebb elérés - Nehezen elérhető célcsoportok bevonása is könnyen megoldható.  

 Hibák csökkentése - Kérdezői és adatrögzítési hibáktól mentes, ezért megbízhatóbb 

eredményeket ad. 

 Változatosabb témák - Az önkitöltős kérdőívnek köszönhetően kényesebb kutatási 

témák is kezelhetőek. 

 Gyorsaság - Mivel a kérdőív bármikor elérhető és egyszerre akár több százan is 

válaszolhatnak rá, az első eredmények órákon belül láthatóak. A kismintás kutatások 

adatfelvételi ideje akár pár napra is lerövidülhet.  

 Költséghatékonyság - Más kutatási módszerekhez képest több ponton is 

költségmegtakarítás érhető el (pl. nyomda, kérdezőbiztosok, utazás, adatrögzítés), emiatt 

több forrás marad az elemzés elmélyítésére. 

 Közvetlen válaszok - Online kutatásoknál az önkitöltős kérdőívnek köszönhetően a 

válaszadók pontosabb, nyitott kérdéseknél részletesebb válaszokat adnak. A kérdezői 

közvetítés, értelmezés befolyásoló hatása megszűnik. 

 Érdekesebb, gazdagabb kérdőívek - Az online felületnek köszönhetően multimédiás 

és interaktív elemekkel lehet bővíteni a kérdőívet. Ez járulékosan a felhasználói élményt 

is növeli, és jobban fenntartja a válaszadók figyelmét. 

 Összetettebb kérdőívstruktúra- Az automatizált kérdőíveknek köszönhetően a 

komplexebb ugratások, logikai feltételek is mindig hiba nélkül kezelhetőek. Online 

kutatási lehetőségek és veszélyek Magyarországon az internetet-használók aránya a 16-

59 éves lakosságon belül 39% (2009-es adat), mely a teljes népességet vizsgáló kérdések 

kizárólag online módszerekkel történő vizsgálatát jelenleg még korlátozza. Speciális, 
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szűkebben definiált csoportoknál ez az arány akár 50%-os, vagy jóval ezt meghaladó is 

lehet – pl. a 18–45 éves autótulajdonosok körében 70% feletti –, s ez már megalapozza 

az online kutatás alkalmazásának lehetőségét. Az internethasználat fokozatos hazai 

terjedésével az online kutatásban rejlő előnyöket kutatói fenntartások nélkül 

kiaknázhatjuk. Amennyiben a kutatás célcsoportjának körében az internethasználók 

aránya magasabb, mint 50% és a mérni kívánt változót nem befolyásolja az a tény, hogy 

a válaszadó internetezik, az online kutatás valódi opcióvá válik. Fontos azonban 

leszögezni, hogy az online kutatás nem egy minden kutatási probléma megoldására 

bevethető csodaszer. Csak a többi kutatási módszerrel történt összehasonlítás után lehet 

megbízhatóan felhasználni, esetenként más adatfelvételi módszerekkel együtt alkalmazni 

(Szonda Ipsos, 2011). 

 

4.1. táblázat: Az online kutatások előnyei 

 Ajánlott Megfontolásra ajánlott 

Célcsoport életkora 40 év alattiak 40 év felett 

Célcsoport 

jövedelemstátusza 

A és B státuszúak (magasabb 

jövedelemmel rendelkezők) 

C, D vagy E státuszúak 

(alacsonyabb jövedelemmel 

rendelkezők) 

Kutatási téma 

Területi kutatások 

Reklám-, koncepció-, 

termék-, csomagolás-, 

névtesztek 

Fogyasztói-     vagy 

munkavállalói 

elégedettségvizsgálatok 

Közvélemény-kutatások 

Kvalitatív kutatást igénylő 

témák. Olyan témák, ahol a 

vizsgált változó függhet az 

internethasználattól. 

Forrás: Saját szerkesztés Szonda Ipsos adatai alapján, 2012.  

 

 

4.3. A kérdőívek feldolgozása, adatelemzés 

 

 Az adok feldolgozása és elemzése a vizsgálatunk utolsó fázisát jelenti, mintegy ekkor érik 

be munkánk gyümölcse. Ebben az alfejezetben - hasonlóan a mintavétel kapcsán írtakhoz – csak a 

legegyszerűbb adatelemzési módszereket ismertetem, és a bonyolultabb kvantitatív módszerek 

taglalásától eltekintek.  

 

 

4.3.1. Kódolás 

 

 A legegyszerűbb számítógépes adatfeldolgozáshoz is elengedhetetlen, hogy az összegyűlt 

adatokat olyan formátumba hozzuk, hogy a számítógép olvasni tudja azokat, vagyis a válaszokat le 

kell fordítani a számára: kódolni kell azokat. Könnyű helyzetben vagyunk, ha csupa zárt kérdést 

alkalmaztunk (gyakorlati jegyzetben részletezve): ilyenkor nincs más dolgunk, mint az előre 

megfogalmazott válaszlehetőségekhez hozzárendelünk egy-egy számot (ha a kérdőív 

összeállításakor nem tettük volna meg), és ezeket a kódszámokat kell azután rögzítenünk. 
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 Bonyolultabb a helyzet a nyitott kérdésekkel, hiszen ebben az esetben a szövegből kell 

kódszámokat alkotnunk, vagyis a legváltozatosabb, egyedi információkat kell redukálnunk egy 

változót alkotó attribútumok sokkal szűkebb skálájára. Általában hasznos módszernek tűnik, ha a 

kitöltött kérdőívekből véletlenszerűen kiválogatunk egy körülbelül 5-10 százalékos mintát. A 

ténylegesen kapott válaszok alapján összeállítunk egy listát, amelynek alapján kidolgozhatjuk a 

kódolási sémát, vagyis kódkategóriákat hozunk létre, azaz mindegyik választípushoz 

hozzárendelünk egy jelet (általában számot). A kódkategóriákra is érvényes, amit a zárt 

kérdőívszerkesztés válaszlehetőségeiről mondtunk: legyenek egymást kölcsönösen kizárók, és a 

felsorolás legyen teljes. Minden egyes kódolásra kerülő információdarabnak illenie kell egy és 

csakis egy kódkategóriába. Az is baj, ha egy válasz egynél több kódosztályba illik, és az is, ha 

egybe sem lehet besorolni. 

 A kódolás szabályait érdemes kódutasítás formájában rögzíteni, amely egyrészt elsődleges 

útmutatót jelent a kódolás során, másrészt az elemzés készítése során ez igazít el bennünket a 

kódértékek értelmezésekor. A kódszámok rögzítését célszerű azonnal számítógépre rögzíteni (az 

Excel alkalmazása többnyire megfelelő), és általában felesleges külön kódlapokon, vagy a kérdőív 

szélén jelölni, ugyanis minden adatátvitel külön hibaforrást jelent. A kódolást mindenképpen olyan 

munkatársakra bízzuk, akiket előtte alaposan felkészítettünk. A felkészítés során értelmezni és 

egységesíteni kell az egyes kódkategóriákat, valamint próbakódolást kell végeznünk. Még a 

legmegbízhatóbb kódolókat is érdemes ellenőrizni, hiszen az adatok rögzítése meglehetősen 

monoton tevékenység, és a figyelem gyakran veszít frissességéből (Vidra-Szabó, 2003).  

 Az adatbázis elemzésnek, feldolgozásnak számos módszere ismert, melyek a jegyzet 7. 

fejezetében kerülnek részletes kifejtésre. Az alábbiakban röviden azon statisztikai módszereket 

ismertetem, amelyeket a területi kutatások során leggyakrabban alkalmazunk.  

 

4.3.2. Egyváltozós elemzés 

 

 Egyváltozós elemzésnek azt nevezzük, amikor egyszerre csak azt vizsgáljuk, hogy miként 

oszlanak meg az esetek egyetlen változó szerint, például milyen a megoszlása a válaszadóknak a 

nemük szerint, vagy az iskolai végzettségük szerint. Az egy változóról gyűjtött teljes adatállományt 

eredeti formájában általában lehetetlen értelmezni, célszerűbb adatredukciót végezni, vagyis 

amikor az eredeti adatokat jobban kezelhető alakban összefoglaljuk, miközben a legtöbb eredeti 

részletet igyekszünk megtartani. Például ha felsoroljuk valamennyi válaszadónk életkorát, akkor 

teljesen áttekinthetetlen és értelmezhetetlen adatsort kapunk, azonban ha csoportosítjuk az adatokat, 

máris használhatóbb eredményre jutunk. Ezekben az esetekben kevesebb adatot kell áttekintenünk, 

azonban a részletek mindenképpen elvesznek, hiszen nem tudjuk megmondani, hogy hány 19 éves 

válaszadónk van (Sajtos-Mitev, 2007). Használhatunk százalékszámokat is. Ilyenkor el kell dönteni, 

hogy mit tekintünk 100 százaléknak: az összes megkérdezettet vagy pedig a válaszadók számát. 

Ennek eldöntését mindig az határozza meg, hogy mi a célunk az elemzés során, mit mivel akarunk 

összehasonlítani. Ha például a válaszadók életkorát akarjuk összehasonlítani az alapsokaság 

életkorával, akkor nincs értelme meghagyni azokat, akik nem válaszoltak, hiszen az összes 

megkérdezett életkori megoszlásáról a legjobb becslést azok megoszlása adja, akik válaszoltak a 

kérdésre (Sajtos-Mitev, 2007). 

 

 

4.3.3. Kétváltozós elemzés 

 

Az egyváltozós elemzés leírja a kutatás elemzési egységeit, és ha egy nagyobb populációból 

vett mintáról van szó, lehetőséget ad leíró általánosságok megfogalmazására a nagyobb 

populációról. A kétváltozós és többváltozós elemzések elsődleges célja az összehasonlítás, a 

magyarázat. Kíváncsiak vagyunk például arra, hogy van-e különbség a szolgáltatásainkkal 

kapcsolatos elégedettség tekintetében nők és a férfiak között. Az elégedettséget olyan függő 

változónak tekintjük, amelyet részben meghatároz a független változó. Mint már a fentiekben 
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említésre került, ezek csupán a legegyszerűbb adatelemzési módszerek, a statisztikai matematika 

ezen kívül számos lehetőséget kínál, amelyek ismertetése meghaladja jelen jegyzet kereteit.  

 

 

 

4.4. A kérdőíves vizsgálat erősségei-gyengeségei 

 

 

4.4.1. Erősségek 

 

 Az előzőek alapján is szépen körvonalazódik, hogy a kérdőíves felmérések alkalmasak nagy 

alapsokaságok jellemzőinek leírására, így viszonylag nagy minták lekérdezését teszik lehetővé, 

melyek a releváns eredményű területi/vidékfejlesztési kutatásokban kardinális szerepet töltenek be. 

A nagy elemszám fontos a leíró és magyarázó elemzéseknél. Továbbá a kérdőíves vizsgálatok 

előnyeként jelentkezik, hogy nagyon sok kérdést tehetünk fel ugyanarról a témáról. Mindenkitől 

ugyanazt kérdezi, és minden alanynak, aki ugyanazt a feleletet adja, ugyanazt az álláspontot 

tulajdonítja. A kérdőíves módszer megbízhatósága jó, mert a kérdőív mint mérőeszköz stabil, 

hiszen mindenki ugyanolyan körülmények között találkozik vele és ugyanolyan kérdést kap. A 

kérdőív objektív, a válaszokat senki és semmi sem befolyásolja. A kérdőíves vizsgálatok 

következtetései jól általánosíthatók, hiszen a becslés minősége statisztikai módszerekkel 

kiszámítható. 

 

 

4.4.2. Gyengeségek 

 

 A kérdőíves vizsgálat gyengéi közé soroljuk, hogy sokszor felületesnek látszanak az átfogó 

témát kutató kérdőíves felmérések. Nem képes a kérdőíves vizsgálat a társadalmi kontextus 

vizsgálatára. Az eredeti vizsgálat merev, mindvégig változatlan kell maradjon a releváns 

eredmények elérése érdekében. A kérdőíves vizsgálatok mesterségesek, felszínesek. Nehéz a 

természetes közegükben zajló társadalmi-, illetve területi folyamatokról teljes képet kapni.  A 

kérdőív érvényessége korlátozott, csak a kérdések által körülhatárolt problémákra vonatkozhat. A 

kérdőív érvényessége a kérdések érvényességén múlik. A kérdőíves vizsgálat rugalmatlan, a menet 

közben felfedezett hibák nem korrigálhatók. 

 

 

4.5. Interjú készítés 

 

 Az empirikus kutatási módszerek közül a kérdőív mellett a másik legelterjedtebb 

adatfelvételi mód a különböző interjútechnikákhoz kötődik. A különböző interjúk talán 

legfontosabb jellemzője – és egyben ez adja a módszer varázsát is – az, hogy a számítógép 

fogságából kiszabadult kutatót emlékezteti a statisztikák mögötti egyéni sorsokra, arra, hogy a 

kutató munkájának alapja az egyén véleménye, annak cselekedete, véleménye, sorsának alakulása. 

Az empirikus kutatás céljából készített interjúk sajátossága a személyhez való nagyfokú 

alkalmazkodás lehetősége. Az alkalmazkodás megnyilvánulhat az interjú lebonyolítására kijelölt 

helyszín megválasztásában, az alany gondolat- és élményvilágához való kötődésben, a 

kommunikációs mód megválasztásában egyaránt. Ez a módszer kötetlenebb, mint a kérdőív, 

lehetővé teszi mind a vizsgált, mind a vizsgálatunk szempontjából marginális jelentőségű témákban 

való elmélyülést (Vidra-Szabó, 2003). 

 További előnye a módszernek, hogy interperszonális volta miatt mód van az azonnali 

reagálásokra, visszacsatolásokra. Természetszerű, hogy az interjúkészítés során nemcsak verbális, 

hanem metanyelvi kommunikáció is zajlik. A gesztusok, a hangszín, a testtartás, a tekintet egyaránt 

információforrásként működik az adatfelvétel során. 
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 Ugyanakkor nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak az interjútechnikákkal való 

empirikus kutatásnak. Mivel az adatfelvétel során alkalmazkodunk az interjúalanyhoz, természetes, 

hogy a kérdező személye is “részt vesz” az interjúban. Ez a kutatás szempontjából rendkívül káros, 

tehát amennyire lehetséges, kerülni kell, illetve a feldolgozás során ki kell szűrni ezeket a 

tényezőket, ha pedig ez nem lehetséges, akkor az elemzést ezek figyelembevételével kell majd 

végezni. 

 A fentiekből is következik, hogy az interjúk feldolgozása rendkívül munkaigényes. Elég ha 

csak arra gondolunk, hogy az egy órás interjúnk írott változata közel ötven oldal strukturálatlan - 

vagy minimálisan strukturált - empirikus anyagot tartalmaz. Egy elkészült interjú olyan, mint egy 

különböző ércekben gazdag bánya, melyből csak a vizsgált témánk szempontjából érdekes 

nyersanyagokat “termeljük ki” (Vidra-Szabó, 2003). Ezáltal nemcsak munkaigényes, de a 

gyakorlati életben pazarló is. Ahhoz, hogy a kutatás során általánosítható eredményeket is 

megfogalmazhassunk megfelelő mennyiségű interjút kellene felvennünk. Mindez jelentősen 

megdrágítaná a kutatás adatfelvételi és - feldolgozási szakaszait, valamint a minta reprezentativitása 

sem biztosítható, így általában nem általánosíthatók az eredmények. Mindezeket figyelembe véve 

érthető, hogy a kutatók a gyakorlati életben ritkán dolgoznak kizárólag interjúkkal. Sokkal 

jellemzőbb, hogy a kutatási témával való ismerkedés során tájékozódási céllal, vagy a kutatás során 

kiegészítő információk szerzésére használják az interjút, mint adatgyűjtési technikát (Happ, 2011). 

 

 

4.5.1. Az interjú készítés ismérvei 

 

 Az interjúkészítés – csakúgy, mint bármely más empirikus adatgyűjtési mód – nem a 

terepmunkával kezdődik. Mivel az adatfelvétel során valamilyen kiemelt problémát akarunk 

körbejárni, meghatározott kérdésekben szeretnénk használható adatokat gyűjteni, szükségünk van 

valamiféle iránytűre, ami a beszélgetés során vezet bennünket, hogy célt is érjünk, és az interjúval 

ne csak „beszélgessünk egy jót”. Ezt az iránytűt nevezzük interjútervnek. Minden interjú előtt 

készíteni kell interjútervet, mely meghatározza a beszélgetés időintervallumát, kijelöli a főbb 

érintendő témákat, továbbá tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyekre választ kívánunk kapni az 

interjú során. Mivel legtöbbször az interjút készítő és a kérdezett közötti interakció során a kérdező 

tudja előre, hogy mit szeretne megtudni, de a kérdések konkrét megfogalmazására nincs előzetes 

terve (csakúgy, mint a kérdések sorrendjére), ezt az adatfelvételi módot strukturálatlannak 

nevezzük. 

 Az interjú közvetlen célja, hogy az irányított beszélgetés során az interjúterv minden 

kérdésére választ kapjunk, de úgy, hogy sok kérdést nem teszünk fel direkt módon. Nem szabad, 

hogy az interjú kérdezz-felelek típusú kommunikációs helyzetté torzuljon, folyamatosan beszéltetni 

kell az interjú alanyát, mégpedig úgy, hogy követni kell a beszélő gondolatmenetét. Munkánkat 

könnyíti, hogy számos olyan kérdés van, amelyre nem lehet direkt módon válaszolni, s még több 

olyan, amit nem is lehet direkt módon feltenni. Az interjú menete során az interjúterv kérdéseinek 

sorrendje mellékes. Ha mereven ragaszkodunk az általunk felvázolt kérdések sorrendjéhez, az 

interjú „kihallgatássá” válhat, az interjúalany bezárkózhat. Ennek a legnagyobb veszélye, hogy 

ilyen esetekben az alany fokozottan igyekszik megfelelni a kérdező elvárásainak, „jó” válaszokat 

akar majd adni. 

 Az interjú készítése során ne feledjük el, hogy az alany is – csakúgy mint a kutató – szerepet 

játszik, meg akar felelni elvárásunknak, ezért könnyű kiszedni belőle azt, amit hallani akarunk. 

Ezért is fontos, hogy a kérdező végig semleges maradjon, továbbá igyekezni kell nem 

beleavatkozni, közbeszólni; sugalmazni pedig nem szabad (Happ, 2011). Alapvető fontosságú, hogy 

ami elhangzik, hangszalagra tudjunk rögzíteni, hiszen így lesz módunk arra, hogy minden 

szükséges információt kinyerjünk az adatfelvételből. Elképzelhető, hogy az alanyt zavarja a 

diktafon, esetleg megkéri a kérdezőt, hogy bizonyos kérdések esetében szüneteltesse a felvételt. 

Ebben az esetben eleget kell tenni a kérésének, mert ezzel növelhető az alany bizalma, őszinte 

válaszokat kaphatunk. Ha az alany egyáltalán nem egyezik bele az elhangzottak rögzítésébe, kutatás 
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módszertani szempontból célszerű egy másik személyt keresni, mert a tapasztalatok alapján szinte 

lehetetlen utólag rekonstruálni egy hosszú beszélgetést. Az interjú során nem tanácsos jegyzetelni, 

ez ugyanis megtöri az interjú spontán beszélgetés jellegét, jelentősen csökkentheti a válaszadás 

őszinteségét. Nagyon fontos az interjú külső viselkedésjeleinek, nem verbális gesztusainak (pl. 

feszültségre utaló jeleknek) megfigyelése és az interjú utáni feljegyzése, illetve a 

mellékkörülmények rögzítése. 

 

 

4.5.2. Az interjúk fajtái 

 

 Az interjúknak többféle típusát különböztethetjük meg, hiszen beszélünk mélyinterjúról, 

strukturált, célzott interjúról, csoportos interjúról (fókuszcsoportról, amely a jegyzet 5. fejezetében 

kerül részletezésre.  

 

1. Mélyinterjú 

A mélyinterjúk és a célzott interjúk között a leglényegesebb különbség a célrendszerükben 

van. A mélyinterjú során az alany személyiségének, életkörülményeinek a feltárása a fő cél 

valamilyen kutatási probléma optikáján keresztül, ezzel szemben a célzott interjúk során sokkal 

inkább az adott problémában akarunk elmélyedni. Ennek megfelelően a mélyinterjú készítésekor 

fokozottan van szükségünk pszichológiai ismeretekre. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a 

társadalomtudományi kutatásokban ritkábban alkalmaznak mélyinterjús adatfelvételi módot. Ennek 

elsődleges oka, hogy a kutatóknak egy adott probléma vizsgálatakor gyakran közömbös az alany 

teljes személyisége, életútja. A módszer rendkívül időigényes és költséges módja is elősegíti a 

háttérbe szorulását, átadva helyét a praktikusabb célzott interjúknak. A mélyinterjú legtöbbször a 

segítő szakemberek (pszichológusok, szociális munkások, terapeuták, családsegítők) 

munkaeszköze. 

 Vannak azonban olyan területek is, ahol a mélyinterjúk kifejezetten előnyös technikának 

számítanak. Mivel a mélyinterjúkat legtöbbször négyszemközt folyatják le, így az intim vagy 

zavarra okot adó témáknál, ez a bensőségesebb interjútípus a célravezető. 

 

2. Célzott interjú 

 A célzott interjúk készítése során – mint arra már utaltam az előzőekben – egy adott 

probléma, jelenség áll érdeklődésünk középpontjában, nem pedig a komplex személyiség. Az ilyen 

típusú interjúk célja az adott témával kapcsolatos tények, vélemények gyűjtése, háttér információk 

beszerzése. Az interjú körülményei hasonlítanak a mélyinterjúhoz (például itt is egyedi kérdezés 

zajlik, bár az elkülönülésnek nincs olyan nagy jelentősége), de a célzott interjú, mint a neve is 

mutatja, jobban strukturált.  

A célzott interjúk során feltett kérdések jellemzői az alábbiak: 

 a kérdések általában legyenek semlegesek, de a nagyobb témákat bevezető kérdések 

mindenképpen; 

 a kérdések legyenek rövidek és világosak; 

 ne tegyünk fel eldöntendő kérdéseket; 

 egy kérdés ne tartalmazzon több állítást (többlövetű kérdések); 

 a kérdéseket általában végig kell járni, az adott témát le kell zárni, mielőtt 

továbbmennénk (azt, hogy mit kell végigvinni, az interjúterv mondja meg); 

 amit nem akarunk végigvinni, arról nem szabad konkretizáló és mélyítő kérdéseket 

feltenni; 

 mindig legyenek tények is, ne csak vélemények, (Mire alapozza a véleményét?). 

 A célzott interjúk készítése során a fő hangsúlyt azokra a problémahalmazokra, kérdésekre 

célszerű helyezni, amelyeket nem, vagy csak áttételesen lehet vizsgálni a többi „keményebb” 

mérőeszközzel (pl. survey, meglévő statisztikák elemzése). A tapasztalat azt mutatja, hogy a célzott 
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interjúk hatékonyan egészítenek ki bármilyen empirikus adatfelvételi módszert, de önmagukban 

való alkalmazásuk csak kellően nagyszámú interjú felvétele esetén hoznak eredményt. 

 

 

3. Csoportos interjú 

 A csoportos interjú sajátossága, hogy az empirikus adatok gyűjtése során egyidőben több 

„interjúalanyunk” is van. A módszer a csoportos problémamegoldó technikákon alapul, melynek 

lényege, hogy egy adott kérdésben, problémakörben a vélemények, tények gyűjtését egy 8-10 fős 

csoportban végezzük, ahol a csoportvezető(k) a kutató(k). Ez a kezdeti tájékozódás szakaszában, 

vagy a tényleges empirikus adatgyűjtés során egyaránt jól használható módszer.  A módszer 

előnyeinél kiemelt helyen kell megemlíteni a hatékonyságát. Egy három órás “csoportozás” során a 

célzottan vizsgált problémáról 8-10 ember véleményét, tapasztalatait lehet strukturáltan 

összegyűjteni. Ezeken a csoportüléseken összegyűlnek a legjellemzőbbnek vélt problémák, 

vélemények halmazai. Előnyei közé sorolható, hogy a csoportmunkában részvevők aktív 

közreműködőkké válnak, a munka végén van látható eredmény, s ez pozitívan befolyásolja az 

együttműködési hajlandóságot és az őszinte válaszok adását (Vidra-Szabó, 2003).  

 Nem közömbös az sem, hogy a személyes interjúkhoz képest sokkal olcsóbb adatfelvételi 

módról van szó. Ez köszönhető annak is, hogy már a csoportmunka során strukturálódik az 

empirikus anyagunk, nagymértékben megkönnyítve ezzel az információk feldolgozását. A 

csoportos interjúk alkalmazása során tudatosítani kell mindenkiben, hogy a csoportos interjú nem 

egyenlő a közös beszélgetéssel. Különös veszélyforrás lehet, hogy a csoportban hatékony, 

feladatorientált csoportmunkához nem szokott személyek is team-munkában dolgoznak együtt. 

Tapasztalatok alapján állítható, hogy ha a csoportmunkában járatlan embereknek közösen kell 

dolgozniuk, hajlamosak arra, hogy parttalan vitává, vagy éppen ellenkezőleg, barátságos 

beszélgetéssé alakítsák a csoportozást, szem elől tévesszék a közös munka célját. A kritikus 

„leülés” ellen és az eredményes vélemény- és tényfeltárás érdekében korszerű problémafeltáró és –

megoldó csoporttechnikákat, vagy azok kombinációit kell alkalmazni (pl. Metaplan, NCM, SWOT 

analízis, 635-ös stb.), valamint tapasztalt csoportvezetőkkel kell dolgozni. A csoport kialakítása 

során figyelni kell arra, hogy az adott kérdésben jártas, vagy témánk szempontjából releváns 

ismeretekkel rendelkező egyéneket hívjunk meg. A munkacsoport összetételét tekintve törekednünk 

kell a minél nagyobb fokú heterogenitásra, hogy a vizsgált problémával kapcsolatos valamennyi 

vélemény megjelenjen az adatgyűjtés során. 

 Nyilvánvaló előnyei ellenére a csoportos interjúk alkalmazása viszonylag ritkán használt 

módszer. Ennek elsődleges oka az, hogy problémamentes lebonyolítása speciális (pl. 

csoportdinamikai) ismereteket és nagy gyakorlatot igényel, valamint az, hogy a kutatás-módszertani 

tankönyvek, kézikönyvek sem sokat foglalkoznak a módszerrel. 

 A jegyzet ezen fejezetében a területi kutatásokban is gyakran alkalmazott kérdőíves felmérés 

és interjú készítés módszereinek főbb ismérveit (erősségeit, gyengeségeit) ismerheti meg az olvasó. 

A kérdőívek közül kiemelésre kerülnek az önkitöltős, a postai úton kézbesített, a személyes 

adatgyűjtés, a kérdezőbiztos megbízásából történő lekérdezés, a telefonos lekérdezés és az online 

kérdőívek kitöltésének és az adatok feldolgozásának ismérvei is egyaránt. A területi kutatások során 

gyakran alkalmazzuk a személyes interjú készítését, melynek típusait (mélyinterjú, célzott interjú, 

csoportos interjú) szintén megismerheti az olvasó ezen fejezetben. A tananyaghoz kapcsolódó 

ellenőrző kérdéseket az alábbiakban találja.  

 

Ellenőrző kérdések: 

1.Milyen két alapvető ismérve van a kérdőíves módszer hatékony, informatív alkalmazásának? 

2.Sorolja fel a kérdőívek csoportosítását a kitöltés módszerei alapján! 

3.Mit értünk egyváltozós elemzés alatt? 

4.Mik az interjú terv alatt? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 
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1) Nevezze meg a kérdőíves felmérés erősségeit és gyengeségeit! 

2) Milyen típusú kutatások során alkalmazzuk a kérdőíves felmérés módszerét? 

3) Nevezze meg az interjúkészítés erősségeit és gyengeségeit! 

 

 

5. Brainstorming, Fókuszcsoport  

 
 Az előző fejezetben összefoglaltam a kérdőívezés és interjúkészítés metodikai alapjait, 

amelyek a tervezési folyamatok rendszerszemléletű értelmezéséhez, illetve az abban alkalmazható 

módszerek megismeréséhez szükségesek. Ebben a fejezetben a terjedelmi korlátokon belül maradva 

bemutatom és rendszerezem mindazon főbb módszereket, amelyek egyszerűen és jó hatékonysággal 

alkalmazhatók a gyakorlatban, vagy megítélésem szerint segíthetik, segíteni fogják a szakemberek 

munkáját, különös tekintettel a brainstorming (ötletbörze), illetve a fókuszcsoport módszerekre. 

Jelen jegyzet terjedelmi keretein belül, csak a teljesség igénye nélkül végezhető el a 

csoportmódszerek bemutatása, hiszen nem kerül sor  a mutatókon alapuló, optimalizáló vagy 

matematikai-statisztikai módszerek bemutatására, továbbá nem kerül sor a nemzetgazdasági 

számlák részét képező mezőgazdasági számlákra alapozott SPEL, AGRIS illetve OPAL modellek 

ismertetésére sem, melyeknek regionális vonatkozásai is vannak, és természetesen a felsorolás még 

folytatható lenne (Társadalmi Elszámolási Mátrix, LINE modell stb.).  

 Ezen ismeretek elsajátítására külön tantárgyak keretében nyílik majd lehetőség. A 

módszerek között lesznek olyanok, melyeket nem csak a területi, hanem projekttervezésnél is 

felhasználhatunk, így azokat a 5., illetve a 8. fejezetben tárgyaljuk részletesen, (logikai 

keretmódszer, SWOT elemzés). 

 

 

5.1. A tervezés módszereiről általában 

 

 A tervezés általános értelmezése – nevezetesen, hogy az valamilyen kívánatosnak tartott 

jövőbeli állapot felvázolását, valamint az annak elérését lehetővé tevő út (utak) és feltételek 

(eszközök) meghatározását jelenti – ma is elfogadható. A problémát mindig az okozta, ha a tervezés 

eredményeként elkészült és gyakran túlzottan részletes tervhez mereven, mint egy megmásíthatatlan 

cselekvési programhoz ragaszkodtunk. Ez eredményezte, pl. a tervgazdálkodási rendszer 

torzulásait, hibáit is. Ilyen értelmű tervezésre egy változó gazdaságban valóban nincs szükség 

(Tóth, 2007). Más értelemben viszont nem lebecsülendő a tervezés jelentősége napjainkban, melyre 

már az előzőekben is utaltam. Ennek elfogadása azonban szemléletváltást igényel. A tervezés célja 

ugyanis nem egy végleges cselekvési program kidolgozása, hanem – lehetőség szerint minél több 

“mi lenne, ha” jellegű vizsgálat eredményéből kiindulva, a korábbi elképzeléseket mindig 

újratervezve – folyamatos alkalmazkodás a gazdasági környezet változásaihoz. A tervezés ilyen 

kivitelezése a korábbiakhoz képest – legalábbis hagyományos, manuális módszerekkel – rengeteg 

többletmunkát igényel. A számítástechnika alkalmazásával azonban e nehézségek mérsékelhetők, 

sőt megszüntethetők. Nem szükséges ugyanis az egymást, követő terveket újra és újra manuálisan 

végigszámítani, elég, ha a tervezés összefüggéseit, számítási eljárásait egyszer rögzítjük. Ezután a 

szükséges adatváltozások következményei a számítógépes újraszámítás eredményeként közvetlenül 

megfigyelhetők, elemezhetők. 

A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a magyarországi területfejlesztés gyenge 

pontja a metodikai alapok hiánya és a meglévők nem kellő mértékű alkalmazása. Ezen 

hiányosságok pótlásához is szeretnénk hozzájárulni a jegyzet ezen fejezetével. Bakos István szerint 

a stratégiai tervezéskor – bármilyen stratégiáról legyen is szó – minden esetben felépítésük általános 

modelljéből kell kiindulni a tervkészítő teamnek.  

A stratégiák struktúrájának általános modellje: 

 

S1= ΣC1 + ΣE1 + ΣM1 
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S2= ΣC2 + ΣE2 + ΣM2 

Si= ΣCi + ΣEi + ΣMi 

Sn= ΣCn + ΣEn + ΣMn 
Forrás: Bakos, 2001. 

 

 A modell (n*4)-s mátrixba rendezhető, melynek sorai természetesen nem matematikailag 

értelmezhető egyenletek. Az összeadás műveleti jelei az egyes stratégiai változatok elemei közötti 

koherenciát érzékeltetik. A mátrix sorai a stratégiai változatokat jelentik, például egy térségnek, 

településnek, mely stratégiát készít fejlődésének tudatos formálására, számolnia kell a külső 

feltételek és belső erőforrások gyors, sztochasztikus változásával. Ezek a változások többnyire 

véletlenszerűen következnek be, de prognosztizálhatók, tehát stratégiailag fel lehet rájuk készülni, 

megtervezve a bekövetkezésükhöz alkalmazandó hathatós stratégiai változatot. Egyes stratégiai 

változaton belüli összetevők (mátrixsoron): 

 

ΣCi – az i-k stratégiai változat célrendszere 

ΣEi – az i-k stratégiai változat erőforrás rendszere 

ΣMi – az i-k stratégiai változat módszer rendszere 

 

 Egy stratégiai változaton (Si) belüli összefüggés az alábbi definícióval írható le: Si stratégia 

csak akkor realizálódhat, ha Ci célokhoz rendelt Ei erőforrásokat Mi módszerekkel mobilizálni 

képesek a stratégiai terv megvalósítói. Véleményem szerint is a fejlesztések megkezdésekor nem 

feledkezhetünk meg ezen alaptétel betartásáról melynek eredményét, erősen befolyásolják a 

felhasznált módszerek. Természetesen az eljárás sajátossága, hogy a stratégiát megvalósító humán 

infrastruktúra része az erőforrásoknak, mint súlyponti elem megtervezésre kerül a stratégia alkotás 

folyamatában.  

 

 

5.2. Területfejlesztési elemzések módszerei 

 

 Az elemzési fázis igen lényeges, bár gyakran nem megfelelő arányban kidolgozott része a 

területfejlesztési dokumentumoknak. 

A tervkészítők gyakran követnek el három szélsőséges hibát: 

1. Elnagyolják, nem kellő mélységben kutatják a fejlesztés tárgyát (magát a térséget), 

annak környezeti elemeit, működésének külső feltételeit, továbbá belső erőforrás 

rendszerét. 

2. A térség helyzetvizsgálata, annak szegmentációja gyakran nincs kauzális viszonyban a 

fejlesztés célrendszerével. Előfordul, hogy kimarad kulcsfontosságú tényezők feltárása 

és vizsgálata. 

3. Fölösleges mélységű, túlzottan részletes, gyakorta redundáns, a térség 

karakterisztikájával és célrendszerével nem konform a helyzetvizsgálat és elemzés. 
Ez, amellett, hogy igen költséges, a lényeglátást akadályozza, megnehezíti a reális célok 

kitűzését. 

 Látszólagos ellentmondás, hogy a célok kitűzése és rendszerbe állítása a helyzetvizsgálat és 

részletes analízis következménye, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a stratégiai fő céloknak 

már előzetesen ismerteknek kell lenniük, hiszen a tervkészítés gördülő jellegű folyamat, ami 

gyakorta korábban megtervezett stratégiák hatásvizsgálatából indul ki, azok megvalósulatlan 

(illetve részben megvalósult) céljaiból generálnak a stratégák új fejlesztési irányokat, vagy 

módosítják azok korábbi változatait. A helyzetelemzéseknek tehát minden esetben azokra a 

vizsgálati területekre kell irányulniuk, amelyek feltárása és alapos megismerése kulcsfontosságú a 

célok pontos definiálása, majd elérése érdekében. Pl.: egy ipari térség egészség-megőrzési 

stratégiájának készítésekor látszólag fölösleges megvizsgálni a mezőgazdasági vetésterület arányát. 

Abban az esetben viszont szükséges a vizsgálat, ha a művelési terület meghatározó jelentőségű az 
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alkalmazott kemikáliák károsító hatásai miatt, mind a műveléssel foglalkozók, mind a termékeket 

elfogyasztók körében. Bár ebben az esetben ez az indikátor valószínűleg származtatott, egy korábbi 

kauzális vizsgálat eredményeképpen kerülhet az elemzés középpontjába, miután a primer vizsgálat 

kimutatta a megbetegedések egyik fő okát. A fenti példa alkalmas annak szemléltetésére, hogy 

sokszor mennyire speciális vizsgálati irányokat kell kitűzni, bonyolult, szövevényes ok-okozati 

láncokat elemezni a valós helyzet bemutatása és a reális célok kitűzése érdekében. 

 

 A tervezés során a csoportmódszerek közül általában a kérdőívezést, a brainstorming 

módszert és a fókuszcsoportos módszert szokás kiemelni. A kérdőívezéssel már az előző fejezetben 

részletesen megismerkedhetett a jegyzet olvasója, az alábbiakban pedig a brainstorming és a 

fókuszcsoport módszereit mutatjuk be. 

 

 

5.2.1. Brainstorming módszer 

 

 Az elnevezés magyar szakfordításban ötletrohamot jelent, de eredeti angol nevén terjedt el, 

mind a szakirodalomban, mind pedig a gyakorlatban. A módszer megalkotója Osborne volt, aki 

hagyományos úgynevezett értekezlet típusú tanácskozásokat figyelt meg, amelyek fő problémái az 

alábbiak voltak: 

 hosszú előkészület az alapprobléma meghatározásához, 

 időt rabló viták a különböző álláspontok képviselői között, 

 gyakori kitérők a fő témától, 

 személyi érdekellentétek torzító hatásai. 

 A brainstorming csoport munkája mindezektől mentes. A brainstorming módszert alkalmazó 

teamet egy úgynevezett moderátor vezeti, aki metodikai támogatást nyújt, gerjeszti, ugyanakkor 

mederben tartja az ötletek termelését. 

 A brainstorming csoportmunkát az alábbiak jellemzik: 

 a megoldandó probléma világos, egyértelmű definiálása,  

 ötletek vizuális rögzítése, 

 egyszerre csak egy ötlet fogalmazható meg rövid, közérthető formában, 

 az ötletek mennyisége fontosabb, mint azok minősége,  

 idegen ötletek is közölhetőek, 

 az ötletgyűjtés fázisában tilos a vita, a bírálat és a mérlegelés. 

 Mint minden csoportmódszernek, ennek a módszernek is megvannak az előnyei és hátrányai 

egyaránt. A módszer előnyei közé soroljuk, hogy a sok résztvevő miatt szélesebb a látókör, több 

ötlet vetődhet fel, melyek azonnal továbbfejleszthetők. Hátránya, hogy több résztvevő egyidejű 

jelenléte szükséges. 

A brainstorming módszer szakaszai és menete: 

 

1. Előkészítés: 

 A moderátor feladatai: 15-20 fős heterogén összetételű csoport meghívása, a csoporttagok 

tájékoztatása a témáról, az ötletek regisztrálásához és vizuális áttekintéséhez szükséges 

segédeszközök előkészítése. 

 

2. Brainstorming: 

 A moderátor feladatai: a szabályok ismertetése, az egyértelmű probléma szóbeli közlése és 

vizuális bemutatása, ha a probléma nem egyértelmű, keresni kell olyan definíciót, amit minden 

résztvevő elfogad, az ötletek vizuális nyilvántartása, ha a feszültség lanyhul, a szükséghez képest 

aktivizálja a csoportot kérdésekkel, saját ötletekkel, új megközelítési módok felvetésével, stb. 
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3. Kombinációkra törés: 

 A moderátor feladatai: példák megmutatása, kombináció keresése, ösztönzés az ötletek 

kombinálására kérdésekkel, a szabad ötletelés fázisában született ötletek teljes listájának 

bemutatása.a részvételi szabályok: megegyezik a brainstorming szakaszéval. 

 

4. Értékelés: 

 A moderátor feladatai: a listába pótlólag felveszi a csoportmunka befejezése után érkezett 

ötleteket, osztályozza az ötleteket, minden egyes ötlet vitatásáról, bírálatáról és minősítésétől 

gondoskodik, megvédi az ötleteket a szokásos frázisokkal szemben, összefoglalja az eredményeket, 

definiálja a nyitva maradt problémákat. 

 A résztvevők feladatai: minden egyes ötletet vitatnak, bírálnak és minősítenek az alábbi 

szempontok szerint: 

 Megfelel-e az adottságoknak és kielégíti-e a szükségleteket? 

 Realizálható-e vagy sem? 

 Azonnal, rövid- vagy hosszútávon realizálható? 

 Minden további vizsgálat nélkül megvalósítható? 

 Ha a kitűzött célnak nem felel meg, akkor milyen egyéb célra hasznosítható? 

 A bírálatok tömören, vezérszavakban közlendők, a hosszabb vitát kiváltó ötleteket 

később újra kell tárgyalni. 

 

5. Megoldás: 

 A moderátor és résztvevők feladatai: a megoldásban való részvétel közös meghatározása, 

eredmények láthatóvá tétele és továbbítása. 

 A vezetőség feladatai: döntés az eredmények felhasználásáról és a továbblépésről, 

eredmények jutalmazása. 

 A módszer véleményem szerint jól alkalmazható kiegészítő és ún. katalizáló eljárás a 

különböző feladatok megoldásakor használt csoportmódszereknél, a használata pontosabb és 

kiforrottabb helyzetfeltárást eredményez, és a stratégiaalkotásnál is szélesíti a megvizsgálandó 

lehetőségek tárházát. Az ötletek ütköztetése is jótékonyan hat a fejlesztési lehetőségek generálására, 

mely a lehetőségektől függően még tovább csiszolható, erre térünk rá a következő eljárásnál. 

 

5.2.1.1. A brainstorming módszer bemutatása egy szemléletes példán keresztül 

 

A brainstorming kérdés megfogalmazása 

 A kérdést egyértelműen, sugalmazástól mentesen kell megfogalmazni, úgy, hogy a 

feldolgozandó probléma nyitottsága érződjön belőle. Legyen meghökkentő, hagyományostól eltérő, 

ami kizökkenti a résztvevőket a megszokott értekezési stílustól. 

 

A résztvevők kiválasztása 

 6-10 embert kell összehívni, specialistákat, valamint olyan személyeket, akik a vizsgált 

problémakört korábban már tanulmányozták és jártasak a témában. Célszerű laikusok bevonása is, 

mivel hihetetlen ötleteik a szakemberek gondolkozását inspirálhatják. Gondolni kell arra is, hogy 

legyen 2-3 olyan kreatív személy a társaságban, aki serkenti a lanyhuló munkakedvet és szélsőséges 

hozzászólásaival tágítja a csoport látókörét 

 

A brainstorming helyszíne 

 A megbeszélést kötetlen környezetben, kellemes, barátságos helyen kell megrendezni, ahol 

nem a katonás rend az úr, és le lehet vetkezni a „businesslike” stílust. Lényeges, hogy mindenki 

kényelmesen el tudjon helyezkedni és a flip-chart-ot is lássák, amelyre az ötleteket feljegyzik. A 

diktafon alkalmazása nem javasolt, mivel gátlásokat ébreszthet az ötletek kimondásában és 

csökkenti a személyesség érzetét, amit a gondolatok azonnali felírása, rögzítése jelent. A flip-chart 
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mellett szól az is, hogy az egyre szaporodó lista növeli a lelkesedést, a leírt szavak gyorsabb 

asszociációra késztetnek. Tábla nélkül kevésbé mérhető a teljesítmény. 

 

 

Az időpont meghatározása 

 A brainstorming időpontja ne essen egybe a cég vagy tervező szakemberek hagyományosan 

megszokott összejöveteleinek időpontjával, de munkaidőben, lehetőleg délelőtt kerüljön rá sor. 

Tiszteletben kell tartani a résztvevők munkarendjét, valamint arra is tekintettel kell lenni, ha valaki 

vidékről vagy más telephelyről érkezik. 

 

A résztvevők meghívása 

 A meghívónak tartalmaznia kell a megbeszélés témáját, időpontját, helyszínét és várható, 

maximálisan egyórás időtartamát. Kérhető a kérdéskörrel kapcsolatos ötletek átgondolása, de 

jelezni kell, hogy írásos felkészülésre nem tartunk igényt. 

 

A brainstorming menete 

 A vezető ne a felsőbb vezetés tagja legyen, inkább egy fiatal munkatársat kell ezzel a 

feladattal megbízni. Néhány szóban ismertesse, hogy miért, mi célból ültek össze, kiemelve, hogy 

mindenki részvétele fontos. Hangsúlyozza, hogy mind az egyetértés, mind az ellenvetés, kritika, 

csúfolódás megfogalmazása a továbbiakban tilos. Szabályellenes a nem verbális úton kifejezett 

kritika (kézlegyintés, fintor) is. Olyan légkört kell teremteni, ahol a szabad képzettársítás révén 

létrejött legvadabb ötletek is kimondásra kerülhetnek. A táblára ő, vagy valamely segédje írja fel a 

kérdést. Felhívja a figyelmet arra, hogy időtakarékosságból senki se engedje túl bő lére a 

mondanivalóját, a javaslat néhány szóval felírható legyen. A hozzászólási szándékot mindig jelezni 

kell, elkerülve azt, hogy egyszerre beszéljenek és hangzavar alakuljon ki. A moderátor ad jelzést 

annak, aki beszélhet. A hozzászólásokat nem személy szerint kell jegyzőkönyveznie, hanem 

egymás után. Minden hozzászólást fel kell írni a táblára, most nem a javaslatok értékelése, hanem a 

kérdés minél sokoldalúbb megközelítése, minél több ötlet felszínre hozása a cél. Minél több az 

ötlet, annál valószínűbb, hogy néhány hasznosítható lesz majd a probléma megoldására. Az 

ötleteket tökéletesíteni, csiszolni kell, a legtöbb használható ötlet mások ötletei alapján születik 

meg. 

 

Az ötletek összegyűjtése 

 A bevezetőt követő néhány perces csöndet kihasználva a beépített segédek vagy a moderátor 

bemelegítő jellegű hozzászólásával lehet elkezdeni a javaslatok gyűjtését. A kapott minta 

rendszerint követésre talál és megkezdődik az ötletelés. Nem feltétlenül a moderátornak kell írnia a 

táblára, valamelyik segédje is vállalhatja a feladatot. Az ötletrohamok között csöndes percek 

léphetnek fel, itt fontos a moderátor indirekt beavatkozása, akár egy szélsőséges ötlettel, hogy 

továbblendítse a szekeret. A tetőző szakasz általában nem tart tovább 30-40 percnél, nem is célszerű 

erőltetni. 

 

Az eredmények hasznosítása 

 A táblára felírt ötleteket az elkövetkezőkben feldolgozni, értelmezni kell. A javaslatok 

csoportosíthatók annak a célnak a függvényében, amelynek elérése érdekében a brainstorming 

mellett döntöttünk. Ez a munka 5-10 órát vesz igénybe, és még további interjúk elkészítése 

szükséges a lista valamennyi elemének megértéséhez. A listaelemek lehetnek egymás részei, 

kiegészítői és az is lehetséges, hogy egymással ellentétesek. A logikai kapcsolat függvényében ezek 

csoportosíthatók, a megoldási javaslatok köre szűkíthető. Ha bizonyos körülmények kizárják 

valamely ötletek hasznosítását, akkor ezt célszerű közölni a csoporttal a munka eredményes 

befejezése érdekében. Az eredmény hasznosításáról mindenképpen tájékoztatni kell a résztvevőket, 

hogy komolyan vegyék a csoportmunkát (Tóth, 2008). 
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5.2.2. Collective Notebook (CNB) eljárás 

 

A brainstormingból kifejlesztett módszer megkülönböztető módszertani jellemzői a 

következők: 

 az ötletgyűjtési időszak a gondolatok eredetiségének fokozása céljából más módszerekhez 

képest lényegesen hosszabb; 

 a helyileg egymástól távollevő tagokból képzett csoportokban tevékenykedő szakértők 

mentesülnek a többször és meghatározott időpontban való összegyűlés nehézségeitől, mert 

az ötletgyűjtés írásbeli. 

 

A kezdeményező, az ún. iniciátor (egyén vagy jövőtervező csoport) a speciális CNB 

könyvbe leírja a feladatot és arra a következő reflexiókat kéri: 

 írja le a térség/település jövőképével kapcsolatos valamennyi ötletét; 

 kísérelje meg a jövőképet másként, újszerűen, más változatban is kivetíteni; 

 jegyezze fel, hogy hol találhatók adalékok (pl. szakirodalmi forrás régió összehasonlítás 

dokumentációi, stb.) a vízióhoz. 

 

A CNB „könyvbe” a csoport minden tagja a maximálisan egy hónap tartamú ötletgyűjtési 

(lappangási) időszakban bármikor – a lehetőségekhez képest azonban a felmerülés pillanatában – 

feljegyzi: 

 jövőkép megvalósítására irányuló ötleteit; 

 a jövőkép megvalósulását befolyásoló tényezőket, azok összefüggéseit és a kisugárzási 

körlet határait; 

 a további kutatásokat ösztönző élénkítő kérdéseit. 

Az ötletgyűjtési határidőt követően a csoporttagok a CNB tartalmát három pontban összegzik: 

 Melyik a legjobb vízió alapjául szolgáló ötlet? 

 Milyen módon célszerű a jövőkép építés folyamatában továbbhaladni? 

 Melyek a vizsgált problémakörön (az indító kérdés felvetésén) kívül eső ötletek? 

 

A CNB könyvek és az iniciátor által készítendő összefoglalás az alapja annak a 

csoportmunkának, amelynek során a korábbi pszeudo (helyileg nem összetelepített) csoport 

résztvevői e fázisban már valóságos csapatban tervezik a megoldás koncepcióját. 

Meg kell jegyezni, hogy tapasztalatok szerint a CNB módszer: 

 fantáziaserkentő hatása javítható, ha az ötletgyűjtési szakaszban időnként összegyűjtik, s a 

résztvevőknek megküldik a javaslatokat; 

 bonyolítása gyorsítható egyetlen – rövid időszakonként körfolyamatban továbbított – 

ötletgyűjtő könyv használatával. 

 

Megfelelő alkalmazási területe valamely komplex tervezési folyamat előkészítő fázisa, tehát 

területfejlesztési stratégiákat előkészítő jövőképtervezéshez kitűnően használható módszer. 

Természetesen fontos a résztvevő szakértők informáltságának a biztosítása és meglátásom szerint 

ügyelni kell az ún. külső és belső szakértők megfelelő arányára, tehát „ne legyen túlzottan 

belterjes a szakértői csoport”. Alkalmazása során felmerült és fel nem használt ötletek többsége 

ötletbankban tárolható és hasonló tervezési helyzetekben a későbbiek során számításba vehető. A 

célok definiálására és rendszerbe foglalására két módszert mutatunk be. Mindkettő csoportmódszer, 

amelyek az előzőekhez hasonlóan heterogén, optimális létszámú (15-20 fős) szakmai tervező 

csoportokban alkalmazható. 
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5.2.3. A fókuszcsoport 

 

 Az interjúk egyik nagy műfaji csoportja a társadalomtudományos csoportinterjú, ennek 

leggyakrabban alkalmazott típusa a fókuszcsoport. A klasszikus fókuszcsoportban egymást 

korábbról nem ismerő, kifejezetten az adott alkalomra toborzott és kiválasztott 8 (vagyis legalább 6 

és legfeljebb 12) fő vesz részt, akik kontrollált körülmények között (detektívtükörrel vagy zárt láncú 

videohálózattal, hang- és képrögzítésre alkalmas, világos és barátságos teremben, egy asztalt 

körbeülve) találkoznak, és egy moderátor (és olykor egy moderátorasszisztens) támogatásával a 

kutató által meghatározott témákról 90 percen keresztül beszélgetnek. Ezért cserébe rendszerint 

valamilyen honoráriumban részesülnek. (A paraméterek szigorú felfogását képviseli O'Donell 

(1988) és Greenbaum (1998), velük szemben Vicsek (2006) megengedőbb, gyakorlatiasabb 

felfogást vall.) 

 A fókuszcsoport tehát különbözik a kávéházi beszélgetéstől, az iskolai órától, a vezetőségi 

üléstől. A fókuszcsoport célja csupán a megismerés, és önmagában nem alkalmas 

döntéshozatalra, konfliktuskezelésre vagy terápiás segítségnyújtásra, nem célja a résztvevők 

oktatása, felvilágosítása, netán szórakoztatása. Olyan társadalomtudományos adatgyűjtési módszer, 

amely a vélekedések interakcióján (jellemzően vitahelyzeteken) keresztül igyekszik megismerni a 

fókuszba állított szituációk és jelenségek résztvevői/érintettei percepcióját. A konszenzusos és 

vitatott vélekedésminták azonosításával, az egymással versengő percepciós lehetőségek feltárásával 

segít megértenünk, hogy a beszélgetésben részt vevők (illetve az általuk együttesen reprezentált 

társadalmi csoportok) vélekedéseinek hátterében milyen motivációk, kulturális előfeltevéseknek 

vagy szociális motívumok állhatnak. Más kvalitatív módszerekkel összehasonlítva a fókuszcsoport 

sajátossága az adatok interaktív konstruáltságából fakad (Barbour-Kitzinger, 1999). Amikor a 

résztvevők felfedezik közös tapasztalataikat, megszületik a hasonlóság és otthonosság érzése, és 

olyan sűrű diskurzus bontakozhat ki, ahol spontánabb, érzelmileg telítettebb vélemények 

fogalmazódnak meg. A résztvevők egymás gondolataira építve, az elhangzó percepciókat, ötleteket 

korrigálva alakítják ki (vagy „hozzák felszínre”) saját álláspontjukat. A fókuszcsoport differentia 

specificája a diszkurzív szinergia, ami miatt éppenséggel nincs is értelme a csoportinterjúkban 

jelentkező társas befolyásolást alapvető módszertani defektusnak tekintetnünk. Ugyanis ez a 

szinergia teszi lehetővé, hogy a fókuszcsoporttal olyan jelenségeket is képesek legyünk 

megvizsgálni  

 amelyekről az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy nincs róla véleményük, vagy nincs 

elegendő személyes tapasztalatuk, ahhoz, hogy véleményt mondjanak (ez gyakori a nem 

tartós fogyasztási cikkek, például mosószerek vagy élelmiszerek esetében, noha az új 

terméket fejlesztő gyártó meg kívánja ismerni, mit s hogyan használnának a fogyasztók), 

 vagy amelyek éppenséggel túl bonyolultak ahhoz, hogy segítség nélkül képesek legyünk 

átfogó képet alkotni róluk (például a város vagy az egészségügyi rendszer esetében, amelyek 

fejlesztési tervéhez vagy átalakításához a döntéshozók kíváncsiak a lakosság elvárásaira), 

 esetleg olyan jövőbeli helyzetekhez kapcsolódnak, amelyekben igen bizonytalan, hogy mely 

körülmények és miként befolyásolhatják az emberek magatartását (például egy környezetei 

katasztrófa idején, amelyre válságforgatókönyveket akar kialakítani egy veszélyes üzem 

kommunikátora), 

 vagy egyszerűen olyanok, amelyekhez egy-egy ember nehezen találja meg önállóan a 

szavakat (például ízlésítéletek esetében, amelyekre a marketingesek csomagolásterveket és 

reklámkampányt alapoznának). 

 

Egyesek vitatják a diszkurzív szinergia jelentőségét, és inkább azt hangsúlyozzák, hogy a 

fókuszcsoport jó kompromisszum, amely egyesíti magában a résztvevő megfigyelés (ami az 

interakciók megfigyelésére alkalmas) és az egyéni interjúk (ahol reflektálhatók a vélemények, és 
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adott a kutatói közbekérdezés lehetősége) erényeit, ráadásul viszonylag nagy létszámú sokaság 

vélekedéseit képes viszonylag rövid idő alatt dokumentálni (Morgan-Spanish, 1985).  

Ennek az ára, hogy az adatgyűjtés nem annyira „természetes közegben” történik, és nem 

olyan „mélységben” végezhető el, mint a résztvevő megfigyelés és az egyéni interjúk esetében.  

 A jó kompromisszum azt is jelenti, hogy a klasszikus fókuszcsoport felépítését a kutatás 

igényei szerint módosíthatjuk a csoportlétszám vagy a csoportidő tekintetében, vagy a vezérfonal 

egyes összetevőinek hangsúlyosabbá tételével. Nyolc fő jelenléte általában könnyen biztosítható, és 

a tapasztalatok szerint ennyi ember képes ütköztetni a véleményét másfél óra alatt; a résztvevők 

létszámának csökkentésével azonban – ami persze szűkíti a feltárható perspektívák sokféleségét – 

nagyobb tér nyílik a személyes tapasztalatokon alapuló véleményformálásra. (Éppen ezért, például 

gyógyászati eszközök használatának feltárásakor, szívesen rendeznek a piackutatók ún. 

minicsoportokat). Magyarországon az emberek valószínűleg hozzászoktak, hogy legfeljebb egy-

másfél órát összpontosítsanak egy-egy nagyobb problémakörre, mégis dönthetünk úgy, hogy 

hosszabb beszélgetést szervezünk. A három-, sőt négy- vagy ötórás kiterjesztett csoportok nagyobb 

lehetőséget adnak a problémák körbejárására, majd kreatív feladatokkal endogén ötletek, 

megoldások kidolgozására. Ez költséges és munkaigényes eljárás, ráadásul ha valóban kreatív 

csoportként rendezzük meg a hosszú beszélgetést, szerencsésebb csak 5-6 fővel dolgoznunk 

(Hoffmann et al., 2000). A résztvevők száma növelhető is. Például, az ún. 

konszenzuscsoportokban, akár 16 fő is jól megfér egymással; ezek a beszélgetések rövidebbek, és 

céljuk elsősorban az, hogy minél többfajta vélemény összehangolási lehetőségeit térképezzük fel 

(például játékfilmek story boardjának finomhangolásakor.)  

 A csoportok felépítése tulajdonképpen a végtelenségig variálható, és ez alapján is sejthetjük, 

hogy a klasszikus fókuszcsoport szigorú paraméterei inkább csak hüvelykujj-szabályként 

követendők. Olyan normát jelentenek, amit sokszor nem is áll módunkban betartani (például egy 

aprófalu fejlesztési lehetőségeinek feltárásakor a résztvevők óhatatlanul ismerni fogják egymást; 

lehet, hogy csak olyan helyen tudjuk összehívni őket, ahol legfeljebb magnóval rögzíthetjük az 

elhangzottakat, és talán jegyzetelnünk is magunknak kell). Azt azonban érdemes mindig 

tisztáznunk, hogy miért és miként térünk el a bevett gyakorlattól, mit nyerünk és mit veszítünk az 

alternatív megoldásokkal. Mind az alap-, mind az alkalmazott kutatásokban a fókuszcsoportot 

sokszor kombináljuk más módszerekkel (Morgan, 1996). Alkalmazhatjuk például egyéni interjúk 

után, és a mélyinterjús eredményeinket egy szélesebb populációra próbálhatjuk meg általánosítani a 

fókuszcsoport segítségével. Gyakori eljárás az is, hogy – ha már interjúkkal feltártuk a 

„mélyszerkezetet” – fókuszcsoporttal alapozzuk meg az érintettek számára általánosan elfogadható 

szolgáltatást vagy kommunikációt. Ha feltáró céllal szerveztünk fókuszcsoportot, akkor utána 

következő interjúkkal vizsgálhatjuk meg, hogy egy-egy tipikusnak (vagy atipikusnak) tetsző 

vélemény mögött milyen tapasztalatok, élethelyzetek, világnézetek állnak, s ezek miként 

strukturálják egy-egy személy gondolkodásmódját. Sokszor használják a fókuszcsoportot 

kvantitatív kutatások kiegészítéseként is, például kérdőívek tesztelésére (ellenőrizve, hogy a 

vizsgálandó népesség tagjai értik-e és vajon ugyanúgy értelmezik-e a survey kérdéseit), vagy 

például kvantitatív adatfelvételt követően, ha a statisztikai elemzéssel képzett csoportok nézeteinek 

gazdagabb, puhább, saját nyelven megfogalmazott véleményét is szeretnénk dokumentálni.  

 

 

5.2.4. Tervezés, szervezés a fókuszcsoport kialakításában 

 

 Mivel a csoportbeszélgetések igen költségesek és sok szervezést igényelnek (megfelelő 

helyiséget, rögzítésre alkalmas technikát kell biztosítanunk, a résztvevőket utazásra kell kérni – s 

nem utolsósorban épp ezért – honorálnunk is kell őket), más kvalitatív módszerekkel 

összehasonlítva gondosabban érdemes megtervezni a kivitelezését, és előre végiggondolni, hogy 

miként akarjuk majd a fókuszcsoportos adatainkat elemezni. Mindenképp ajánlatos 

meghatároznunk, hogy hány csoportot, hol, mikor és kikkel akarunk szervezni.  
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 Először azt kell eldöntenünk, mind az egész projekt, mind az egyes csoportok szintjén, hogy 

inkább standardizált kutatási stratégiát választunk, vagy inkább emergens logikával élünk 

(Morgan, 1996). Az előbbinél nem módosítjuk a vezérfonalat a csoportok között, és ez lehetővé 

teszi, hogy több különböző összetételű csoport eredményeit összehasonlítsuk egymással. Az utóbbi 

esetben folyamatosan finomíthatjuk a vezérfonalat, akár egy-egy csoporton belül is, majd mindig 

oda szervezzük az újabb beszélgetést, ahol gazdagabb új anyag felbukkanását reméljük. A 

standardizált logika kockázata, hogy a tervezési hibákat magunkkal cipeljük a teljes kutatás során 

(ezért érdemes néhány egyéni vagy egy-egy csoportinterjú segítségével előkutatást végeznünk.) Az 

emergens logika nagyobb felelősséget ró a moderátorra, és ezért elsősorban jól finanszírozott 

alapkutatásnál, vagy alkalmazott vizsgáltok esetén főként reklámok kreatív anyagainak tesztelésénél 

fordul elő. Ilyenkor a kreatív ügynökség és a kutatócég szorosan együttműködik, s ún. iteratív 

logikát követve folyamatosan tesztelik és finomítják a kommunikációs anyagokat (Síklaki, 2006).  

 

 Gyakran használt, kompromisszumos megoldás a szakaszonként történő standardizálás. A 

kulcsmozzanat ebben az, hogy kutatási szakaszonként előre meghatározott módon eltérő funkciójú 

fókuszcsoportokat szervezünk. Jellemzően az „első körös” csoportok feltáróbb jellegűek, a 

rákövetkezők pedig strukturáltabbak. Az egyes szakaszok önmagukban standardizáltak, és az egyik 

szakasz eredményei alapján dönthetünk a következő szakasz pontos felépítéséről. A 

kommunikációtervezéskor például először meg kell értenünk az érintettek motívumait és eddigi 

tapasztalatait (amihez sok projektív eszközt, esetleg kiterjesztett és/vagy minicsoportokat 

alkalmazunk). Az eredmények alapján kommunikációs forgatókönyveket, pozícióállításokat 

fogalmazunk meg. A koncepciótesztelés szakaszában erősen vitaorientált (esetleg konfliktus-) 

csoportok segítségével kiválasztjuk azt a stratégiát, amelyen érdemes tovább dolgoznunk, és 

ötleteket gyűjtünk a megvalósításához. Végül az ígéretes stratégiára megszerkesztjük a 

kommunikációs anyagokat, melyeket stimulusként használva teszteljük a várható fogadtatást.  

 

 Az egyes csoportok esetében meg kell határoznunk a kutatásunk szempontjából optimális 

homogenitás-heterogenitás arány. A csoporton belüli homogenitás biztosítja, hogy a résztvevők 

otthonosan, „egymás közt” érezzék magukat, ami fokozza a csoport közlékenységét és kreativitását. 

Ezért érdemes elsősorban nemek, másodsorban korcsoportok és státus szerinti homogén csoportok 

összeállítására törekednünk. Ugyanakkor a vizsgált népességet szegmentálva a csoporton belüli 

heterogenitást is érdemes kontrollálnunk, hiszen ezzel biztosíthatjuk, hogy a vizsgált szegmens 

minden várhatóan eltérő perspektívája képviselve legyen a beszélgetés során, vagyis ezzel 

befolyásolhatjuk, hogy a témánk szempontjából kulcsfontosságú viták közül melyeket folytassák le 

a résztvevők. (A heterogenitási paramétereket jellemzően a nagyobb életkori csoporton belüli, 

foglalkozási, ritkábban a kérdéses témával kapcsolatos tapasztalatok jellege szerinti 

megkülönböztetések jelentik.) A csoportok közötti heterogenitást nevezzük (külső) 

szegmentációnak. Mivel egy beszélgetés eredményét elsősorban a konszenzusos (és a 

konszenzusosan vitatott) megállapítások adják, a szegmentáció során azt kell végiggondolnunk, 

hogy az egy csoportunkban tipikus „vélekedéscsokrokat” milyen (milyen tapasztalatok felől 

megfogalmazott) más felfogásokkal akarjuk majd összehasonlítani. Megbízható összehasonlítást 

ugyanis elsősorban a csoportok (és nem különböző csoportokban elhangzó egyéni vélekedések) 

között végezhetünk.  

 

 Mindezek alapján már meg tudjuk becsülni, hogy egy tartalmas (kvalitásos) elemzés 

elkészítéséhez körülbelül hány csoportra lesz szükségünk. De a pontos számhoz két további 

tényezőt is meg kell fontolnunk. Egyfelől, a csoportok számát erősen befolyásolja, hogy milyen 

érvényességigénnyel szeretnénk dolgozni. „Főszabály szerint” az azonos összetételű csoportokból 

mindig kettőt szervezünk, amelyek egymást kontrollálják. (Ha a két beszélgetés eredménye 

jelentősen különbözik egymástól, és az eltérést nem tudjuk egyetlen tényezőre egyértelműen 

visszavezetni, akkor szervezhetünk egy harmadik azonos felépítésű beszélgetést is). Másfelől arra is 

érdemes gondolnunk, hogy 8-12 azonos tematikájú standard csoportnál többet már „nem látunk át”, 
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és csak igen nehezen tudunk feldolgozni. (A társadalomtudományos alapkutatásokban előfordul, 

hogy 37, sőt 54 csoporttal dolgoznak. Ezek azonban vagy emergens logikát követnek, folyamatosan 

felhalmozva és „maguk előtt görgetve” az eredményeket, vagy számítógépes adatelemzésre van 

szükség. Ellenkező esetben csak igen limitált beszélgetésrezümék összehasonlítását végezhetjük el 

érvényes módon.) 

 

 Erősen szegmentált projektekben ezért sokszor ún. keresztkontrolláláshoz folyamodunk. 

Ha például négy csoport segítségével lakóhelyi és életkori eltéréseket is össze akarunk hasonlítani, 

szervezhetünk egy vidéki idős, egy városi idős, egy vidéki fiatal és egy városi fiatal csoportot. Majd 

az egyik dimenzióból, például az életkorból fakadó vélekedésdivergenciát megértve, „kivonjuk” a 

különbséget a másik, tehát a településtípusból fakadó különbségek elemzésekor, és viszont. Nem 

szabad elfelejtenünk, hogy csak az összes csoportot együttesen elemezhetjük, másként 

összekevernénk a szegmentációs szempontok hatását, és hamar elveszítenénk a fonalat. Megint csak 

hüvelykujj-szabály szerint azt mondhatjuk, hogy legtöbbször három-négy csoport alapján már 

megfogalmazhatunk értelmes gondolatokat a legtöbb kommunikációkutatási témában. Az 

alkalmazott kutatások pedig legtöbbször négy-hat keresztkontrollálást alkalmazó, nemek és 

lakóhely, illetve tematikus tapasztalat szempontjából homogén csoportot rendeznek mostanában.  

 

 Ezeknek a paramétereknek a meghatározása együtt jár annak tisztázásával, hogy milyen 

véleményeket és vélekedéskülönbségeket láthatunk majd az egyes csoportokban, a dokumentált 

interakciókból és a csoportok közötti hasonlóságokból és különbségekből milyen következtetéseket 

vonhatunk majd le a kutatási témánkra vonatkozóan. Ha mindezt végiggondoltuk, 

megszerkeszthetjük a résztvevők toborzásához használatos szűrőkérdőívet és a beszélgetés 

forgatókönyvéül szolgáló vezérfonalat. Toborozhatunk mi magunk, vagy igénybe vehetünk 

toborzócéget. A toborzás történhet az utcán vagy adatbázisból. Az előbbi esetekben nagyobb 

esélyünk van arra, hogy pontosan olyan embereket hívjunk el, akikkel beszélgetni szeretnénk, míg 

az utóbbiakban nagyobb valószínűséggel jönnek el a meghívottak, ám gyakrabban fordul elő az, 

hogy olyanok érkeznek, akik már jártak az utóbbi időben fókuszcsoporton.  

 

 A toborzó- vagy szűrőkérdőív hasonlít a kvantitatív survey-k kérdőívéhez, a sorsa azonban 

soha nem a statisztikai feldolgozás, csupán a szűrést hivatott dokumentálni és egyszerűbbé tenni. A 

szűrőkérdőívben szerepelnek a szükséges demográfiai adatok, valamint a megkérdezett neve (hogy 

azonosíthassuk, amikor megérkezik a beszélgetésre); illetve mindazon paraméterek, amelyek 

alapján besorolhatjuk őt valamelyik szegmensünkbe. A szűrőkérdőív legelején vagy legvégén 

szerepelnek a kizáró okokra vonatkozó kérdések (mint amilyen a bennfentesség, vagy az elmúlt egy 

év során szerzett fókuszcsoportos tapasztalat). A kérdéseken sorban haladva a szűrési pontokon 

kiszelektáljuk, vagy a kérdőív végére érve meghívjuk a beszélgetésre a megkérdezett illetőt. A 

tipikus felkérő szöveg „a hasonló emberek társaságában folytatott, várhatóan érdekes témákról 

szóló” beszélgetésre invitál; bár mellékesen érdemes a honoráriumot is megemlíteni. Fontos, hogy a 

témamegjelölés annyira konkrét legyen, hogy valóban felkeltse az érdeklődést, ugyanakkor annyira 

általános is legyen, hogy a résztvevők ne tudjanak előre felkészülni a beszélgetésre. (Ezzel ugyanis 

magunk állítanánk elő csoportunk szakértőit, s a beszélgetés könnyen a „Ki miben tudós?” 

dramaturgiája szerint alakulhat.) Érdemes legalább másfélszeres túltoborzással dolgoznunk, így 

nemcsak azt biztosíthatjuk, hogy elegendő résztvevőnk legyen, de lehetőségünk nyílik az 

utószűrésre is. (Mindig van ugyanis néhány ember, akinek az utolsó pillanatban „megváltozik” a 

véleménye valamelyik kérdésben, illetve egy gyakorlott moderátor sokszor ki tudja szűrni a 

beszélgetés előtt a válaszokat szimuláló, netalán „hivatásos fókuszcsoport-látogató” vendégeket.)  

 

 A fókuszcsoport megtervezésének másik fontos mozzanata a kérdések és feladatok 

összeállítása. A vezérfonál nem csak az érintendő témákat sorolja fel, hanem meghatározza a 

témablokkok és az egyes kérdések, a projekciós feladatok és a stimulusok bemutatásnak sorrendjét, 
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és azt is, hogy ezeket milyen módon, milyen nyelvezettel tárjuk majd a résztvevők elé (Vicsek, 

2006). 

 

 A témablokkok sorrendjének meghatározásakor érdemes a semlegesebbekkel kezdeni, a 

szenzitív témákat későbbre hagyni, és csak a beszélgetés végén sort keríteni az értékelő, 

felülvizsgáló szakaszokra. A kérdések befolyásolják egymást, ezért érdemes a blokkokon belül is az 

általános kérdésektől a konkrét példák felé haladni (tölcsértechnika). Ugyanakkor érdemes egyetlen 

– a meglévő vélekedéseket – mobilizáló, gondolatébresztő felvetéssel nyitni, majd ezután rögtön 

felvetni a nagy absztrakt problémánkat, s a későbbiekben az egyszerűbb, egy-egy dimenzió 

kibontását lehetővé tevő kérdésekkel folytatni. Tüntessük fel magunknak az ún. visszakérdezési 

szakaszokat, amelyekkel egy-egy lehetséges álláspontot tesztelünk és tárunk fel alaposabban (ezek a 

kérdések a résztvevők szavainak szó szerinti vagy parafrazeált visszaidézésével dolgoznak); illetve 

jelezzük azokat a hívószavakat, amelyeket csak akkor dobunk be a megfelelő pillanatban, ha 

spontán módon a résztvevők még nem hozakodtak elő a jelzett témával.  

 

 A projektív eszközök segítik az önkifejezést, oldják a nagyon racionális vitastílust, képesek 

kibillenteni a résztvevőket a túlságosan okoskodó hangulatból, és segítenek feladni a 

szerepviselkedéssel összefüggő beállítódásaikat. Néhány egyszerűbb technika – például 

asszociációs láncok, kártyákra felírt (esemény, helyzet, márka stb.) típusok csoportosítása, 

megkezdett mondatok befejezése – elsősorban a fókuszált témával kapcsolatos ismertek felidézését 

és strukturálását, a vitafelületek megvilágítását célozza. A megszemélyesítések (a tipikus fogyasztó 

jellemzése, vagy egy szervezet autóként, épületként való elképzelése), a fókuszált téma 

kontextusának elvalótlanítása („a... világa” vagy bolygója, esetleg a vizsgált jelenségtípusok 

sportversenyen vagy „márkapartin” való elképzelése) pedig egyaránt segíthetik a sztereotip 

válaszok széles körű mobilizálását és a szokatlan ötletek felbukkanását. Kollázsok készítésével, 

vagy előre adott hangulatrajzok és projektív fotók felhasználásával a nem diszkurzív 

véleményformálódást segíthetjük.  

 

 A projektív eszközök képesek kreatív hangulatot teremteni, de túlzott alkalmazásuk könnyen 

kifárasztja a csoportot (Hoffmann et al., 2000). Érdemes ezért végiggondolnunk, hogy mely 

eszközök kombinálása hozza a legtöbb eredményt. Tervezzük meg, hogy mikor adunk a 

résztvevőknek egyéni feladatot (pl. gondolatbuborékot) vagy kollektívet („térképezést" vagy 

kollázskészítést), hogy a racionális vitaszakaszok előtt használjuk-e őket (gondolatébresztésre, 

vagy a spontán elköteleződések korai kialakulását biztosítandó), vagy inkább a beszélgetés, a 

témablokk végén folyamodjunk hozzájuk (pl. hogy a nagyon eltérő vélemények lehetséges 

összhangját körvonalazzuk).  

 

 

5.2.5. A fókuszcsoport dinamikája és a moderátor szerepe 

 

 A fókuszcsoport menetét és kimenetelét számtalan tényező befolyásolja, a legtöbb 

csoportbeszélgetés mégis hasonló ívet ír le (Síklaki, 2006, Vicsek, 2006). A bemutatkozás során a 

moderátor ismerteti a beszélgetés „szabályait”, és a résztvevők is bemutatkoznak. Már itt 

megkezdődik a rapport megteremtése: a moderátor a bemutatkozásokra visszakérdezve igyekszik 

megteremteni az oldott, őszinte, kreatív légkört. Lehet, hogy ez a bemelegítés sokáig tart, mégis 

érdemes megvárni, ameddig a csoport belejön a csevegésbe, s csak ekkor felvezetni a témánkat. 

Ekkorra ugyanis a résztvevők szociálpszichológiai értelemben is csoporttá válnak: „mi”-tudat alakul 

ki, és a csoport valamilyen közös célt követve dolgozik. Ez az állapot a fókuszcsoport motorja.  

 A beszélgetés menete a továbbiakban a forgatókönyvünk és a kiscsoportos dinamika 

dramaturgiája szerint alakul. Egyes szociálpszichológiai modellek azt hangsúlyozzák, hogy 

ciklikusan visszatérő szakaszok váltják egymást, mások pedig abból indulnak ki, hogy egy 

végkimenetel felé mutató lineáris pályát ír le a beszélgetés. Érdemes ezeket a modelleket 
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alaposabban tanulmányozni, mert segíthetnek értelmezni, hogy mi folyik körülöttünk. Hasznos 

azoknak a szereptípusoknak a megismerése is, amelyekkel a fókuszcsoportban találkozhatunk 

(Síklaki, 2006). A lényeg azonban az, hogy a csoport mindig dinamikus mozgásban van, ezért fel 

kell készülnünk, hogy bármikor meglepetés érhet bennünket. Hiába alakul ki a csoportszerkezet, a 

feladatteljesítés folyamatában ez felborulhat, s ekkor a résztvevők szerepei egymáshoz és a 

moderátorhoz képest is módosulnak. Kulcsfontosságú, hogy a moderátor érzékelje, és lehetőleg 

előre kalkuláljon ezekkel a lehetséges változásokkal. Ha ezekhez alakíthatja saját aktivitását és 

szerepkörét, akkor a csoportdinamikai jelenségeket is a saját hasznára fordíthatja.  

 A moderátort sokszor hasonlítják a karmesterhez, aki „egymás számára idegen emberek 

csoportját kell, hogy indirekt módon célirányos viselkedésre ösztönözze” (Síklaki, 2006). Feladata 

egyfelől a facilitálás (bátorítja a résztvevőket a szabad és őszinte vélemények kinyilvánítására – 

hangtalan bólogatással, a szemkontaktus megfelelő megtartásával nyílt és barátságos légkört 

teremt), ugyanakkor igyekszik moderálni is, vagyis mederben tartani a beszélgetést. A jó moderátor 

nem értékeli a véleményeket és ötleteket, bár meghatározott céllal összefoglalhatja, tükrözheti a 

csoport számára az elhangzottakat, és a témablokkok második felében a megfogalmazott 

álláspontjaikkal ellentétes nézetekkel is szembesítheti a résztvevőket. Emellett ügyel arra, hogy a 

túlságosan domináns résztvevők nem nyomják el a többieket, és a visszahúzódók is szóhoz 

jussanak, illetve folyamatos legyen a vita, de ne akarják a résztvevők egymás szavába vágva 

meggyőzni a maguk igazáról a többieket. Ráadásul folyamatosan szem előtt tartja a kutatás célját is. 

Ez részben azt jelenti, hogy sikeresen végigkérdezi a vezérfonalat a megadott időkereten belül, 

részben pedig azt, hogy felfigyel azokra a sokszor nem várt, és sokszor csak elvétett tartalmi 

mozzanatokra, amelyek új, belső szempontokkal gazdagíthatják a beszélgetést  

 

 

5.2.6. Az adatok feldolgozása 

 

 Mielőtt összesítenénk az adatokat, érdemes elemeznünk a csoportbeszélgetéseket néhány 

érvényességi szempontból. A fókuszcsoportos vélemények ugyanis soha nem „tiszták”. (Persze 

emiatt nem szabad kétségbeesnünk: miként a statisztikai „hiba” sem hiba, a fókuszcsoportokban is 

természetes, hogy valami mindig félremegy – ahogyan dörzsölt moderátorok mondani szokták: „A 

kutató tervez, a diskurzus végez.” Sőt már a kutatás lehetőségei is gyakran megakadályoznak 

minket az optimális terv megvalósításában.  

 

 Mint minden kvalitatív módszer esetében, természetesen itt is először a kutató jelenlétéből 

fakadó torzító hatásokkal, vagyis azokkal a moderátori „hibákkal” kell számot vetnünk, amelyek 

befolyásolhatták az eredményeket. Ennél a módszernél speciális, hogy a megkérdezetteket 

viszonylag mesterséges közegben interjúvoljuk meg, és hogy a megfogalmazódó nézetek egymás 

közegében, egymást kölcsönösen és folyamatosan befolyásolva alakulnak ki. Az elemzés 

szempontjából ez azt jelenti, hogy a fókuszcsoportban elhangzó állításokat soha nem tudjuk 

önmagukban értékelni, hanem az elemzés tárgya mindig a csoportbeszélgetés egésze kell hogy 

legyen. Mindezért az első fázisában reflektálnunk kell a tervezett és megvalósult csoport közötti 

különbségekre, majd elemeznünk kell az állítások kontextuális jelentését, vagyis figyelembe kell 

vennünk egyfelől azt, hogy az elhangzó szövegek jelentése pozicionális (a többi résztvevő 

identitásépítési stratégiájának megnyilvánulásához igazodik), másfelől azt, hogy a kijelentések 

nemcsak diszkurzívak, hanem minden állítást egyúttal nonverbális kommunikáció is kísér, ami 

sokszor módosítja az elhangzottak értelmét. Csak ezt követően preparálhatjuk ki, vagy kódolhatjuk 

le azokat az idézeteket, amelyekre a – meghatározott szempontú – elemzésünket építeni szeretnénk. 

(Mindazonáltal nem hallgathatjuk el, hogy ilyen elemzést csak nagyon kevés fókuszcsoportos 

közleményben olvashatunk, és félő, hogy ezt a munkát nem csak a tanulmány megszövegezése 

során szokás megspórolni.) 
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 A műfaji sajátosságokból fakadó előzetes elemzést érdemes mindig a kép- és hangfelvétel 

alapján elvégezni. A tartalom elemzéséhez azonban rendszerint szó szerinti – olykor a 

metakommunikációt is rögzítő – átiratot, vagy – ha kevés az elemzésre szánt idő (például piac- és 

más alkalmazott kutatásoknál) – csak tartalmi kivonatot, ún. kiíratot készítünk. A legépelt változatot 

vagy a kutatási kérdéseink szempontrendszere, vagy a vezérfonalban szereplő kérdések alapján 

paragrafusokra tördeljük. A továbbiakban nagyon sokféle módon járhatunk el, attól függően, milyen 

elméleti perspektívát tartunk a kutatásunkkal adekvátnak. Van azonban egy nagyon hasznos és 

viszonylag egyszerű eljárás, amelynek segítségével már valóban feldolgozzuk az adatokat, és nem 

csupán tematikus összegzést készítünk. (A Kruegerék (1998), illetve Leederman által javasolt 

szövegkezelés (Quible, 1998) és a megalapozott elmélet szellemében tervezett szövegelemző 

programok lehetőségeit kombináljuk egymással.) Elkülönítjük egy-egy fókuszcsoport szöveges 

változatában a résztvevők által vitatott, a konszenzusos és a rendkívül egyéni, ideoszinkretikus 

paragrafusokat, amelyeket ezután egyenként tartalmi és evaluatív kódokkal is elláthatunk (ha nincs 

szövegelemző szoftverünk, a színes filctoll is megteszi). Először vertikális elemzést végzünk, azaz 

csoportszinten elemezzük, hogy mely témákkal és értékelésekkel kapcsolatban születnek meg a 

csoportban a különböző szintű megosztottságot generáló nézetek; és ezek alapján igyekszünk 

jellemezni a csoport beállítódását, illetve ezt próbáljuk meg a szegmensalkotó tényezők 

bedolgozásával valamilyen elméleti modellbe sűríteni. Második körben horizontális, a csoportokat 

(és szegmenseket) összehasonlító elemzést végzünk. Először a (C)-vel jelölt állításokat nézzük meg 

a különböző csoportokban, majd az (A)-val, végül az (I)-vel jelzett állítások alapján nézzük végig, 

hogy a fókuszált téma kapcsán miként variálódnak az állítások a csoportok között. A megfigyelt 

csoportok közötti különbségeket a szegmensváltozókat használó csoportszintű 

magyarázómodelljeink alapján értelmezzük, s csak azon különbségeket tekintjük relevánsnak, 

amelyek velük is összhangban állnak. E viszonylag hosszas bíbelődés arra mindenképp alkalmas, 

hogy még sok csoport együttes feldolgozása esetén sem kell attól tartanunk, hogy elveszítünk 

néhány atipikus, de érdekes meglátást, sem attól, hogy az elemzés során túl nagy jelentőséget 

tulajdonítunk majd mellékes résztvevői megjegyzéseknek. Ízlésünktől, elméleti érdeklődésünktől 

vagy a kutatás problematikájától függően természetesen végezhetünk „paradigmatikus" diskurzus-, 

narratív, a kvalitatív tartalomra koncentráló vagy a megalapozott elméletre támaszkodó 

szövegelemzést is.  

 

 Olykor előfordul, hogy fókuszcsoportokból nyert állításokból kvantitatív elemzést 

készítenek. A fókuszcsoport, mint már jeleztük, nagyon képlékeny módszer, és szinte bármilyen 

innovációnak helye lehet benne, azonban a fókuszcsoportos eredmények kvantifikálásának 

érvényessége igen kérdéses. Először is, a megkérdezettek száma csak nagyon sok fókuszcsoport 

esetén érné el a statisztikai elemzésre alkalmas elemszámot; ráadásul a meghívottak sokasága 

semmilyen értelemben nem tekinthető statisztikai mintának. A legfontosabb azonban az, hogy az 

elhangzó vélekedések nem függetlenek egymástól, és egy-egy résztvevő véleménye is dinamikusan 

változik egy beszélgetés során. Statisztikai elemzéseket a csoporthatásokra vonatkozóan volna 

érdemes készíteni, ez azonban inkább a módszerre vonatkozó alapkutatási probléma, semmint a 

módszer alkalmazásával járó lehetőség.  

 

 Összességében elmondható, hogy egy, különösen több jó fókuszcsoport megszervezése 

drága és sok szervezést igénylő munka. A módszer kipróbálását kezdhetjük azzal, hogy megkérjük 

néhány barátunkat, hogy küldjék el az ő (reményeink szerint egymást nem ismerő) barátjukat 

hozzánk egy órára, azt ígérve, hogy hasonló emberek társaságában érdekes témákról fogunk 

beszélgetni. A biztonság kedvéért válasszunk egy konvencionális, lehetőleg sokakat foglalkoztató 

(pl. politikával, divattal, sporttal kapcsolatos) témát, és próbáljunk meg egy gondosan felépített 

vezérfonal alapján viszonylag természetesen elbeszélgetni velük. Kapcsoljuk be a magnónkat, 

vezessük fel a beszélgetést, és jussunk el addig a pontig, amikor már úgy érezzük, hogy átlátjuk, 

milyen szempontok szerint gondolkodnak a meghívottak például az önkormányzati választásokról, 

az haut couture-ről, a magyar fociválogatottról. Az átiratok olvasása vagy a hangfelvétel 
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visszahallgatása közben rá fogunk ébredni, miben térnének el eredményeink, ha más embereket, 

más összetételben máskor és másik helyszínre hívtunk volna, ha másként fogalmazzuk meg a 

kutatási és a beszélgetés közben elhangzó kérdéseinket. Mit tudnánk alaposabban értelmezni, ha 

készítettünk volna videofelvételt, vagy részletesebb, esetleg eltérő szempontok szerinti átiratot. 

Gondoljuk át, hogy a paraméterek közül melyeket és miként érdemes módosítanunk, milyen 

összetételű csoportok diskurzusának milyen szempontok szerinti összehasonlító elemzésére van 

szükségünk és lehetőségünk kutatási kérdéseink megválaszolásához. Sose feledjük, két „elrontott” 

fókuszcsoportból is általánosítható és érdekes adatokat nyerhetünk, legfeljebb alaposabb és 

hosszabb – ám olykor talán izgalmasabb – elemzés vár ránk a beszélgetések után. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Soroljon fel a tervezésben alkalmazott csoportmódszereket! 

2. Hogyan kell célszerűen meghatározni a brainstorming idejét? 

3. Milyen eszközigénye van a fókuszcsoportnak? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hogyan fogalmazná meg a csoportmódszerek szerepét a tervezésben? 

2) Milyen előnyét látja a brainstorming módszernek? 
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6. Logikai keretmátrix  
 

 Az alábbi fejezetben a logikai keretmátrix kerül bemutatásra részletesen, amely elkészítése a 

tervezési módszerekhez szorosan kapcsolódik. A logikai keretmátrix (más néven logframe) olyan 

elemzési folyamat, amely egy pillanat alatt átlátható, a projekt megértését, végrehajtását és 

értékelését egyaránt támogatja, egyúttal segíti a minél pontosabb, konkrétabb és reálisabb tervezést, 

melynek kulcs szerepet tulajdonítanak a vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek is. 

Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása óta különösen nagy figyelmet kapott a területi 

tervezés során a logikai keretmátrix, hiszen ha bármilyen Európai Uniós forrásra pályázunk, akkor 

meg kell küzdenünk a logikai keretmátrix kitöltésével, amely napjainkban már az uniós pályázatok 

kötelező mellékletét képezi. A logikai keret kitöltése igen nehéz, amennyiben utólag tesszük ezt. 

Azonban ha programunk tervezésének kezdetén figyelembe vesszük, és nemcsak mint kötelező 

mellékletet kezeljük, még segítségünkre is lehet. A logikai keret tulajdonképpen egy módszer, 

amely segít a tervezésben, s ha jól tudjuk használni, egyéb programjaink megtervezésénél is 

alkalmazhatjuk. (Tóth, 2005)  

 

 

6.1. A logikai keretmátrixról általánosságban 

 

 A kiemelt fejlesztések, komplex programok, stratégiák előkészítéséhez és tervezéséhez 

kapcsolódik a logikai keretmátrix módszer, számos szakirodalomban LFA rövidítéssel jelölik.  Az 

LFA természetesen csupán egyike a vidékfejlesztéshez és területfejlesztéshez kapcsolódó 

tervezésnek. A logikai keretmátrix módszert az 1960-as évek végén az Egyesült Államok 

Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (US Agency of International Development – USAID) 

programozási és értékelési gyakorlatának javítására fejlesztette ki.  

 Az LFA alkalmazása logikailag három fő csomópont köré csoportosítható: 

 a környezetelemzés, azaz a program kontextusba helyezése, ahol megtörténik a 

helyzetfeltárás, a programot befolyásoló külső és belső tényezők (köztük az érdekcsoportok) 

elemzése, a problémák azonosítása és strukturálása,  

 a célok elemzése, vagyis az elvárt jövőbeli állapot, a tervezett eredmények, rövid és hosszú 

távú hatások, s mindezek egymásra épülésének meghatározása,  

 a program, illetve a tervezett beavatkozások logikájának elemzése és bemutatása, ahol a 

beavatkozások és a célhierarchia szintjei közötti oksági összefüggések azonosításán túl 

biztosítjuk a célok mérhetőségét és ellenőrizhetőségét (indikátorok), és meghatározzuk a 

célok teljesüléséhez szükséges külső feltételeket (azaz a kockázatokat). 

 

Az LFA-t az elemzési szakasz végeredményei alapján dolgozzák ki. A folyamat a stratégia-

elemzés során azonosított lehetséges programok, illetve a már azonosított külső feltételek mátrixba 

történő átvezetésével indul. A logikai keretmátrixot úgy kell tekinteni, mint egy dinamikus eszközt, 

amely alkalmazható a stratégia, program felülvizsgálatára és átértékelésére, valahányszor a 

megvalósítás során a környezeti feltételek változnak. A logikai elemzés eredményeként 

programonként, illetve programelemenként egy-egy teljes LFA áll elő (NFÜ, 2012). 

 

 

6.2. A logikai keretmátrix felépítése 

 

 A logikai keretmátrix tervezésekor praktikusan, az áttekinthetőség érdekében elegendő egy 

átfogó cél megfogalmazása, a közvetlen célok száma 1–3 legyen, máskülönben a keretmátrix túl 

bonyolulttá válik ahhoz, hogy hasznos menedzsment és pályázati eszközként használják a 

szakemeberek. A jobb érthetőség kedvéért gyakran ajánlatos a közvetlen célokat sorszámmal ellátni 
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(pl. 1. cél, 2. cél, 3. cél). Az eredmények mindegyike egy közvetlen célhoz kapcsolódik. A 

kapcsolódást az eredmények számozásával kell jelölni attól függően, hogy melyik közvetlen célhoz 

járulnak hozzá (1.1. 1.2. 1.3. - 2.1. 2.2. …3.1. 3.2)(6.1. ábra). 

 

 Beavatkozási 

logika 

Objektíven 

mérhető 

teljesítés 

indikátorok 

(mutatószámok) 

Indikátorok 

forrása 

Kockázatok és 

feltételezések 

Átfogó/távlati 

célok 

    

Projekt cél     

Eredmények     

Tevékenységek  Források Költségek  

    Előfeltételek 

 

6.1. ábra: A logikai keretmátrix felépítése 
Forrás: Pályázatfigyelő portál alapján saját szerkesztés, 2012. 

 

A vízszintes sorok a tervezés szintjeit jelölik, felülről lefelé haladva egyre konkrétabban az 

alábbiak szerint: 

1. A legfelső sorban a projekt szélesebb kontextusáról beszélünk (hosszú távú, átfogó cél) 

Miért fontos a projekt a helyi társadalomnak és térségnek? 

2. A második sor a projekt céljainak szintje, itt adjuk meg projektünk konkrét, rövid távú 

célkitűzését (azt az ideális jövőbeli állapotot, aminek megteremtését projektünkkel el 

szeretnénk érni) Miért van szüksége a kedvezményezetteknek a tervezett 

tevékenységekre? 

3. A harmadik sor a projekt tevékenységeinek következtében létrejövő eredmények szintjét 

mutatja (A rövid távú célkitűzések által elérendő konkrét eredmények, a projekt a 

célcsoportra gyakorolt várható hatása, a projekt által létrehozott fejlesztések és 

változások) A projektnek köszönhetően a kedvezményezettek mit fognak elérni, vagy 

mit tudnak tenni? 

4. A negyedik sor már a projektvégrehajtás szintje, itt soroljuk fel az eredmények 

létrehozásához szükséges tevékenységeket. (A projekt keretében végrehajtandó 

tevékenységek és kapcsolódásuk a várható eredményekhez) Mit kell tenni, hogy a 

kedvezményezettek hozzájussanak a tervezett előnyökhöz? 

  

A függőleges oszlopok az alábbiak szerint alakulnak: 

1. Az első oszlopban a beavatkozási logika található. 

2. A második oszlopban az ellenőrzéshez, értékeléshez fontos sikerességi mutatókat adjuk 

meg. (Jól körülírtak, lehetőleg számszerűsíthetők legyenek.) 

A hosszú és rövid távú célkitűzéseinek elérését alátámasztó mennyiségi és/vagy minőségi 

mutatók, indikátorok, melyekkel mérhető, hogy a projekt eléri-e és milyen mértékben a 

várható eredményeket és hatásokat. 

A tevékenységek sorában ebben az oszlopban nem mutató szerepel, hanem a projekt 

megvalósításához szükséges emberi és dologi erőforrások felsorolása, természetesen 

konkrétan és számszerűsítve. (Személyi- és eszközállomány, képzés, tanulmányok, 

működési feltételek, felszerelések). 

3. A harmadik oszlop a sikeresség mérésének „hogyan”-ját, forrását adja meg. 
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A felső három sorban az átfogó és a konkrét célkitűzések, illetve az eredmények elérését 

igazoló információforrások és a teljesítmény igazolásához szükséges módszerek szerepelnek. 

A tevékenységek sorában ebben az oszlopban az emberi és dologi erőforrások költségeit 

tüntetjük fel. 

4. A negyedik oszlopban vesszük számba azokat a külső tényezőket, amelyek a 

projektmenedzsment hatókörén kívül esnek, viszont teljesülésük elengedhetetlenül 

szükséges ahhoz, hogy a következő szint első oszlopában leírtak megvalósulhassanak 

(Pályázatfigyelő Portál, 2012). 

 

 

6.3. A logikai keretmátrix kitöltésének szakaszai 

 

 A logikai keretmátrix-szal végzett projekttervezés két fő szakaszra osztható, az elemző és a 

tervező szakaszra. A tervező szakasz további két, egymástól lényegesen eltérő tevékenységből áll, a 

koncepcionális tervezésből és a tevékenységtervezésből.  

A szakaszokon belül az egyes lépések és tartalmuk az alábbiak:  

 

 

6.3.1. A logikai keretmátrix elemző szakasza 

 

 0. lépés – Az általános keretek meghatározása: Alapvető célunk, hogy valamely területen 

(legyen az területfejlesztés, vidékfejlesztés, földrajzi terület vagy maga egy célcsoport) a fennálló 

problémák megoldása vagy enyhítése érdekében tenni akarunk valamit, esetünkben egy projekt 

segítségével. Az elemzés megkezdése előtt ezeket a tágabb kereteket ki kell jelölnünk: meg kell 

határoznunk a problémaelemzés kereteit és tárgyát, azaz milyen problémákkal kívánunk és tudunk 

foglalkozni és milyenekkel nem. Ez lehet egy bennünket érdeklő problémakör, vagy éppen egy 

uniós pályázati kiírás, amely közel esik az érdeklődési körünkhöz. Ugyancsak ebben a fázisban el 

kell döntenünk, hogy az illető problémákkal milyen keretek között kívánunk foglalkozni: pl. helyi, 

regionális, országos vagy akár nemzetközi léptékben. A keretek meghatározása nélkül az elemzés 

parttalanná és fókusztalanná válna (Huber, 2011). 

 

 1-3. lépés – A megvalósító szervezet elemzése: egy projektet megcélzó szervezet vagy 

konzorcium helyzetének, képességeinek és lehetőségeinek elemzése. Célja annak megállapítása, 

hogy milyen lehetőségei vannak projektek megvalósításához és ehhez milyen képességekkel 

adottságokkal rendelkezik. Általában SWOT, illetve PEST-SWOT analízissel történik,azonban a 

jegyzet terjedelmi korlátai miatt ezekre a 9. fejezetben térek ki részletesen.  

 

 1-3. lépés – Érintettek elemzése: az elemzés kereteinek és tárgyának meghatározása után 

azon csoportok, szervezetek és személyek feltérképezése, akikre a tervezett projektünk várhatóan 

hatással lesz (a pozitív és negatív hatást egyaránt figyelembe vesszük).   

Az ,,érintettek elemzése” egy gondolkodási modell, amely segít feltérképezni azt, hogy egy 

adott szituációban vagy probléma kapcsán vagy egy változás valamelyik szakaszában  

 kik az érintettek, 

 milyen hatással van az adott szituáció/probléma/változás a személyükre (sorsukra, 

egzisztenciájukra stb.) – általában három kategóriát tüntetünk fel: kicsit, közepesen, 

vagy egzisztenciális kérdés, 

 milyen a hozzáállásuk az adott szituációhoz/problémához/változáshoz – szintén három 

kategóriát különböztetünk meg: blokkolók, semlegesek és támogatók, 

 milyen befolyással vagy ráhatással rendelkeznek az illető 

szituációra/problémára/változásra – a szokásos három kategóriával: kicsi, közepes, nagy;  

 mi magunk milyen mértékben vagyunk képesek hatni az illető(k)re – ugyancsak a 

szokásos három kategóriával: kevéssé, közepesen, meghatározó mértékben.  
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Az érintettek lehetnek közös érdekekkel rendelkező és (feltehetőleg) azonos módon reagáló 

csoportok és lehetnek egyes személyek is. Általában az jellemző rájuk, hogy valamilyen 

szempontból kulcsszereplői a helyzetnek, azaz hozzáállásuk és befolyásuk döntő módon járul hozzá 

a helyzet megváltoztatásához vagy éppen fenntartásához. A fenti jellemzőket az alábbi táblázatban 

szemléltetjük. Mivel négy dimenzióra lenne szükségünk, a papír viszont kettőre korlátoz bennünket, 

a maradék két dimenziót geometriai alakokkal, illetve színekkel próbáljuk szemléltetni (6.2. ábra): 
 

 

6.2. ábra: Érintettek elemzésének szemléltető ábrázolása 
Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 
 

 Az érintettek elemzését célszerű csoportmunkában végezni. A legalkalmasabb módszer az 

ötletbörze (lsd. 5. fejezet), ahol a részvevők szabad gondolkodással felsorolják az ötleteiket, amit 

célszerű mindenki által jól látható helyen gyűjteni (pl. táblán, öntapadós cédulákra felírva). Ezt 

követően elemezzük az ötletbörze eredményét: a legtöbbször szereplőktől lefelé haladva 

megvitatjuk az eltérő véleményeket, majd a közös véleményt rögzítjük (másik táblán vagy pl. eltérő 

színnel). A gyakorlat végén fontossági sorrendet állítunk fel és a végső állapotban csak a 

legfontosabb 5-8 érintettet tartjuk meg. A tábla arra alkalmas, hogy szemléltesse a helyzetet, de nem 

alkalmas arra, hogy a tényezőket, okokat ismertesse. Ezt az információt a befolyásolási akcióterv 

táblázatában tudjuk megjeleníteni (Huber, 2011): 

 

 1-3. lépés – Problémák elemzése: a megvalósító szervezet lehetőségeinek körébe eső 

területen a problémák feltárása, az ok - okozat összefüggések és hierarchiájuk meghatározása, az 

ún. probléma-fa felállítása. Az 1-3. lépés egymástól függő és egymásra ható tevékenységeket 

tartalmaz, amelyek végre-hajtási sorrendje tetszőleges, kölcsönös függésük miatt általában több 

körben finomítva lehet elfogadható eredményt elérni.  

A problémák elemzése a tervezés egyik legfontosabb lépése, mivel ez az alapja a lehetséges 

projekt kialakításának – és ha az alap nem jó, akkor a felépítmény sem lehet jó. Az elemzés során 

megállapítjuk a körülhatárolt területen fennálló helyzet negatív aspektusait, azaz problémáit. Az 

egész műveletet a legjobb csoportmunkában végezni. Ennek első lépésében ötletbörze segítségével 

minél több negatív aspektust gyűjtünk össze a kijelölt területről. Az ötletbörze szabályai szerint 

nyílt teret engedünk a gondolatoknak, egyetlen ötletet sem kritizálva és ekkor még nem vizsgálva 
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sem a problémák relevanciáját, sem fontosságukat, sem ok-okozati összefüggéseiket. Technikailag 

a legjobb öntapadós cédulákat (post-it-note) és táblát (flipchart) alkalmazni, ami könnyűvé teszi a 

következő lépést, a problémák diszkutálását és csoportosítását.  

 

 Egyenként véve a problémákat közösen állapítjuk meg, hogy az illető probléma 

értelmezhető-e, releváns-e, és egyidejűleg megpróbáljuk a megtartott problémákat összetartozásuk 

szerint csoportokba osztani. A közös elhatározással megtartott problémák között ugyancsak közös 

bölcsességgel feltárjuk a hierarchikus ok-okozati összefüggéseket és ezeket egy ok-fa alakjában 

mutatjuk be. A feladat természetesen megoldható csoportmunka nélkül is, de a tapasztalat azt 

mutatja, hogy az elérhető eredmények sokkal jobbak csoportmunka esetén, beleértve az elemzés 

kimerítőségét és realitását. A minőség tovább javítható, ha más módszerekkel is kombináljuk, pl. a 

kiválasztott területre vonatkozó elemzések és tanulmányok eredményeivel kiegészítjük az elemzést. 

Az alábbi példa egy valós Phare projekt ok-fájából kiemelt részlet (6.3. ábra): 

 

Az általános keretek meghatározása után kerül sor az 1., 2. és 3. lépés végrehajtására, 

amelyek szorosan összetartoznak egymással és végrehajtásuk iteratív módon történik, egymásba 

vissza-visszatérve. A három lépés első elvégzésének sorrendje ízlés dolga vagy a helyzetből önként 

adódik: lehet úgy kezdeni (ahogy ezen jegyzet is tartalmazza), hogy először SWOT analízissel (9. 

fejezet) megnézzük a szervezetünk lehetőségeit és képességeit, ennek figyelembe vételével 

kijelöljük a problémaelemzés tárgyát és kereteit, elemezzük az érintetteket, majd megvizsgáljuk 

problémáikat, amelyek megoldására szeretnénk projektet indítani. A problémák vizsgálata közben 

vissza-visszatérünk az érintettek köréhez, mert új érintettet is felfedezhetünk, vagy úgy érezzük, 

hogy meglevő érintett jellemzőit kell pontosítanunk, és végül azzal is folyamatosan össze kell 

mérnünk az alakuló elgondolásainkat, hogy alkalmasak vagyunk-e a megvalósításukra. Nem sérül a 

gondolkodás logikája akkor sem, ha az első lépéseket más sorrendben tesszük meg. Ugyanúgy 

elindulhatunk egy jól körülhatárolt terület problémainak és érintettjeinek vizsgálatából és azután 

nézzük meg, hogy szervezetünk mennyire alkalmas a gondolkodás szintjén alakulóban levő projekt 

megvalósítására. Ezen sorrend indoka lehet pl. az, ha egy pályázati kiírás a tágabb témakört már 

kijelölte. 

 
6.3. ábra: Ok-okozat fa 

Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 
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4. lépés – Célok elemzése: konkrét problémák megszüntetését szolgáló célok és az 

elérésükhöz szükséges eszközök és hierarchiájuk meghatározása, cél-fa felállítása.  

Ebben a lépésben meghatározzuk a konkrét problémák megszüntetését szolgáló célokat, az 

elérésükhöz szükséges eszközöket és az eszközök-célok hierarchiáját, végül az elemzést egy cél-fa 

formájában prezentáljuk.  

Az elemzés során az alábbi módszert követjük:  

 leírjuk azt a jövőbeli állapotot, amelyet a problémák orvoslása után érünk el;  

 verifikáljuk a célok hierarchiáját;  

 felállítjuk a cél-fát.  

Az első lépésben lényegében csak annyit teszünk, hogy az ok-okozat fát mechanikusan cél-

eszköz fává konvertáljuk úgy, hogy a problémák helyére beírjuk az ’orvosolt’ állapotot. A második 

lépésben földhözragadt és szőrszálhasogató módon ellenőrizzük, hogy a hierarchikus logika a 

célrendszerre is igaz-e. Ha szerencsések vagyunk, akkor igen és ezzel az elemzés kész. Előfordulhat 

azonban (nem is ritkán), hogy a célrendszer hierarchiájának ellenőrzése során felfedezzük, hogy a 

logika sántít. Ennek legtöbbször az az oka, hogy az okok elemzésénél valamilyen hibát követtünk 

el. Ilyekor nincs más választásunk, mint visszalépnünk az okok elemzéséhez és ott újból ellenőrizni 

az okok-okozatok hierarchikus logikáját.  

 

5. lépés – Stratégiák meghatározása: a cél-fán a lehetséges beavatkozási stratégiák 

meghatározása. 

Ebben a lépésben a célfán lehetséges beavatkozási stratégiákat határozunk meg, hogy majd 

ezek közül válasszuk ki a projektünk stratégiáját. A cél-fán az azonos típusú célok különböző 

csoportjait stratégiáknak nevezzük. 

 

6. lépés – A projekt stratégiájának kiválasztása: a lehetséges stratégiák közül kiválasztjuk 

azt, amely legjobban megfelel a saját szervezetünk képességeinek és lehetőségeinek. Ebben a 

lépésben a lehetséges stratégiák közül kiválasztjuk azt, amelyik a legjobban célratörő és 

megvalósítható. A kiválasztásnál számos szempontot veszünk figyelembe (6.4. ábra):  

 az érintettek prioritásai  

 a stratégia relevanciája  

 a siker esélye  

 a rendelkezésre álló pénzügyi források  

 a projekt időtartama  

 
 

6.4. ábra: A projekt stratégiájának kiválasztása 
Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 
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6.3.2. A logikai keretmátrix tervező szakasza 

 

A tervező szakasz is két nagyobb egységre bontható, egyik a koncepcionális tervezés, másik 

pedig a tevékenységtervezés, mely az alábbiakban látható részletesen: 

 

Koncepcionális tervezés:  

 

7. lépés – A projekt intervenciós logikájának kialakítása: a logikai keretmátrix felállítása 

a projekt kiválasztott stratégiájára (a projekt összetevő elemeinek meghatározása, mérhető célok 

megfogalmazása). Ebben a lépésben megismerkedünk az LKM fogalmával és „működésével”, 

valamint az elemző szakasz eredményeinek transzformálásával az LKM-be. Az LKM egy négy 

sorból és négy oszlopból álló mátrix, amely igen tágan és rugalmasan alkalmazható a projekt 

intervenciós logikájának és belső összefüggéseinek grafikus (vizuális) megjelenítésére. Az alábbi 

ábra egy még kitöltetlen LKM-et mutat be (6.5. ábra). 

 

 
6.5. ábra: Logikai keretmátrix és belső logikája 

Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 

 

A mátrix első oszlopa tartalmazza az intervenciós logika leírását hierarchikus felépítésben, 

amint azt az alábbi ábra szemlélteti (6.6. ábra). 

 

A mátrix negyedik oszlopába azokat a feltételezéseket írjuk, amelyek teljesülése szükséges 

az adott szinten ahhoz, hogy a következő szint céljai teljesüljenek (azaz pl. ha elvégezzük a 

tevékenységeket és a tevékenységek sorában levő feltételezések is fennállnak, akkor teljesülnek az 

eredmények). Van továbbá egy „kilógó” kockája is a mátrixnak a jobb alsó sarokban, ahová azokat 

az előfeltételeket írjuk, amelyek teljesülés nélkül a projekt el sem kezdődhet 
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6.6. ábra: A projekt intervenciós logikája 

Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 

 

. 

 
 

6.7. ábra: Az LKM horizontális „cik-cakk” logikája 
Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 
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6.8. ábra: Az LKM kitöltésének szokásos sorrendje 
Forrás: Huber szerkesztése, 2011. 

 

 Ezek a feltételezések olyan külső szempontok, amelyekre a projekt vezetésének nincs vagy 

nagyon csekély ráhatása van. Itt egy pillanatra gondoljunk vissza a 6. lépésre, ahol meg kell fontolni 

a nem választott stratégia elemeinek, mint a projekt által nem kezelt és a projekt hatókörén kívül 

eső tényezők (feltételezések) hatását a projekt célrendszerének teljesülésére. A projektnek ezt a 

horizontális „cikk-cakk” logikáját a 6.7 ábra szemlélteti. 

 

 Összességében látható, hogy az elemző fázishoz képest az LKM-ben egy sorral több van, 

amely az eredmények előállítása érdekében végzendő tevékenységeket tartalmazza. Ezek nem 

vezethetők le a az ok-fából, illetve a cél-fából, hanem az eredményekből kiindulva visszafelé kell 

megtervezni őket („mit kell ahhoz tennem, hogy előállítsam az ’x’ eredményt?” logikával). 

  

8. lépés – Feltételezések és kockázatok feltárása: a projekt beavatkozási hatókörén kívül 

eső, de a projekt sikeres megvalósítására hatással levő külső körülmények feltárása és elemzése.  

 Ebben a lépésben végezzük el a projekt beavatkozási hatókörén kívül eső, de a projekt 

sikeres megvalósítására hatással levő külső körülmények feltárását és elemzését. Ezeket 

feltételezéseknek nevezzük, mert a projekt sikeréhez azt feltételezzük, hogy fennállnak, vagy 

bekövetkeznek, vagy éppen nem következnek be. Itt is célszerű visszagondolnunk a 6. lépésnél 

található 8. ábrára, amelyből meg kell fontolnunk, hogy a projektünk stratégiáján kívül eső elemeket 

figyelembe kell-e vennünk feltételezésként, azaz olyan tényezőként, amelyeket a projekt nem kezel, 

de hatással vannak a projekt célrendszerének teljesülésére. Az elemző fázisban kidolgozott cél-fán 

szereplő, de a projektünk beavatkozási stratégiáján kívül eső elemeket górcső alá vesszük a 

hierarchia egyes szintjein és megvizsgáljuk, hogy mekkora a relevanciájuk, milyen mértékű a 

hatásuk a kiválasztott stratégiánk eggyel magasabb szintjének megvalósítására. Gyakran dönthetünk 

úgy, hogy egy adott elem az ok-fán és a cél-fán megalapozottan szerepel, de a mi projektünk sikeres 

megvalósítására nézve mégsem kritikus fontosságú. Ezeket az elemeket elhagyjuk, a többit viszont 

beillesztjük az LKM negyedik oszlopába a célrendszer hierarchia megfelelő szintjére (Kerzner, 

2003). 

  

9. lépés – Fenntarthatóság vizsgálata: ellenőrizzük, hogy a projekt kedvezményezettjei az-

után is élvezni tudják-e a projektből eredő előnyöket, miután a projekt pénzügyi támogatása 

megszűnt vagy lecsökkent. 

 Egy projektet nyilván azzal a céllal indítunk, hogy időben tartós megoldást adjon egy vagy 

több konkrét problémára. Így vetődik fel a fenntarthatóság kérdése: a projekt által biztosított 

előnyöknek tartósaknak kell lenniük és nem szabad a projekt végeztével megszűnniük. A projekt 

indítása előtt minden lehetséges módon vizsgálni kell a fenntarthatóságot. A projektek 
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megvalósulása utáni értékelések azt tükrözik, hogy túlságosan sok olyan projekt van, amely nem 

tartható fenn, elsősorban azért, mert nem szenteltek figyelmet olyan elemeknek, mint az alábbiak a 

szociális és egészségügyi projektek területén:  

Az érintettek (kedvezményezettek) bevonása: A kedvezményezettek sokszor nem értik teljes 

mértékben a felajánlott segítség jellegét és következményeit. Gyakran meg sem kérdezik őket, hogy 

egyetértenek-e a projekt tevékenységeivel. A kedvezményezettek elkötelezettsége és támogatása a 

projekttől megkívánt hatás kiváltásának elsődleges feltétele (Huber, 2011).  

 

 Módszer: Előfordul, hogy kritika nélkül vesznek át módszereket, amelyek más társadalmi, 

gazdasági, kulturális vagy éppen éghajlati körülmények között sikeresen működtek, azaz a módszert 

nem adaptálják a helyi körülményekhez.  

 

 Társadalmi-kulturális vonatkozások: A megcélzott csoportok társadalmi és kulturális 

vonatkozásait alapvető fontosságúak bármilyen intervenció sikere szempontjából.  

A múltban igen sok példa gyűlt össze, amikor a vallás, a kultúra, az élőhely, az étkezési szokások, 

stb., tipikus jellemzőit figyelmen kívül hagyták, ami a projekt teljes bukásához vezetett. A 

célcsoport felfogásának, szokásainak, hagyományainak elmélyült ismerete alapvetően fontos a 

projekt fenntarthatósága szempontjából.  

 

 Gazdasági életképesség: A kritikus kérdés az, hogy ki fizeti a további költségeket, miután a 

projekt befejeződött és a pénzügyi támogatás megszűnt? Ezt a kérdést már a tervezés során fel kell 

tenni és meg kell határozni a folytatás lehetőségeit, felvállalva a szükséges intézkedéseket. Szóba 

jöhet például hatóságok kötelezettségvállalása, költségvetésből történő (pl. normatív) finanszírozás, 

pénzért végzett szolgáltatások, vagy esetleg a projekt sikerével donorok megnyerése.  

 

 Intézményes vagy vezetői kapacitás: A projekt előnyeinek és hasznainak fennmaradása 

nem-csak a pénzügyi erőforrásoktól függ, hanem attól is, hogy van-e megfelelő mennyiségű és mi-

nőségű emberi kapacitás a projekt eredményeinek folytatására és továbbfejlesztésére. Ezért fontos 

kérdésnek kell tekinteni az intézmény-fejlesztést és a vezetői kapacitás fejlesztését. Előfordul, hogy 

a projektben kiképzett emberek a megszerzett képességek birtokában magasabb fizetésért 

elmennek, ezért gondolni kell a munka vonzerejének növelésére.  

A vizsgálat során tegyünk fel kérdéseket az intervenciós logika alsóbb elemeire: mi lesz velük, ha 

megszűnik a támogatás? Járjuk körül a kérdések tükrében a közvetlen célokat, az eredményeket és a 

tevékenységeket. A válaszok tükrében szükség lehet eredmények, tevékenységek, feltételezések és 

előfeltételek újragondolására vagy hozzáadására. 

  

10. lépés – Teljesítésindikátorok meghatározása: a projekt tevékenységeinek és céljainak 

teljesülését mérő és igazoló mutatók meghatározása. Lásd 8. fejezet 

Az indikátorok a projekt tágabb célját, közvetlen céljait és eredményeit a gyakorlatban minél 

objektívebben mérhető és megállapítható kifejezések formájában írják le, mint  

 mennyiség (mennyi? hány?)  

 minőség (milyen?)  

 célcsoport (kinek a számára?)  

 időbeliség (mikor? mikortól és mennyi ideig?)  

 hely (hol?)  

 Ezek az indikátorok szolgálnak a monitorozás és az értékelés alapjául és objektívebb 

projekt-menedzsmentet tesznek lehetővé. A szakirodalom gyakran nevezi őket SMART 

indikátoroknak a velük szemben támasztott követelmények alapján (Goda, 2012):  

S - specifikusak (specific) - mennyiség, minőség tekintetében  

M - mérhetőek (measurable) - objektív módon  

A - teljesíthetőek (achievable)  

R - relevánsak (relevant)  
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T - időhöz kötöttek (time-based) 

 

 11. lépés – Az indikátorokhoz szükséges információ forrása: annak meghatározása, hogy 

az indikátorok méréséhez vagy teljesülésének megállapításához szükséges információkat ki, 

honnan, hogyan és mikor szerzi be.  

 Az információ forrását együtt kell nézni magukkal az indikátorokkal, azaz az indikátor 

meghatározásánál rögtön azt is meg kell vizsgálni, hogy az indikátorhoz az információ ésszerű 

módon (és költséggel) megszerezhető-e. Ha nem, akkor meg kell változtatni az illető indikátort. 

 

Tevékenységtervezés:  

 

 12. lépés – Tevékenységek és ütemezésük: a célok eléréséhez szükséges tevékenységek 

megállapítása, sorrendjük, megvalósításuk időtartama és ütemezésük, egymással való kapcsolataik 

meghatározása, az egyes feladatok felelőseinek kijelölése.  

 Ebben a lépésben meghatározzuk a célok eléréséhez szükséges tevékenységeket, 

sorrendjüket, megvalósításuk időtartamát és ütemezését, egymással való kapcsolataikat és az egyes 

feladatok felelőseit. 

  

13. lépés – Eszközök (erőforrások) és költségek tervezése: az egyes tevékenységek 

megvalósításához szükséges eszközök (emberi erőforrás, tárgyi eszköz, szolgáltatás, jogosultság) és 

ezek költségének meghatározása.  

 Ebben a lépésben az egyes tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök és ezek 

költségének meghatározását tárgyaljuk. A felhasznált eszközök (erőforrások) a legegyszerűbb 

megközelítés szerint lehetnek: emberi erőforrás, tárgyi eszköz, szolgáltatás és jogosultság. Pl. 

ember, szolgáltatások, tárgyi eszközök, jogosultságok. Már említésre került a korábbiakban, hogy a 

13. lépést szolgáló támogató szoftverek köre igen tág, de ennek ellenére egyszerűbb projekteknél az 

egyszerű kockás papír vagy excel táblázat javasolható, ráadásul úgy, hogy ugyanezen a papírt/excel 

táblázatot az idő-ütemterv megtervezésére is felhasználjuk. 

  

14. lépés – Minőségbiztosítás: az elkészült projektterv teljességének és konzisztenciájának 

átvizsgálása.  

 Ebben a lépésben ellenőrizzük az elkészült projektterv és az LKM teljességét és 

konzisztenciáját, azaz elvégezzük a tervezési fázis minőségbiztosítását. Az ellenőrzésnek legalább 

az alábbiakra kell kiterjednie: relevancia, megvalósíthatóság, fenntarthatóság (Huber, 2011).  

 

 Összességében elmondható, hogy ebben a fejezetben ismertetésre került a logikai 

keretmátrix-szal történő tervezés minden egyes lépése. A logikai keretmátrix ismerete egyre 

kardinálisabb kérdésként merül fel a tervezési folyamatok során, hiszen a pályázatok fontos 

mellékleteként célszerű a szakembereknek a keretmátrix alapos ismerete. A keretmátrixon túl 

fontosnak tartom a megfelelő indikátorok alkalmazását, melyekre vonatkozó alapvető ismeretek 

olvashatóak a fejezet második felében. Az alábbiakban olvashatók a fejezethez kapcsolódó 

ellenőrző kérdések.  

Ellenőrző kérdések: 

1. Fogalmazza meg a logikai keretmátrix definícióját! 

2. Mióta nőtt meg a jelentősége a logikai keretmátrixnak hazánkban a tervezés folyamata során és 

miért? 

3. Mit jelent a SMART indikátorok esetében a T betű? 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Fogalmazza meg a logikai keretmátrix összeállítását megelőző tevékenységeket! 

2) Mért fontos a minőségbiztosítás a tervezési folyamat során? 
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7. Adatfeldolgozás módszerei  
 

 A jegyzet eddigi fejezeteiben az olvasó megismerhette az adatgyűjtés módszereit, mely az 

adatfeldolgozás módszereivel egészül ki jelen fejezetben. Ahhoz, hogy egy régió, egy kistérség 

vagy egy település (önkormányzati társulás, járás) előre tervezni tudjon, ismernie kell hol áll most 

az adott térség, milyen kedvező és kedvezőtlen adottságok jellemezték eddig és mi várható ezután. 

Hol kell beavatkozni, s az egyes projektek hatása miben nyilvánul majd meg. Ezeket a társadalmi-

gazdasági folyamatokat mérni, előre jelezni elsősorban demográfiai, foglalkoztatottsági, gazdasági 

és demográfiai mutatók alapján lehet (Tóth, 2008). Alapvető fontosságú a kívülről érkező 

információk naprakész ismerete, a pályázási lehetőségekről, a jogszabályokról, az elérhető 

forrásokról, EU rendeletekről stb. Az információkhoz való hozzájutásnak többféle módja van, így 

megkülönböztethetünk írott formában vagy számítógépes alapú, adatszolgáltatást vagy 

információszolgáltatást, mely adatok részletes feldolgozásával jelen fejezetben foglalkozunk.  

 

 

7.1. Adatbázisok a vidékfejlesztésben 

 

 A vidékfejlesztésben dolgozó szakemberek mind hazai, mind nemzetközi adatbázisokat 

egyaránt használnak. Jelen jegyzet kizárólag a hazai adatbázisokkal foglalkozik a terjedelmi 

korlátok miatt. Egy térség helyzetfeltárásának elkészítéséhez kiindulási alapot képezhet és kell, 

hogy képezzen a magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) – hazánk hivatalos 

adatszolgáltatója – által évente rendszeresen gyűjtött településsoros adatbázis. A szükséges 

információ egy részét csak a népszámlálás során írják össze. Reprezentatív minta alapján 

(mikrocenzus) történő becsléssel viszonylag frissebb adatok is léteznek, de a becsléssel előállított 

adatok kis területi egységre (település vagy kistérségi szint) nem képezhetők. A KSH adatbázisa a 

helyi adatgyűjtésből nyerhető információkkal kiegészítve képezik a helyzetfeltárás alapját. A helyi 

adatgyűjtésnek is több módja lehetséges, ilyen a kérdőíves vizsgálat, az önkormányzatok saját 

adatainak bevonása, a települések egyéb hivatalos szerveinek saját adatgyűjtéséből származó 

információk, valamint a közösségi módszerek segítségével (pl. SWOT analízissel) nyerhető 

információk. (Tóth - Pesti - Péter, 2006) 

 A legszélesebb körben ismert és alkalmazott adatbázisok a következők: 

 Népszámlálás (CENSUS) (KSH) 

 A népszámlálás a népesség nagyságára, eloszlására és szerkezetére vonatkozó legfontosabb 

adatforrás. A népszámlálások közti időszakban az ún. mikrocenzus alapján következtethetünk a 

végbemenő népesedésbeli változásokra. A mikrocenzust általában a két népszámlálás közötti 

félidőben tartják. 

 

 TSTAR (Településsoros Statisztikai Adatbázis Rendszer) (KSH) 

 Két fő részre tagozódik, a teljes rész (TAA-val kezdődő változók) településsorosan az ország 

valamennyi településére vonatkozik, míg a városi rész (TAB-vel kezdődő változók) csak a 

városokra tartalmazza – az előbbieken felüli – adatokat (pl.: a szilárd útburkolat hossza, közterületi-

, beruházási adatok). 

 

 Népesség-nyilvántartás 

 A Belügyminisztérium felé az Önkormányzatok kötelessége az állandó népesség 

változásának bejelentése (születés, halál, beköltözés, elköltözés – a lakcímváltozás alapján). Ennek 

alapján a Központi Népesség-nyilvántartó és Választmányi Hivatal korok szerint is rendelkezik az 

állandó népesség adataival. Külön engedéllyel a TSTAR adatbázis részét képezheti az állandó 

népesség korcsoportos megoszlása (0-2 évesek, 3-5 évesek, 6-13 évesek, 14 évesek, 15-17 évesek, 

18-59 évesek, 60-felettiek, valamint a 18-59 évese férfiak, 18-54 éves nők száma. 1998-tól 
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kezdődően a munkaképes korú népesség megváltozott, a 18-57 éves nők és a 18-62 éves férfiak 

létszámát is megadják.) 

 

 ÁMÖ (Általános Mezőgazdasági Összeírás) (KSH) 

 A mezőgazdaságra vonatkozó adatbázisok különféle rendszerekben, különböző 

adatgazdáknál találhatók meg. A rendszeres teljes körű mezőgazdasági összeírás mellett szűkebb 

területekre vonatkozó összeírások, nyilvántartások is elérhetők. Ezek a következők lehetnek: 

 M-STAR (Mezőgazdasági Statisztikai Adatbázis Rendszer) 

 Őstermelői nyilvántartás (pl. a saját gazdaság mérete, művelési ágai, gazdasági 

épületek kapacitása) 

 Regisztrált gazdaságok adatbázisa (pl. a gazdálkodási forma, a földterület 

művelési áganként való megoszlása) 

 FÖMI Corine adatállomány (környezeti információs rendszer) 

 

 MATERIA 

 Megyei csoportokban az ország településsoros adatait tartalmazza térképkészítésre alkalmas 

formában. A TSTAR adatbázis alapján kerül évről évre frissítésre, ezeken kívül tartalmazza az 

adatbázis a népszámlálási adatok egy részét. 

 

 Az APEH Sztadi adatbázis 

 Kétféle bontásban szerepel: településsoros és foglalkozási formák szerint bontva. 

1. Településsoros, 16 kategória sávra bontva  

2. Jövedelmi adatok foglalkozási formák szerint bontva 

 

 Munkanélküliségi adatbázis (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) 

 Egyedi szintű adatbázis. Az elemi egység a nyilvántartott álláskereső. Negyedévente ill. 

félévente előállítható. Az egyedi szintről a kívánt szempontok szerint településszintű aggregálása 

lehetséges. 

 

 Területi Információs Rendszer (TeIR) 

 A területi és regionális kutatások során a leggyakrabban használt adatbázis, amely 

ügyfélkapu segítségével érhető el a www.teir.vati.hu portálon. A Területi Információs Rendszer 

megvalósítója, és a rendszer üzemeltetője a Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai 

Közhasznú Társaság (VÁTI). A Rendszer célja az, hogy objektív, pontos és friss információkkal 

lássa el a területfejlesztési és rendezési tevékenységet ellátó szerveket, a folyamatokat segítő döntés 

előkészítő szerveket.  

 A TeIR egy igen összetett adatbázis, melyet a tartalma is alátámaszt, hiszen alfanumerikus 

és grafikus formában tartalmazza a következő témacsoportok adatait.  

demográfia, társadalom, gazdaság (ipar, mezőgazdaság, idegenforgalom), a műszaki infrastruktúra 

hálózatok, a területfejlesztés pénzügyi eszközei (elkülönített pénzügyi alapok, cél- és címzett 

támogatások, PHARE és egyéb pályázatok, önkormányzati mérlegek) forrása és a felhasználás 

adatait olyan formában, hogy azok az EU térségekkel összehasonlítható formában álljanak 

rendelkezésre. 

A TeIR szolgáltatásai: 

 A metaadatbázis településenként mintegy 4000 adatról nyújt információt. 

 A fogalmak adatbázisa az előforduló fogalmakról ad részletes magyarázatot. 

Statikus információk szintjei: 

 Településsoros statisztikai térképek, melyek a TSTAR adatbázisra épülnek  

 Megyei, kistérségi szintű statisztikai térképek (kartogramok és kartodiagramok). 

 Megyei évkönyvek, a megyék területére kiterjedő elemzések, szöveges, táblázatos és 

grafikus állományokban. 

http://www.teir.vati.hu/
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 Dinamikus információk: 

 Önkormányzati Mérleg-beruházás adatok (TÁKISZ), statisztikai kartogramok 

 Idősoros statisztikai diagrammok a KSH-TSTAR alapján országos, regionális, megyei és 

kistérségi szinten. 

Térinformatikai információk: 

 Az információk elérését egy hálózati térinformatikai rendszer segíti, melyen keresztül a 

felhasználó valamennyi térinformatikai alapfunkciót használni tudja. Szintjei: 

 Országos alaptérképek 

 Országos kataszterek (műemlék, tájseb, szennyezés stb.) 

 Országos területrendezési terv, egyéb speciális térképek 

 Környezeti adatok 

 Területfejlesztési Alap (TEFA) elemzés: a területfejlesztés pénzügyi jellemzői térképi 

vetületben település, megye és régió szinten a Magyar Államkincstár adatbázisa alapján 

 Európai Unió GISCO térképei az EUROSTAT REGIO adatbázisával, kartogramok, 

kiegészítve magyar adatokkal (Obádovics, 2006).  

 

7.2. Az adatfeldolgozás lépései, módszerei 

 

 A társadalomtudományi, vidékfejlesztési szakterületekhez kapcsolódó, szociológiai 

kutatásokhoz, vidékfejlesztési adatfeltárási, elemzési feladatokhoz, az adatfeldolgozáshoz a 

Microsoft Office Excel, illetve az SPSS vagy PASW statisztikai programcsomag minden igényt 

kielégítően alkalmazható. A program kiválóan alkalmas a nagy adatállományokból történő 

adatleválogatásra, aggregálásra, több fájl egybefésülésére, szűrésre, vagyis az elemzést szolgáló 

adatkészlet előállítására. Az így elkészült adatfájlban képezhetők mutatók, indikátorok, indexek, s 

az új változókkal kiegészült adatfájl további többváltozós analízisek alapjául szolgálhatnak, vagy 

exportálhatók más, pl. térinformatikai programok számára is olvasható formátumba. (7.1. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. ábra: Az SPSS 

statisztikai program munkafelülete 

Forrás: saját szerkesztés, 2012. 
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7.2.1. Az adatok előkészítése a feldolgozáshoz 

 

 A statisztikai feldolgozást megelőzően gyakran szükség van az adatbázis átdolgozására, 

származtatott adatok képzésére, különböző fájlokból történő összeválogatásra. Ezt az 

adatmanipulációt hívjuk ,,data management”-nek. Az adatelőkészítés e szakaszában még olyan 

adatok is szerepelnek az adatállományban, amelyekre a statisztikai feldolgozás során nem lesz 

szükség. A TSTAR adatbázis pl. a Magyarország minden településének adatait tartalmazza. Ha csak 

egy bizonyos régió vagy megye településeit szeretnénk elemezni, vagy valamelyik kistérség 

településeit, akkor az alapadatbázisból a régió, a megye kódváltozója, vagy a kistérség kódváltozója 

alapján végezhető szűrés, leválogatás. Természetesen a statisztikai programok segítségével 

lehetőség van tetszőleges településekből álló alcsoport létrehozására is, melyet az alábbi 

munkafelület is jelöl. (7.2. ábra) Az adatkészlet összeállítása alatt – a feldolgozásra kerülő adatok 

egy fájlba történő összerendezését értjük. Három alapvető lépése lehet: a változók szerinti 

leválogatás (Select Variables), a szükséges esetek kiszűrése (Select Cases) és végül az így 

leválogatott adatállományok egymás mellé/alá rendezése (Merge). 

 

7.2. ábra: Alcsoport kiszűrése (területi szintek alapján) az SPSS programmal 
Forrás: Obádovics szerkesztése, 2006.  

 

 Néha az adatok egy része hiányos. Nem szabad összekeverni a hiányzó értéket a nulla 

értékkel. A nulla részt vesz a feldolgozásban, befolyásolja az átlagot és a statisztikákat. A hiányzó 

adatot tartalmazó eset (nincs adat, nem válaszolt) kimarad az aktuális számítási eljárásból, de mégis 

fontos foglalkozni vele, komoly problémák eredője lehet. A legtöbb többváltozós analízis teljes 

adatállományt kíván minden változó esetében. Annak meghatározásához, hogy mely megfigyelések 

teljesek, meg kell vizsgálni az összes változót minden esetre nézve, hogy tartalmaz-e hiányzó 

értéket. 

 A kiugró értékek azok az adatok, amelyek úgy látszanak, hogy nem tartoznak az 

adatbázishoz. Ha ismert a lehetséges minimum és maximum érték, egyértelműen megállapítható, ha 

hibás értékről van szó: az adatbevitelnél történhetett az elírás. Gyakran előfordul, hogy bár úgy 

tűnik, egy adat magasabb, vagy alacsonyabb a vártnál, mégsem lehetetlen. Ha a kutató esetleg 

kihagyja ezeket az értékeket a feldolgozásból, akkor is jelenítse meg az elemzésben. Egy másik 

lehetőség, hogy kétszer futtatjuk le az analízist, egyszer a kiugró értékeket is belevéve, egyszer 

pedig kihagyva az adatsorból, majd megvizsgáljuk, érzékelhető-e lényeges különbség az 

eredményekben (Obádovics, 2006). 

 Adat transzformációt hajtunk végre, amikor új változót hozunk létre más változók 

segítségével. Ilyen például az, amikor a terület és a lakosság változókból kiszámoljuk a 

népsűrűséget. Ezen transzformációs folyamatot gyakran használjuk a területi kutatások során.  
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 Az adatbázis-előkészületeket követően a feltáró statisztikai elemzés következik. Miután 

megtisztítottuk a kiugró értékektől az adatállományt és létrehoztuk a feldolgozáshoz szükséges új 

változókat, nekiláthatunk a statisztikai elemzéseknek. Első lépésben az alapstatisztikákat 

futtathatjuk le a számítógépen. Ezek a leíró (Descriptive) jellegű statisztikák, melyről még más 

tantárgy keretein belül részletesen lesz szó. A feltáró jellegű statisztikai elemzés (Explore) előnye 

az, hogy nemcsak az alapstatisztikákat közli, hanem ábrázolva is megmutatja az adatsor eloszlását, 

elhelyezkedését a skála mentén. 

 A szár-levél diagram (stem-and-leaf) átmenetet képez a növekvő sorba rendezett táblázatos 

megjelenítés és a hisztogram között. Előnye, hogy minden egyes megfigyelt egység megjelenik, 

vagyis az értékek nem vesznek el, miközben hisztogramszerűen ábrázolja a kérdéses változó 

eloszlását. (7.1. táblázat) Az ábrázolás úgy történik, hogy az utolsó értékes számjegyek alkotják a 

leveleket, a nagyobb nagyságrendű értékek képezik a szárat. Így például a népsűrűségi adatsor 

esetén: a száron a tízes helyiértékek helyezkednek el, a levél az egyeseket tartalmazza. Így 

visszaolvasható az adatsor: 19, 32, 40, 40, 41, 47 stb. A baloldali oszlop az adott sorban 

megjelenített értékek darabszámát mutatja. Négy település népsűrűsége meghaladja a 96-os értéket, 

ezeket kiugró adatként értelmezi a program. 

  

7.1. táblázat: A 22 településből álló kistérség népsűrűségének szár-levél diagramja 

 

Gyakoriság 

(db) 

Szár (stem) 

(tízes helyiérték) 

Levelek (leaf) 

(egyes helyiérték) 

1 1 9 

0 2  

1 3 2 

4 4 0017 

1 5 1 

6 6 136788 

4 7 1589 

0 8  

1 9 6 

4 Extremes (>=131) 

 
Forrás: Obádovics szerkesztése, 2006.  

 

 Ezen a megjelenítési formán kívül még számos formát alkalmazhatunk a feltáró statisztikai 

elemzés során, azonban a jegyzet terjedelmi korlátai nem engedik a további ábrázolási formák 

bemutatását.  

 Miután elvégeztük az alapvető statisztikai mutatók kiszámítását, külön-külön átvilágítottuk 

az egyes változókat, megpróbálhatjuk együttesen elemezni a változó csoportokat. Egy-egy 

problémakör jellemzésére rendszerint több változó szolgál. Ezek a változók egy csoportba 

tartoznak, segítségükkel a problémakör átfogóan is jellemezhetővé válik. Például egy térség 

demográfiai helyzetének jellemzésére szolgál a természetes szaporodás, öregedési index, 

eltartottsági ráta, korcsoportos megoszlások stb. Egyesével vizsgálva a mutatókat nem 

vonhatunk le általános következtetést a térség demográfiai helyzetére vonatkozólag, csak a 

részletekről nyilatkozhatunk. Ha azonban a demográfiai mutatók alapján egy ún. demográfiai 

indexet készítünk, amellyel a kedvező ill. kedvezőtlen folyamatokat jellemezzük, a térség egészére 

nézve a demográfiai szintjéről tudunk nyilatkozni. A folyamatok, jelenségek vizsgálatának 

megkezdésekor nem ismert, hogy melyek azok a jellemzők, amelyek lényeges 

információtartalommal bírnak. Melyek azok a tényezők, amelyek egy bizonyos folyamatra 

jelentősen hatással vannak, és hogy a lényeges összetevők milyen rendszerben kapcsolódnak 

egymáshoz. Az összefüggések feltárása, a változók számának csökkentése történhet azáltal, hogy a 

kevésbé lényeges információtartalmú változókat elhagyjuk, vagy úgy, hogy a változókban hordozott 
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információt ún. látens változókban tömörítjük. A változók számának csökkentésével az alapvető 

összefüggések tisztábban kirajzolódhatnak. A többváltozós statisztikai módszerek közül pl. a 

faktoranalízis, vagy a főkomponens analízis alkalmazható a változók számának csökkentésére, a 

kevésbé fontos változók kiszűrésére is. Változóink számának csökkentése, ill. látens változók 

bevezetése után, komolyabb többváltozós analízisekre is lehetőségünk nyílik. Az összefüggések 

érvényesülésének tisztázására, a kapcsolatok szorosságának számszerű kifejezésére, a jellemzők 

közötti kölcsönös és lényeges összefüggések feltárására alkalmas módszer lehet pl. a többtényezős 

regresszióanalízis. Alcsoportok kialakítására, a legjobban hasonlító esetek (pl. települések) 

alcsoportba rendezésére alkalmas módszer lehet a klaszteranalízis. Kialakult alcsoportok főbb 

jellemzőinek meghatározását pl. diszkriminancia analízissel végezhetjük el. 

 

7.3. Leíró statisztikai módszerek 

 

 Gyakori igény az, hogy egy adathalmazt elemei egyenkénti felsorolása helyett néhány 

jellemző tulajdonságának megadásával jellemezzünk. Ezeket az adatokból viszonylag könnyen 

kiszámítható paramétereket leíró statisztikáknak (vagy ritkán, de pontosabban: leíró statisztikai 

függvényeknek) nevezzük (Sajtos-Mitev, 2007).  Sok ilyen van, két legfontosabb csoportjuk az ún. 

elhelyezkedési (measures of location or central tendency) és a szóródást jellemző paraméterek 

(measures of spread). Az elhelyezkedési paraméterek azt az értéket igyekeznek megadni, ami körül 

a mintánk elemei csoportosulnak (ilyen pl. átlag, medián) míg a szóródási paraméterek azt 

igyekeznek jellemezni, hogy értékeink mennyire szorosan vagy lazán helyezkednek el ekörül a pont 

körül (pl. szórás). 

 Előfordul, hogy a minta elemeiről nem csak egyfajta adattal rendelkezünk. Kétféle adat 

esetén, így összetartozó értékpárok jönnek létre (pl. emberek mintájában a testsúly és 

testmagasság). Az értékpárok közötti összefüggésről adnak információt a kapcsolatot jellemző 

paraméterek (measures of correlation).  
 

7.2. táblázat: A legfontosabb leíró statisztikák 

 

Elhelyezkedést  Szóródást  Kapcsolatot  

jellemző statisztikák  

átlag 
szórás  

(tapasztalati)  

korrelációs együttható  

(r, r
2
)  

medián interkvartilis terjedelem rangkorreláció  

 
Forrás: Sajtos-Mitev szerkesztése, 2007. 

 

 A leíró statisztikák közül azok a legfontosabbak, amelyek a mintánkat adó populáció 

elméleti eloszlásfüggvényének valamelyik paraméterére adnak jó becslést a mintánkból. A leíró 

statisztikák gyakorlati alkalmazhatóságának ez az elméleti alapja. Itt csak annyit jegyzünk meg, 

hogy pl. a mintánkból meghatározott számtani átlag a populáció eloszlásfüggvényének várható 

értékére ad torzítatlan becslést. A mintából számított (ún. tapasztalati) szórás pedig a populáció 

eloszlásfüggvényét jellemző (ún. elméleti) szórás paraméter becslését adja.   
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7.4. Többváltozós statisztikai módszerek 

 

 Az alábbiakban a többváltozós statisztika legfontosabb területi kutatások során is 

alkalmazott eljárásait ismertetem és szemléltetem példákon keresztül. Heurisztikus magyarázatok 

útján megértheti az olvasó az egyes eljárások hátterét, a példák pedig segítséget nyújtanak az 

eljárások gyakorlati végrehajtásához és az eredmények értelmezéséhez.  

 

 

7.4.1. A főkomponens analízis 

 

 A főkomponens analízis a változók száma csökkentésének az egyik módszere. Célja az, 

hogy az eredeti változók mintából becsült kovariancia (korreláció) struktúráját a változók minél 

kevesebb számú lineáris kombinációjával írja le. Az első főkomponenst úgy kapjuk, hogy 

megkeressük azt a lineáris kombinációt, amelynek a szórása maximális. Heurisztikusan: az adatok 

által meghatározott pontfelhőt arra az egyenesre vetítjük le, ahol a kapott pontok szóródása a lehető 

legnagyobb lesz. Ezután az erre az egyenesre merőleges irányok mentén tovább lépve egymás után 

meghatározzuk a további főkomponenseket. Annyi főkomponens lehet ahány változó van, és a 

főkomponensek egymásra merőlegesek. Kiindulhatunk a kovariancia és korrelációs mátrixból. 

Melyiket válasszuk? Ha nem kívánjuk figyelembe venni, hogy a változóink esetleg eltérő skálán 

mértek, vagy éppen ezt akarjuk kiküszöbölni, akkor dolgozzunk a korrelációs mátrixszal. Ha 

azonban az eltérő nagyságrendi skála fontos információt takar, pl. az egyik változó tipikus értéke 

10-szer nagyobb a másikénál és ez egy lényeges viszonyt ír le, akkor válasszuk a kovariancia 

mátrixot.  

 A területi kutatások alkalmazásakor lényeges vizsgálnunk, hogy szükségünk van-e az összes 

főkomponensre? Általában nem, éppen az a lényeg, hogy az első néhány főkomponens segítségével 

írjuk le, ill. helyettesítsük az eredeti adatállományt. Azt, hogy mennyi információ örződik meg ezen 

helyettesítés után, a kumulált sajátérték rátával mérhetjük. Ha ez eléri a 0,8-0,9-et, akkor a 

helyettesítés jónak mondható, az információnak csak 10-20%-t veszítjük el. Egy másik lehetőség, 

hogy csak a korrelációs mátrix egynél nagyobb sajátértékeit vesszük figyelembe. Van-e a 

főkomponenseknek valamilyen gyakorlati jelentése? Mivel az eredeti változók nagyon sokfélék 

lehetnek, így a lineáris kombinációiknak, ahol összekeveredhet tücsök és bogár, általában 

semmiféle jelentést sem tulajdoníthatunk. A módszer nagyon sokszor egy összetett adatelemzés első 

fázisa, a főkomponensekkel dolgozunk a későbbiekben tovább, pl. klaszterezzük a 

megfigyeléseinket. Egy másik fontos alkalmazás többdimenziós adatállományok grafikus 

megjelenítése. Az első két, három főkomponenst használva ábrázolni tudjuk a sokdimenziós 

adatállományt egy pontfelhőként a koordinátarendszerben (Sajtos-Mitev, 2007).  

Az elemzés lépései (legcélszerűbb az előzőekben már említett SPSS program segítségével 

elvégezni):  

1. Az adatok ábrázolása, egyszerű leíró statisztikák. 

2. A kovariancia (korrelációs) mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak meghatározása. 

Ez utóbbiak segítségével kapjuk meg a főkomponenseket. 

3. A sajátértékek szemléltetése törmelék grafikonnal. 

4. A megfigyelések és az eredeti változók ábrázolása a főkomponensek terében, az ún. 

főkomponens grafikon elkészítése. 

 Példa. Életkörülmények a Föld fővárosaiban. Az alábbi adatállomány a Föld 46 városának 

gazdasági helyzetét írja le három jellemző alapján: munkakörülmények (Work), árak (Price) és 

bérek (Salary). Az elemzés segít a városok összehasonlításában azzal, hogy elhelyezi őket a 

főkomponensek 1 ill. 2 dimenziós terében. Láthatjuk a kovariancia illetve a korrelációs mátrix 

választásának hatását az elemzésre.  

 Az adatok 

 A városok ábrázolása a három változó függvényében 

http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/princomp/cities.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/princomp/graphcity1.htm
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 A kovariancia mátrixon alapuló főkomponens analízis végeredménye. A városok 

koordinátája az első főkomponens alapján. A városok ábrázolása az első főkomponens 

terében. 

 A korrelációs mátrixon alapuló főkomponens analízis végeredménye. 

 

7.4.2. A faktor analízis 

 

 A faktoranalízis a változók száma csökkentésének a legelterjedtebb módszere. Célja az, 

hogy nagyszámú változó közötti kovariancia (korrelációs) struktúrát írjunk le kevés számú 

mögöttes (látens) változó, ún. faktor segítségével. A faktoranalízis alapfeltevése, hogy ezeket a 

látens változókat nem tudjuk megfigyelni, éppen a minta által adott változók révén kívánunk rájuk 

következtetni. A főkomponens analízissel szemben fontos különbség, hogy a faktorokat az eljárás 

végén értelmeznünk kell, azok valamilyen jelentéssel kell, hogy bírjanak. Mikor alkalmazzunk 

faktoranalízist? Ennek eldöntését több statisztika segíti. (a) Ha a korrelációs mátrix alapján a 

változók úgy csoportosíthatóak, hogy az egy csoporton belüli változók között viszonylag magas a 

korreláció, ezzel szemben a csoportok között pedig alacsony. (Egy ilyen csoportra úgy 

gondolhatunk mint amely mögött egy faktor áll.) (b) A parciális korrelációk kicsik. (c) A Kaiser-

féle mutatószám, amelyet neveznek Kaiser-Meyer-Olkin statisztikának is, 0.8-nél nagyobb. Ha ez a 

mutatószám viszont 0.5-nél kisebb, akkor kifejezetten nem ajánlott faktoranalízis végrehajtása. A 

faktoranalízis egyaránt támaszkodhat a kovariancia illetve a korrelációs mátrix elemzésére.  

 

 Hasonlóan a főkomponens analízishez a választás itt is azon múlik, hogy meg akarjuk-e 

őrizni az eredeti skálát vagy sem. Mi a faktormodell? A faktormodellben azt mondjuk meg, hogyan 

függnek az egyes változók a faktoroktól, mely lineáris kombinációval állíthatjuk elő őket. Tehát a 

főkomponens analízissel szemben, ahol az egyes főkomponenseket állítottuk elő az eredeti változók 

lineáris kombinációjaként, itt az egyes változók fejezhetőek ki a faktorok lineáris függvényeként. 

Fontos tudni, hogy faktoranalízist többféle módszerrel hajthatunk végre, a legfontosabbak ezek 

közül a főkomponens módszer, a főfaktor analízis és a maximum likelihood faktoranalízis. Hány 

faktort válasszunk? Ebben az ún. törmelék grafikon (scree plot) segít, amelyben a sajátértékeket 

ábrázoljuk. Ennek alakja általában olyan, hogy az első szakasza, a nagy sajátértékek, 

exponenciálisan lecsengő, a második szakasza pedig egy szinte vízszintes vonal. Ezen utóbbi 

szakaszt nevezzük törmeléknek, ugyanis az itteni sajátértékek az egyedi faktorok hatását jelzik, 

amelyek elhanyagolhatóak a közös faktorokhoz tartozó sajátértékekhez képest.  

 

A két szakasz találkozási pontja adja az optimális faktor számot.  

 

 Mit értünk kommunalitás alatt? A kommunalitás azt méri, hogy a bevezetett faktorok az 

eredeti változó szórásának hány százalékát magyarázzák meg. Minél nagyobb a 

kommunalitás (maximum 1 lehet), annál jobb a választott faktormodell. 

 

 Mi a különbség a faktoregyütthatók és a faktorsúlyok között? A faktoregyütthatók a 

faktorok együtthatói a faktormodellben, a megfelelő változó és faktor közötti korreláció 

nagyságát mérik.  

 

 

 A faktorsúlyok ezzel szemben azt mondják meg, hogy mennyi a bevezetett új, közös 

faktorok értéke az egyes megfigyeléseknél. Számítására többféle módszer van, az egyik 

legelterjedtebb regresszió állítása úgy, hogy a függő változók a faktorok, a magyarázó változók 

pedig az eredeti változók. Mi a forgatás és miért van szükség rá? Tudnunk kell azt, hogy a 

faktormodell nem egyértelmű ha már legalább két faktort vezettünk be. Egy ortogonális mátrixszal 

transzformálva mind a faktoregyüttható mátrixot, mind pedig a faktorokat, egy új modellt kapunk, 

amely teljesen egyenértékű a régivel. A forgatást arra használjuk, hogy a faktorokat könnyebben 

http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/princomp/princity1.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/princomp/ordercity.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/princomp/graphcity2.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/princomp/princity2.htm
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interpretálhassuk. Az egyik legfontosabb módszer a VARIMAX. Ennek eredményeként a 

faktoregyütthatók értékei a 0-hoz vagy az 1-hez lesznek közel. Így könnyebben meg tudjuk 

mondani, hogy az egyes faktorok mely változócsoportokhoz tartoznak (SAJTOS-MITEV, 2007).  

Az elemzés lépései:  

1. Az adatok ábrázolása, egyszerű leíró statisztikák. 

2. A korrelációs mátrix meghatározása. 

3. A parciális korrelációs mátrix meghatározása. 

4. A minta faktoranalízisre való alkalmasságát mérő Kaiser statisztika kiszámítása. 

5. A kovariancia (korrelációs) mátrix sajátértékeinek és sajátvektorainak meghatározása. 

6. A sajátértékek szemléltetése törmelék grafikonnal. 

7. A faktoregyütthatók, mint az egyes változók és a faktorok közötti korrelációk 

meghatározása. 

8. Kommunalitások. Hány százalékát magyarázzák az egyes faktorok a teljes szórásnak? 

9. A faktoregyütthatók grafikonja. A változók ábrázolása a faktortérben. 

10. A faktorok forgatása. A forgató mátrix és a forgatás utáni faktoregyütthatók 

meghatározása. 

11. Kommunalitások a forgatás után. 

12. A (standardizált) faktorsúlyok meghatározása. 

13. A forgatás utáni faktoregyütthatók grafikonja, a változók ábrázolása a forgatott 

faktortérben. 

 

Példa. Nagyvállalatok fontosabb gazdasági adatai. Az adatállomány 79 nagyvállalat 

legfontosabb gazdasági jellemzőit tartalmazza (forrás a Forbes magazin). Többek között a piaci 

értéket (Market_Value), a a nyereséget (Profits), az alkalmazottak számát (Employees) vagy hogy a 

gazdaság mely szektorában tevékenykedik. Az elemzés választ ad arra, hogy a 6 numerikus változó 

mögött van-e kevesebb számú faktor. Kiderül, hogy 2 faktorral jól le tudjuk írni az 

adatállományunkat, az első faktor a vállalat dinamizmusát, fejlődését jellemzi (nyereség, piaci 

érték, készpénzállomány), míg a második faktor pedig a vállalt statikus méretét (teljes 

vagyonállomány). A vállalatok ábrázolásával a faktortérben képet kapunk az egymáshoz való 

viszonyukról illetve az egyes szektorok helyzetéről.  

 Az adatok. 

 A faktoranalízis végeredménye. (A módszer: főkomponens faktoranalízis.) 

 A vállalatok a faktortérben. 

 A gazdaság különböző szektorai a faktortérben. 

 

 

7.4.3. Diszkriminancia analízis  

 

 A diszkriminanciaanalízis a megfigyeléseink osztályozásának egy lehetséges módszere. 

Alkalmazása feltételezi, hogy az adatállományban legyen egy diszkrét, ún. osztályozó változó, és 

egy vagy több kvantitatív változó. Tehát ismernünk kell az osztályokat, amelyeket éppen ez az 

osztályozó változó jelöl ki. A célunk annak eldöntése, hogy ha a megadott kvantitatív változók 

alapján próbáljuk meg osztályokba sorolni a megfigyeléseinket, akkor mennyire kapjuk vissza az 

eredeti osztályainkat. Azaz, mennyire különböztetik meg (idegen szóval diszkriminálják) a 

kvantitatív változóink az egyes osztályokat. A diszkriminanciaanalízisnek több módszere van: pl. 

paraméteres és nemparaméteres elemzés. A paraméteres esetben feltételezzük, hogy a változók 

együttes eloszlása többdimenziós normális, legfeljebb csak a kovariancia mátrix tér el az egyes 

osztályok szerint. A nemparaméteres esetben már a változók normalitása sem áll fenn. A 

továbbiakban, és a példákban is, a paraméteres diszkriminálással foglalkozunk. Mi az osztályok 

közötti és az osztályokon belüli kovariancia mátrix? A szórásanalízis mintájára a teljes (minta) 

kovariancia mátrixot fel lehet bontani két részre: az első rész az osztályok közötti a második pedig 

az osztályokon belüli függőségi viszonyokat írja. Minél nagyobb az osztályok közötti kovariancia 

http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/factor/company.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/factor/factcomp.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/factor/compplot1.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/factor/secplot.htm
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mátrix aránya a teljes kovariancia mátrixon belül, annál jobban tudunk diszkriminálni. Az elemzés 

lépései a jegyzet terjedelmi korlátai miatt nem kerülnek részletezésre. Az olvasónak más tantárgy 

keretein belül lesz lehetősége ezen statisztikai módszerrel részletesen megismerkednie (Sajtos-

Mitev, 2007).  

 Példa. Van-e különbség az egyes kontinensek között a városokban uralkodó munkafeltételek 

alapján. A főkomponensanalízis első példájában szereplő városok adataihoz most hozzávettünk egy 

osztályozó változót is, nevezetesen azt, hogy az illető város melyik kontinensen van. A 

diszkriminanciaanalízissel azt vizsgáljuk meg, hogy van-e különbség az egyes kontinensek városai 

között a gazdasági feltételek alapján. Lineáris diszkriminanciaanalízist alkalmazva a diszkrimináló 

szabály hibája 0.3478, azaz az esetek 65.2%-át helyesen osztályozza. Ez a hiba természetesen az 

egyes földrészek esetén más és más, pl. Európánál a helyes osztályozás 85.7%, Afrikánál pedig csak 

33.3%. Az eredmények értelmezését ábrák segítik.  

 A városok adatai a kontinensek szerinti bontásban. 

 A városok ábrázolása a kontinensek szerinti eltérő színezéssel. 

 A diszkriminanciaanalízis végeredménye. 

 A diszkrimináló szabály jóságát mutató oszlopgrafikon. 

 A városok az eredeti változók terében a kontinensek illetve a diszkrimináló szabály 

alapján javasolt kontinensek szerint színezve illetve eltérő szimbólummal jelölve. 

 

 

7.4.4. Klaszteranalízis 

 

 A vidékfejlesztésben gyakran alkalmazott módszer a klaszteranalízis, mely a megfigyelések 

(vagy a változók) osztályozásának egy módszere. A diszkriminancianalízissel szemben itt 

nincsenek előre megadott osztályok, a feladatunk éppen ezeknek a létrehozása. Természetes az az 

elvárás, hogy azok a megfigyelések kerüljenek egy osztályba (klaszterbe), amelyek a legközelebb 

vannak egymáshoz illetve a leginkább hasonlóak egymáshoz. (Tóth, 2007) Ezért az elemzés 

kezdetekor meg kell határoznunk, hogy hogyan mérjük a megfigyeléseink közötti távolságot vagy 

az ezzel ellentétesen viselkedő hasonlóságot. Használhatjuk a standard euklideszi távolságot, de 

dönthetünk más mellett is (pl. diszkrét vagy bináris adatok esetén általában más távolságot érdemes 

használni). Milyen klaszterosítási módszerek vannak?  

 Hierarchikus módszerek: átlagos kapcsolású, legközelebbi társ vagy centroid módszer. 

 A K-közép módszer 

Mi a különbség a kétféle módszer között?  

1. A hierarchikus módszereknél nem kell előzetesen ismernünk a létrehozandó klaszterek 

számát, ebben különféle grafikonok segítenek majd bennünket. A K-közép módszernél 

ezzel szemben már kiinduláskor adott a klaszterek száma, a mi feladatunk csak a 

megfigyelések besorolása.  

2. A másik fontos különbség, hogy egy hierarchikus módszer általában időigényesebb mint 

egy K-közép klaszterezés, amelyet emiatt gyakran neveznek gyors klaszterezésnek is. 

Hogyan dönthető el, hogy érdemes-e klaszteranalízist alkalmazni? A legfontosabb 

segítséget a megfigyelések grafikus ábrázolása adja. Ha az így kapott pontfelhőben jól 

elkülönülő csoportok alakulnak ki, akkor feltétlen érdemes klaszteranalízist alkalmazni. 

(Persze ez csak három változóig tehető meg, ennél több változó esetén előbb valamilyen 

dimenziócsökkentő eljárást, pl. főkomponensanalízist, kell alkalmaznunk.)  

 

 Egy másik lehetőség a bimodalitási együttható. Ha ez 0.555-nél (az egyenletes eloszlásnál 

ezt az értéket veszi fel) nagyobb, akkor az két vagy többcsúcsúságra utal, ami esetleg több klaszter 

jelenlétére utal. Ezen együttható maximális értéke 1, melyet a kétértékű Bernoulli eloszlás esetén 

vesz fel. A hierarchikus módszereknél a távolság definíciója mellett meg kell még adnunk a klaszter 

összevonási szabályt is, azaz azt, hogy ha már több elemű, nagyobb klasztereink is vannak, akkor 

http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/discrim/cities.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/discrim/cityplot.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/discrim/disccity.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/discrim/cityclassplot.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/discrim/discityplot.htm
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hogyan definiáljuk a közöttük lévő távolságot. Az alábbi példákban a tapasztalatok szerint 

legjobban struktúrált dendogramot előállító átlagos kapcsolású (average linkage) módszert 

használjuk. A konkrét klasztereket, azaz az hozzájuk tartozó megfigyeléseket ezután a dendogram 

megfelelő függőleges egyenessel való elmetszésével kapjuk.  

Az elemzés lépései:  

1. A megfigyelések grafikus ábrázolása a lehetséges klaszterek beazonosítása céljából. 

2. Leíró statisztikák: átlag, szórás, ferdeség, lapultság, bimodalitás. 

3. A klaszterezés történetét tartalmazó táblázat: az összevonások sorrendje és a kapcsolodó 

statisztikák. 

4. A klaszterezési szint megállapítását segítő grafikonok: pszeudo F és t statisztikák illetve 

CCC kritérium. 

5. A klaszterezés végeredményének grafikus ábrázolása: a dendogram. 

6. A klaszterek számának megválasztása, az egyes klaszterek kilistázása. 

  

Példa. A Föld országainak osztályozása születési és halálozási adataik alapján. Az 

alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy milyen osztályokba sorolhatóak a Föld országai három 

változó: a Birth (születési ráta), a Death (halálozási ráta) és az InfantDeath (gyermekhalálozási ráta) 

alapján. Már a kinduló grafikus ábrázolás is jelentős eltéréseket mutat az egyes országok között. Az 

átlagos kapcsolású hierarchikus klaszteranalízis végül 6 vagy 9 klaszter létrehozását javasolja. 

Végeredményként kilistázzuk az egyes klasztereket illetve grafikonon is megjelenítjük őket mindkét 

(6 ill. 9 klaszter választása mellett) esetben.  

 Az országok adatai. 

 Az országok ábrázolása a három változó függvényében. 

 A klaszteranalízis (átlagos kapcsolású hierarchikus módszerrel) végeredménye. 

 A létrehozott klaszterek listája 6 klaszter választása mellett. 

 A 6 klaszter ábrázolása az eredeti változók terében. 

 A létrehozott klaszterek listája 9 klaszter választása mellett. 

 A 9 klaszter ábrázolása az eredeti változók terében. 

  

A klaszteranalízis eredményeit érdemes térképszerkesztő programok (pl. GIS) segítségével 

megjeleníteni a kutatások releváns eredményeinek könnyebb értelmezhetősége érdekében.  

 A jegyzet olvasója ebben a fejezetben részletesen megismerhette azon hazai adatbázisokat, 

melyeket a későbbi területi, vidékfejlesztési kutatások során alkalmazhat. A kutatások során kétféle 

jellegű statisztikai módszert szokás alkalmazni, az egyik a leíró jellegű statisztikai számítások, a 

másik pedig a többváltozós elemzések, melyek segítségével a változók (területi kutatások esetén 

általában a mutatók, képzett indexek) számát tudjuk csökkenteni, ezzel is elősegítve az azonos 

tulajdonságokkal rendelkező területek homogén csoportokba való rendezését.  

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Fogalmazza meg, milyen adatokat gyűjtenek a népszámláláson? 

2. Mi a TeIR adatbázis legfontosabb célja? 

3. Sorolja fel a legfontosabb többváltozós statisztikai módszereket! 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Milyen problémakörök kutatására alkalmazná a leíró statisztikai módszereket? 

2) Hogyan használhatjuk a TeIR adatbázist a területi kutatások során? 

http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/poverty.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/poverplot.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/poverclus.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/pover6clus.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/povplot6.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/pover9clus.htm
http://www.inf.unideb.hu/valseg/dolgozok/ispany/Multivar/cluster/povplot9.htm
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8. Indikátorok, indexek és térségi mutatók 
 

 

 A jegyzet eddigi fejezeteiben megismerhettük a helyzetfeltárás, a stratégiaalkotás és az 

operatív programok létrehozásának folyamatát, majd a kérdőívezés, interjúkészítés, brainstorming, 

illetve a fókuszcsoportos módszerek részletes ismertetése következett. Ezek után az adatfeldolgozás 

módszereivel ismerkedett meg az olvasó. Az adatfeldolgozás alapvető követelménye a releváns, 

megfelelő indikátorok kiválasztása és az azokból képzett indexek használata. A kutató felelőssége a 

megfelelő indikátorok kiválasztása, illetve azokból képzett releváns indexek elkészítése. Egy 

rosszul megválasztott indikátor, illetve egy rosszul képzett index az egész kutatás végeredményét 

torzíthatja. Ezért tartom fontosnak, hogy ebben a fejezetben az indikátorokról és az indexekről 

részletesen essen szó.  

 

 

8.1. Az indikátorokról általában 

 

 Ha arra lennénk kíváncsiak, hogy fúj-e a szél vagy sem, akkor a fű, vagy a fa „hajladozása”, 

operacionalizálva: dőlésszögének megváltozása, megfelelő indikátornak bizonyulna. Ráadásul a 

szél a maga valójában láthatatlan, megfoghatatlan, de a fűszálon keresztül megragadhatóvá válik. 

Az indikátorok szerepe is hasonló a statisztikában. Természetesen egy elhajló fűszál, vagy fa 

koronájának hajladozása érdeklődéstől függően sokféle jelentéstartalmat hordozhat. Van, akinek azt 

jelenti, hogy sapkát kell vennie, ha kimegy az utcára, másoknak azt, hogy be kell hozniuk a 

virágokat a teraszról, mert az erős széltől elpusztulnak a friss hajtások. Az indikátor jelentése attól 

függ, hogy kik vagyunk, és mit akarunk. Arra a kérdésre azonban, hogy miért fúj a szél egyetlen 

indikátor sem ad választ. Jelzi a változást, annak mértékét, sajátosságait, de nem alkalmas arra, 

hogy az okokról számot adjon (Signposts Of Development, 2007). Az indikátor egy jelzés, más 

néven „jelzőszám”, amely leegyszerűsíti a világban való eligazodásunkat, a számunkra fontos 

jelenség lényegére világít rá.  

 Az utóbbi évtizedben Magyarországon is egyre szélesebb körben használnak indikátorokat. 

Indikátorokkal mérjük egy-egy projekt sikerét, a munkavállalók, a munkahelyek teljesítményét, 

egy-egy ágazat, területi egység, régió, ország eredményességét. Kiemelt szerephez jutottak a 

mutatószámok a kormányzati döntések előkészítésében, meghozatalában és véghezvitelében is 

(Havasi, 2008). A Nemzeti Fejlesztési Tervek, az egyes ágazatok Nemzeti Cselekvési Tervei 

(NCST) kiemelt szerepet szánnak a megfogalmazott célok, a megvalósításukhoz vezető 

intézkedések, a kitűzött eredmények indikátorokkal történő mérésére, mérhetőségére. EU 

csatlakozásunkkal a nemzetközi összehasonlíthatóság alapkövetelmény lett, mely szintén egységes 

szemléletben, azonos módszertan alapján készített, s ily módon összehasonlítható adatokat, 

indikátorokat követel. Az Eurostat, a felhasználók dolgát megkönnyítendő, az EU-országok 

gazdasági teljesítményének, bizonyos kiemelten kezelt gazdasági-társadalmi jelenségének a 

bemutatására, illetve követésére standard mutatókat, mutatószámrendszereket, indikátorokat 

alkalmaz. Ilyenek például a strukturális indikátorok, az ún. euroindikátorok, a fenntartható 

fejlődés indikátorai.  

 Számos szakirodalom alátámasztja, hogy az indikátorok a mérhetővé tett valóság 

leegyszerűsített mutatói. Normatív jellegűek, meghatározott érdek- és értékrendszerrel bírnak. Amit 

a valóságból egy indikátor(rendszer) formájában kiemelünk, mérünk, kontroll alatt tartunk az 

reflektorfényt kap, s az árnyékban maradó dolgokkal „bármi” történhet. Az adatok sokaságából, a 

különböző felhasználási célokat szem előtt tartva, az indikátorok végzik el az adatredukciót az 

adatfelhasználók számára.  

Összefoglalva az indikátorok (jelzőszámok) a statisztikai adatok, a számok tengerében 

történő eligazodást segítik. Egy adott jelenségre vonatkozóan, legtöbbször összegezve mutatják be a 

jelenség legfontosabb jellemzőit, módot nyújtva az időbeli, térbeli, társadalmi-gazdasági csoportok, 
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rétegek közötti összehasonlításokra is. A fejlődést, a változást egy meghatározott nézőpontból 

mutatják. Minél több érdek kapcsolódik egy indikátorhoz (pénz, lehetőség, elismerés), annál 

fontosabb, hogy az indikátorok követése kiegészüljön a jelenség komplex vizsgálatával is, 

figyelembe véve az érdeklődésünkre számot tartó terület indikátorral nem vizsgált oldalait is. Az 

indikátoroknak, a felhasználási célok bővülésével, egyre több fajtája különböztethető meg. A 

következőkben az indikátor fogalmának, az indikátorokkal szemben támasztandó követelmények 

számbavétele után, a főbb indikátortípusok bemutatására is kísérletet teszünk. Hangsúlyozzuk az 

indikátorok előnyeit, de felhívjuk a figyelmet egyoldalú használatuk veszélyeire is (Havasi, 2008). 

 

Az indikátor fogalma: 

 Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást 

nyújt valamilyen kapcsolódó jelenség, a környezet vagy a terület állapotáról, helyzetéről. 

Az indikátorok közvetítők a statisztikai megfigyelések és a gazdasági, társadalmi jelenségek 

között. A jelzőszámokkal kapcsolatban az egyik legfontosabb szempont az időbeli vagy a 

különböző gazdasági, társadalmi aggregátumok, csoportok közötti összehasonlítás, 

összehasonlíthatóság (Bukodi,2001). Az indikátorok összefoglaló mérőszámok, amelyek a 

vizsgálni kívánt jelenség kulcskérdéseihez kapcsolódva, képesek a jelenségek pozitív és 

negatív változásainak bemutatására. Az indikátorok a társadalom, gazdaság, környezet, 

projekt, stb. mérhető aspektusai, s a jelenségek fejlődését és irányát monitorozzák. Fő 

funkciójuk, hogy csökkentsék a figyelembe veendő információk mennyiségét a 

döntéshozók számára. Az indikátorok a statisztikai rendszerben egy magasabb 

feldolgozottsági szintet jelentenek. Az indikátorok „... olyan statisztikai sorok és minden 

egyéb formái a bizonyítékoknak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megállapítsuk, 

hol állunk most, és merrefelé tartunk értékeink és céljaink tekintetében.”(Bauer definícióját 

idézi Bukodi,2001). Míg a statisztikai adatok leíró jellegűek, addig az indikátorok egy 

meghatározott nézőpont, normarendszer szerint kiválasztott, értelmező mutatók. Az 

indikátoroknak, ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni korábban megfogalmazott 

feladataiknak, számos követelményt kell teljesíteniük (Havasi, 2008). Az indikátorokkal 

szemben támasztandó követelményeknek kimerítő összefoglalását adja egy, az Új-Zélandi 

Statisztikai Hivatalban, készült tanulmány (Új-Zélandi Statisztikai HivataL, 2007).  

 

A jó indikátornak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: 

1. Legyen érvényes és jelentéssel bíró (releváns). 

2. Legyen érzékeny és specifikus a vizsgált jelenség szempontjából. (Az érzékenység 

arra utal, hogy a vizsgált jelenség változására képes legyen érzékenyen reagálni, 

mégpedig gyorsan és megbízható módon.) 

3. Legyen kutatásokkal megalapozott. 
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4. Legyen statisztikailag is helytálló, megbízható. 

5. Legyen érthető és könnyen interpretálható. 

6. Mondja el a viszonyát a kapcsolódó indikátorokhoz (hogyan illeszkedik a többi 

indikátorhoz). 

7. Tegye lehetővé a nemzetközi összehasonlítást (egyszerre legyen használható 

hazai és nemzetközi célokra). 

8. Legyen alkalmas a mélyebb bontásokra is (nemcsak globálisan, összesítve 

mondjon valamit a vizsgált jelenségről, hanem területi, társadalmi csoportokra 

vonatkozó bontásokban is). 

9. Legyen hosszabb távra (is) konzisztens (ellentmondásmentes). 

10. Legyen időszerű, időben rendelkezésre álló, naprakész. 

11. Kapcsolódjon a felmerülő és sürgető társadalmi-gazdasági kérdésekhez, a politikai 

döntésekhez. 

12. Legyen kényszerítő erejű (impozáns), érdeklődésre számot tartó és izgalmas 

(legyen érzékeny a fontos és érdeklődésre számot tartó kérdésekre). 

 A fogalmi relevancia előfeltétel, nincs értelme öncélú indikátort alkotni, amelyet senki 

sem tart hasznosnak, használhatónak a maga számára. A hasznosságnak abban is 

kifejezésre kell jutnia, hogy az indikátor, mint jelzőrendszer, beépül a gazdasági, 

társadalmi, politika döntéshozatalba, a kutatási eredményekbe, az emberek szűkebb, vagy 

tágabb világába. A viszonylag könnyű kivitelezhetőség, megvalósíthatóság szintén 

kulcskérdés, hiszen az indikátorok akkor értékesek, ha rendszeresen előállíthatók (Havasi, 

2008).  

 

8.2. Indikátorok a térségi tervezésben 

 

 Amikor a kutató elkészíti a megvalósítandó projekt tervét, amely alapján a pályázati 

anyagot a későbbiekben összeállítja, meg kell határoznia különböző indikátorokat is. Mint 

ahogy az már a fentiekben is részletezésre kerül, 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.  
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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.) 

 időbeli (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 (mint már az 

előzőekben is említésre került). Ennek értelmében az indikátorok meghatározásakor 

ügyelni kell arra, hogy a megadott értékek 

 specifikusak (Specific) 

 mérhetőek (Measurable) 

 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. Most már 

tudjuk, mik azok a az indikátorok, arról még azonban nem volt szó, hogy az indikátoroknak 

több fajtája létezik, ezek a következők: 

 

1. Input indikátorok 

Ezek az indikátorok gyakorlatilag a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi 

és humánerőforrások összességét jelentik. 
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2. Output indikátorok 

Ezen indikátorok a projekt keretében végzett tevékenység(ek) közvetlen „kimenetét” 

mutatják. Ilyen például egy képzési 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 képzési pályázat 

esetében a képzést sikeresen elvégzők száma, a gép, eszközbeszerzés esetében pedig a 

beszerzés eredményeként keletkező teljesítménynövekedés, minőségjavulás, stb. 

 

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. 

 

 

8.3. Az indexekről általában 

 

 Az indexszerkesztés adatredukciós eljárás, melynek során több, különböző mérési szintű 

alapmutatót vonunk össze egyetlen változóba. Az indexváltozónk ordinális mérési szintű változó, a 

településeket, embereket rangsorolni tudjuk az adott szempont szerint (pl. demográfiai helyzete 

alapján). Az indexeket úgy képezzük, hogy az egyes alapmutatók meghatározott értékeihez rendelt 

pontszámokat összeadjuk.  

Például a természetes szaporodás mutató értékterjedelme -10 és +4 közötti, kategorizáljuk az 

adatsort az alábbiak szerint: 

 

(-10;-4) → -1 pont 

  (-4; 0) → 0 pont 

 (0;+4)  → +1 pont 

 

 Ugyanígy kategóriákba soroljuk a vándorlási egyenleg, a népsűrűség, az öregedési index, 

korcsoportos megoszlások mutatóit, az egyes kategóriákhoz értelemszerűen kedvező esetben 

pozitív, kedvezőtlen esetben negatív számokat rendelve.  

Majd összeadjuk a pontokat, és máris előállt a demográfiai index. Természetesen ez csak 

egy példa, ettől eltérő módon is kialakítható az index. A hozzárendelt pontértékek 1, 2, 3 ill. 0, 1, 2 

pontszám is lehet. Súlyozhatjuk is valamely részmutatónkat, ha úgy ítéljük meg, a szerepe 

fontosabb a vizsgálati téma szempontjából, mint a többi részmutató. Mindig a szakmai tudásunkra 
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van bízva, hogyan alakítjuk ki a részmutatók kategóriáit és a hozzárendelt ponthatárokat. Többféle 

pontozási módszert is ki lehet próbálni, majd azok összehasonlítása, összevetése után a legjobbat 

választjuk ki. Végül az index változó értékterjedelmét kategóriákra bontjuk, így keletkezik a 

vizsgálatunkhoz megfelelő minősítés, pl. demográfiai helyzete igen kedvezőtlen, kedvezőtlen, 

átlagos, kedvező és igen kedvező. A kategóriák megfogalmazása és az értékhatárok megállapítása 

szakmai megítélésen alapul. Két szempontot kell szem előtt tartani a végső választásnál. Az egyik 

az, hogy az index terjedelme megfelelően nagy legyen, a másik az, hogy minden kategóriába 

elegendő esetszám essen (Obádovics, 2006).  

 

 Kérdőíves vizsgálatok esetén is sokszor alkalmazott módszer az indexképzés. Első lépésben 

ki kell választani, mely kérdések tartoznak az adott vizsgálandó témához, melyek mérik valamilyen 

szempontból a vizsgálni kívánt fogalom bizonyos elemét. Ezeket a kérdéseket először 

megvizsgáljuk, milyen a megoszlásuk, valamint milyen összefüggések vannak közöttük. Ha egy 

adott kérdésre mindenki ugyanazt válaszolta, nyilvánvaló, hogy az indexben való szerepeltetése 

fölösleges lenne. A lehetséges kérdések közötti összefüggések vizsgálata azért fontos, mert ha két 

azonos attitűdöt vizsgáló kérdés között nem találunk semmiféle összefüggést, az azt jelentheti, hogy 

a válaszokat csak találomra jelölték vagy karikázták be. Amennyiben tökéletes összefüggést 

találunk két kérdés között, fölösleges mindkét változót szerepeltetni az indexben. A kapcsolatok 

relatív erősségét kereszttáblákkal és asszociációs mérőszámok segítségével mérjük. Ha egy 

változónk több másik változóval sem mutat összefüggést, ki kell hagyni az indexszerkesztésből.  

Miután kiválasztottuk mely kérdések kerülnek be az indexbe, meghatározzuk az egyes válaszokhoz 

tartozó pontértékeket. Nagyon fontos, hogy az attitűdök megítélése és a pontszámok értéke azonos 

irányú legyen minden egyes kérdés esetén. Ha például az egyik kérdésben azt kérdezzük mennyire 

ért egyet azzal hogy a turisták csak szemetelnek és hangoskodnak, a másik kérdésben pedig azt 

kérdezzük, hogy fogadna-e turistákat a házában,  nyilvánvaló hogy az egyik esetben a teljes 

mértékig egyet ért válasz a turisták ellen, a másik mellettük szól, vagyis  a válaszskálához rendelt 

pontértékeket fordított sorrendben kell meghatározni (Obádovics, 2006). 

 

Példa indexképzésre 

 Egy kérdőíves vizsgálat során a turizmussal való érintettséget akartuk vizsgálni. Nem 

kérdezhetjük meg, hogy „Ön mennyire érzi magát érintettnek a turizmussal?” Az erre vonatkozó 

attitűdök vizsgálata során a következő kérdéseket tettük fel: 

A kérdezettre, a háztartásában élőkre és a családtagokra vonatkozóan azt akartuk megtudni, 

hogy van-e olyan munkájuk, vagy végeznek-e olyan tevékenységet, amely a turizmussal, 

idegenforgalommal kapcsolatos, valamint a tevékenység intenzitását próbáltuk felmérni.  

A turizmussal való érintettség indexét (Turerint) a következőképpen képeztük: 

Az első kérdésből előállítottuk a tur1 részindexet.   

 

1. Önnek vagy háztartásában, családjában valakinek van-e olyan munkája, tevékenysége, 

amely kapcsolatos a turizmussal, idegenforgalommal? 

 Van Nincs Nem 

tudja 

Önnek 1 2  

A háztartásában valakinek 1 2  

Nem ebben a háztartásban élő 

családtagjának 

1 2 9 

 

A tur1 részindex 0-3 közötti értéket vehetett fel. Összeszámoltuk, hányszor jelölték az 1-est 

válaszként. 
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A tur1 részindex értéke 

0, ha senkinek nincs ilyen munkája, tevékenysége; 

3, ha mind a három sorban 1-est jelöltek; 

1 illetve 2 aszerint, hányszor jelölték az 1-est.  

A második kérdésből a tur2 részindexet, a harmadik kérdésből a tur3 részindexet képeztük. 

 

2. És ezt Ön, illetve a háztartásában élő személy: 

1 – főállásban vagy 

2 – nem főállásban, hanem kiegészítő tevékenységként végzi? 

3 – mindkettő előfordul 

9 – nem tudja 

 

 

3. Ezt a tevékenységet Ön illetve a háztartásban élő személy: 

1 – vállalkozóként 

2 – alkalmazottként, megbízottként végzi? 

3 – mindkettő előfordul 

9 – nem tudja 

 

A tur2 és tur3 részindex is 0 és 3 közötti értéket vehet fel. 

0 az értéke, ha nincs válasz (az első kérdésre adott válasz alapján kimaradt a kérdés vagy 

nem tud válaszolni) 

1 az értéke, ha nem főállásban, hanem kiegészítő tevékenységként, illetve ha 

alkalmazottként vagy megbízottként végzi 

2 az értéke ha főállásban, illetve vállalkozóként végzi 

3 az értéke, ha mindkettő előfordul.  

Az indexek képzését átkódolással oldottuk meg, vagyis az 1-es válaszból 2-est, a 2-es 

válaszból 1-est, a 3-as válaszból 3-as értéket rendeltünk a tur2 és tur3 változókhoz. 

A negyedik részindex a tur4, a negyedik kérdésből keletkezett. 

 

4. Szokott Ön vagy a háztartásából valaki olyan alkalmi munkát vállalni, ami kapcsolatos a 

turizmussal? Ha igen, milyen gyakran: 

3 – gyakran, rendszeresen 

2 – egyszer-egyszer előfordult már vagy 

1 – egyáltalán nem?     

9 – nem tudja 

A tur4 részindex szintén átkódolással jött létre, a következő módon: 

Ha a válasz 3-as, a tur4 is 3-as. 

Ha a válasz 2-es, tur4 is 2-es.  

Ha a válasz 1-es, vagyis egyáltalán nem szokott turizmussal kapcsolatos alkalmi munkát 

vállalni, akkor értelemszerűen ez a válasz nem ér pontot a turizmus szempontjából, tehát a 

tur4 értéke 0. 

Természetesen tur4 értéke akkor is 0, ha nem tudott válaszolni a kérdezett. 

A turerint index értékét a négy részindex összege adja. Maximális értéke 12 lehet, ami a 

turizmussal való legnagyobb mértékű érintettséget jelentené.  

Az index megoszlása a következő: 

457 értékelhető válasz volt és 12 hiányzó adat.  

 Az első oszlopban az elért pontszámok, a másodikban azok gyakoriságát (frequency) 

láthatjuk. A harmadik oszlop a százalékos megoszlást adja (percent) arra az esetre, ha a teljes 

sokaságot (469) tekintjük 100 %-nak. A „Valid percent” oszlopa a százalékos megoszlás úgy fejezi 

ki, hogy a hiányzó adatokat nem tekinti a sokaság részének, vagyis a 100 %-ot azok nélkül, a 457 

eset jelenti. 
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A turizmussal való érintettség index 355 esetben 0 értéket kapott, maximális értéket, 10-est 

1 esetben ért el. 

Ezt 0-10 közötti tartományt besoroljuk az érintettségi fokozatokba. Az elemzés során három 

kategóriát határoztunk meg: 

nem érintett,  

gyengén érintett és  

erősen érintett. 

 

 

 

 

 

 

8.1. táblázat: A turizmussal való érintettség index megoszlása 

TURERI NT

355 75,7 77,7 77,7

19 4,0 4,1 81,8

24 5,2 5,3 87,1

10 2,1 2,2 89,3

17 3,7 3,7 93,0

9 1,9 1,9 95,0

10 2,2 2,3 97,3

5 1,0 1,1 98,3

5 1,0 1,0 99,3

2 ,4 ,4 99,8

1 ,2 ,2 100,0

457 97,4 100,0

12 2,6

469 100,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Forrás: Obádovics szerkesztése SPSS programmal, 2006.  

 

 A határok meghatározására nem lehet előre gyártott képletet adni. Minden elemzés újabb és 

újabb döntési helyzet elé állítja a kutatót: a kategóriák számát és a ponthatárokat is minden esetben 

saját szakmai megítélésünk és az elemzés mélységének igénye alapján határozzuk meg. Általában a 

változó értékeinek kategóriákba való besorolását, ha a mérési szint lehetővé teszi, az átlag és a 

szórás segítségével oldhatjuk meg.  Az átlagtól kiindulva mindkét irányban egy, vagy 0,5 

szórásegységnél húzzuk meg a kategória határát, és így teszünk a továbbiakban is. Ha az eloszlás 

nem közelít a normálishoz, igen ferde, akkor ezt a módszert nem alkalmazhatjuk. Ilyen pl. a 

TURERINT változó is, ahol az egyik kategóriába a válaszadók háromnegyede tartozott. Ilyen 

esetekben arra kell törekedni, hogy minden kategóriába még elemezhető esetszám kerüljön. A TUR 

változó tartalmazza a kialakított érintettségi kategóriákat. (8.2. táblázat) A TURERINT indexben 0 

pontot elért válaszadók a nem érintett kategóriába, az 1-2-3 pontot elért válaszadók a gyengén 

érintett kategóriába, míg a 4 vagy annál több pontot elért válaszadók az erősen érintett kategóriába 

kerültek.  

 

8.2. táblázat: A turizmussal való érintettség index megoszlása 
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TUR

355 75,7 77,7 77,7

53 11,3 11,6 89,3

49 10,4 10,7 100,0

457 97,4 100,0

12 2,6

469 100,0

nem ér intett

gyengén

erősen

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
Forrás: Obádovics szerkesztése SPSS programmal, 2006.  

 
 

 

8.4. Területi és térségi mutatók 

 

 Ahhoz, hogy megismerje azon mutatókat, indikátorokat, amelyeket leggyakrabban 

használunk a területi kutatások során egy kis történelmi áttekintésre van szüksége az olvasónak, 

mely segítségével könnyebben értelmezhető a kialakult jelenlegi indikátor rendszer. A 

következőkben bemutatott indikátorok segítségével sorolják a jelenlegi 174 kistérséget különböző 

fejlettségi kategóriákba. A jogi szabályozásnak (244/2003. (XII. 18.) Kormányrendelet) 

megfelelően 168 kistérséget határozott meg az országban 2003-ban, mely lehatárolás 

területi/térségi mutatók alapján került megfogalmazásra. A rendelet tartalmazta a kistérség 

fogalmát, rendeltetését, alapvető jellemzőit. A kistérség területfejlesztési-statisztikai egység. Egy 

olyan földrajzilag összefüggő területi egység, amelyet a hozzá tartozó települések teljes 

közigazgatási területe alkot, továbbá amelynek határai e települések közigazgatási határai által 

meghatározottak: 

 egy település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozhat, 

 a kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország területét, és 

illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz, 

 a kistérség területe, határa vagy más sajátossága nem érinti az önkormányzatok társulási 

szabadságát, 

 a kistérség területe államigazgatási szervek, vagy a kistérség székhely települése, illetve más 

település jegyzőjének illetékességi területe lehet, 

 az államigazgatási hatósági feladatokat ellátó szerv illetékességi területe csak kivételesen, a 

feladat ellátásával, a hatáskör gyakorlásával összefüggő sajátosságok miatt térhet el a 

kistérség területétől. 

 

A felülvizsgálatot követően a kistérségek száma 18-al nőtt, a régi 150 kistérség közül 60-ban 

volt változás. A térséget váltó települések száma összesen 294 volt, melyekből 217 került új 

kistérségbe és 77 került átsorolásra más kistérségekbe. A 244/2003. (XII. 18.) Kormányrendelet 

következtében a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzéke is megváltozott. A 

64/2004. (IV.15.) Kormányrendelet szerint 95 kistérség tartozott a kedvezményezett kistérségek 

közé, melyből 48 a leghátrányosabbak közé. A 2003-ban elindult IDEA reform programcsomag 

eredményeként elfogadásra került a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulásáról.  

 A program fő céljai közt szerepelt, hogy a létrejövő kistérségi társulások erősítsék a térségi 

összetartást, valamint egyes feladatokat átvegyenek az önkormányzatok szintjéről. A megalakításra 

került kistérségi társulások tevékenysége három fő funkció köré csoportosítható: önkormányzati-

közszolgálati, területfejlesztési, valamint államigazgatási szerepkör. A feladatok átvételéhez 2005-

től kezdődően normatív támogatás is jár a létrejött többcélú társulásoknak.  
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 A reform, valamint az uniós csatlakozásunk után rendelkezésre álló források feltételeként az 

utolsó felülvizsgálatra 2007 elején került sor. A módosítás okai közt szerepelt az is, hogy a többcélú 

kistérségi társulások minden kistérségben működjenek. A korábbi jogszabály adta lehetőségekre, 

március 31.-ig lehetett benyújtani kezdeményezést. Az előterjesztés 35 átsorolási és 6 új kistérség 

létrehozását támogatta. A 2007. szeptember 10-én elfogadott új törvény 174 kistérséget állapított 

meg az országban, valamint elfogadta az előterjesztett átsorolási kérelmeket is. A 311/2007. (XI. 

17.) Korm. rendelet adja az új jogszabályi hátteret a kedvezményezett kistérségek besorolására. 

Jelenleg 94 kistérség került a hátrányos kategóriába, melyből 47 a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségek közé, melyek részletes kifejtésére az irodalmi áttekintés következő fejezetében kerül 

sor. A rendeletben meghatározott 47 kistérségből 33 komplex programokkal segítendő. 

Felzárkóztatásuk érdekében alapvetően európai uniós forrásokra lehet támaszkodni. Az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv lehetőséget biztosít nagyobb mértékű támogatás intenzitás 

elérésére ezekben a térségekben (Buzás, 2010). 

 

 A jelenlegi hazai szabályozás (a 2007/67-es országgyűlési határozat, illetve a 2007/311-es 

kormányrendelet) szerint a kistérségek különböző kategóriákba (fejlett, fejletlen, elmaradott stb.) 

való besorolása nem könnyű feladat, hiszen egy állandóan változó rendszerről beszélhetünk. Évről 

évre változik egy-egy kistérség lakosságszáma, és időnként változnak a területi lehatárolások is. Ezt 

támasztja alá az a tény, hogy Magyarország az EU csatlakozás időszakában 150 kistérséggel 

rendelkezett, jelenleg pedig 174-gyel, melyek napjainkra kiegészültek a járásokkal.  

 

2007/67-es országgyűlési határozat 

 A 2007/67-es országgyűlési határozat a területfejlesztési támogatásokról, a 

decentralizáció elveiről és a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről 
szóló alap dokumentum. Témám szempontjából fontosnak tartom a kedvezményezett térségek 

besorolásának rendszerét, illetve kritériumait röviden áttekinteni.  

Ezen országgyűlési határozat szerint a hazai és közösségi forrásokból nyújtandó területfejlesztési 

támogatások szétosztása során a kistérségek és települések társadalmi és gazdasági, valamint 

infrastrukturális elmaradottságát, illetve fejlettségét mérő komplex mutatót kell figyelembe venni, 

melynek főbb elemei az alábbiak: 

1. Gazdasági mutatók 

2. Infrastrukturális mutatók 

3. Társadalmi mutatók 

4. Szociális mutatók 

5. Foglalkoztatási mutatók. 

 

Ezen mutatók összetett rendszerének segítségével kategorizálódnak a hazai kistérségeink. 

Az adatokból származtatott eredmények alapján követhetők nyomon a térbeli gazdaság 

változásának irányai, a megvalósult, illetve elmaradt fejlesztések hatásai. A kistérségek és 

települések társadalmi-gazdasági és infrastrukturális elmaradottságát/fejlettségét mérő komplex 

mutató kiszámításánál használt adatok köre részletesen az alábbi, melyet a 2007/67-es 

országgyűlési határozat rögzít: 

Gazdasági mutatók: 

1. A működő gazdasági szervezetek 1000 lakosra jutó száma, db 

2. A kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó 

száma, db 

3. A kiskereskedelmi boltok 1000 lakosra jutó száma, db 

4. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, % 

5. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya az összes foglalkoztatottakból, % 

6. A működő gazdasági szervezetek számának változása, % 

7. Az önkormányzatok helyi adóbevétele, Ft 

8. A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra jutó száma, db 
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Infrastrukturális mutatók: 

1. A közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya, % 

2. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza, méter 

3. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában, % 

4. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, % 

5. A hétköznapi elérés mutatója 

6. A telefon-főállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma, db 

7. A kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, db 

8. A szélessávú internet előfizetők 1000 lakosra jutó száma, fő 

9. A gyorsforgalmi csomópontok elérés mutatója 

 

 

 

Társadalmi mutatók: 

1. Az épített 3-x szobás lakások aránya az időszak végi lakásállományból,% 

2. A személygépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma, db 

3. Vándorlási különbözet; időszak közepi 1000 fő népességre jutó évi átlag, fő 

4. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma), db 

5. Az egy állandó lakosra jutó szja-alapot képező jövedelem, Ft 

6. Urbanitás/ruralitás indexe (az adott kistérség népességének hány %-a 120 fő/km
2
-nél 

nagyobb népsűrűségű településen), % 

7. Népsűrűség, fő/km
2
 

 

Szociális mutatók: 
1. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60-x népesség százalékában), % 

2. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, % 

3. A 18-x éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, % 

4. Az önkormányzatok által rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos 

száma 1000 lakosra, fő 

5. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek aránya a 0-24 éves 

népességből, % 

 

Foglalkoztatási mutatók: 

1. Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú népességből, % 2006 átlaga 

2. Tartósan – legalább 12 hónapja folyamatosan – nyilvántartott álláskeresők aránya a 

munkaképes népességből, % 

3. Aktivitási ráta, % 

 

A 2007/311-es kormányrendelet 

 A 2007/311-es kormányrendelet a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció 

elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007. (VI. 

28.) OGY határozatban megfogalmazott feltételrendszer szerinti minősítését a kistérségek 

fejlettsége szerint tartalmazza. A kedvezményezett kistérségek besorolását – a hátrányos és ezen 

belül a leghátrányosabb helyzetű, valamint annak részeként a komplex programokkal segítendő 

legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező leghátrányosabb helyzetű kistérségeket – e rendelet 

melléklete tartalmazza. A rendelet alapján jelenleg 47 leghátrányosabb helyzetű kistérség van 

hazánkban, melyből 33 olyan halmozottan hátrányos helyzetű kistérség, ahol a gazdasági, 

társadalmi adatok alapján komplex segítő programot szükséges alkalmazni. Ezen kistérségek a 

következők: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sárospataki, Szerencsi, Szikszói, Abaúj–Hegyközi, Bodrogközi, 

Mezőcsáti, Tokaji, Hevesi, Bátonyterenyei, Baktalórántházai, Csengeri, Fehérgyarmati, 

Mátészalkai, Nyírbátori, Vásárosnaményi, Berettyóújfalui, Tiszafüredi, Bácsalmási, Jánoshalmai, 
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Mezőkovácsházai, Sarkadi, Kisteleki, Sásdi, Sellyei, Szigetvári, Tamási, Barcsi, Csurgói, 

Lengyeltóti, Kadarkúti.  

 Az alábbi ábra alapján jól látható, hogy a kiemelten támogatandó kistérségek mintegy 50%-a 

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, azaz az országon belüli 

területi egyenlőtlenségek ezeken a területeken különösen is szembetűnőek. A feladat komolysága 

mindezek alapján rendkívüli, hiszen a periféria koncentrálódása számos olyan gazdasági, társadalmi 

problémát hordoz, amely megoldása nem halogatható. (8.1. ábra) 

Mindezen következtetéseket a megfelelően kiválasztott indikátorok alapján lehetett levonni. 

Ez is alátámasztja a területi mutatók helyes kiválasztásának fontosságát.  

 

8.1. ábra: A 33 db halmozottan hátrányos helyzetű kistérség elhelyezkedése 

Forrás: Kollár szerkesztése NFÜ (2010) alapján, 2011. 

 

Összességében elmondható, hogy a jegyzet ezen fejezetében bemutatásra kerültek az indikátorok, 

mind a definíciójukat, mind fontosságukat és mind követelményeiket tekintve. Nagyon fontosnak 

tartom kiemelni, hogy a kutató felelőssége a megfelelő indikátorok kiválasztása, illetve azokból 

képzett releváns indexek elkészítése. Egy rosszul megválasztott indikátor, illetve egy rosszul 

képzett index az egész kutatás végeredményét torzíthatja. Az indikátorokkal szemben támasztott 

követelmények után az indexek helyes képzésének bemutatása következett egy konkrét példán 

keresztül. A fejezet harmadik szakaszában pedig a hazai hátrányos helyzetű kistérségek példáján 

keresztül mutattuk be azon térségi/területi mutatókat, mely alapján a hazai kistérségek fejlettségbeli 

besorolását is elvégezték. Az alábbiakban olvashatók az ellenőrző kérdések, melyek segítségével az 

olvasó ellenőrizheti a fejezetben elsajátított tananyagot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mit nevezünk euro-indikátoroknak? 

2. Mit jelenteken a SMART kritériumok az indikátorok esetében? 
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3. A hazai kistérségek besorolására alkalmazott komplex mutató milyen mutatókategóriákból épül 

fel? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hogyan fogalmazná meg a megfelelő (jól kiválasztott) indikátor ismérveit? 

2) Milyen térségi mutatók vizsgálatát tartja fontosnak egy kistérség helyzetfeltárásakor? 
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9. SWOT, PESTSWOT elemzés  
 

„Épp azáltal tökéletesedik az ember, 

 hogy fényt derít önnön tökéletlenségére.”  

(Szent Ágoston) 

 

 Ebben a fejezetben a tervezés során leggyakrabban használt elemzési módokkal 

ismerkedünk meg. A SWOT módszert tekintjük át elsőként, majd a részben erre épülő PEST-

SWOT elemzésre térünk rá. A gyakorlati jegyzetben az e fejezetben bemutatott elméletet az 

esettanulmányon keresztül újra áttekintheti az olvasó. 

 

 

9.1. A SWOT módszer bemutatása 

 

 A helyzetelemzésnek a tervezési gyakorlatban számos eszköze van. Ezek közül a 

leggyakrabban használt módszer az úgy nevezett SWOT. Ez a módszer szolgál majdan a stratégia 

kiindulópontjául. Az elemzést felfoghatjuk egy pillanatképként is ami rendkívül átláthatóan jeleníti 

meg a vizsgált település, szervezet, stb. aktuális helyzetét. 

Maga a módszer négy angol szó kezdőbetűjéből kapta a nevét. 

 S (strengths): erősségek, melyekre a fejlesztés alapozható 

 W (weaknesses): gyengeségek, fejlesztést nem lehet rá alapozni, sőt gátolják azt 

 O (opportunities): lehetőségek, kívülről segíthetik, ösztönözhetik a fejlesztést 

 T (threats): veszélyek, melyek kívülről akadályozhatják a fejlesztés sikerességét 

 A felmerült fejlesztési igények laza halmazából a programcélok felé vezető fő lépésnek 

tekinthetjük a térség erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek rendszerezett 

áttekintését. Ez a gyors elemzési forma teszi lehetővé a gyakran igen terjedelmes helyzetelemző 

tanulmányok megállapításainak áttekinthetőbbé tételét és egy komplex szemléltető, konszenzuson 

alapuló, a stratégiai tervezés további fázisaiban jól hasznosítható, esetenként rangsorolást is 

tartalmazó értékelés megalkotását. 

 A SWOT elemzés fél évszázados múltra tekint vissza, vállalati stratégiai tervezési célokra 

alkották meg. Áttekinthető és mégis összetett eredmények kialakítására alkalmas, egyszerű logikát 

követő eljárás. Kétségtelen előnye más közkedvelt technikákkal szemben, hogy megközelítése 

kiegyensúlyozott, az előnyök és a hátrányok egyaránt feltérképezésre kerülnek. Elmondható 

azonban, hogy nem helyettesíti feltétlenül a többi technikát, hanem inkább kiindulópontot, egy 

rendezett helyzetelemzést szolgáltat számukra. A SWOT alkalmazása a tervezésében azonban nem 

problémamentes. A leginkább vitatható terület a külső és a belső tényezők elkülönítése, tehát annak 

meghatározása, hogy mi számít a terv keretein belül befolyásolható tényezőnek, és mi nem (9.1. 

ábra). 

 

A táblázat egyszerű struktúrával rendelkezik, viszonylag könnyű megalkotni és áttekinthető. Ez a 

táblázat azonban csak az eredmények bemutatására szolgál, melyekhez logikus folyamat során 

juthatunk. Ez az eljárás megteremti a logikai kapcsolatot a különböző tényezők között, aminek 

következtében a rendszeres visszacsatolások nélkülözhetetlenek a folyamat során. 

 A táblázat elkészítését érdemes csoportosan, műhelyfoglalkozás keretében elvégezni. A 

táblázat megalkotása során a résztvevők szakmai tudása és tapasztalata kifejezésre jut, így ez a 

módszer kifejezetten alkalmas a fejlesztés társadalmasításának megkönnyítésére is. Hiszen akik 

részt vettek a tervezésben, azok véleménye, igényei szerint alakult a folyamat.   
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BELSŐ TÉNYEZŐK  

Erősségek  Gyengeségek  

Mindazon információk összessége, 

amelyek a cél/ok megvalósítása 

szempontjából helyzetünket 

pozitívan befolyásolják.  
 - Milyen előnyeink vannak?  
 - Mit csinálunk jól?  
 - Melyek a kedvező adottságaink? 

stb.  

Mindazon információk összessége, 

amelyek a problémát, a negatív 

helyzetet előidézték, amelyek a szűk 

keresztmetszetet jelentik a cél/ok 

megvalósítása szempontjából.  
 – Mely tényezők jelentenek hátrányt?  
 - Mit csináltunk rosszul?  
 - Melyek a kedvezőtlen adottságaink, 

a szűk keresztmetszetek? stb.  

KÜLSŐ TÉNYEZŐK  

Lehetőségek  Veszélyek  

Mindazon információk összessége, 

amelyek a cél/ok megvalósítás 

szempontjából fontosak, illetve 

erősítik azok megvalósítását.  
 - Melyek a pozitív külső 

folyamatok,    
   tendenciák, tényezők, változások?    
   stb.  

Mindazon információk összessége, 

amelyek a cél/ok megvalósítása 

szempontjából potenciális veszélyt 

jelentenek, illetve kedvezőtlenül 

hatnak a megvalósítás eredményére.  
- Melyek a negatív külső folyamatok,  
 tendenciák, tényezők, változások?  
stb.  

9.1.ábra: SWOT táblázat 
Forrás: Tóth, 2009 

 

   

 A SWOT elemzés elkészítésében lehetőleg az összes érintett szervezeti egység, érdekcsoport 

képviseltesse magát, de mindenképpen vegyenek részt a tervezők és az egység-, illetve 

intézményvezetők az elemzés tárgyától függően. 

• Először, meghatározott időkereteken belül (pl. szempontonként 20-30 perc) szabad 

ötletelés ( „brainstorming”) keretében minden szemponthoz min. 20-25 javaslatot gyűjtünk 

össze. A szabad ötletelésnek fontos ismérve, hogy mindent felírunk ami előkerül, ebben a 

fázisban nem szabad egyetlen ötletet sem elvetni vagy megvitatni. Ugyanakkor 

természetesen a résztvevők koncentráljanak a legfontosabb problémákra, jelenségekre. Ne 

keverjük a külső és belső szempontokat, azonosítsuk pontosan, hogy az adott felvetés 

melyik rubrikába tartozik. 

• Az ötletelés eredményének átszerkesztése következik. Igyekezzünk a lehető legtömörebben, 

de találóan, szabatosan, érthetően megfogalmazni a pontokat. Gondoljuk át még egyszer, 

hogy a pontok a megfelelő rubrikába kerültek-e. Szűkítsük a kört minden szempont esetében 

a legfontosabb 6-10 pontra, a kevésbé fontos pontokat építsük be a fontosabbakba vagy 

húzzuk ki. Tekintsük át még egyszer a táblázatot, és ha úgy találjuk, hogy az valóban első 

látásra érthetően, áttekinthetően írja le az elemzés tárgyát, készen is vagyunk. (Kellermann, 

2010) 
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Ahhoz viszont hogy a táblázatot jól készítsük el, meg kell különböztetnünk egymástól a 

külső és belső tényezőket. Ezt jól szemlélteti a fejezet első ábrája is (9.1.1. ábra), azonban nem árt 

ha tüzetesebben megnézzük. 

 

 Belső tényezők: ide tartoznak az erősségek és gyengeségek. A táblázatban csak a lényeges 

pontokat kell feltűntetni. Az erősségek illetve gyengeségek közé csak azok a tulajdonságok 

kerülhetnek be amelyek a tervezés során kitűzött cél/célok alapján egyértelműen jónak (erősség) 

illetve rossznak (gyengeség) tekinthetők.  

 

 Külső tényezők: fontos meghatározni hogy mit is értünk a „külső” fogalmán. Elvileg minden 

olyan tényező ebbe a csoportba tartozik ami a szervezeten kívül történik. Jelen esetben minden 

olyan dolog külső tényezőnek kinősül, amely a település határán kívül zajlik. Ez a megfogalmazás 

így azonban nem egészen pontos. Tágabb értelemben minden olyan tényező külső, amit a 

kialakítandó stratégia nem tud érdemben és közvetlenül befolyásolni. Ide sorolhatjuk azokat a 

hosszabb távú tendenciákat, melyek a település döntéshozói – és azok döntései – által nem 

(legalábbis rövidtávon nem) befolyásolhatók. Általában ezek a demográfiai, népmozgalmi 

jellemzők változásai, vagy a tudományos alapkutatás vívmányai. Azonban egy kistérsági stratégia 

szempontjából egy autópálya-építés előrehaladottsága is külső tényezőnek számít.  

Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy a „lehetőségek”megnevezés félreértelmezhető. Sokszor 

előfordul hogy ilyenkor elkezdjük azt megfogalmazni, amit tenni szeretnénk. Ez azonban már a 

stratégiaalkotás kezdete, ami viszont majd egy következő lépés lesz. Ezért érdemesebb lenne a 

„lehetőségek” megnevezés helyett az „esélyek” szót használni. 

 

Ezek a tényezők ugyanis olyanok, mint a hullámlovas számára a hullámok. Figyeli 

felbukkanásukat, mert szeretné meglovagolni őket, de hogy mikor és hol lesz hullám, azt nem tudja 

befolyásolni. Ekkor a hullámok emberünk számára egy pozitív, de külső tényezőt, esélyt jelentenek. 

Miért érdemes azonban az ilyen tényezőket is számba venni a SWOT megalkotása során? Azért, 

mert ha tudom, hogy van esély hullámra, erre tudok építeni és érdemes vennem egy 

szörfdeszkát.(NFÜ, 2012) 

 

 További probléma, hogy a külső tényezők esetében nem lehet közvetlenül feltenni a kérdést, 

hogy az „jó” vagy „rossz” az adott cél szempontjából. Sokkal inkább azt tudjuk csak megkérdezni 

az adott trend esetében, hogy mennyire valószínű annak bekövetkezése. Az ennek alapján megítélt 

külső tényezők az esélyek és a veszélyek felmérésén keresztül kerülnek be az elemzésbe. Ne 

feledjük tehát, hogy az esélyek és veszélyek jellemzői között ott van a bekövetkezés valószínűsége. 

Valószínűtlen külső tényezőket általában kihagyunk az elemzésből, itt csak a biztos vagy valószínű 

események szerepelhetnek.  

 

 Vegyük például a webshopok világát, az e-kereskedelmet. Ha végiggondoljuk az internetes 

kereskedelem tulajdonságai, jellemzőit, könnyen felállíthatunk egy SWOT táblázatot. 
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Erősség Gyengeség 
 Rugalmasság 

 Szakértelem 

 Több éves internetes kereskedelmi 

tapasztalat és piacismeret 

 Jó beszállítói kapcsolatok 

 Ismertség az internetezők körében 

 
 

 Alacsony tőkeerő 

 Kevés hely a beérkezett termékek 

raktározására 

 
 

Lehetőség Veszély 
 Termékválaszték bővítése 

 Új szolgáltatások bevezetése 

 Külföldi piacra való belépés 

 
 

 új, nagy tőkeerejű versenytárs 

belépése a piacra 

 a tervezettnél lassabb az internet 

felhasználók számának növekedése 
 

9.2.ábra: SWOT táblázat az e-kereskedelemről 
Forrás: http://ekereskedelem.blogspot.hu/ 

 

 A megalkotott SWOT táblázat alapján kiderül, hogy az erősségek milyen további 

lehetőségeket rejtenek magukban és milyen veszélyek elhárítását könnyítik meg. Jobban 

kirajzolódik az is hogy a gyengeségek milyen veszélyekkel járnak, illetve milyen további 

lehetőségek kiaknázását akadályozzák meg. 

 A 9.2. ábrán látjuk, hogy milyen SWOT táblázat képzelhető el e leírás alapján. Ne feledjük 

azonban: nincs egyetlen „helyes” SWOT. A helyzetelemzés nagyban függ az érintettektől és azok 

érdekeitől, mi számukra a fontos. Így ugyanabban a helyzetben többfajta SWOT is 

elképzelhető.(NFÜ) 

 
9.3. ábra: SWOT-elemzés alapján stratégia-alkotás 

Forrás: NFÜ 
 

 A SWOT táblázat kitöltése után, ha vetünk egy pillantást a 9.3.ábrára, látható hogy két út 

áll előttünk. Egyrészt a SWOT-analízis alapján rögtön elkezdjük a stratégiai célok megalkotását – 

ez az elsődlegesen fontos teendőnk. Emellett a SWOT-ból különböző jövőre vonatkozó 

forgatókönyveket, jövőképet vázolhatunk fel, amelyek alapján meghatározzuk a település misszióját 

– és így megvizsgálhatjuk, hogy koherensek-e a kitőzött stratégiai célok. Ez utóbbi módszert 

kiegészítő jelleggel érdemes alkalmazni. 
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9.1.1. A stratégiák megfogalmazása a SWOT alapján 

 

Abban az esetben ha szorosan a SWOT táblázatra építünk, 4 stratégiafajta határozható meg ( 9.4. 

ábra). 

 
9.4.ábra: A SWOT és a stratégiák kapcsolata 

Forrás: NFÜ 
 

1. A védekező (conversion) stratégia egy részterület gyengeségeit vizsgálja úgy, hogy elemzi a 

problémahalmazt tovább súlyosbító várható tendenciákat (veszélyek). A gyengeségekből és 

veszélyekből áll össze az a megoldandó problémahalmaz, aminek megváltoztatását célozza 

a védekező stratégia. Egy védekező stratégia nem feltétlenül tartalmaz gyengeségeket és 

veszélyeket is, de legalább az egyiket igen. Nem tartalmazhat viszont olyan gyengeséget, 

ami várhatóan „magától” – külső tényező vagy más politika hatására – javul. A logikailag 

összetartozó gyengeségek és veszélyek, pl. egy halmozottan hátrányos réteg kiszorulása a 

tudásgazdaságból vagy arányának növekedése a demográfiai jellemzők következtében, 

egyre súlyosbodó helyzetet jelölnek ki, a védekező stratégia ezt a várhatóan rosszabbodó 

helyzetet változtatja meg. Extrém esetben, amennyiben nagyon erőforrás-igényes egy ilyen 

fenntartó/javító stratégia, illetve amennyiben a siker esélye csekély, akár e kivonulás is egy 

stratégia lehet – ez azonban nem egy fejlesztési terv része, hanem egy annál tágabb, valódi 

átfogó települési stratégiáé. 

 

2. A támadó (matching) stratégia az erősségeket veszi számba, és épít az ezek kiaknázását 

segítő esélyekre. A kereslet megváltozása esetén az új kereslet kielégítéséhez rendelkezésre 

álló adottságok jobb lehetőséget teremtenek egy kitörési stratégia számára, mint a statikus 

helyzet. Olyan erősség azonban nem jelentheti a támadó stratégia részét, amelyet külső 

tényezők (veszélyek) várhatóan erodálnak. Így például a mennyiségileg kielégítő 

közoktatási kapacitás jelentősége az iskoláskorúak fogyásával fokozatosan csökken. 
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3. A kedvező külső lehetőségek és a gyengeségek által bezárt negyedbe sorolható 

„változásorientált” célokkal, stratégiákkal már óvatosabban kell bánni, csakis jól 

meghatározott preferencia-sorrend alapján szabad változásokat kezdeményezni a kedvező 

külső trendeket meglovagolva, a meghatározó gyengeségek teljes vagy részleges 

felszámolását követően. 

 

4. A veszélyek és erősségek közös területére eső „diverzifikált” fejlesztések kockázatosak, a 

fejlesztés nagy körültekintést igényel. Főleg akkor van értelme ezekkel a területekkel 

foglalkozni, ha az első negyedbe tartozó offenzív stratégiát igénylő területek nem nagyon 

léteznek. 

 

9.2. PEST mátrix 

 

 A PEST egy angol mozaikszó, amely a logikai keretrendszerét határozza meg egy 

vizsgálatnak. (Politics, Economics, Society, Technology) a politikai, gazdasági, társadalmi és 

technikai tényezőket  rejti magában. Az elemzést eredetileg vállalatok makro-környezeti 

vizsgálatára találták ki az 1950-es években. 

 Az alábbi példa egy könyvtár PEST mátrixát mutatja be, mely a gyakorlati jegyzet példájához jól 

illeszkedik. Valamint szemlélteti azt is hogy ez a módszer számos területen használtahó. 

 

Politikai tényezők: 

 ismerni kell a politikai pártok érdekeit, a politikai erővonalak alakulását 

 politikai érdekek jelenléte vagy hiánya a kulturális szférában 

 politikai döntések, pioritások 

 a könyvtárügy jelenléte a politikai programokban 

 a művelődésnek önálló minisztériuma van 

 a jelenleg érvényben lévő törvények, jogszabályok viszonylag stabilitást biztosítanak 

a művelődésnek 

 

Gazdasági tényezők: 

 a kulturális terület alulfinanszírozott 

 gazdasági érdekek jelenléte 

 piacorientáltság megjelenése a könyvtárakban 

 csökkenő költségvetés- emelkedő árak 

 többcsatornás finanszírozás 

 elengedhetetlen a szponzori kapcsolatok kiépítése 

 

Társadalmi tényezők: 

 a társadalom szerkezetének változása  

 demográfiai változások, csökken a gyermekek száma 

 civil szervezetek megjelenése 

 a társadalom elvárásai a könyvtárakkal szemben nagyok 

 a könyvtárak versenyhelyzetbe kerültek a többi információszolgáltatóval 

 könyvtárosok megbecsülése nem megfelelő 

 a térítéses szolgáltatások bevezetése kényszer 

 

Technikai tényezők: 

 információs technológiák fejlődése 

 számítógépes hálózatok fejlődése 

 információhoz való szabad hozzáférés 
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 elektronikus könyvtár, elektronikus sajtó, adatbankok, multimédiák  használatának a 

lehetősége  

 a munkafolyamatok automatizálása 

 elektronikus kereskedelem (Tóth, 2009) 

 Ebben a megközelítésben a tágabb értelemben vett környezet fixnek tekinthető, amelyen egy 

vállalat nem tud változtatni, csak igazodni tud hozzá (Cartwright, 2001). Az elemzés tartalmazza a 

területi és földrajzi adottságok vizsgálatát, ezért könnyedén átemelhető a területi kutatásokba is. A 

PEST elemzést a szakirodalom öt lépésre bontja:  

 Első lépés a terület szempontjából lényeges trendek vizsgálata és megértése (a terület 

stratégiájából fontos változók felkutatása).  

 A második lépés az egyes trendek közötti összefüggések vizsgálata (mely trend hat a 

másikra, meghatározni az ellentétes mozgásokat).  

 Harmadik lépésként meg kell határozni, hogy melyek a kedvező folyamatok egy terület 

számára.  

 Negyedik lépésként ki kell jelölni a terület számára a megfelelő irányokat.  

 Ötödik lépésként a meghatározott irányok végrehajtása történik meg (Thompson, 1967).  

Tekintsük át egy kis magyar reklámügynökség PEST elemzését. (9.1. táblázat) 

 

9.1. táblázat: Egy kis, magyar reklámügynökség PEST elemzésének kimenete 

 

 

Forrás: http://www.veniens.hu 
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 Az elemzés önmagában is használható helyzetfeltárási rendszernek tekinthető. Ennek 

ellenére a módszert egy másik helyzetfeltárási megközelítéssel (SWOT elemzés) kívánom 

kombinálni.  

 

 

9.3. PEST/SWOT mátrix megalkotása 
 

 A PEST és a SWOT elemzés módszertani kombinációjából megalkotható az un. 

PEST/SWOT mátrix (9.2. táblázat). Ez a mátrix tulajdonképpen a két helyzetfeltárási megközelítés 

ötvözése. A táblázatban a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai és környezeti dimenziók 

meghatározhatók, amely dimenzióknak vannak belső és külső adottságaik is. A mátrix segítségével 

pontosabb képet kaphatunk egy területi egység állapotáról, mintha külön-külön alkalmaznánk a két 

módszert.  

 A mátrix összeállítása számos vizsgálat megalapozására alkalmas. Egyrészről előzetesen 

kialakítható egy kutatás szisztematikus rendszere, másrészről a mennyiségi adatok mellett lehetőség 

nyílik a minőségi adatok megjelenítésére is. Az elmúlt években végzett szakértői módszernek az 

egyik áttörése az volt, hogy definiálásra kerültek azok a karakterisztikák (indikátorok), amelyek 

alkalmasak ebben a mátrixban leírni a különböző dimenziókat (Goda, 2012).  

 

9.2. táblázat A PEST/SWOT mátrix keretrendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Goda, 2012. 

 

 Jelen fejezetben a helyzetfeltárás során leginkább használt elemzési módszereket tekintettük 

át. Szó esett a SWOT elemzés felépítéséről, használatáról, majd egy hétköznapi példán keresztül 

megalkottuk. Ezután a PEST analízissel ismerkedhettünk meg, majd ezt a két módszert ötvözve 

megalkottuk a PEST/SWOT elemzést. 
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Ellenőrző kérdések: 

1. Milyen részei vannak a SWOT analízisnek? 

2. Milyen tényezőket vizsgál a PEST analízis? 

3. Röviden fogalmazza meg mit tartalmaz a PEST/SWOT mátrix keretrendszere! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Gondolja végig  és rajzolja fel egy választott példán a SWOT elemzést! 

2) Állítson fel egy PEST elemzést az Ön által választott településre! 
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10. Esettanulmány I. 
 

 

 Az alábbi fejezetben a Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben című tantárgy 

keretein belül elvégzendő esettanulmányokat mutatjuk be. Ennek során Nógrád megyei település 

helyzetfeltárását, stratégiaalkotását, és hosszútávra vonatkozó javaslatokat fogalmazuk meg a 

települések fejlesztésére vonatkozóan. A helyzetfeltárást kérdőívek és interjúk elkészítésével 

végezzük. Az alábbi fejezetben az öt település részletes bemutatása következik, majd a jegyzet 11. 

fejezetében pedig megfogalmazzuk a felmerülő aktuális problémák alapján a jövőbeli stratégiákat, 

kitörési pontokat. A helyzetfeltárás során átfogó képet alkotunk a települések jelenlegi helyzetéről, 

látványosságairól, demográfiai, gazdasági és infrastrukturális paramétereiről. Mindezek mellett 

megismerjük a települések fő profilját, intézményeit és civil szerveződéseit. Az interjúk és 

kérdőívek eredményeit szükségesnek tartjuk néhány statisztikai adattal való kiegészítésre, melyet az 

országos Területrendezési és területfejlesztési rendszer (TEIR) szolgáltat számunkra, mely 

adatbázis részletes kezelésével a gyakorlati jegyzet 7. fejezetben már részletesen megismerkedhetett 

az olvasó. 

 

 

10.1 A Nógrád megyei települések általános bemutatása 

 

 Az esettanulmányunk alapját az alábbi öt település adja: Perőcsény, Zebegény, Szob, Letkés, 

Szokolya. Az esettanulmány hallgatói helyzetfeltárással kezdődik melyet területfejlesztéssel 

foglalkozó hallgatók végeztek el. A hallgatók elsődleges feladata a fent említett öt település 

internetes forrásainak feltárásaival kezdődik ,többek között (Wikipédia, terepülési és kistérségi 

honlapok). A komplex helyzetfeltárás érdekében az internetes források tovább bővültek könyvtári, 

illetve levélári anyagok feldolgozásával (különösen jelentős prioritást élveztek a helytörténeti 

munkák). A teljes körű helyzetfeltárás érdekében a hallgatók megismerkedtek korábbi fejlesztési 

koncepciókkal illetve a területfejlesztéshez kapcsolódó tervdokumentumokkal. Ezt követően az 

esettanulmány primer adatfelvétellel egészült ki, melyet a hallgatók maguk készítettek el empirikus 

tapasztalatokra alapozva. Az empirikus adatfelvétel módszerei közül a kérdőívezés és 

interjúkészítés jellemezte munkájukat. A települések részletes bemutatását, helyzetfeltárását ennek 

tekintetében tanulmányozza az olvasó. 

 

 

10.1.1 Perőcsény bemutatása 

 

Földrajzi elhelyezkedés és történelem 

 

 Perőcsény község Magyarország és Pest megye északi részén, a Börzsöny északnyugati 

lábánál, a hegység és dombok által övezett festői völgykatlanban fekszik. A falut oklevél először 

1324-ben említi. Neve a szláv eredetű „Precani” szóból származik, jelentése túlsó parton lakók. A 

Perőcsényiek a falu lakosságát ősi magyar eredetűnek és a reformáció korától kezdődően 

reformátusnak tartják. Perőcsény a török hódoltság alatt is lakott település volt. Az 1960-as évek 

elejétől Perőcsény lakossága erőteljesen csökken. Perőcsény ma Pest megyében az 500 

lakosságszám alatti településekhez tartozik, lakosainak száma jelenleg 387 fő. Perőcsényben 

ugyanakkor ma is nagymértékű az elvándorlás, ennek fő oka a munkalehetőség hiánya. A 

Perőcsényben élő őslakosok és betelepülők mellett igen jelentős az „üdülők” aránya. Ezek a lakosok 

azok, akik hétvégéket vagy üdülési szezonokat töltenek itt, valamint kikapcsolódni, pihenni járnak a 

faluba (www.perocseny.hu)  
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Hagyományok 

 

 A Börzsöny hegység festői szépségű hegyei, dombjai között megbúvó kisközösség a palóc 

vidék gazdag, sokszínű hagyományaiban ma is bővelkedik, bár a jellegzetes, ízes palóc nyelvjárás 

és színes viselet nem maradt meg a faluban. A népi építészet jellemzője a tipikus felvidéki stílus, 

vagyis a megcsapolt oromdeszkás, hosszú folyású parasztház  (10.1. ábra). A tetőket egykor 

zsúppal, vagyis rozsszalmával borították. Ebből hírmondónak már csak néhány gazdasági épület 

maradt meg. 

Nemcsak gazdag viselettel, de jelentős hagyomány- és szokásanyaggal bírtak az itt élők 

ősei. A község népművészetének említésre méltó emlékei a temetőben található kopjafák. Ezek 

javarészét az 1900-as évek elején készítették ügyes kezű helyi mesteremberek. (www.perocseny.hu) 

 

 

Hidrogeológiai érdekesség Turul-emlékműtől talán 100 méterre fakadó ún. Csurgó-kút, 

melynek vízhőmérséklete télen sem csökken 14 Celsius-fok alá. Ez a tény bizonyít ja, hogy 

valamilyen sziklarepedés mentén a mélyről tör felszínre a víz. 

 

10.1 ábra: Hagyományos ház 
Forrás:  falutura.mnvh.eu 

 

 A „Hajzé” hegy az egyik látványosság, mely kiemelkedő szerepet tölt be a település 

életében. A kutatók azt tartják, hogy a Hajzé elnevezés a német Hanzi név elferdítése. Vagyis ezen 

a helyen hatalmas, szinte megalitkultúrákra emlékeztető természetes sziklákat láthatunk. Ezeket a 

sziklákat is felhasználták az itt található késő bronzkori (3000 éves) földvár sáncainak építéséhez.  

 

Nevezetességek 

 

 Salgóvár romjai - A Hont-Pázmány nemzetségből származó Salgó építtette a XIII. 

században a faluba vezető út mellett található pincesor középkori eredetű temploma a XVII. század 

kezdetétől a reformátusoké lett (10.2. ábra). 1680-ban fakarzattal látták el, 1857-ben teljesen 

átépítették az első világháború Perőcsényi áldozatainak emlékműve a templom közelében a két 

világháború Perőcsényi áldozatainak főtéren álló emlékművét 1994-ben adták át Emléktábla Együd 

Árpád szülőházán (www.perocseny.hu). 
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10.2. ábra: Salgóvár 
Forrás: www.perocseny.hu 

 

 

Népesség, munkanélküliség, munkalehetőségek 

 

 A település gazdasági szociális hátteréről a következők mondhatóak el. Perőcsény 

lakónépessége az elmúlt harminc év távlatában drasztikus csökkenést mutat. Az 1970 és 2001 

közötti időszakban a népességszám csaknem 55 százalékkal lett kevesebb, azaz a népesség 

kevesebb, mint a felére csökkent le, ma mintegy 470 fővel élnek kevesebben Perőcsényben, mint 

harminc évvel ezelőtt. E kedvezőtlen tendencia forrása kettős. A népességcsökkenés mögött 

egyfelől a születések számát évről évre rendre felülmúló halálozási arányszámok húzódnak meg, 

másrészt a negatív vándorlási egyenleg, azaz a Perőcsényből elköltözők száma a 70-es és 80-as 

évtizedben évről évre meghaladta a betelepülőkét. Ez utóbbi tendencia a kilencvenes évek második 

felétől megfordulni látszik, Perőcsényben minimális vándorlási aktívum is kimutatható. A 

vándorlási egyenleg több év átlagát tekintve ugyan már pozitív, de ennek nagysága többszörösen 

alatta marad a magas halálozási arányból fakadó népességcsökkenésnek. 

A község alapvető problémaforrása a korábbi időszakban is és ma is a kevés helyi munkalehetőség, 

ami közvetlen kiváltó oka a Perőcsényt jellemző nagyarányú napi ingázásnak. A helyi 

munkaalkalmak szűkös volta és az egysíkú foglalkoztatási lehetőségek munkahelyteremtő 

beruházások szükségességét támasztják alá. (www.wikipedia.org). 

 

 Perőcsény a Budapesti Agglomeráció illetve a megye nagy népességkoncentrációjú, az 

intenzíven hasznosított ezért környezeti, táji szempontból túlterhelt, nagy funkciósűrűségű 

térségétől távolabb helyezkedik el, de ahhoz még elégséges közelségben, hogy az ország gazdasági, 

szellemi értelemben is központi térségéhez Perőcsény is kapcsolódhasson, az agglomeráció 

nyújtotta többletből (leginkább szolgáltatások és munkalehetőség vonatkozásában) a település is 

részesüljön. 

 

 A község képe a hegyvidékkel, az erdőterületekkel szoros harmóniában alakult. Az itt élők 

megélhetésében az erdőgazdálkodás, illetve a domboldalakon ideális feltételeket találó 

gyümölcstermesztés meghatározó szerepű volt, és főként az utóbbi még az jelenleg is. 

http://www.wikipedia.org/
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Perőcsény lakott területét mindössze a települési bekötő út érinti, így a község mentesül a 

főközlekedési útvonalak okozta környezeti terhelésektől, zavaró hatásoktól. Ennek köszönhetően a 

település csendes, nyugalmas lakókörnyezetet biztosít az itt élők számára, ami egyre inkább 

felértékelődő adottsággá válik. 

 

 A községben több lakóházat, telket is holland tulajdonosok vásárolnak meg, amely egyfajta 

megújulást hoz a településnek, mivel az új tulajdonosok az ingatlanokat felújítják, gondozzák. A 

holland tulajdonosok a megvásárolt ingatlanokat kiadják üdülési célra. Hasonlóképpen elsősorban 

budapesti illetőségűek is vásárolnak ingatlant Perőcsényben, jobbára kiadás céljára, illetve hétvégi 

használatra. Ma már helybéli ingatlantulajdonosok is élnek a házak kiadásának lehetőségével. 

 

 A községben a közoktatási intézmények (alsó tagozatos általános iskola, óvoda) 2007.évben 

a postahivatal 2006.évben bezárásra kerültek, de községi könyvtár és kultúrház még megtalálható. 

A településen az egészségügyi ellátást egy háziorvosi rendelő biztosítja. A településen a 

szolgáltatások terén több kiskereskedelmi és vendéglátóegység is működik, a község 

szállásférőhelyeket is tud kínálni az ideérkezőknek. (www.wikipedia.org) 

 

 

10.1.2. Zebegény bemutatása 

 

Földrajzi elhelyezkedés és történelem 

 

 Zebegény Közép-Magyarország országrészen és Közép Magyarországi régióban 

helyezkedik el, Pest megye északi részén, a Szobi kistérségben, a Duna bal partján. Budapesttől 

70km-re található. A legközelebbi város – Szob - a településtől 4 km-re van, viszont a váci 

agglomerációhoz tartozik. Vác 26 km-re található Zebegénytől.  

Talaja löszös, agyagos, homokos. A Börzsöny nyugati oldalán helyezkedik el, természetes 

növénytakarója: bükk, tölgy, kőris. 

 Néhány mondat a település alapadatairól: a település típusa község, területe pedig 72 ha és 

911m
2
. Lakosainak száma 1172 fő, lakóingatlanok száma 360.  A településen 680 nyaralóingatlan 

található. Zebegény rendelkezik önkormányzattal, általános iskolával, óvodával, könyvtárral, 

postahivatallal és háziorvossal is. Gyógyszertár nincs a településen. Az iskolába és az óvodában is a 

környező településekről nagyon sok diák, gyermek jár nap mint nap.  A Szőnyi István Általános 

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kiválóra minősített művészetoktatási intézmény. A 

szakmai – törvényességi vizsgálaton jól megfeleltre /94-%-os/ értékelt iskola.  

 

 A település kialakulására vonatkozó legrégebbi adatok a 13. századból maradtak fenn 

először. Első írásos említése Zebeguen-ként 1295-ből származik. Adatok utalnak arra, hogy a 

Zebegényi Malom-patak völgyében már 1251-ben bencés zárda állott.  

 

 A falu községként a török uralom utáni időszakban alakult ki. A középkorban fejlődésnek 

indult település lakossága a török idők alatt majdnem teljesen elpusztult. Zebegény és 

térsége 1685 táján szabadult meg a töröktől. Az 1700-as évek első felében a lakosság 

pótlására németeket, magyarokat és szlávokat telepítettek le.(www.zebegeny.hu). 

 

 1899-ben majdnem megsemmisült a település. Óriási felhőszakadás volt, s ez a Bükkös 

árokban felhalmozódott, mivel korábban az árkot – szekérátjáró miatt – bánya-meddővel 

feltöltötték. A felgyülemlő víz átszakította, elsodorta a bánya-meddőt és a víz házakat elsodorva 

rázúdult a községre. Az 1900-as évek elejétől egyre ismertebbé vált Zebegény. Főleg a fővárosi 

polgárok közül egyre többen fölfedezték. Ekkor épülnek az első nyaralóházak. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1295
http://hu.wikipedia.org/wiki/1251
http://hu.wikipedia.org/wiki/Benc%C3%A9sek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1rda
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
http://hu.wikipedia.org/wiki/1685
http://hu.wikipedia.org/wiki/1700
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szl%C3%A1v_n%C3%A9pek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1899
http://hu.wikipedia.org/wiki/Felh%C5%91szakad%C3%A1s
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 1944-ben községet is elérte a II. világháború közvetlen hatása. December 8-án 

három monitor horgonyzott le a Duna Zebegényi szakaszán. 11. napon át szüntelenül tüzeltek a 

Törökmező irányába, feltehetően a szovjet csapatokra. 19-én délután megszűnt az ágyúzás és 

eltávoztak a hajók: Délután 4- és 5 óra között a Törökmező felől a Malom-patak két oldalán 300 

szovjet katona nyomult be a községbe. A harcokban 7 szovjet katona esett el, akiket ideiglenesen az 

iskola előtt majd véglegesen a temetőbe helyezték örök nyugalomba. Két magyar katona is 

áldozatul esett. Mint német ajkú településről 112 férfit és nőt írtak össze, és hurcoltak el 

kényszermunkára Ukrajnába. Az utolsó hazatérők 1947. július 28-án szálltak le a vonatról. A 

temetőben elhelyezett emléktábla tanúskodik a II. világháború áldozatairól.(www.zebegeny.hu) 

 

Nevezetességek 

 

10.3. ábra: Római katolikus templom 
Forrás: www.mek.niif.hu 

 

 Római katolikus templom: Kós Károly és Jánszky Béla kapott megbízást a falu 

templomának tervezésére (10.3. ábra). A berendezési tárgyak (oltár, szószék, padok, színes 

üvegablakok) is az építők elképzeléseit tükrözik. A tervezők, valamint a munkákba később 

bekapcsolódó Györgyi Dénes, és a gazdag belső díszítést készítő gödöllői iskola tanára, Kőrösfői-

Kriesch Aladár és tanítványai együttesen, egy közös gondolat szellemében hozták létre a XX. 

századi magyar templomépítés egyedülálló alkotását. ( www.mek.niif.hu). 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1944
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Monitor_(haj%C3%B3)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
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Szőnyi István Emlékmúzeum: Szőnyi István (1894-1960) a XX. századi magyar festészet 

kiemelkedő alakja, 1924-től élt és alkotott Zebegényben. Művészete itt teljesedett ki, festészetét a 

varázsos szépségű tája faluban élő emberek ihlették. Műveiben költészetté emelte a hétköznapokat. 

Egykori lakóháza és műterme 1967-től emlékmúzeum. Az állandó kiállításon a mester minden 

alkotói korszakából látható egy-egy jelentős festmény, olyan remekművek, mint a Kerti pad, a 

Vízparton, a Reggel, az Este Zebegényben (10.4. ábra). (www.museum.hu) 

10.4. ábra: Szőnyi István Emlékmúzeum 
Forrás: www.museum.hu 

 

10.5. ábra: Dőry kastély 
Forrás: www.wiki.utikonyvem.hu 

 

 Dőry kastély: A XX. század elején kezdték építeni a Zebegényi Dunaparton a nyaralókat, 

kúriákat, köztük a Dőry-kastélyt is a maga eklektikus stílusában. 2001-ben teljesen felújították, 

azóta üresen, funkció nélkül áll (10.5. ábra). 

 Országzászló és hősi emlékmű: Az 1930-as években Maróti Géza tervei alapján épült 

emlékmű együttes a börzsönyi falu fölé magasodó Kálváriahegyen, ahonnan festői panoráma nyílik 

a Dunakanyarra. Az eredeti, nem teljesen elkészült együttest később az 1956-os forradalom 

emlékműveivel egészítették ki.(www.wiki.utikonyvem.hu) 

 

 

10.1.3. Szob bemutatása 

 

Földrajzi elhelyezkedés és történelem 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%B3ti_G%C3%A9za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dunakanyar
http://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
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 Szob város Pest megyében, ezen belül a Szobi kistérségben található. A település Duna bal 

partján, az Ipoly torkolatánál helyezkedik el, földrajzi helyzete rendkívül előnyös (10.6. ábra). A 

MÁV 70-es számú vasútvonalának végállomása, vasúti határátkelő Szlovákia felé. A város az M2-

es gyorsforgalmi útról könnyen megközelíthető gépkocsival, a Vácot a Naszály oldalában elkerülő 

útból a 2-es útba csatlakozásnál ágazik el a 12-es főút, mely a Dunakanyaron át (Verőce, Kismaros, 

Nagymaros, Zebegény) Szobig tart. A teljes népessége 2952 fő, népsűrűsége 164,27 fő/km2, 

területe 17.97 km2. (www.szob.hu, www.teir.vati.hu) 

 A település története, közösségek helye visszanyúlik az őskorra, mivel minden történelmi 

korszakból találtak régészeti leleteket. A településről származó legrégebbi lelet kora 30-35.000 évre 

tehető. A régészek feltárásai a neolit, bronzkor és korai vaskorból származó tárgyi emlékeket 

találtak, ami bizonyítja a település emberek lakta korai létét. 1280-ban íródott Árpád-kori 

oklevélben szerepel a város maihoz hasonló /SOB/ neve. Nevének eredete nem teljesen tisztázott, 

csak abban van egyetértés, hogy valamilyen szláv személynévből keletkezett / Zoob, Zwb, Zob, 

Zub, Zoby, Zebegény/Az 1200-as években a település királyi birtok volt, és a damásdi várhoz 

tartozott. Az Árpád-ház kihalása után a település sokszor cserélt gazdát, hol királyi, hol pedig 

egyházi vagy nemesi birtok volt. A gyakori tulajdonosváltás és főként a törökök pusztításai miatt a 

település el is néptelenedett, ezért 1688-ban katolikus szlovákokat telepített be az esztergomi 

káptalan, amire 1720-ban újból sor került. A település felvirágzása a XIX. sz. második felétől 

datálható, amiben óriási szerepe volt a Luczenbacher családnak. Nagy hangsúlyt fektettek az 

iparosításra, több üzemet létesítettek, és működtettek. Az Ő nevükhöz fűződik az 1872-ben alapított 

új népiskola, mely később fiúiskola lett, majd az 1885-ben a Páli Szent Vincéről elnevezett 

Leánynevelő Intézet is. (www.szob.hu) 

 

10.6. ábra : Település a vízpart mellett 
Forrás: http://www.panoramio.com 

 

 Szob dinamikus ipari és mezőgazdasági fejlődését nagymértékben előmozdította a vasút 

1850 évi kiépítése. A vasúttal összefüggésben említést érdemel, hogy 1883-1885 között Szobon 

volt állomásfőnök Kodály Frigyes, Kodály Zoltán édesapja is. 

 A város közigazgatási helyzete sokszor változott. Az államalapítástól a történeti Hont 

vármegyéhez tartozott közel ezer évig, majd rövid ideig Nógrád megyéhez, és 1949 óta Pest megye 

része. Községként, mezővárosként, járási székhelyként, kiemelt szerepű nagyközségként végezte az 

http://www.panoramio.com/photo/56238383
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államigazgatási feladatokat. 2000. július 1-jén szerezte meg a városi címet, mely nagy előrelépést 

jelent a település életében.  

 A Szobi Szörp Rt. gyára a közelben termesztett bogyósgyümölcsöket (főként málnát) 

dolgozta fel, és ezeket szörp illetve gyümölcslé formájában forgalmazta. A gyár a 2000-es években 

bezárt.  

 

Nevezetességek 

 

 Gregersen-kastély 

 Luczenbacher-kastély. Ma a helyi gimnázium fiúkollégiumaként és lazarista rendházként 

üzemel. 

 Börzsöny Múzeum – A Börzsöny élővilágát, néprajzát és régészeti, történeti leleteit 

mutatja be. Az Ipoly-völgy népviselete, kerámiatárgyak és parasztbútorok tekinthetők 

meg. 

 Szent László király római katolikus templom 

 Őrtorony-rom a Római Birodalom idejéből 

 Nepomuki Szent János szobor 

 Kálvária-domb, dunai és Zebegényi kilátással 

 A Börzsöny Kisvasút Márianosztráig. (A kisvasút később újra kapcsolódhat a 

Nagybörzsönyi Erdei Vasúthoz.)(www.wikipedia.hu) 

 

 

10.1.4. Szokolya bemutatása 

 

Földrajzi elhelyezkedés és történelem 

Először Sokol, Zokol, Zakola, Zakalya, Zakolya, Zokolya volt a község neve. A végleges 

"Szokolya" elnevezés szláv eredetű, jelentése "Sólyomfalva". A korai árpádkori települések közé 

tartozik, Kurszán vezér solymászata volt a jelenlegi Királyréten. Első, oklevél szerinti említése: 

1186. A Salgó várhoz tartozó Szokolya földesura 1394-ben Széchenyi Kónya fia Simon volt, s tőle 

örökölték gyermekei, Széchenyi Miklós és Dorottya.  A XV. században többször említik 

várhelyként. A király hamis pénzverés miatt ítélte el Széchenyi (Salgói) Miklóst, akinek halála után 

a király Losonczy Bánnfy Lászlónak adta a falut, majd 1435-ben visszacserélte. Zsigmond király 

1437-ben zálogba adta Szokolyát Lévai Cseh Péternek, aki a lévai várhoz csatolta. 1553-ban kihalt 

a Lévai család, s ezután az uradalom tartozékaként Dobó Istváné, Kolonich Sidfridé, 1640-től gr. 

Csáki László országbíróé lett (www.szokolya.hu). 

 

Szokolya legkorábbi ismert Szent Györgyöt ábrázoló pecsétjét 1508-ban vésték. A falu 1562 

körül a református vallásra tért át. A XVIII. század elején Jánoky Zsigmondé, majd 1715-ben az 

Esterházyaké lett, 1868-ig. A Rákóczi-szabadságharcban részt vett a Szokolyai lelkész két fia is, 

Mányoki Ádám és Sámuel. 1715-ben 65, 1720-ban 32 lakost írtak össze.  

 

A Szokolyahutai vasbánya megnyitására Kollbacher Lampert Mátyás kamarai tanácsos 

kapott engedélyt 1700-ban, de csak 1714-ben kezdték meg a termelést. A kohót és a vashámort 

Esterházy Antal indította be 1777-ben a Szent-Miklós és Szent István bányákban. 1792-ig 

működött. Később a hámort fafűrészelésre használták. 1803-ban több német család telepedett le 

(Jánospusztán). 1892-től a birtok a porosz gr. Sierstorpff Henriké lett, aki a faszállításhoz 

keskenynyomtávú vasutat épített 1893-ban. 1917-től a kőbányászattal és fakitermeléssel foglalkozó 

Jánospusztai, majd Királyréti Uradalom és Ipartelepek Rt. lett a legnagyobb birtokos, mely a 

helybéliek többségének munkalehetőséget adott. 1941-ben csődbe ment. Ma is működik a bajdázói 

kőbánya. 1911-re befejeződött a Vác-Balassagyarmat vasút építése.  
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A hagyomány úgy tartja, hogy az 1848/49-es szabadságharc idején a kóspallagiakkal együtt 

szervezett szabadcsapatok elvették az osztrák seregnek szállított pénzes ládikót, s azt a helybeli 

lelkésznél Árkay Kantsur Andrásnál rejtették el, akit emiatt 1849. augusztus 27-én, Pesten, az új 

épületben kivégeztek. (www.wikipedia.hu) 

Nevezetességek 

 

10.7. ábra: Református templom  
Forrás: saját szerkesztés 

 

Kevés község mondhatja el magáról, hogy két festő szülöttet adott a magyar és egyetemes 

kultúrának. Szokolya méltán lehet büszke két nagy fiára: Mányoki Ádámra, a barokk festészet nagy 

mesterére, és Viski Jánosra, a naturista állatképfestőre. Mányoki Ádám és Viski János festő emlék 

szobáját tekinthetik meg a látogatók. A középkori templom 1397-ben az esztergomi 

egyházmegyéhez tartozott. 1542-ben plébánosa a töröknek adózott. A templomot a torony 

kivételével 1856-ban lebontották és a jelenleg látható hajó építették fel. 1984-ben a templom 

falainak szigetelésével kapcsolatos munkák során Miklós Zsuzsa és Torma István leletmentést 

végzett. Feltárták a mai templomkerítéssel csak néhol megegyező nyomvonalú középkori kerítőfal 

több részletét is. (A fal maradványai a mai talajszint alatt vannak.) 

Közvetlenül a református templom mellett (10.7. ábra) található az oromzatos homlokzatú, 

középkori eredetű református parókia, melynek falai között született Mányoki Ádám. 

A szabadidős programok közül a következők emelhetőek ki: Viski Lovas udvar, ahol 

számos szolgáltatás várja a lovaglás szerelmeseit: ló-bértartás (boxban és legelőn), sétakocsizás, 

télen lovas szánkózás, lovas oktatás, tereplovaglás a Börzsöny-hegységben, lovas tábor. 

(www.szokolya.hu) 
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10.8. ábra: A tanya 

Forrás: http://vilmavendeghaz.hu 

 

Kacár tanya: A Szokolya fölötti Somos-hegy fennsíkján, festői környezetben fekszik a 

Kacár-tanya (10.8. ábra). A házigazda,  két kezével építi, folyamatosan bővíti a hagyományos falusi 

élet helyszínét bemutató épületcsoportot. Célja a hagyományos paraszti gazdálkodás és régi, már-

már feledésbe merülő népi kismesterségek bemutatása. Az ide érkező gyerekek megtapasztalhatják 

a kenyérsütés hosszú folyamatát, saját kezükkel kovácsolhatnak patkót, esztergálhatnak rokkalábat, 

vagy akár szőhetnek, fonhatnak, agyagozhatnak, követ, vagy fát faraghatnak. 

 

Királyréti Erdei Vasút: Magyarország legrégebbi erdei vasútjainak egyike a Királyréti Erdei 

Vasút, mely az egykor 200 km-t meghaladó börzsönyi kisvasúthálózat egyik fennmaradt vonala 

(10.9. ábra). A Börzsöny legnagyobb medencéjének vizeit összegyűjtő Török patak völgyében 

halad a Duna parttól Szokolya községen át Királyrétig. Királyrét szinte a hegység közepén van, a 

legszebb börzsönyi túrák kiinduló helye. (http://vilmavendeghaz.hu) 
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10.9. ábra: Kisvasút 

Forrás: zivatar.hu 

(Gyep) sí-pálya: A lesiklópálya a falu elején, a Kántor dombon található. Hossza 400 méter, 

és mivel jó széles, kezdőknek is bátran ajánljuk. Megfelelő hóviszonyok esetén egy 200 m-es 

tányéros felvonó áll a síelők rendelkezésére. Világítás mellett esti síelésre is van lehetőség. A közeli 

dombon kijelölt szánkópályán szánkózásra, a Társai mezőn sífutásra is van lehetőség. Nyáron 

gyepsízésre van mód, a helyszínen felszerelés is kölcsönözhető. 

További lehetőségek: gyep-sí oktatás, kempingezés, programszervezés, sátras erdei iskola. 70 m
2
 sí 

ház, társalgóval, teakonyhával, zuhanyzókkal, mosdókkal. (www.wikipedia.hu) 

 

 

10.1.5. Letkés bemutatása 

 

Természeti környezet 

 A község határa Pest megye északi részében fekszik, az Ipoly folyó völgyében, a Börzsöny 

hegység lábánál. A határ keleti részén erdős, a fa fajták közül a legtöbb a tölgy, gyertyán és a bükk. 

Az erdőben több állatfaj él: őz, szarvas, róka, ezért a falu határa keresett vadászterület. Ivóvízforrás 

is található itt. A határ két legmeghatározóbb csúcsa a Széles-hegy (499 m) és a vulkáni eredetű 

Nagy Gella (479 m). Ezek a legkedveltebb kirándulóhelyek.  

 

 A határ nyugati része a közelben síkság. Az Ipoly elegendő halat biztosított a lakosságnak, 

az erdőben fa, vad, gyümölcs (főleg málna), gomba és gyógynövények kínálták magukat. Az Ipoly 

menti határ tengerszint feletti magassága 106-115 m, régebben gyakran fenyegette árvíz, de az 

áradások javították is a termőföldeket. Öntéstalajú földje van, illetve a homokos szakaszt víznyelős 

rétek és szántóföldek tarkítják. Keletre a löszös dombokon elsősorban szántóföldek, szőlő-, málna- 
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és ribizli ültetvények találhatók. Éghajlata jórész mérsékelt égövi hegyvidéki éghajlat. 

Érdekességként említjük, hogy amikor a környező településeket köd borítja, itt tiszta a levegő. De 

olykor fordítva is érvényes a jelenség. Az I. katonai beméréskor 1782-ben így jellemezték Letkés 

határát: "Az Ipoly 20-30 öl széles, 4, 5, 6 láb mély, szilárd völgyei is vannak át lehet rajta gázolni; 

amikor olvadáskor a hó a rétegről belefolyik, 2, 3 vagy 4 hétig magas a vize.  

 

 A határban szilárd és magas völgyek vannak, Szalka irányába sár húzódik, ott mocsaras, a 

síkságon fogattal átjárható, az onnan Szobra vezető országút az Ipoly mentén nagyon köves, 

meghatározója a falu." A falu határában belenyúlik a Duna- Ipoly Nemzeti Park. Érdekes a Triatloni 

csatorna, amely kb. 1 km hosszú, ma a községtől délre az Ipoly mentén nyárfasor között húzódik. 

1942 késő őszétől 1943-ig építették, de nem fejezték be. Így akarták szabályozni az Ipoly folyót 

Nógrád és Hont megyében, de a hatalmas tervezetből csak ez a rész valósult meg. A csatorna alján 

20 m szélesre tervezték, az új meder mélysége 4 m lett volna, a partok lejtése 1,2, vagyis a meder 

felső szélessége 70 m széles lett volna, a töltéskorona pedig 3 m széles. Ezzel az új csatornával 

akartak kiegyenesíteni az Ipoly folyót, mivel a régi meder nagyon kanyargós.  

 A csatorna jelenleg eléggé benőtt és hordalékos, keresik megfelelő hasznosításának a 

lehetőségét (halászat, csónakázás, fürdés céljaira). A jövőben ez a csatorna lehet Letkés egyik fő 

turisztikai látványossága.(www.letkes.hu) 

 

  

10.10. ábra: Letkés látképe 
Forrás: www.letkes.hu 

 Letkés az ország szárazabb régiójába tartozik. Az évi átlagos csapadékmennyiség 5-600 mm 

között alakul. Az évi középhőmérséklet 10 C fok felett van, a legmelegebb hónap a július, ekkor az 

átlagos középhőmérséklet megközelíti a 22 C fokot. Ezzel szemben a leghidegebb hónap január 

átlagos középhőmérséklete –1 C fok alatt alakul. Napsütéses órák száma meghaladja a 2100 órát is. 

" A falu határában belenyúlik a Duna- Ipoly Nemzeti Park. Érdekes a Triatloni csatorna, amely kb. 

1 km hosszú, ma a községtől délre az Ipoly mentén nyárfasor között húzódik. 1942 késő őszétől 

1943-ig építették, de nem fejezték be. Így akarták szabályozni az Ipoly folyót Nógrád és Hont 

megyében a csatorna jelenleg eléggé benőtt és hordalékos, keresik megfelelő hasznosításának a 
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lehetőségét (halászat, csónakázás, fürdés céljaira). A jövőben ez a csatorna lehet Letkés egyik fő 

turisztikai látványossága.  

 

Gazdasága 

A szántóterületeken és domboldalakon főleg bogyós és csonthéjas gyümölcstermesztéssel 

foglalkoznak, a szőlő is megterem, de olajos magvak termesztése is folyik a szövetkezet által bérelt 

területeken.(wikipedia.org/wiki/Letkés) 

 

Nevezetességek 

Krisztus mennybemenetelének szentelt római katolikus temploma 1811-ben épült klasszicista 

stílusban. Szószéke empire stílusú. Egyhajós építmény, enyhén szűkített szentéllyel, hullámvonalú 

zárófallal, az ormos homlokzat elé épített toronysisakos toronnyal. A Szeplőtelen Szűzanya 

szoboralakját (Immaculata) 1707-ben emelték barokk stílusban. Eredetileg az országút mellett állt, 

az 1970-es években helyezték át a templom kertjébe. Gallapusztán fennmaradt egy 19. századi 

kútház.  

Letkés első temploma a 13. században épült román stílusban, 1811-ben bontották le. Alapjai ma is 

láthatóak a Rákóczi utca 24. számú ház kertjében. A széppatakpusztai kúria a 19. század második 

felében épült klasszicista stílusban.  

A liliompusztai kúriát 1920-ban építtette Szántó Ernő, jelenleg vadászházként működik. Az első 

világháború áldozatainak kápolna alakú emlékművét 1924-ben adták át. A második világháború 

áldozatainak emlékművét 1990-ben állították fel a helyi temetőben. Mellette áll a szovjet katonák 

emlékműve. (wikipedia.org/wiki/Letkés) 

 

  

Ellenőrző kérdések: 

1. Hol találhatunk statisztikai adatokat? 

2. Zömében milyen demográfiai jellemzők érvényesülnek a településeken?? 

3. Hogyan látja, milyen a munkahely lehetőség az egyes településeken? 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Mi alapján választaná ki a vizsgálni kívánt települést? 

2) Gondolja végig, milyen eredményeket kaphat a vizsgálat során, valamint hogy a kapott 

eredmények mikre vezethetőek vissza, hogyan lehetne rajtuk változtatni. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1811
http://hu.wikipedia.org/wiki/1707
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/1924
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
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11. Esettanulmány II. 
 

 

Az alábbi fejezetben a jegyzet előző esettanulmány I. című fejezetében bemutatott öt Nógrád 

megyei település (Perőcsény, Zebegény, Szob, Szokolya, Letkés) helyzetfeltárása, rövid-, közép- és 

hosszútávú stratégiái, illetve a kitörési pontok kerülnek megfogalmazásra. A települések 

helyzetfeltárására kérdőívet, illetve személyes interjút alkalmazunk, melynek konkrét kérdéseit a 

gyakorlati jegyzet 4. fejezetében találja részletesen az olvasó. A hatékony helyzetfeltárás érdekében 

az interjúk készítése során minden településen célszerű négy-öt olyan közéleti tevékenységben 

jártas személyt megkeresni (pl. polgármester, falugondnok, helyi vállalkozó, faluház 

üzemeltető…stb.), aki adekvát válaszokat tud adni a feltett kérdésekre. Jelen esettanulmány során a 

terjedelmi korlátokra tekintettel nem jelenítjük meg az összes interjút, hanem csak az interjún 

szerzett tapasztalatokat, eredményeket foglaljuk össze. (11.1. ábra) A kérdőívek, illetve az interjúk 

eredményeit a statisztikai adatokkal való kiegészítés után SWOT analízisbe rendszerezzük, mely 

segíti a települések erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek megfogalmazását 

(empirikus hallgatói tapasztalatok alapján).A SWOT analízisről az elméleti jegyzet 9. fejezetében 

olvashat részletesen az olvasó.  

 

 

11.1. Perőcsény 

  

11.1 táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Mezőgazdasági termelésre 

alkalmas területek 

 Ásványvíz lelőhely 

 Jó és összetartó közösség 

 Horgásztó 

 Elöregedett népesség 

 Lelakott Művelődési Ház 

 Kevés felhasználható önkormányzati 

terület 

 Gyenge turizmus 

 Orvosi ellátás hiánya 

 Közbiztonság 

 Szennyvíz elvezetés hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 

 Önerő nélküli pályázatok 

 Turizmus erősítése 

 Ásványvíz palackozó 

 Művelődési Ház felújítása 

 Elöregedett népesség elszigeteltsége 

 Gyenge érdekeltség 

Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

Stratégiaalkotás 

 

Rövidtávú (1-3 év) 

 Bogyós gyümölcsös telepítése: Perőcsényben régmúltra visszatekintő gazdag 

hagyományai vannak a gyümölcstermesztésnek, azon belül is az Ipoly-mentén és a 

Börzsöny előterének lankáin jellemző bogyósok termesztésének, s ez az adottság jól 
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hasznosítható a fejlesztési stratégia kidolgozása során is. A községben több 

gazdálkodó folytat gyümölcstermesztést, és az önkormányzat is rendelkezik 

földterülettel. Önkormányzati társulásokkal és a helyi gazdák bevonásával újra fel 

lehetne lendíteni a mezőgazdasági életet. 

 

 Kapcsolatépítés Szlovákiával: A korábban egyértelműen hátrányként megélt határ 

mentiség az EU-csatlakozást követően több kedvező lehetőséget is nyújthat a község 

számára, mivel a határ menti együttműködések támogatása az EU fejlesztési 

politikájában hangsúlyosan szerepel. 

 

 Erdőgazdálkodás-vadászat: A község erdei vadban gazdagok, a Börzsönyben 

előforduló nagyvadak megtalálhatók a Perőcsényéhez tartozó erdőségekben is. 

 

 

 Útmunkálatok: A település belső úthálózata megfelelő feltárást biztosít az egyes 

településrészek számára, a szilárd burkolatú utak aránya eléri a 80 százalékot, és a 

burkolt utak minősége többnyire megfelelő. Helyenként azonban a szabályozási 

szélességek nem megfelelőek. Csapadékvíz elvezető árkok javítása. Járdák felújítása. 

 

 Turizmus: Információs táblák kialakítása. Kerékpár és túraútvonalak jelölése. 

 

 Horgásztó: A Perőcsényi horgásztó horgászásra és kempingezési/főzési 

tevékenységre fenntartott része igen kisméretű, mert a tó egy szakaszán hódok élnek, 

ezáltal természetvédelmi területnek lett nyilvánítva így tilos ott is bármiféle 

tevékenység. 

 

Középtávú (3-7 év) 

 Elhagyatott házak felújítása: Közterületként való hasznosításuk. Könyvtár illetve 

kultúrház bővítése. 

 

 Helyben termelt gyümölcsök feldolgozása és értékesítése: Belépés a térségi 

TÉSZ-be. EU-s pályázati források hatékonyabb megszerzését elősegítené, és a 

hatékonyabb termelést, értékesítést szolgálná. Beruházás egy hűtőházra, ami a 

gyümölcsök szavatosságát meghosszabbítaná, így megkönnyítené azok belföldi 

piacokra való eljutását. 

 

 Tömegközlekedés: Volánbusz járatok sűrítése illetve közvetlen járatok indítása 

Budapestre és Vácra. 

 

 Közmű ellátás: Többi településsel összefogni és kiépíteni a közcsatorna hálózatot, 

valamint növelni a vezetékes gázzal ellátott lakások számát. 

 

Hosszútávú (7-15 év) 

 Pince és présházsor újbóli fellendítése: Ehhez szükségeltetik a megfelelő minőségű 

szőlőtermesztés. 

 

 Termálvizes gyógyfürdő: Perőcsény közigazgatási területén termálvíz előfordulás 

ismert, de a felszínre juttatás, és az arra alapozott fejlesztések megvalósítása messze 

meghaladja az önkormányzat teherbíró képességét. Jelenleg tőkeerős vállalkozói 

érdeklődés a víz iránt nem ismert. 
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 Ásványvíz készlet: Perőcsény igen szerencsés helyen kialakult település, ugyanis az 

elmúlt évtizedben egy helyi vállalkozó és felesége feltárták a falu alatt átfolyó 

forrásvizet. Többszöri vizsgálat után kiderült, hogy a helyi ásványvíz magasan a 

színvonal felett teljesít nemcsak magyar, hanem uniós forrásvizek szintjén is. Az 

elmúlt éveket arra használták ki, hogy két kutat is kiépítsenek, ugyanis országos 

szinten szeretnék a Perőcsényi vizet árulni. Jelenleg pénzügyi gondokkal küzdenek a 

tulajdonosok. Az önkormányzat részéről fontosnak tartanák mindenféle támogatás 

megadását, ugyanis ez egy remek kitörési alkalom, ami munkahelyet teremt, így 

csökkenthető lenne a munkanélküliség és az eladásból szerzett bevétel jelentősen 

növelné az önkormányzati kassza jövedelemforrását. Nem utolsó sorban megemlítve, 

hogy a boltokban Perőcsény lesz feltüntetve ezzel öregbítve a falu hírnevét, 

turistacsalogató szempontból is előnyös lenne. 

 

Összességében elmondható, hogy a település anyagi problémákkal küzd, ezért inkább olyan 

pályázatokra tudnak csak pályázni, amelyekhez nem szükséges önerő.  Az alapvető problémák ezen 

a településen is megmutatkoznak. Ilyen probléma például az elöregedett társadalom, mivel a 

lakosság 90%-a nyugdíjas. A munkanélküliségi ráta így alacsony (a nyugdíjasok magas aránya 

miatt torzul az érték), viszont aki még aktív lakosnak minősül ő sem tudja megoldani a településen 

való munkavállalást, mivel nincs munkalehetőség. Az interjúzás során képet kapunk a település 

helyzetéről, illetve betekintést nyerünk egy-két vállalkozás profiljába és annak lehetőségeire. Ilyen 

lehetőség a Horgásztó és annak felújítási ötletei. Mivel szép panoráma tárul a Horgásztóhoz 

látogatók elé, ezért lehetőség lenne kulturális programokat szervezni a tó környékére, ezzel is 

csalogatva a turistákat valamint a környéken élő családoknak is kikapcsolódást jelentene egy-egy 

ilyen program. A településen a gyümölcstermesztés hagyománya a régmúltra tekint vissza.  

 

Főként bogyós gyümölcsöket termesztenek, de sajnos az elöregedett társadalom miatt ezzel 

csak pár gazdálkodó foglalkozik. Ha az idősek tapasztalataira támaszkodnának, akkor lehetőség 

lenne egy önellátó gazdaság létrehozására. Ez nagyban hozzájárulna a szegény emberek 

élelmezéséhez, illetve a későbbiekben piacra is lehetne vinni Perőcsény védjegye alatt ezeket a 

gyümölcsöket. Perőcsény alatt átfolyik egy forrásvíz hálózat, amely a későbbiekben 

munkahelyteremtő hatással is lehet a község életére, ezáltal is csökkentené a munkanélküliséget 

illetve ezzel is helyben tartaná az ott élőket a lakóhelyükön, nem kell naponta több órát ingázni a 

munkahely és a lakóhely között. Ez jelentős bevételt fog képezni az önkormányzat költségvetésében 

is, illetve Perőcsény nevét is hordozná az ásványvíz, ami öregbítené a település nevét. 
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11.2. Zebegény 

 

11.2 táblázat: SWOT analízis az első interjú alapján 

Erősségek Gyengeségek 

 Vendégéjszakák száma a 

kereskedelmi szálláshelyeken 

 A helyi önkormányzatok helyi 

adó bevételei  

 Odavándorlások száma 

 Közcsatornahálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

 Működő gazdasági szervezetek 

száma 

 Munkanélküliségi ráta 

 Település területe 

 Elvándorlások száma 

 Gyógyszertárak száma 

 Családsegítő szolgáltatás száma 

 Óvodába beíratott gyermekek száma 

 Gazdaságilag aktív álláskeresők 

száma  

 A helyi önkormányzat bevételei 

 

Lehetőségek Veszélyek 

 15-60 év közötti korosztály 

aránya a településen 

 Rendszeres szociális 

támogatásban részesülők 

 Üzemanyagtöltő állomások száma 

2009 [db] 

 Lakónépesség száma az év végén 

(a népszámlálás végleges adataiból 

továbbvezetett adat) 2009 [db] 

 Állandó népesség összesen 2009 

[db] 

 

 0-14 év közötti korosztály aránya a 

településen 

 60-X év közötti korosztály aránya a 

településen 

 A helyi önkormányzat kiadásai 

 A helyi önkormányzatok bevételéből 

levont kiadások összege 

 A helyi önkormányzatok helyi adó 

bevételeiből az idegenforgalmi adó 

 

Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

Az alábbiakban a 11.2. táblázatban foglaltak indoklása olvasható: 

 Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken: 3300 db: Ez az érték 

láthatóan magas, ami azzal magyarázható, hogy Zebegény egy turisztikai település, fő 

bevételi forrását a turizmus biztosítja. A turisták átlagosan csak 3-4 napot töltenek el a 

településen.  

 

 Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban: 9643 db: Amint látható, a 

magánszállásadásban eltöltött vendégéjszakák száma jóval több, mint a kereskedelmi 

szálláshelyeké. Ez azért van, mert a településen sok lakos próbálja kiadni otthonát a 

turisták számára, ami mondható erősségnek, hiszen így az itt élők több bevételre 

tehetnek szert.  

 

 Vendéglátóhelyek száma: 11 db: A lakónépesség számához képest (1225 fő) ez a 

szám ideálisnak tekinthető. Éjszakai szórakozóhely nyitása nem lenne célszerű a magas 

zajszint miatt, és valószínűleg kihasználatlan maradna a fiatalok alacsony számát 

tekintve.   

 

 Éttermek, cukrászdák száma: 5 db: Az éttermek száma is megfelelő. 
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 A helyi önkormányzatok helyi adóbevételei: 37969 eFt: Sok vállalkozás működik a 

településen, ezek nagymértékben hozzájárulnak az önkormányzat bevételeihez. 

 

 A helyi önkormányzati adóbevételekből 53%-ot tesz ki az idegenforgalmi adó: Az 

idegenforgalmi adó magas aránya azzal indokolható (azon kívül, hogy Zebegény fő 

bevételi forrása a turizmus), hogy az ingatlanadó is idegenforgalmi adóként jelenik 

meg. A magas arányt azért tartottuk veszélynek, mert nem célszerű mindent a 

turizmusra építeni, szükség lenne a településen más bevételi forrásra is.  

 

 Település területe: 9,64 km2: A település területe igen kicsi, amely a kevés lakoshoz 

viszonyítva nem lenne probléma. Viszont nagyon kevés a külterület, nincs erdő, a 

település nem tud terjeszkedni, nem tud mezőgazdasági tevékenységet folytatni. 

Zebegény rendelkezik termálforrással, de egy termálfürdő esetleges létesítése is 

akadályba ütközne a kis terület miatt, mert nem lenne elég parkoló –és befogadó hely az 

érkező turisták számára. 

 

 Állandó népesség: 1225 fő: Az 1225 fő nem mondható soknak, de ez a szám a 

település méretéhez képest teljesen ideális. Az interjúalany elmondása szerint a 

lélekszám stagnál, ami az erősségek közé sorolható.  

 

 0-14-ig összesen: 156 fő: Ezt a három mutatót a veszélyek közé írtuk, mert elég 

alacsony a fiatalok aránya (12,7%). Fiatalok közül a legtöbben azért költöznek el a 

településről nagyobb városokba, mert úgy gondolják, ott jobb munkalehetőségeik és 

jobb tanulmányi lehetőségeik lesznek.  

 

 15-60-ig összesen: 762 fő: Azért írtuk ezt a mutatót a lehetőségek közé, mert ide 

tartozik a munkaképes korosztály (62,2%). 

 

 60-X: 307 fő: A nyugdíjasok száma 307 (25,1%), és ez a szám az interjúalany 

elmondása szerint egyre növekszik, ez pedig veszély, mert elöregedéshez vezethet. 

 

 Elvándorlások száma: 35 fő: Az elvándorlások száma gyengeségnek számít, főképp, 

hogy zömében fiatalok, és a munkaképes, gyermekvállalásra alkalmas korú emberek 

költöznek el a településről. 

 

 Odavándorlások száma: 52 fő: A lakónépesség száma azért állandó, mert az 

elvándorlással párhuzamban odavándorlás is történik. Sok család költözik Zebegénybe 

nagyobb városokból (főleg Budapestről), mert nyugodt, csendes körülmények között 

szeretnének élni, gyermekeket nevelni.  

 

 Gyógyszertárak száma: 0 db: Nem található gyógyszertár a településen, de az 

interjúalany elmondása szerint lenne rá igény. Növelhetné a helyi iparűzési adó 

mértékét és néhány munkahelyet is teremthetne. 

 

 Háziorvosok száma: 1 db: Egy 1225 fős településen bőven elég egy háziorvos, képes 

megfelelő ellátásban részesíteni a lakosokat. 

 

 Egy háziorvosra jutó lakosok száma: 1225 fő: Ez egy ideális érték a település 

lélekszámát tekintve. 
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 Családsegítő szolgáltatás száma: 0 db: Nincsen a településen családsegítő 

szolgáltatás, ami gyengeségnek számít, mert lenne rá igény. 

 

 Óvodába beíratott gyermekek száma: 41 fő: Gyengeség, mert a kevés gyermek 

elöregedéssel járhat. 

 

 Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma: 405 lakás: Még nincs teljes 

egészében kiépítve a csatornarendszer, de a bekötések száma növekszik. A lakások 

nagy része be van kapcsolva a közcsatorna-hálózatba, ez mindenképp előnyös. 

 

 Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma: 429 lakás: Majdnem 

mindegyik lakás be van kapcsolva a közüzemi ivóvízhasználatba, így ezt a mutatót is az 

erősségek közé soroltuk.   

 

 Személygépkocsik száma: 409 db: A lakónépességhez (1225 fő) képest a 409 db 

személygépkocsi egész jó aránynak számít. Ha elosztjuk ezt az értéket a lakosok 

számával, akkor kiderül, hogy átlagosan minden harmadik emberre jut egy autó. 

 

 ISDN vonalak száma: 6 db: Zebegény magasabban fekvő részein elég rossz a 

lefedettség, előfordul, hogy napokig nincs internet, ezért ezt a mutatót a gyengeségek 

közé írtuk.  

 

 Postahivatalok száma: 0 db: Megtudtuk az interjúalanytól, hogy a statisztikai 

adatokkal ellentétben található egy postahivatal a településen, így került ez a mutató az 

erősségek közé. 

 

 Üzemanyagtöltő állomások száma: 0 db: Üzemanyagtöltő állomos lehetne építeni 

Zebegényra a főút mellé. Növelné a forgalmat. Nem kell nagy kutat csinálni, de 

lehessen kapni benzint és gázolajat 2-2 kúton. 

 

 Nyilvántartott álláskeresők száma összesen: 34 db: Erősség, mivel a településen 

alacsony a munkanélküliek száma, növekszik a közmunkaprogramba részt vevő lakosok 

száma is.  

 

 Gazdaságilag aktív álláskeresők száma: 34 db: Erősség, mivel a településen alacsony 

a munkanélküliek száma, növekszik a közmunkaprogramba részt vevő lakosok száma 

is. 

 

 Lakónépesség száma az év végén: 1177 db: A férfiak és a nők létszáma nagyjából 

egyforma, ami jó. 

 

 Állandó népesség összesen: 1272 db: A férfiak és a nők létszáma nagyjából egyforma, 

ami jó. 

 

 Az állandó lakosság és a munkanélküliek aránya: 0,02673: Ez is erősség, 2,5 %-os 

munkanélküliség alacsonynak számít az országos átlaghoz képest, ami 10-12 %.  

 

 A helyi önkormányzat kiadásai: 218907 eFt: Az önkormányzat kiadásai a 

bevételeihez képest nagyon magas, és ez mindenképp veszélyt jelent. Ilyen költségvetés 

csak akkor lenne fenntartható, ha az önkormányzat a bevételeit is növelné. 
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 A helyi önkormányzat bevételei: 37969 eFt: A bevételeket azért gondoltuk 

gyengeségnek, mert a kiadásokhoz viszonyítva nagyon alacsony.  

 

 A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az iparűzési adó: 9827 eFt: Ha 

magasabb bevétele lenne, akkor több magasabb színvonalat tudna biztosítani az 

iskolának, vagy több alkalmazottat vehetne fel, céget alapíthatna. 

 

 

 A helyi önkormányzatok bevételéből levont kiadások eredménye: -180938, 

deficites: Veszély kategória ez is, mert deficites, tehát túlköltekezett, ami ahhoz 

vezethet,hogy nem tudja ellátni a feladatait.  

 

11.3 táblázat: SWOT analízis a második interjú alapján 

Erősségek Gyengeségek 

 Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken 

 Vendégéjszakák száma a 

magánszállásadásban 

 Vendéglátóhelyek száma 

 A helyi önkormányzati adóbevételekből 

hány %-ot tesz ki az idegenforgalmi adó 

 Állandó népesség 

 Lakónépesség száma az év végén  

 0-14 évesek összesen 

 15-60 évesek összesen 

 Vándorlási különbözet 

 Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

 Személygépkocsik száma 

 Postahivatalok száma 

 Nyilvántartott álláskeresők száma összesen 

 Gazdaságilag aktív álláskeresők száma 

 Az állandó lakosság és a munkanélküliek 

aránya 

 Munkanélküliségi ráta 

 Gyógyszertárak száma 

 Háziorvosok száma 

 Egy háziorvosra jutó betegek száma 

 Családsegítő szolgáltatás száma 

 Óvodába beíratott gyermekek száma 

 Rendszeres szociális támogatásban 

részesülők száma 

 Éttermek, cukrászdák száma 

 A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 

 Település területe 

 60-x évesek összesen 

 Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások 

száma 

 ISDN vonalak száma 

 Működő gazdasági szervezetek összesen 

 Üzemanyagtöltő állomások száma 

 A helyi önkormányzat kiadásai 

 A helyi önkormányzat bevételei 

 A helyi önkormányzatok helyi adó 

 bevételeiből az iparűzési adó 
 

Lehetőségek Veszélyek 

 Vendégéjszakák száma a kereskedelmi 

szálláshelyeken  

 Vendégéjszakák száma a 

magánszállásadásban 2009 

 Vendéglátóhelyek száma 2009 

 15-60 összesen 

 Gyógyszertárak száma 

 Háziorvosok száma 

 Település területe 
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 0-14 ig összesen 

 Közüzemi ívóvízhálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

 Éttermek, cukrászdák száma 2009 

 Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások 

száma 

 ISDN vonalak száma 

 Üzemanyagtöltő állomások száma 
Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

Az alábbiakban a 11.3. táblázatban foglaltak indoklása olvasható: 

 Vendéglátóhelyek száma (11 db): Meglétük erősség, fejlesztésük és kapacitásuk 

növelése pedig lehetőség. A vendéglátóhelyek kibővítése, szórakozóhelyek 

kialakítása több generáció igényeit elégítheti ki. 

 

 Éttermek cukrászdák száma (5 db): Azért tartozik a gyengeségek közé, mert ezek 

az éttermek és cukrászdák férőhelyeinek száma alacsony. Az interjúalanyok kitértek 

arra a problémára, hogy például egy busznyi turistacsoportot nem tudnak elvinni a 

településen egy helyre ahol, kényelmesen elférnének, ami a turizmusra nézve 

hátrányos. Megoldást nemcsak az éttermek kapacitásának kibővítése jelentené, 

hanem az is, ha a szálláshelyek közelében üzemeltetnének egy éttermet vagy egy 

hotel és egy étterem tulajdonosai összefognának, egy közös üzemeltetésre, hogy ezt 

a problémát megoldják. 

 

 A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei (37969 eFt): Nagyon kevés ez 

bevétel, nem fedezi a település kiadásait. 

 

 A helyi önkormányzatok adóbevételekből származó idegenforgalmi adó 
(53,03%): Ez az érték prezentálja a település turisztikai beállítottságát és a turizmus 

nagy súlyát. Ez a bevétel mégsem biztosítja az önkormányzat pozitív költségvetését, 

valószínűleg a kiadások csökkentése lenne erre a megoldás. 

 

 Település területe 9,64 km
2
: Szükség lenne a település területének növelésére a 

fejlesztések és bővítések miatt, mert így nem tud megfelelően fejlődni a település. 

Ezért ez veszélynek is számít, mert hátráltatja a további fejlődéseket. 

 

 Lakónépesség száma az év végén (1177 db): Ez a két mutató azért tekinthető 

erősségnek, mert értékük majdnem megegyezik, mely azt mutatja, hogy nagyon 

kevés az a személy, aki a Zebegénybe bejelentett lakcím ellenére nem ott lakik. 

Valamint abból a szempontból is előnyös az állandó népesség száma, hogy a falu 

nem túlzsúfolt.  

 

 0-14 évesek összesen (156 db): A helyi óvoda és általános iskola fenntartását és 

kihasználtságát nézve, ez a szám kedvező. 

 

 15-60 évesek összesen (762 db): Sok fiatal gyerekes család települ be egymástól 

függetlenül. Oka a Budapestről való menekülés egy nyugodt környezetbe. Ehhez a 

kedvező ingatlanárak is hozzájárulnak. 
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 60-x évesek száma (307 fő): Ez a lakosság 24,1%-át teszi ki. A 0-14 évesek 

számának majdnem a duplája (1,9 szerese), ami a település elöregedésére utal, ezért 

gyengeség. 

 

 Vándorlási különbözet (+17 fő): A pozitív érték a budapesti családok Zebegénybe 

költözésével magyarázható. 

 

 Gyógyszertárak száma (0 db): Az interjúalanyok szerint ez nem számít 

gyengeségnek, nem okoz kellemetlenséget, mert megoldható a gyógyszerek 

beszerzése a háziorvostól, illetve Szokolyai és a nagymarosi gyógyszertárból. Ha 

lenne gyógyszertár, lehet, hogy felesleges kiadás lenne a település számára, 

ugyanakkor váratlan helyzetek fellépése miatt a gyógyszertár hiánya veszélyt 

jelenthet a lakosok számára. 

 

 Egy háziorvosra jutó betegek száma (1225 fő): Az interjúalanyok véleménye 

alapján elegendő 1 háziorvos az 1225 főre. Azonban ha az egy darab háziorvost 

nélkülöznie kell a helyieknek – főleg az idősebb korosztálynak – nehezebben jutnak 

el másik rendelőbe. 

 

 Óvodába beíratott gyermekek száma (41 fő): Ez a szám nem haladja meg az 

óvoda kapacitását. Az óvodásoknak is nyújt programokat a Szőnyi István 

Emlékmúzeum. 

 

 Családsegítő szolgáltatás száma (0 db): Ez a mutató, azért került az erőségek köze, 

mert családsegítő szolgáltatás ugyan nincs, de egy védőnő van a településen, aki 

segít a családoknak. 

 

 Rendszeres szociális Támogatásban részesülők száma (4fő): Ez a szám 

kedvezőnek mondható, hiszen az 1272 lakosból mindössze 4 lakosnak van szüksége 

támogatásra. 

 

 Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma (429 lakás): A 

lakásállományból 90,12%-a van bekapcsolva az ivóvízhálózatba. Pályázatok 

segítségével az összes lakásnál be lehetne vezetni. 

 

 Közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma (405 lakás): Sok helyen még 

nincs kiépítve a csatornahálózat, viszont ahol van, ott nagyon jól működik. 

Szeretnék, ha az egész települést lefedné ez a hálózat, hiszen kevesebb anyagi 

vonzattal járna, mint az egyéb csatornatisztítási módszerek.  

 

 Személygépkocsik száma (409 db): Az ingázás miatt fontos, viszont a 

személygépkocsik magas számával ellentétben nagyon sokan választják a 

tömegközlekedést, főleg a vasutat.  

 

 ISDN vonalak száma (6 db): A szolgáltatók anyagi okok miatt nem vállalják a 

lefedettség biztosítását a település magasabban fekvő részein. Viszont a lefedett 

területeken is sokszor napokig elmegy a jel, mind a televíziót, internetet és a telefont 

illetően. Ehhez azonban már hozzászokott a lakosság. 
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 Postahivatalok száma (0 db): A TEIR adatával ellentétben a településen 

magánkézben működik egy postahivatal, így ez megfelelően kielégíti a lakosok 

igényeit. 

 

 Az állandó lakosság és a munkanélküliek aránya (0,02673): Elenyészőnek 

mondható ez az érték, mivel nem magas a munkanélküliek aránya a településen. 

 

 Működő gazdasági szervezetek száma (148 db): Ez a szám azért lehet ilyen magas, 

mert a vendéglátóhelyek és szálláshelyek számát is tartalmazza, viszont más 

iparággal foglalkozó szervezetekből nagyon kevés van a településen. Ez veszélyt 

lehethet a megélhetésre vonatkozóan. 

 

 Üzemanyagtöltő állomások száma (0 db): A személygépkocsik magas számát 

nézve ez problémát okozhat, de a környező települések közelsége miatt valószínű, 

hogy ez nem jelent problémát a helyieknek. 

 

 Nyilvántartott álláskeresők száma (34 db): A munkanélküliségi ráta 4,5%, ami az 

országos értékhez képest alacsonynak mondható. E kis szám csökkentése érdekében 

is bővelkednek közmunkaprogramokkal, így ez nem hosszú távú probléma. 

 

 Gazdaságilag aktív álláskeresők száma (34 db) Kedvezőnek mondható, hogy ez a 

szám megegyezik a „Nyílvántartott álláskeresők számával”, mert munkavégzésre 

alkalmasak és így a közmunkaprogramok keretein belül munkát kaphatnak.  

 

 Munkanélküliségi ráta (4,5%): Ez az érték az országos átlag alatt van, ezért 

pozitívnak mondható. 

 

 A helyi önkormányzatok kiadásai ((218907 eFt) és bevételei (37969 eFt): Az 

önkormányzatok költségvetése deficites, aminek egyik oka az lehet, hogy a 

turizmuson kívül nincs más megélhetési lehetőség és alig van vállalkozás a 

településen. Ha megnézzük az önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 

különbségét -180939 eFt –ot kapunk. Szükség van kezdeményezésekre a kiadások 

csökkentése és a bevételek növelése érdekében. 

 

 A helyi önkormányzatok helyi adóbevételeiből az iparűzési adó (9827 eFt): Ez az 

adóbevételek 25,88 %- át teszi ki, ami lehetne több is, ha nem csak a turizmusra 

építene a település. 

 

 

Stratégia alkotás 

 

Rövidtávú (1-3 év) 

 Sportegyesület létesítése: Nincs semmilyen sportlehetőség, sem egyesület a 

településen, amely a sportolni vágyókat összefogná. 

 

 Művelődési ház: A civil szervezetek számára megfelelő gyülekezési helyet 

biztosítana, ami eddig nem megoldott. Ezen kívül különböző programok 

megrendezésére is lehetőséget biztosítana. 
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 Focipálya felújítása: Talaj egyengetése, gyep telepítése és korszerű felszerelések 

beszerzése szükséges. Ez is hozzájárulna a sportélet beindításához. 

 

 Idősöknek hívókészülék: A település az elöregedési jegyeket mutatja és az 

időseknek szeretnének hívóberendezést, ami a legközelebbi kórházba kapcsol. Ennek 

a kiépítése folyamatban van. 

 

 Jelzőlámpa a gyalogos átkelőhelyekhez: A balesetek megelőzése érdekében sárga 

villogókat szerelnek fel a gyalogátkelőhelyekhez, hogy ezzel is javítsák a 

közbiztonságot. 

 

 Erdei Iskolához tartozó faházas kemping felújítása: Az egyetlen olyan 

szálláshely, amely nagyobb csoportok befogadására is képes és megfizethető áron. 

Mivel sok tábort szerveznek a településen, főként művészeti jellegűeket, nagyon 

fontos ennek a szálláshelynek a rendben tartása. 

 

 Temető falának megerősítése: A temető löszfalra épült, amely alá boros pincéket 

építettek be, így a fal folyamatosan omlik, s így veszélybe kerültek a szélen 

elhelyezkedő sírok, valamint a boros pincéket is a beomlás fenyegeti. Szükség lenne 

az ideiglenes probléma megoldások helyett egy végleges megerősítésre. 

 

Középtávú (3-7 év) 

 Duna part átrendezése: A táj kihasználtsága viszonylag alacsony. Annak ellenére, 

hogy a Duna-kanyarban helyezkedik el a település, a part rendezetlen és teljes 

mértékben kihasználatlan. A helyiek célszerűnek tartanák a sétány felújítását, a 

strand és vendéglátóipari egység kialakítását. 

 

 Sípálya felújítása: A sípálya jelenleg nem üzemel, a karbantartási hiányosságok 

miatt. Ha sor kerülne a felújítására, akkor télen is odavonzaná a látogatókat. 

 

 Színvonalas éttermek működtetése: Az idelátogatók jelentős része tehetősebb és a 

legnagyobb fogadó bezárt, ami legszínvonalasabb meleg-ételeket szolgáltatta a 

településen. A többi étteremben jellemzően házias ételeket lehet kapni, de ez nem 

feltétlenül elégíti ki az idelátogatók igényeit.  

 

 Hajóállomás újralétesítés: Egy Esztergom-Budapest vonalon közlekedő sétahajó 

létezett, ami szintén sok turistát vonzott Zebegényba. Ennek újraindítását a 

településen élők közül többen szorgalmazzák. 

 

 Parkoló a vasút mellett: A lakosok több, mint fele ingázik, ezért célszerű lenne egy 

parkoló kialakítása a pályaudvar mellett. A faluban egyébként is túl sok az autó és a 

szűk utcák miatt alig lehet parkolni. 

 

 Nagy kapacitású és több szolgáltatást kielégítő vendéglátóhely létesítése a 

főtéren: A vendéglátóhelyek többsége ugyanazt a szolgáltatást és színvonalat 

nyújtja. Jellemző a vidéki vendéglátás. A vendégkör bővítése érdekében 

konferenciatermet, hotelt és wellness és rekreációs központ kialakítását javasoljuk. A 

polgármester szerint az esküvőturizmus fellendítéséhez is elengedhetetlen egy nagy 

befogadóképességű és színvonalas vendéglátó ipari egység kialakítása. 
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 Szolgáltatások színvonalának fejlesztése: Mint ahogy már korábban említettük a 

vendégek egy részének nem megfelelő a szolgáltatások színvonala. 

 

 

Hosszútávú (7-15 év) 

 Termálfürdő, uszoda: Jó minőségű termálvíz lelhető fel a környéken és ezek a 

források képesek lennének akár egy termálfürdőt is ellátni. Mivel a településen nem 

biztos, hogy lenne elég hely a fürdő építésére, ezért a települések közti összefogás 

erősítését javasoljuk. 

 

 Csatornarendszer teljes kiépítése: A csatornarendszer folyamatos fejlesztés alatt 

van. Ez a folyamat a jövőben sem áll meg mivel mindig új hétvégi házak épülnek. 

 

 Több speciális szálláshely működtetése: Szakosodott szálláshelyek létesítését 

szorgalmazzák a helyiek, így bővítve a vendégkört. Konferenciaközpont, wellness és 

rekreáció, turistaszállók, esküvők, találkozók és más rendezvények tartására szolgáló 

helyek. 

 

Összefoglalva Zebegény település fejlesztési tervét, elmondhatjuk, hogy egy dinamikusan 

fejlődő településről beszélünk. Ez persze nemcsak a gyönyörű látnivalóknak, a segítőkész 

helyieknek és a rengeteg lehetőségnek köszönhető, amivel el tudják tölteni az idejüket az 

idelátogatók, hanem a legnagyobb előnye Budapesthez való közelsége, amit egyre többen 

használnak ki, többek között a gyerekes családok. A jövőben a helyiek és az önkormányzat közös 

összefogásával, valamint pályázatok útján, a szükséges fejlesztések végrehajtásával remélhetőleg 

nagyobb bevételt tud majd realizálni a település, ami Zebegény fejlődését vonja maga után. Ehhez 

szükség van az interjúalanyok által megfogalmazott igények, szolgáltatások, bővítések és 

fejlesztések kivitelezésére. Összevetve az interjúkat és a SWOT elemzéseket, kisebb nagyobb 

eltérések lelhetők fel. Az egyik, ami eltérést mutatott, az a település területe, ami egyesek szerint 

erősség a többiek szerint viszont gyengeség vagy veszély.  

 

A polgármester szerint már nem tudják bővíteni a települést a természeti adottságok miatt és 

jelenleg maximálisan ki is van használva, viszont a többi interjúalany szerint a fejlődéshez növelni 

kellene a település területét is. A másik eltérő pont a gyógyszertár kérdése. Az interjúalanyok 

szerint szükség lenne egy gyógyszertár üzemeltetésére, ami egyaránt teremtene munkahelyet is a 

településen. A másik szemszög szerint pedig nem érné meg fenntartani, mert akkora forgalmat nem 

tudna hozni, hogy fennmaradjon. Továbbá a településen megoldott ez a probléma, hiszen a 

háziorvosuknak köszönhetően mindenkit el tud látni a szükséges gyógyszerekkel, aki igényt tart 

erre. Fontosnak tartjuk még kiemelni az önkormányzat bevételeihez kapcsolódó eltéréseket is. A 

turizmusnak való kiszolgáltatottsága miatt szükség van több ágazat kiépítésére és támogatására a 

településen, valamint az adózási hajlam növelésére is, például támogatásokkal. Más ágazatok 

kiépítésével az iparűzési adó kérdése is megoldódna. Az önkormányzat deficites költségvetésének 

ellensúlyozása érdekében, ezek szolgálhatják a megoldást. Amihez ez még nagymértékben 

hozzájárulhat az a kiadások csökkentése, amivel a csoportunk szintén egyetért, mert nagyon sok a 

kiadása a településnek. 

 

Persze nem csak az eltérésekre szeretnénk felhívni a figyelmet, de ezek az eltérések adtak 

olyan támpontokat a számunkra, amik segítségével több oldalról is megközelítve mérlegelhettük a 

mutatókra kapott eredményeket. A legfőbb egyetértések a nyári táborhelyek felújítására, a 

vendéglátóegységek férőhelyeinek, illetve a szálláshelyek bővítésére, a családsegítő szolgálat 

létesítésére és az ISDN vonalak fejlesztésére helyeződtek. Továbbá szükségesnek találják a 

közcsatornázásba, illetve a közüzemi vízhálózatba való beköttetést és bekapcsolást az összes lakást 

illetően. Lehetőségként többekben felmerült, hogy létre lehetne hozni egy termálfürdőt, hiszen 
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Zebegény ehhez kedvező adottságokkal rendelkezik, valamint a már bezárt sípálya újra 

üzemeltetése is nagy lehetőség lehet a településnek.  

 

 

11.3. Szob 

 

11.4. táblázat: SWOT analízis az első interjú alapján 

Erősségek Gyengeségek 

 alacsony munkanélküliség 

 megfelelően kiépült 

tömegközlekedés 

 a településen elérhető 

szolgáltatások kielégítik a helyi lakosság 

igényeit  

 a bölcsőde jelenléte 

 gyógyszertár és postahivatalok 

száma 

 háziorvos lefedi a települést 

 családsegítő szolgálat minőségi 

működése 

 rendszeres szociális segélyben 

részesültek alacsony száma  

 jó internet elérhetőség 

 személygépkocsik magas száma 

 magas népsűrűség 

 kevés mezőgazdasági vállalkozó 

 kevés a ténylegesen működő 

vállalkozás 

 a helyiek többségének a közeli 

nagyvárosokban kell munkát vállalniuk 

 alacsony turizmus 

 a település az ország peremterületén 

található 

Lehetőségek Veszélyek 

 bölcsődei férőhelyek bővítése 

külső források segítségével 

 a Szobi szörpgyár újra üzembe 

állítása(a munkanélküliség majdnem 

teljesen megszűnne) 

  közműolló zárása 

 a régi gyümölcstermelők nem biztos, 

hogy újra elkezdenek termelni 

 a vándorlási egyenleg negatív 

irányba történő elmozdulása 

 vállalkozások megszűnése 

Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

11.5. táblázat: SWOT analízis a második interjú alapján 

Erősségek Gyengeségek 

 Szolgáltatás 

 Közcsatornahálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

 Villamoseneregia fogyasztók 

száma 

 Ivóvíz hálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

 Üzemanyagtöltő állomások száma 

 Cukrászdák száma 

 Vendéglátóhelyek száma 

 Éttermek, cukrászdák száma 

 Település mérete 

 Állandó népesség 15-60 év 

 Munkanélküliek száma 

 Helyi önkormányzat adóbevételei 

 Helyi önkormányzat kiadásai 

 Mezőgazdasággal foglalkozó 

vállalkozások, szövetkezetek száma 

 Vendégek száma a 

magánszállásadásban 

 Külföldiek által eltöltött 

vendégéjszakák száma a 

magánszállásadásban 

 Állandó népesség 0-14 év 

 Állandó népesség 61-x 

 Odavándorlás 



132 

 

 Elvándorlás 

 Gyógyszertárak száma 

 Háziorvosok száma 

 Rendszeres szociális segélyben 

részesítettek száma 

 Családsegítő szolgálatok száma 

 Bölcsödébe beírt gyermekek 

száma 

 Közüzemi ivóvíz hálózatba 

bekapcsolt lakások száma 

 Közcsatorna hálózatba bekapcsolt 

lakások száma 

 Közműolló 

 ISDN vonalak száma 

 Postahivatalok száma 

 Személygépkocsik száma 

 Autóbuszok száma 

Lehetőségek Veszélyek 

 A helyi önkormányzat 

adóbevételeiből az idegenforgalmi adó 

 Ipar- Regisztrált társas vállalkozások 

száma a bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, 

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás, vízellátás, szennyvíz 

gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági 

ágakban 

 Regisztrált és működő vállalkozások 
Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

Az alábbiakban a 11.4. és a 11.5. táblázatokat elemezzük szóban kiderül, hogy az egyes 

tényezőket miért sorolták az erősségek vagy éppen  a veszélyek közé. 

 Munkanélküliek száma: 2012-es munkanélküliségi adat még nagyobb arányú, hisz 

134 főt foglalkoztat az önkormányzat közmunkaprogramjában, ez a szám a település 

lakosságszámához viszonyítva magasnak mondható. Az itt dolgozók értékteremtő 

munkát végeznek. A határőrség megszűnésével is sok ember vesztette el a munkáját. 

Hiába mondható jónak a vasúti közlekedés Vácra, nem használják ki a lakosok a 

kínálkozó munkalehetőségeket. 

 

 Regisztrált és működő vállalkozások: Ez a szám magasnak tekinthető, ám ha a két 

mutatót ketté bontjuk sokkal rosszabb eredményeket tapasztalunk. Szokolya 

településen is jellemző, hogy csak névlegesen fut az adott vállalkozás tényleges 

„termelés” nem folyik. Az idei évben is több vállalkozás megszüntetetése történt 

meg, mint amennyi új vállalkozás létesült. 2012-es adatok alapján: 6 vállalkozás 

megszűnt hét vállalkozás szünetel és egy új vállalkozás nyitott. 

 

 Helyi önkormányzat adóbevételei: Az önkormányzatnak a helyi iparűzési adóból 

és a gépjármű adóból származó bevételei vannak. Emellett pedig Európai Uniós 

támogatásban részesül. 

 

 Üzemanyagtöltő állomások száma: A településen egy üzemanyagtöltő állomás 

található amely kielégíti a város igényeit. 



133 

 

 Mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások száma: A városban nem jellemző a 

mezőgazdasági termelés pedig lenne rá potenciál. Nagy termőterültek vannak 

parlagon hagyva. 

 

 Ipari- regisztrált társas vállalkozások száma: Hasonlóan a mezőgazdasági 

vállalkozásokhoz, ipari vállalkozásokból is szűkölködik Szob település. Szobi 

Szörpgyár megszűnt Szobon, azonban a márkanév továbbra is él, melyet a 

Nyárlőrincen működő Piroska Szörp használ. 

 

 A településmérethez viszonyítva minden fontosabb szolgáltatás megtalálható a 

településen, fiataloknak és időseknek egyaránt. 

 

 Közműolló- (villamos energia – gázvezeték – ivóvíz - közcsatorna) : Kielégítőnek 

mondható, mindenki számára elérhető. 

 

 Vendéglátóhelyek száma: Szintén a település méretéhez viszonyítva elegendőnek 

mondható ez a szám. 

 

 Éttermek, cukrászdák száma: A helyi lakosok igényeit figyelembe véve elegendő 

cukrászda és étterem található a városban viszont Szob városát átmenő turizmus 

jellemzi, ebből a szempontból előnyös lenne még ilyen jellegű vendéglátóhelyek 

létesítése. 

 

 Turistaszállások száma: Ez az adat nagyon alacsonynak mondható. A lakosok nem 

fektetnek hangsúlyt a turizmusra. Egy turistaszálló található a településen és ez sem 

mondható kihasználtnak, hiszen leginkább idénymunkások veszik használatba.  

 

 Helyi önkormányzatok adóbevételeiből az idegenforgalmi adó: A településen 

nincs idegenforgalmi adó, az időközi önkormányzati választások eredményétől 

függően lehetséges a bevezetése a későbbiekben. 

 

 Külföldi vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban: Mint említettem már a 

településnek alig származik bevétele az idegenforgalomból így a külföldi 

vendégéjszakák száma is alacsonynak mondható. 

 

 Népsűrűség (158): Ez az érték meghaladja az országos átlagot, ami 108,5 fő/km²  

 

 Állandó népesség 0-14 év: Ez a mutató gyengeségnek mondható, hiszen a város 

lakosságára az elöregedés jellemző, ez az érték az összlakosság csupán 14%-a. 

 

 Állandó népesség 15-60 év: Az aktív lakosság aránya a legmagasabb a településen. 

 

 Állandó népesség 61-x: A 61 év felettiek aránya meghaladja a 0-14 év közötti 

lakosságot, mely a település kezdeti elöregedését mutatja. 

 

 Elvándorlás, odavándorlás: A vándorlási különbözet -14, amely egyértelműen 

negatív tényezőnek tekinthető. Ennek oka lehet például a lakosság egyre nagyobb 

részének Angliában történő munkavállalása, vagy a munkanélküliség növekedése, 

vállalkozások hiánya. 

 

 Bölcsödébe beírt gyermekek száma(12): Átlagos értéket mutat. 
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 Családsegítő szolgálatok száma(1): Habár a 2009-es adatok szerint a családsegítő 

szolgálatok száma 1, a családsegítő szolgálati központban dolgozók száma 6 fő, 

amelyet elegendőnek tart a helyi lakosság. 

 

 Gyógyszertárak száma(1): Megfelelő szolgáltatást nyújt az egyetlen gyógyszertáruk 

is a lakosság számára, nincs igény többre. 

 

 Háziorvosok száma(2): 1 szakorvosi, 2 háziorvosi rendelő amelyek, a környező 

települések lakosságát is ellátja. 

 

 Közműolló(371): A közműolló mértéke megfelelőnek mondható. 

 

 ISDN vonalak száma(20): Erősség, a település szinte teljes mértékben lefedett e 

szempontból, különböző szolgáltatók elérése is biztosított. 

 

 Személygépkocsik száma az év végén(694): A buszforgalom hiánya miatt ez az 

érték átlagon felüli, mivel a helyi lakosok csak személygépkocsival, vagy vasúti 

közlekedéssel tudják megoldani az ingázást. 

 

 

Stratégia alkotás 

Rövidtávú (1-3 év) 

 A település marketingjének fellendítése. Rövid távú célkitűzések között elsősorban 

fontosnak tartjuk a település marketingjének fellendítését. Célszerű lenne további 

programoknak a tervezése, a környező települések, vagy akár turisták figyelmének 

felkeltése érdekében. Ez megerősítené a lakosság összetartozását, hagyományait is. 

A település már rendelkezik mazsorett csoporttal, néptánccsoporttal, Kajak Klubbal, 

Galambász Egyesülettel, továbbá van szabadidő központjuk, sportpályájuk is, 

azonban ezek nincsenek kellőképpen propagálva. A Duna közelsége miatt például 

javasolt lehet a horgászturizmus támogatása,fellendítése abban a tekintetben is, hogy 

különböző szálláshelyek, turistaszállások kialakítására lenne lehetőség, hiszen 

egyetlen nyári táborról szereztünk tudomást a településen, mint turistaszállás, viszont 

a település természetföldrajzi adottságai megfelelőek lennének a további 

szálláshelyek (például horgásztanya) kialakítására. Ezekre a szálláshelyekre további 

vendéglátó egységek is kiépülhetnének, amelyek hosszabb távon munkahelyeket is 

teremtenének az ott élő lakosságnak. A település hosszú távú célkitűzése között 

szerepel a Szobi Szörpgyár visszatelepítése, amely rövid távú célkitűzésként egy 

szörpfesztivál megrendezését kínálhatná lehetőségül. 

 

 Vállalkozások támogatása. Másrészről rövid távú célkitűzéseink közé sorolhatjuk a 

már előbb említett vállalkozások létrehozásának, meglétének támogatását, hiszen 

nagyon sok vállalkozás vagy szünetel a településen, vagy sok csak névlegesen van 

jelen, mindezek mellett pedig nagyon kevés olyan vállalkozás van ami újonnan 

települt. Erre megoldást jelenthetnek rövidtávon a különböző adókedvezmények, 

például a HIPA kedvezmény. 

 

 Infrastruktúra fejlesztése. További fejlesztésre szorul még az infrastruktúra. A 

közlekedés fellendítését, a rendszeresen közlekedő autóbuszjáratok kiépítését a 

környező településekkel való összekapcsolás érdekében fontosnak tartjuk. A 

buszforgalom fejlesztésének egyik okául szolgál például az iskolások 

közlekedésének megkönnyítése, mivel 2009-ben megszűnt a településen az 



135 

 

iskolabusz is. Szobon nemrégiben létrehoztak egy P+R parkolót is (Parkolj és utazz 

tovább!), azonban a sok ingázó miatt még több parkolási lehetőségre lenne szükség a 

vasút közelében. 

 

Középtávú (3-7 év) 

 Közigazgatási központtá válás. 2013-tól a kistérségi területi szint helyét a járások 

veszik át, amely némileg átalakítja a közigazgatás és a települési, térségi kapcsolatok 

eddigi struktúráját. Geopolitikai helyzetéből adódóan Szob városa nagy eséllyel 

„pályázhat” erre a státuszra. Amellett, hogy az eddigi közigazgatási és szociális 

intézetek tovább működhetnek majd a városban, mint például a szakorvosi rendelő, 

bölcsőde, óvoda, általános iskola és gimnázium a település új jogkörök felett veheti 

át az irányítást. A járásközpontok fennhatósága alá kerülhetnek a földhivatalok, 

ezáltal sok új munkahely teremtődhet a helyi lakosság számára. Továbbá a város 

vezetésének ösztönözni kellene a környező nagyobb városokban való 

munkavállalást, csökkentve így a munkanélküliség arányát (gondolunk itt Vácra és 

Budapestre) mindezt még kedvezőbb tömegközlekedési feltételekkel lehetne elérni. 

 

 Megfelelő információs csatorna kialakítása. A helyi lakosság számára tájékoztató 

jelleggel fontos lenne lakossági fórumokat összehívni ahol a település jelenlegi 

helyzetéről mindenki egy átlátható képet kapna. Az interjúalanyok említették, hogy a 

lakosok azért nem támogatnák egy esetleges cukorgyár felépítését, mert félnek a 

patkányok elszaporodásától. Hasonló jellegű problémák kiküszöbölhetőek lennének 

megfelelő információk tudatában.  

 

Hosszútávú (7-15 év) 

 Helyi gazdák ösztönzése. Fenti adatinkból is jól látszik, hogy a mezőgazdasággal 

foglalkozó vállalkozások száma igen alacsony. Ennek legfőbb oka, a Szobi Szörpgyár 

felszámolása. A termelők szinte egyáltalán nem foglalkoznak már bogyós gyümölcsök 

termesztésével, így magas a parlagon hagyott földek aránya. A bogyósok helyett az alma 

valamint a barack termelése lett számottevő mennyiségű. Fontos lenne a helyi gazdákat 

ösztönözni további termesztésre, Európai Uniós pályázat benyújtására, mely a kertészeti 

ágazatot célozza meg. Ezzel ismételten csökkenne a munkanélküliség aránya, valamint 

további ipari vállalkozás indulhatna be. 

 

 Ipari park létrahozásának megfontolása. Szob település északi határában ipari parkot 

lehetne kialakítani, ami a helyi vállalkozók termékeinek feldolgozására alapozna. Itt 

folytatódna gyümölcsök válogatása szelektálása majd további feldolgozása és palackozása a 

megszűnt szörpgyár épületében. Mivel a munkanélküliség leginkább az 50 év feletti 

korosztályt érinti számukra ez ideális munkalehetőség lenne. Helyben tartja a lakosságot és 

nem igényel nagy szakképzettséget. 

 

Fóliaházas zöldségtermesztés ösztönzése, és a piac megteremtése. A gyümölcstermesztés 

mellett a város természeti adottságaiból fakadóan lehetséges lenne fóliasátrak telepítése 

melyben zöldségtermesztést folytathatnának a vállalkozók. A szlovák határtól pár 

kilométerre fekvő település esetlegesen exportálhatna mezőgazdasági alapanyagot illetve 

feldolgozott terméket. 

 

Összegészében elmondható, hogy az interjúalanyok az egyes mutatók tekintetében 

egyetértettek abban, melyiket sorolják erősségek, és melyiket a gyengeségek közé.  

Gazdasági szempontból a munkanélküliség kiemelkedően magas, ami a szörpgyár, a 

hajóállomás és a hátőrség megszűnésének köszönhető. A településen leginkább a mezőgazdaság 

kihasználása, és a Szobi szörpgyár újranyitása jelenthetne fellendülést. Ezzel szemben a turizmus 
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nem jelentős, a helyiek nem fektetnek rá túl nagy hangsúlyt. Ebből kifolyólag számottevő bevételük 

sem származik belőle.  

Szolgáltatások terén a település jól felszerelt mindennel, bár a csatornahálózat még nem 

épült ki teljesen. 

Társadalmi és szociális mutatók tekintetében a lakosság meg van elégedve, nem tartanak 

igényt pl. több gyógyszertárra vagy orvosra.  

Az infrastruktúra szempontjából is erősségeket mutat a település, kivéve a gyenge buszközlekedést, 

amelynek a személygépkocsik magas száma köszönhető. Ez fejlesztésre szorul, leginkább a 

buszjáratok sűrítése, és az iskolabusz visszaállítása az iskolások bejárásának megkönnyítése 

érdekében.  

Demográfia tekintetében a város népsűrűsége jónak mondható, mert az országos átlag felett 

van. A helyiek szerint ez annak köszönhető, hogy Budapesthez még viszonylag közel van, és sokan 

azért választják, mert nem olyan zsúfolt, mint a főváros. Ezzel szemben azonban a társadalomra az 

elöregedés jellemző a 61-x évesek számát tekintve, és az elvándorlás is jelentős. Ennek fő okozója a 

Szobi szörpgyár bezárása.  

A település fejlesztési stratégiája szerint rövidtávon leginkább a marketinget kellene 

fejleszteni. Emellett támogatni a turizmus fellendítését és a meglévő vagy új vállalkozásokat.  

Középtávon a 2013-ban esedékes közigazgatási átalakítással kapcsolatosan Szob pályázhat a 

járási központ státuszra. Ezzel az eddigi jogkörei megmaradhatnának a városnak, sőt újabbakat is 

szerezhetne. Így új munkalehetőségek is születnének.  

Szob hosszú távú céljai közt a szörpgyár újraindítása szerepel és az ehhez kapcsolódó 

mezőgazdasági termesztések, fejlesztések, munkák és a megtermelt gyümölcsök feldolgozása 

 

 

11.4. Szokolya 

 

11.6. táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 Gyógyszertárak száma 

 Családsegítő szervezetek száma 

 Szociális szervezetek száma 

 Népsűrűség  

 Regisztrált munkanélküliek 

száma 

 Foglalkoztatottak száma 

 Munkanélküliségi ráta 

 Közüzemi ivóvízvezeték 

hálózatba bekapcsolt lakások száma 

 ISDN vonalak száma 

 Postahivatalok száma  

 Személygépkocsik száma az év 

végén 

 Autóbuszok száma 

 Szálláshely 

 Vendéglátóhelyek száma 

 Idegenforgalmi adó 

 Turistaszállók férőhelyeinek száma 

 Helyi önkormányzati adó 

 Mezőgazdaság aránya 

 Vendégéjszakák száma 

Lehetőségek Veszélyek 

 Bölcsődébe beíratott gyermekek 

száma 

 Háziorvosok száma 

 Egyéni vállalkozások száma 

 Regisztrált vállalkozások száma 

 Működő vállalkozások 

 Benzinkutak 

 Állandó népesség 

 Kiadások összesen 
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 Közcsatorna-hálózatba kapcsolt 

lakások száma 
Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

A 11.6. táblázatban található SWOT interjú a település polgármesterével készült. Az 

alábbiakban ismertetésre kerül a településről alkotott véleménye. 

 A polgármester véleménye szerint, a regisztrált munkanélküliek száma az erősségek közé 

tartozik, mivel a lakók közül a legtöbben dolgoznak, ám nem mindenki van bejelentve.  

 

 Az egyéni vállalkozások számát a lehetőségek közé sorolta, elmondása szerint vannak még 

kiaknázatlan lehetőségek ám szükség lenne a felvevő piac kibővítésére. A szomszédos 

nagyvárosban működő piac odavonzza a Szokolyai őstermelőket. Szokolyán viszonylag sok 

vállalkozás található, emiatt egy erős adóerő-képességű település. 

 

 A helyi önkormányzati adót a gyengeségek közé sorolta, mivel az elmúlt időszakban 20%-

os emelésre kényszerültek. Ennek több oka is van. Mivel Szokolya nem hátrányos helyzetű 

település, kevés pályázatot nyer el. Így a kiesett pénzösszeg egy részét az adók révén 

kényszerülnek beszedni. 

 

 Az adóemelést a 2005-ben átadott vízközmű csatorna is magyarázza, melynek költségeit a 

helyi adóból fedezték. A gyengeségekhez tartoznak a kiadások mutatói is, melyet a 

működési kiadás (óvoda; iskola) illetve a felhalmozási kiadás (infrastruktúra, pályázati 

önrészek…stb.) alkotnak. A falu 31 millió forint működési hiánnyal rendelkezik. 

 

 A faluban nem található benzinkút, ám ennek ellenére ezt nem sorolhatjuk, a gyengeségek 

közé mivel 15 km-es körzetben van egy. 

 

  Interjúalanyunk a mezőgazdaság 18%-os arányát abszolút gyengeségnek ítélte meg, 

mivel a földeket leginkább csak kaszálják, és nem termelnek rajta. Mivel a támogatást 

mindkét esetben megkapják, a gazda nem motivált kellőképpen a növénytermesztésre. A 

polgármester véleménye szerint úgy kellene átalakítani a támogatási rendszert, hogy a 

termelőket ösztönözzék a haszonnövények termesztésére. 

 

 A foglalkoztatottak száma a polgármester szerint az erősségek közé tartozik, véleménye 

szerint nem gyenge a foglalkoztatottság, viszont a legtöbben minimálbérért dolgoznak. 

Szokolya nem túlképzett település. 

 

 A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások számát lehetőségként ítélte meg. A 

talajterhelési díj emelése miatt jelenleg is folyik a lakások rákötése a közcsatorna-hálózatra. 

 

 Az autóbuszok száma az erősségekhez sorolható, a polgármester tudomása szerint a lakók 

elégedettek a járatokkal. Itt említenénk meg a közlekedést időszakosan kiegészítő kisvasutat, 

mely különleges turisztikai látványosság. 

 

 A vendégéjszakákat is a gyengeségekhez sorolta, mivel Szokolyán komoly szintű a 

bakancsos turizmus ám véleménye szerint bőséggel volna mit fejleszteni. 

 

 A vendégéjszakák számának csökkenését okozta, hogy a turistaszállók többsége nem 

szedte be 350 Ft/fős idegenforgalmi adót (a vendégkönyvet ugyan vezették, de nem 

vallották be). Valamint az új törvényrendelet megalkotásának köszönhetően az 

adóellenőröknek is van joguk a számlavezetés ellenőrzésére, s ez sokakat elijesztett. 
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 A turistaszállók helyzete is a gyengeségek között kapott helyet.  

 

 Legjelentősebbnek a Kastélyhotel Kft. bizonyult: 40-50 főnek biztosított szállást, de 

sajnos a magas adó miatt nem tudták fenntartani, felújítani, pedig nagyon családias kis 

környezettel rendelkező szálláshely volt. 

 

 Kilenc vendéglátóhelyből 4 db kocsma van, mely kedvelt közösségi tere a település 

lakóinak. Szokolyán főleg a kisvállalkozások (Nagy ABC) látják el a lakosságot 

élelmiszerrel.  

 

 Sokan, akik rendelkeznek autóval, megtehetik, hogy a szomszédos nagyobb 

városokban lévő szupermarketekben vásárolnak (ahol bővebb kínálat is várja őket). Ez 

azonban nem lendíti meg a helyi boltok forgalmát, így gyengeségnek sorolta a polgármester. 

 

 A 2009-es évben még nem volt gyógyszertára a településnek, de mára már rendelkezik 1 

db gyógyszertárral (Gyöngypatika), mely régebben parasztházként funkcionált. 

Megkérdeztük, hogy lenne-e igény több gyógyszertárra, de a lakosok elégedettek a meglévő 

kínálatával. 

 

 A polgármester a lehetőségek csoportjába sorolta a nagyobb bölcsődei csoportok 

létrehozását, mely azonban a bölcsődék korszerűsítését, kibővítését jelentené. Jelenleg 14 

férőhely van, ezt a helyi és közeli települések gyerekei fel is töltötték.  A polgármester 

elmondása szerint pár éven belül mindenképp kell új bölcsődét létesíteni, de ez is pénz, 

támogatások kérdése. 

 

 Egy háziorvos rendel a településen. A lakók véleménye szerint a rendelési időket lehetne 

rugalmasabbá tenni, így ezt is a lehetőségek közé vette interjúalanyunk. 

 

 Szociális szervezetek terén erősségről beszélhetünk: Kispusztai Városi Önkormányzat 

Mosoly Gyermekjóléti Szolgálat, Szokolyai Baptista Szervezet, Katolikus Karitász, melyek 

helyi önszerveződő szinten is működnek (pénzadományt gyűjtenek). 

 

 Szokolya település mérete 5600 ha, melyből 3600, ha erdő és 600 ha pedig szántó 

terület.Az erdei rész kiválóan alkalmas a túrázóknak (Kék túra útvonal, Erdei kisvasút) így 

erősségként említhetjük meg. Ez a település rendelkezik a legnagyobb közigazgatási 

területtel (5754 ha), így népsűrűsége alacsonynak mondható, habár az elmúlt években 

növekedett (26 főről 30-ra) így ezt is az erősségek közé sorolhatjuk. 

 

 A lakosok közül 660 fő kiesik (előnyugdíjazottak, GYES-en lévők), valamint a többi 

lakos  nagy része is  alacsony képzettségű. 

 

 A polgármester elmondása szerint 15-23 gyermek születik évente a településen, de még 

így is elöregedő társadalmat mutat a statisztika Szokolyát illetően. Ezt a mutatót 

befolyásolja a Szokolyán található öregek otthona, mely kissé torzítja az arányt, számokat. 

 

  Elvándorlások, odavándorlások száma kiegyenlített, és ezzel a polgármester is 

egyetértett. 

 

 A település projektjei: A polgármestert megkérdeztük a Szokolyán folyamatban lévő 

projektekről is. Ilyen az IKSZ-tér létrehozása. Az Integrált közösségi és Szolgáltató tér, 

mely a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbig mindenkinek szolgáltatásokat kínál 
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(például: baba-mama klub, könyvtár, ifjúsági klub, családsegítő ifjúságvédelmi közösség, 

fitness – konditerem, posta). Tervezett projekt a Török-patak medencerendezési és árvízi 

tározó terve, melyre a vízjogi létesítési terv is elkészült már, egyedül a tőke hiányzik. A 

polgármester szerint a Szobi kistérséghez tartozó Szokolya természeti adottságainál fogva 

sokkal nagyobb lehetőségekkel rendelkezik, mint amennyit kihasznál. 

 

 Veszélyek közé a rossz gazdasági környezetet sorolta. 

 

 A település helyzetét – az országon belül – átlagosnak ítélte meg, szerinte megfelel az 

országos színvonalnak. Az infrastruktúra fejlett, erőssége az egyedi természeti környezet, ez 

egyben fejlődési és kitörési lehetőséget is kínál. Ahhoz viszont, hogy ezeket a település 

kellőképpen ki tudja használni, összefogásra és pénzre lenne szükség. 

 

11.7. táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 

 regisztrált munkanélküliek száma 

csökken 

 egyéni vállalkozások száma nő 

 közcsatorna-hálózatba bekapcsolt 

lakások száma viszonylag magas 

 ivóvízvezeték-hálózatba 

bekapcsolt lakások száma magas 

 postahivatal megléte 

 megfelelő személygépkocsi 

ellátottság  

 háziorvos megléte 

 szociális segélyszervezetek száma 

megfelelő 

 vándorlási egyenleg optimális 

 lovas turizmus kihasználtsága 

 sok turisztikai látványosság 

 erdőgazdaság jelenléte 

 

 regisztrált vállalkozások száma túl 

magas 

 működő vállalkozások száma túl 

alacsony 

 turizmus eddigi gyenge 

kihasználtsága 

 vendéglátóhelyek száma kevés és 

minőségük alacsony színvonalú 

 idegenforgalmi adóból származó 

bevétel alacsony 

 bölcsőde hiánya 

 buszközlekedés időszakos 

 pályázati lehetőségek alacsony 

kihasználtsága 

 foglalkoztatottak száma alacsony 

 fiatalkorúak száma alacsony (0-14) 

 benzinkút hiánya 

 ISDN vonalak száma alacsony 

Lehetőségek Veszélyek 

 mezőgazdaság fejlesztése 

 bogyós gyümölcstermesztés 

fellendítése 

 turizmus fejlesztése 

 turisztikai látványosságok 

kihasználása  

 

 elvándorlás növekedhet 

 munkanélküliek számának még 

nagyobb növekedése 

 vendégéjszakák száma alacsony 

 alacsony népsűrűség 

 kevés a fiatalok száma (0-14 évig) 

 öregedő népesség veszélye 
Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

A 11.7. táblázat a Vidékfejlesztési Egyesület munkatársával készült.  

 

Erősségek 

 Az interjú alany véleménye szerint Pócs város közelsége erősségekhez sorolható 

mivel, a falubeliek számára személygépkocsival könnyen elérhető, ezáltal a 

munkahelyre jutás nem jelent plusz megoldandó problémát. 
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 Az egyéni vállalkozások számát erősségnek ítélte meg, mivel az elmúlt évekre 

visszatekintve számuk egyre inkább növekszik. Az önkormányzati kiadások összege 

szintén pozitívumként említhető, mert véleménye szerint nem számít soknak egy 

ilyen méretű településhez képest. A településen szinte az összes lakás be van 

kapcsolva az ivóvízvezeték-hálózatba, és a közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya is nagyon magas. 

 

 A pályázatok kihasználása szintén pozitívumnak mondható, a polgármester 

elnökségi tag a Leader Egyesületnél, folyamatos kommunikáció és tájékoztatás 

jellemzi a kapcsolatukat. Az információk birtokában számos pályázat megvalósult, 

főleg sport és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatban. Legutóbb a sportpálya 

felújítására került sor. 

 

 Szokolyán egy postahivatal működik, amely teljesen elegendő egy ilyen kevés 

létszámmal rendelkező településen.   

 

 Személygépkocsi ellátottság megfelelő, szükséges a mindennapi élethez mivel az 

autóbusz közlekedés nehéz és hosszadalmas, a vonatozás pedig szinte 

kivitelezhetetlen, a vasútállomás elhanyagolt, periférián helyezkedik el így nehezen 

megközelíthető, naponta maximum 2-3 darab vonat halad át.  

 

 Erősségekhez sorolta, hogy a településen egy háziorvos praktizál, és ez elegendő is 

az ott élő lakosság ellátására. Pozitívum a Váci kórház közelsége, hiszen bármilyen 

komolyabb probléma vagy komplikáció felmerülése esetén 10 percen belül mentőt 

tudnak biztosítani az ott élők számára. 

 

 Szokolya település nem igényli, hogy több szociális segélyszervezet működjön a 

közigazgatási területén. Migráció szempontjából, az el- és odavándorlás egyenlő 

mérleget mutat. Lovas turizmus az egyedüli olyan erősség, amely a turizmust 

fellendíti, illetve teljes mértékben ki tudják használni.  

 

Gyengeségek 

 Interjúalanyunk szerint a regisztrált vállalkozások száma az utóbbi időben 

megnövekedett. Ezek közül előfordul az is, hogy csak bejelentve vannak 

Szokolyára, de a székhelyük teljesen más településen van. Mivel pályázat benyújtása 

során a vidéki települések előnyösebb helyzetben vannak az elbírálásnál. Így 

alapvetően a működő vállalkozások száma alacsony, ezért ezt a két mutatót a 

gyengeségek közé sorolta.  

 

 A faluban nem működik bölcsőde, ezért a kisgyermekes családok Kismarosra 

vihetik a gyermekeiket, de jellemzősen senki nem él ezzel a lehetőséggel. 

 

 Azt a tényt, hogy nem található benzinkút a településen, hiányként élik meg az ott 

lakók. A foglalkoztatottak száma alacsony, Szokolya és a környező településeken 

kevés a munkalehetőség. Az ISDN vonalak száma szintén kevés, így ez a mutató is a 

negatív adottságok táborát erősíti, kevés háztartásban van internet elérhetőség.  

 

 Vendéglátóhelyek számával és minőségével vannak problémák, és mivel nincs 

olyan vendéglátó egység a településen, ahol esetleg szállás céljából 

megszállhatnának a turisták, csekély az arra kirándulók száma a környéken, 
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maximum átutazás céljából keresik fel a települést. Az önkormányzat idegenforgalmi 

adóból származó bevétele kevés.  

 

 Turizmusról szintén gyengeségként nyilatkozott, a megfelelő tájékoztatás, 

promóciózás hiánya mellett kevés program és látnivaló van, ami a kirándulni 

vágyókat odavonzaná. Pár évvel ezelőtt a Kismarosi Málnafesztivál egy jó 

kezdeményezésnek indult, ám sajnos érdeklődök hiánya miatt 2-3 alkalom után nem 

rendezték meg újra 

 

Lehetőségek 

 Lehetőségként legfőképpen a mezőgazdaságot lehetne megemlíteni, ezen belül 

pedig a bogyós gyümölcsök termesztését, illetve felhasználását.  

 

 Az országszerte ismert „Pusztai-szörp” üzemét bezárták, pénzhiányra hivatkozva 

más tulajdonba került, az ott dolgozókat elbocsátották. Ennek következtében több 

száz ember maradt munkanélküli, és rengeteg parlagon lévő terület maradt.  

 

 Az egyéni vállalkozások külföldre adják el a megtermelt gyümölcsöket. 

 

  Lehetőség lehetne, ha az ott élő egyéni vállalkozók közül számos termelő 

összefogna, és külföldre importálás helyett közös célként pályázatokat készítenének 

az induló töke megszerzésére.  

 

 Ezzel elkezdődhetne a gyár felújítása, folyamatos fejlődés mellett beindulhatna a 

termelés, saját területeik összekapcsolásával feldolgozandó gyümölcsöt is tudnának 

biztosítani, így a munkaerő piacot is fellendítenék. 

 

Veszélyek 

 2009-ben Szokolyán egyetlen egy eltöltött vendégéjszaka sem volt. Ez annak is 

köszönhető, hogy a település széles körben nem ismert és nem is rendelkezik 

megfelelő speciális, turisztikai infrastruktúrával.  

 

 Ez azt jelenti, hogy hiányzik a megfelelő számú és minőségű szálláshely, ahol a 

vendégek megszállhatnának. 

 

  A település méretéhez képest, alacsony a népességszám, ezért a népsűrűség jóval 

az országos átlag alatt van.  

 

 Az idősekhez képest a fiatalok száma jóval kevesebb, ami gondot okoz az idősek 

későbbi eltartásában.  

 

 Nem egészséges a korösszetétel, félő hogy a község elöregedő társadalommal fog 

rendelkezni, ami a jövőben a falu kihalásához vezethet. 

 

Stratégia alkotás 

Rövidtávú (1-3 év) 

 Turisztikai adottságok kihasználása. Érdemes lenne a turisztikai adottságokat még 

jobban kihasználni, programokkal, rendezvényekkel csábítani a turistákat, ezzel 

megakadályozni a romló folyamatokat. A településen élők számára is jó ötlet lehet a 

rendezvények szervezése, így ugyanis nő a közösség összetartó ereje. A gyermekek 

számára lehetne kézműves, vagy egyéb táborokat szervezni.   
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 Kisvállalkozások támogatása. A kisvállalkozások helyzetének, ezek számának 

további emelkedése is jó lehet a településnek, ezeknek a vállalkozásoknak 

önkormányzati szinten lehetne segítséget nyújtani, vagy pályázati forrásokkal.  A 

kisebb beruházási igénnyel járó fejlesztéseket szintén el lehetne végezni így például 

az erdei kerékpárutak kialakítását, parlagon lévő területek bérbeadását. 

Vállalkozások működésének segítése, ezek összefogása. 

 

 Települések közötti összefogás kialakítás, erősítése a környéken. Számos 

lehetőséget és programot kínálhatna a település az odalátogatók számára, ha 

összefogna a környező településekkel. Nem csupán egy napos kirándulások 

célpontjává válna így a település, hanem a sok programra építve akár több napos 

rendezvények szervezése is lebonyolítása is lehetővé válna. 

 

Középtávú (3-7 év) 

 Falusi turizmus megszervezése, szálláshelyek kialakítása, és ehhez kapcsolódó 

turisztikai ágak (vadászat, horgászat) kialakítása, szervezése.  

 

 A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás fellendítése a térségben nagy szerepet kaphat. 

Kisebb gyümölcsültetvények telepítése jót tesz a foglalkoztatottságnak is.  

 

 Közlekedés fejlesztése. Busz és kisvasút járatok számának növelése, szezonalitás 

megszüntetése, téli programokkal. Infrastruktúra felújítás. 

 

Hosszútávú (7-15 év) 

 Mezőgazdaság fejlesztése a térségben. Parlagon lévő területek felhasználása. 

Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése.  

 

 Bölcsőde kialakítása, benzinkút nyitása.  Lakosság foglalkoztatása, helyben 

tartása, fiatalok tanulási lehetőségeinek biztosítása. 

 

 

A következtetéseket levonva azt gondoljuk, hogy rövid és hosszútávon a mezőgazdaság-

szántóföldi növénytermesztés és a bogyósgyümölcs termesztés- fellendülése és a turizmushoz 

kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés oldaná meg a település legégetőbb gondjait, így a népesség 

elöregedését, a munkahelyek és vállalkozások hiányát .A növekvő bevételek további fejlesztéseket 

tennének lehetővé, ugyanígy a növekvő fogyasztásból eredő bevételek helyben tartása is a 

fellendülés irányában tartaná a települést. Ehhez agilis emberek, megfelelő szabályozás és a 

meglévő lehetőségek maximális kihasználás szükséges, mert ezek együttes megléte vezethet csak 

tartós eredményekhez. 
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11.5. Letkés 

 

11.8. táblázat: SWOT analízis 

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  

 

Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012.  

 

 

A 11.8. táblázat kifejtése: 

 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 (db): 188 . Állandó népességből a 15-60 évesek száma (db): 

757.Állandó népességből a 60-x évesek száma (db): 211. 

 

 Vándorlási különbözet: Erősség, mert többen vándorolnak ide, mint el. Általában 

családok jönnek. (Állandó elvándorlások száma (fő): 8. Állandó odavándorlások 

száma (fő): 18)  

 

 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási 

támogatásban részesülők adatai nélkül) (fő): 2 – Erősség, mert kevés ez a mutató 

szám. 

 

 Gyógyszertárak száma (humán) [db]: 0 – Erősség, mert van fiókpatika, a szobi 

gyógyszertár működteti, tovább azért is erősség, mert régebben nem volt.  
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 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 bölcsődefelesleges 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 iskola orvosi 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.  

 

 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 – Egy posta található a településen, ezt nem a posta 

működteti, hanem egy vállalkozó (Posta Partner) tehát ez egy erősség.  

 

 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.  

 

 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 

kettő. 

 

 Idegen Forgalmi Adó: 0 – Nem szed a település idegenforgalmi adót, nem érné meg 

a településnek, ahhoz több vendégéjszaka kellene, jóval több. Gyengeség.  
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 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 

meglehetősen jó szám.  

 

 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 egyértelműen gyengeségként jelenik meg.  

 

11.9. táblázat: SWOT analízis a második interjú alapján 

Erősségek Gyengeségek 

 Korstruktúra  

 Vándorlási különbözet  

 Egy orvosra jutó lakosok száma  

 Közműolló  

 Személygépkocsik száma  

 Schengeni határ kihasználása  

 Mezőgazdasági termelés 

visszaállítása  

 A környező kedvező turisztikai 

adottságok kihasználása  

Lehetőségek Veszélyek 

 Turistaszálláshelyek száma  

 Vendéglátóhelyek száma  

 Mezőgazdasági vállalkozások száma  

 

 Európai Uniós források hiánya  

 Külső befektetők hiánya  

 Megszűnt feldolgozóipar  

 Önkormányzati források hiánya  

 
Forrás: saját szerkesztés kérdőív, interjú és TeIR adatok alapján, 2012 

 

A 11.9. táblázat a Lulu ABC tulajdonosával készült.  

 Település területe: 2455ha Erősség,  

 

 Állandó népesség száma: 1156 fő Erősség  
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 Népsűrűség: 47,0785 fő/km Erősség . Állandó népességből 0-14 évesek száma: 

188fő. Állandó népességből 15-60- évesek száma: 757 fő. Állandó népességből 60-x 

évesek száma: 211 Erősség. Állandó elvándorlások száma: 8 fő . Állandó 

odavándorlások száma: 18 fő Erősség  

 

 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma: 2 fő Erősség lenne, ha 

igaz lenne, de véleménye szerint sokkal többen élnek csak segélyből, mivel 

megítélése alapján sok a munkára alkalmatlan ember. 

 

 Gyógyszertárak száma: 0 db Semleges, mivel fiókgyógyszertárral meg van oldva, 

nincs rá szükség!  

 

 Családsegítő szolgálatok száma: 0 db Veszély, a Szobi Kistérségi Társulás keretein 

belül működik, de véleménye szerint rosszul, ezért szükség lenne sajátra.  

 

 Bölcsödébe beírt gyerekek száma: 0 Semleges, nincs rá igény, de ha van ilyen 

gyerek, a helyi óvoda ellátja a bölcsődei feladatokat. Lehetőség a családi napközi. 

 

 Háziorvosok száma: 1 fő Erősség, mert jól működik a háziorvosi szolgálat.  

 

 1 orvosra jutó lakosok száma: 1156 fő Erősség, még többet is el tudna látni.  

 

 Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma: 256 Erősség, hiszen valahol 

még csatorna sincs, ráadásul újabb bővítés várható.  

 

 Ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma: 416 Erősség, hisz majd mindenhova 

be van vezetve a víz. . 

  

 Szállított utasok száma: n.a Erősség-Lehetőség, csúcsidőben megfelelő, de 

napközben is kéne kisebb buszokkal.  

 

 ISDN vonalak száma: 10 Erősség, hisz ez az adat már nem hiteles, már rengeteg 

házba be van kötve az internet és a kábeltelevízió. Van a településnek saját 

csatornája, egyedül a mobil internet lefedettséggel van a gond.  

 

 Postahivatalok száma: 0 db Erősség, mivel működik posta a faluban, csak nem a 

Magyar Posta Zrt. működteti, hanem ki van adva alvállalkozónak. 

 

 Személygépkocsik száma az év végén: 332 Erősség, mivel ez azt jelenti, hogy 

minden harmadik emberre jut egy személyautó a községben, tehát jó az ellátottság.  

 

 Turistaszállások szállásférőhelyeinek száma: 0 Gyengeség, jó lenne létesíteni, hisz 

a közelben van Esztergom, Kemence és Zebegény, amik vonzzák a turistákat 

Letkésen olcsóbb, falusias környezetet kínálva lehetne szálláshelyet biztosítani 

nekik.  

 

 Vendégéjszakák száma kereskedelmi szálláshelyeken. 0 Gyengeség, mert nincs 

hol megszállni.  
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 Vendégéjszakák száma magán szálláshelyeken: 436 Gyengeség, lehetne jóval 

több, nincs hol megszállniuk, nincsenek programok. Javarészt csak a vadásztársaság 

vendégei jönnek, amikor kezdődik a szezon.  

 

 Vendéglátóhelyek száma: 3 Gyengeség, mivel csak két kocsma van meg egy 

étterem. Nincs rá pénz, se vendég. Jó lenne a turizmus fellendítésével több 

vendéglátóhely létesülne. Helyi szinten jó lenne egy internetkávézó a fiataloknak.  

 

 Idegenforgalmi Adó: 0 Ft Gyengeség, nincs mire kivetni ha lenne akkor se hozna 

érdemleges pénzt az önkormányzatnak.  

 

 Regisztrált munkanélküliek száma: 46 fő Gyengeség, az országos átlaghoz képest 

jó, viszont ezt a viszonylag alacsony értéket az új közmunka programnak 

köszönhetjük, ami javarészt érdemtelen munkákból áll. Akkor lenne erősség, ha a 

közmunkások hasznos tevékenységet folytatnának.  

 

 Üzemanyagtöltő állomások száma: 0 Semleges, hisz nincs rá igény. 8-10 km-re van 

töltőállomás.  

 

 Regisztrált működő vállalkozások: 33 Gyengeség, jó volna több helyben 

foglalkoztató vállalkozás, nem csak olyan ami idetelepült.  

 

 Mezőgazdasági típusú vállalkozások: 0 Lehetőség! Hisz minden adottság megvan 

a mezőgazdasági termelésre „a bogyósok hazája”. Ha lenne felvásárló akkor újra 

lehetne indítani a termesztést mely munkát és jövedelmet biztosítana sok embernek.  

 

 Szolgáltatás típusú vállalkozások: 2 Gyengeség, mivel ez kevés. Jó lenne ha több 

lenne (pl: műszerész, gépjavító). Azért nincsenek ilyen típusú vállalkozások, mert 

nem lehet ebből a tevékenységből megélni, nincs az embereknek pénzük.  

 

 Ipari vállalkozások: 7 Erősség, mivel ez egy ekkora településen jó szám. 

Bővíthetnék a termelést.  

 

 Önkormányzat adóbevételei: 8906000 Ft Gyengeség, mivel nincs elég forrása az 

önkormányzatnak, nem jut elegendő pénz az elvégzendő feladatokra.  

 

 Önkormányzat kiadásai: 507464000 Ft Gyengeség, évről-évre egyre kevesebbet 

tud költeni az önkormányzat, hisz kevesebb a forrás is. Az általános iskolát se tudják 

fenntartani, Szob üzemelteti.  

 

Stratégia alkotás 

Rövidtávú (1-3 év) 

 Bogyós-gyümölcsös telepítése: A település rövidtávú tervei között szerepelnie kell 

gyümölcsös telepítésének. Nagy kézimunka-igényű növényekre gondoljunk: pl. 

gurulós málna, ribizli. Ezek több célt szolgálhatnának: bevételt jelenthetnek a 

családoknak, munkalehetőséget a munkanélkülieknek, valamint perspektívát 

nyújthatnak a turizmus fellendítésében. A gyümölcsből készülhetnének helyi 

termékek: lekvár, szörp, pálinka, bor, amelyeket értékesíteni lehetne.  

 

 Életképes gazdaságok fejlesztése, illetve fejlődésének biztosítása Az 

agrártámogatások és vidékfejlesztési források koncentrált megfelelő megpályázása.  
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 Turizmus fejlesztése. A szomszédos községekkel összefogva, turisztikai 

programokat kell szervezni (kerékpáros, borturizmus, szabadidő elöltés programjai – 

horgászat, egyéb sport –, tájturizmus) Idegenforgalmi szállásférőhelyek bővítése. 

Vendéglátó egységek számának növelése, bővítése, színvonalának emelése. 

(Vadászprogramok szervezése. Vadászegyesületek programjainak lebonyolítása.)  

 

Középtávú (3-7 év) 

 Bogyósgyümölcs feldolgozás:  A térség adottságai kifejezetten jók a bogyós 

gyümölcsök termesztésére, a hagyománya is jelen van. A termelés megszűnt, legjobb 

esetben is minimálisra csökkent a legnagyobb feldolgozó a Szobi Szörpgyár 

bezárásának eredményeképpen. A rövidtávú célként megfogalmazott 

gyümölcstermesztés újraélesztésének jövedelmezősége érdekében egy helyi 

feldolgozó üzem létesítése. Ennek a beruházásnak célja az lenne, hogy a kistérség 

természeti adottságait kihasználva, megtartsa a kis-és nagytermelőket, biztosítva az 

állandó munkalehetőséget és bevételt számukra. Továbbá ez a tevékenység az amúgy 

igen alacsony áron eladható és nehezen tárolható gyümölcsöknek magas hozzáadott 

értéket biztosít, hisz a lekvár, a szörp, a bor és a pálinka hosszú ideig tárolható és 

jóval magasabb áron értékesíthető. A fenntarthatóság és folyamatos 

gyümölcsellátottság érdekében javasolnánk egy termelői és értékesítő szövetkezet, 

vagy egy klaszter létrehozását, mely összefogja mind a kis és nagy termelőket nem 

csak Marhahalmon, hanem kistérségi szinten is.  

 

 Több napos fesztivál: Az előbb említett termékeket a fesztivál keretében is 

népszerűsíthetnék. Itt minden korosztály megtalálhatná a számára tetsző programot: 

Az első napon hagyományőrző fellépők, környékbeli népdalkörök, illetve iskolások 

és óvodások lépnének fel. Ugráló várral, kézműves foglalkozással, és 

állatsimogatóval várnánk a legfiatalabbakat. A további napokban a fiatal és a 

középkorúak számára kedveznénk, könnyűzenei programokkal, sörsátorral, 

főzőversennyel.  

 

 

 Felnőtt oktatás, szaktanácsadói rendszer kialakítása: Olyan tanfolyamokat, 

kurzusokat indítanánk, ami a helyi emberek, gazdák ismereteit bővítené. 

Szakemberek, szaktanácsadók állnának segítségére azoknak, akik el szeretnének 

kezdeni gazdálkodni; illetve megoldást tudnának találni a meglévő problémákra.  

 

Hosszú távú (7-15 év) 

 Erdei iskola kialakítása a településen. Ennek keretében a következőket lehetne 

létesíteni: könnyű szerkezetes faházak, sportpálya. Célszerű lenne továbbá túrák 

szervezése a természet megismerése és megismertetése céljából. Az erdei iskolai 

szezonon kívül turista szálláshelyként üzemelne (programok, kedvezmények, 

ugyanúgy igénybe vehetőek lennének, mint az iskolák számára)  

 

 Vízi-csatorna hasznosítása: A csatorna természeti és esztétikai adottságait 

turisztikai hasznosítása. Szükséges: horgászhelyek kialakítása (bérelhető stégek, 

csónakok) Szezonális büfé, strandszakasz kialakítása, vízitúrák szervezése (kajak, 

kenu), kemping kialakítása. Lehetővé válna egy Letkés központú Ipoly kemping-és 

vízitúra hálózat létrehozása a folyóparti településekkel együttműködve (határon 

innen-és túl).  
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 Energianád termelése az Ipoly árterében és annak feldolgozása. Extenzíven 

termeszthető energianövény, mely jól telepíthető ártérre. Fűtési célra lehet 

felhasználni, így a település fűtési költsége csökkenthető lenne és a közmunka 

programban foglalkoztatottak számára is rendszeres teendőt nyújthatna. 

 

Összefoglalva a kutatás eredményeképp részletes képet kaptunk a község gyengeségeiről, 

erősségeiről, lehetőségeiről és veszélyeiről.  

Az adatok alapján a falu egyáltalán nincs rossz helyzetben. A térségi és az országos átlaghoz 

viszonyítva főleg nincs, ráadásul a Szobi kistérség nem esik a hátrányos helyzetű besorolásba sem. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség fejlesztésekre. Szerintünk remek adottságai 

vannak e településnek melyek egyáltalán nincsenek, vagy csak részben vannak kihasználva.  

Sajnos a rendszerváltás, a privatizáció és a gazdasági válság Letkés életében is nyomott 

hagyott. A tőkehiány, a mezőgazdasági termelés hanyatlása, a feldolgozóipar hiánya és a helyi 

adottságok kihasználatlansága miatt nem csoda, hogy a község gazdasága nem működik 

megfelelően.  

A kutatási eredményekre és a meglévő tapasztalatokra alapozva, arra a következtetésre 

juthatunk, hogy megfelelő tervezéssel jövedelmező és fenntartható beruházásokkal viszonylag rövid 

időn belül meg lehetne növelni Letkés település gazdasági potenciálját és saját jövedelem előállító 

képességét.  

Szerencsésnek mondható, hogy a megkérdezett helyi lakosok hajlanak az újítások felé, 

készek tenni a falu fejlesztéséért, mind ötleteikkel, mind konkrét tetteikkel.  

A stratégiai célkitűzéseinket a helyi lakosok, civil szervezetek, vállalkozók és az önkormányzat 

figyelmébe ajánljuk. Ezek a célok elérhetőek és megvalósításukból sokat profitálhatna a település.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrző kérdések: 

1. Az eredményes helyzetfeltáráshoz milyen módszereket alkalmazhat a tervező? 

2. Mennyi évet vesz igénybe a hosszú távú stratégia kialakítása és megvalósítása? 

3. Sorolja fel a stratégiaalkotás időtávjait! 

 

 

Kompetenciát fejlesztő kérdések: 

1) Hogyan valósítaná meg a települések helyzetfeltárását? 

2) Miben különböznek a stratégia alkotás során a rövid-, közép- és hosszú távú célok? 
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2. sz. melléklet 

Az ellenőrző kérdések válaszai 
 

1.Fejezet 

1. Sorolja fel miért fontosak a vidéki területek Heilig szerint? 

 Az élelmiszerellátás minősége és megbízhatósága a vidéki környezet és a 

mezőgazdasági szektor állapotától függ. 

 A városi területekhez viszonyítva, a vidéki területek alapvető természeti 

erőforrásokkal rendelkeznek. 

 A vidéki területek a rekreációs tevékenységek színterei és 

 Itt találhatók a biodiverzitás tartalékai. 

 Sok helyen népszerű az agglomerációba történő település, ami új megközelítést jelent 

mind a regionális, mind az infrastrukturális tervezésben. 

2. Sorolja fel a vidékfejlesztésre ható tényezőket! 

Emberi tényező, Gazdasági dimenzió, Környezet és erőforrások, Politikai dimenzió, 

Tudomány és technológia 

3. Fogalmazza meg egy mondatban mi a vidékfejlesztés fő feladata! 

A vidékfejlesztés legfontosabb feladata a hátrányos helyzetű vidéki térségek fejlesztése 

és fejlődésre való képességének növelése, magában foglalja a helyi lakosságot, a vidéki 

életformát, a foglalkoztatási helyzetet, jövedelemszerkezetet, a lakhatási körülményeket, 

valamint a kulturális aspektusokat is. 

4. Mit jelent a területi tervezés? 

A területi tervezés a különböző területi szintekben kialakítandó területi fejlődés 

befolyásolásának eszköze, mely tudatos és többlépcsős, jól strukturált tervezési 

folyamatban testesül meg, a fejlesztés hatékonyságának és a célzott jólét, társadalmi 

megelégedés növelése érdekében. 

 

2.Fejezet 

1. Ön szerint igazak-e az alábbi mondatok? 

 A tervezés egy végleges cselekvési program kidolgozása. - Hamis 

 A stratégiaalkotás egyik lépése a térség adottságainak értékelése - Hamis 

2. Sorolja fel, mit kell megvizsgálni a térség adottságainak értékelése során! 

 Társadalmi környezet, humán erőforrások  

 Gazdasági bázis  

 Környezet adottságai  

 Infrastruktúra, a térség intézményi felszereltsége  

 Településhálózat, kohéziós kapcsolatok értékelése 

3. Fogalmazza meg a stratégia fogalmát! 

A stratégia nem más, mint a vállalkozások hosszú távú fennmaradásának cél- és 

eszközrendszere. 

4. Mivel egészítené ki az alábbi állítást? 

A területfejlesztés szereplőinek elvárásainak feltérképezése során elég csupán a 

térségben élők igényeinek feltérképezése. 

Nem elég, az odalátogatók elvárásai is fontosak 

 

3. Fejezet 

1. Sorolja fel az operatív programozás lépéseit! 

 Javaslatok a célokkal konform eszköz- és intézményrendszerre 

 Megvalósítás 

 Monitoring 
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2. Fogalmazza meg a projekt tulajdonságait, jellemzőit! 

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 

3. A monitoring folyamat kiépítését mire célszerű alapozni? 

A monitoring folyamat kiépítését a fejlesztési tervek, programok rendszerére célszerű 

alapozni 

 

4.  Fejezet  

1. Milyen két alapvető ismérve van a kérdőíves módszer hatékony, informatív 

alkalmazásának? 

Célorientáltság, megbízhatóság. 

2. Sorolja fel a kérdőívek csoportosítását a kitöltés módszerei alapján! 

 Önkitöltős kérdőívek 

 Postai úton kézbesített kérdőívek 

 Személyes adatgyűjtés 

 Kérdőívfelvétel kérdezőbiztossal 

 Kérdőívfelvétel telefonon 

 Online kérdőívfelvétel 

3. Mit értünk egyváltozós elemzés alatt? 

Egyváltozós elemzésnek azt nevezzük, amikor egyszerre csak azt vizsgáljuk, hogy 

miként oszlanak meg az esetek egyetlen változó szerint, például milyen a megoszlása a 

válaszadóknak a nemük szerint, vagy az iskolai végzettségük szerint. 

4. Mit értünk az interjúterv alatt? 

Az interjúterv egy olyan terv, amely meghatározza a beszélgetés időintervallumát, 

kijelöli a főbb érintendő témákat, továbbá tartalmazza azokat a kérdéseket,  amelyekre 

választ kívánunk kapni az interjú során. 

 

5. Fejezet 

 1. Soroljon fel a tervezésben alkalmazott csoportmódszereket! 

 CNB eljárás, brainstorming, fókuszcsoport 

 2. Hogyan kell célszerűen meghatározni a brainstorming idejét? 

A brainstorming időpontja ne essen egybe a cég vagy tervező szakemberek 

hagyományosan megszokott összejöveteleinek időpontjával, de munkaidőben, lehetőleg 

délelőtt kerüljön rá sor. 

 3. Milyen eszközigénye van a fókuszcsoportnak? 

 Detektívtükörrel vagy zárt láncú videóhálózattal ellátott, hang- és képrögzítésre 

alkalmas, világos és barátságos terem és egy körbeülhető asztal, székekkel. 

 

6. Fejezet 

 1. Fogalmazza meg a logikai keretmátrix definícióját! 

A logikai keretmátrix (más néven logframe) olyan elemzési folyamat, amely egy 

pillanat alatt átlátható, a projekt megértését, végrehajtását és értékelését egyaránt 

támogatja, egyúttal segíti a minél pontosabb, konkrétabb és reálisabb tervezést, melynek 

kulcsszerepet tulajdonítanak a vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek is. 
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 2. Mióta nőtt meg a jelentősége a logikai keretmátrixnak hazánkban a tervezés 

 folyamata során és miért? 

 2004 óta, hiszen minden Európai Uniós pályázatnak a mellékleteként szerepel.  

 3. Mit jelent a SMART indikátorok esetében a T betű? 

 T - időhöz kötött. 

 

7. Fejezet 

 1. Fogalmazza meg, milyen adatokat gyűjtenek a népszámláláson! 

 A népszámlálás a népesség nagyságára, eloszlására és szerkezetére vonatkozó 

legfontosabb adatforrásokat gyűjti. 

 2. Mi a TeIR adatbázis legfontosabb célja? 

 A rendszer célja az, hogy objektív, pontos és friss információkkal lássa el a 

területfejlesztési és rendezési tevékenységet ellátó szerveket, a folyamatokat segítő 

döntés előkészítő szerveket. 

 3. Sorolja fel a legfontosabb többváltozós statisztikai módszereket! 

 Faktor analízis, főkomponens analízis, diszkriminancia analízis, klaszteranalízis.  

 

8. Fejezet 

 1. Mit nevezünk euro-indikátoroknak? 

Az euro-indikátorok az EU-országok gazdasági teljesítményének, bizonyos kiemelten 

kezelt gazdasági-társadalmi jelenségének a bemutatására, illetve követésére standard 

mutatókat, mutatószámrendszereket, indikátorokat alkalmaz. 

 2. Mit jelenteken a SMART kritériumok az indikátorok esetében? 

 Specifikusak (Specific), mérhetőek (Measurable), elérhetőek (Achievable), 

reálisak és (Realistic), ún. idő alapúak legyenek (Time-based). 

 3. A hazai kistérségek besorolására alkalmazott komplex mutató milyen 

 mutatókategóriákból épül fel? 

Gazdasági mutatók, infrastrukturális mutatók,  társadalmi mutatók, szociális mutatók, 

foglalkoztatási mutatók. 

 

9. Fejezet 

1. Milyen részei vannak a SWOT analízisnek? 

Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, Veszélyek 

2. Milyen tényezőket vizsgál a PEST analízis? 

politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai 

3. Röviden fogalmazza meg mit tartalmaz a PEST/SWOT mátrix keretrendszere? 

A táblázatban a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai és környezeti dimenziók 

meghatározhatók, amely dimenzióknak vannak belső és külső adottságaik is. 

 

10. Fejezet 

1. Hol találhatunk statisztikai adatokat? 

A Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerben (TeIR) 

2. Zömében milyen demográfiai jellemzők érvényesülnek a településeken? 

Elöregedő társadalom, kevés munkalehetőség, alacsony foglalkoztatottság, stb 

3. Hogyan látja, milyen a munkahely lehetőség az egyes településeken? 

Jellemző az ingázás, helyben kevés a munkahely lehetőség 

 

11. Fejezet 

1. Az eredményes helyzetfeltáráshoz milyen módszereket alkalmazhat a tervező? 



156 

 

 Kérdőívezés 

 interjúzás 

 statisztikai adatok feldolgozása 

2. Mennyi évet vesz igénybe a hosszú távú stratégia kialakítása és megvalósítása? 

A hosszú távú stratégia 7-15 évet vesz igénybe. 

3. Sorolja fel a stratégiaalkotás időtávjait! 

 Rövidtávú (1-3 év) 

 Középtávú (3-7 év) 

 Hosszú távú (7-15 év) 

 


