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Bevezetés 

 

Meglehetősen komor képet festett az Európai Unióról Perry Anderson történész 

professzor a London Review of Books hasábjain megjelent provokatív és nagy visszhangot 

kiváltó cikkében (Anderson 2007), amelyben lényegében a történelmi útfüggőség uralma 

okán kevés reményt táplált a közép-európai térség felzárkózását illetően. Magyarország a 

többi visegrádi országgal együtt egy új piacgazdasági típust jelenít meg, az ún. „függő 

piacgazdaság” típusát (Nölke – Vliegenthart 2009), amely elsősorban a különféle 

multinacionális vállalatoktól való gazdasági függést jelenti. Ezen országok azonban 

hasonlóságuk ellenére lényeges különbségeket mutatnak regionális fejlesztési rendszerüket 

tekintve. Magyarország európai uniós csatlakozását követően az európai regionális és 

kohéziós politika gyakorlati alkalmazásával igyekezett az elmaradott térségeit felzárkóztatni, 

és ezzel egyidejűleg a versenyképes térségei fejlettségét tovább elősegíteni. Az uniós 

regionális politika hazai intézményrendszerének kialakítása során - a számos kötöttség 

ellenére - meglehetős szabadsággal járhattak el a mindenkori kormányok. Az uniós 

csatlakozásunkat megelőző időszakhoz képest igen sok forrás fordítódott fejlesztésekre, 

azonban ennek ellenére az országon belüli területi különbségek tovább fokozódtak, s a hazai 

régiók távolsága az uniós átlagtól nem csökkent. A területfejlesztési szakpolitika 

hatékonysága ez alapján nem tűnik megfelelőnek. 

Magyarország az Európai Unióhoz történt 2004. évi csatlakozása óta különösen - és 

azt megelőzően is a PHARE program keretében - haszonélvezője a kohéziós politika területi 

felzárkóztatást szolgáló fejlesztési forrásainak. A hazai területfejlesztési politika – immár az 

uniós forrásokkal kiegészülten – a kezdetek, azaz 1996 óta nagy hangsúlyt helyez a fejlettség 

térbeli különbségeinek a mérséklésére, a területi kiegyenlítésre. Ennek ellenére az ország 

fejlett és fejletlen területei között európai összehasonlításban is nagy különbségek alakultak ki 

(KSH 2013 és KSH 2012). A hazai területfejlesztési források tekintetében az Állami 

Számvevőszék 2011-ben közzétett jelentésében megállapította, hogy a „térségek 

felzárkóztatása érdekében meghozott központi és helyi döntések, a kialakított szabályozási és 

támogatási rendszer nem járult hozzá eredményesen a területfejlesztésről és területrendezésről 

szóló törvényben (Tftv.) és az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) 

meghatározott térségi felzárkóztatási célok megvalósításához….. összességében a 2004-2008 

között felhasznált, mintegy 2100 milliárd Ft támogatás ellenére növekedett az Európai 
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Unióhoz viszonyított lemaradásunk és az országon belüli területi fejlettségbeli különbségek 

is” (ÁSZ 2013). Ugyanezt állapította meg az ország területi folyamatainak alakulásáról 2012 

augusztusában készült Országgyűlési jelentés tervezete, majd az ennek nyomán a 2014. január 

3-án, az Országgyűlés által elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is. 

Horváth Gyula 2011-ben megjelent írásában (Horváth 2011) egyenesen azt állapítja meg, 

hogy: „a magyar területpolitika nemhogy európaizálódott volna, sokkal inkább a 

provincializmus béklyójába került”. Nagyon fontos tehát annak elemzése, hogy milyen okok 

húzódnak meg a területfejlesztési közpolitika eredménytelensége mögött, különösen annak 

fényében, hogy az Európai Unió új, 2014-2020 közötti kohéziós időszaka új kihívásokat és 

lehetőségeket teremt a hazai fejlesztéspolitika számára. A dolgozat ezen közpolitika 

eredményességének vizsgálatához kíván hozzájárulni. A hazai területi politika igen gyakori 

kormányzati és területi intézményrendszeri változások egész során ment keresztül (Rechnitzer 

– Smahó 2012; Rechnitzer 2012), és jelenleg ismételt át- és újjászervezés alatt áll.  

A területfejlesztés igen gyakran átszervezett kormányzati apparátusában 

munkálkodom 2002 óta, és ennek során a térségek fejlesztési eredményeit nyomon 

követhettem. A kormányzati területfejlesztési munkában való részvétel, és korábban a Magyar 

Teleház Szövetségnél a helyi fejlesztési projektek terén szerzett tapasztalatok alapján 

meggyőződésemmé vált, hogy csak az olyan fejlesztési segítségnyújtás hatékony és 

eredményeiben fenntartható, amely az adott térség belső erőforrásaira épít. Az a tapasztalat is 

adódott, hogy az ilyen külső segítségnyújtás első lépésének megválasztása az egyik 

legdöntőbb mozzanat a későbbi siker elérése szempontjából, amely siker sokszor 

„sérülékeny” is lehet (Németh, szerk. 2011). Ez alapján fordultam olyan fejlesztési 

közgazdaságtani elképzelések irányába, melyek a nemzetközi fejlesztési segítségnyújtásban 

szerzett tapasztalatokon alapulnak. A dolgozat azt is vizsgálja, hogy a hazai körülmények 

között, a területfejlesztési politikában alkalmazhatóak-e ezeken az elgondolásokon alapuló 

módszerek és elvek. 

Az elmúlt időszak hazai területfejlesztési politikájának relatív eredménytelensége 

indokolttá teszi azt is, hogy a fejlesztési közgazdaságtan olyan elméleteit is megvizsgáljam, 

amelyek a legutóbbi időkig nem tartoztak a regionális tudomány fő áramához. Kérdés, hogy 

ezek segítségével tudok-e más, az eddigiektől eltérő magyarázatot találni a magyarországi 

területi különbségek fokozódására. További kérdés, hogy lehetséges-e a területi leszakadás és 

fejlődés olyan sajátos okainak feltárása, mely új módon teszi elemezhetővé az egyes térségek 

sajátosságait. Az értekezés a területfejlesztés számára újszerű szempontok felvetésével e 
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közpolitikai terület hatékonyabbá tételéhez is hozzá kíván járulni. 

Először is azt kívánom megvizsgálni, hogy mi jellemezte-jellemzi a területfejlesztés 

hazai eszköz- és intézményrendszerét. Ezzel összefüggésben a másik három visegrádi ország 

tapasztalatait is szemügyre veszem, elsősorban a kohézió, a területi felzárkózás jellemző 

folyamatait és a területi fejlesztés intézményrendszereit vizsgálva. Úgy tűnik, hogy amíg 

Csehország elkerülte, Lengyelország pedig megakadályozta a területi különbségek további 

növekedését, addig Szlovákia és Magyarország esetében ezek fokozódtak. 

Érdekes lehet annak vizsgálata, hogy miben hasonlóak és miben térnek el egymástól a 

területfejlesztés és a regionális politika nemzeti intézményei ezekben az országokban. A hazai 

gazdaság fejlődését s a területi fejlesztés és annak intézményrendszerét szükséges 

megvizsgálni tágabb összefüggések között, hogy láthatóvá váljanak a korlátok és a valódi 

lehetőségek.  

A dolgozatban be kívánom mutatni, hogy a hazai önkormányzatiság 1990-ben 

kialakult rendszere annak minden változásával, a területfejlesztés intézményrendszerének 

gyakori módosulása és az uniós fejlesztési intézményrendszer sajátos kialakítása együttesen 

vezetett oda, hogy a térségi gazdaságfejlesztésben Magyarországon csak a megyei jogú 

városok játszottak és játszanak valódi szerepet. Ez indokolja alapvetően azt, hogy a dolgozat 

két megyei jogú város vizsgálatával keresi a térségi gazdasági fejlődés tényezőit és 

folyamatait. 

A hazai regionális tudomány már korábban is szorgalmazta a lokációk, a központok 

valós szerepének a területfejlesztési politikában való megfelelő megjelenítését (Faragó 2006). 

Az ezen elvi alapokon elindult korábbi ígéretes kezdeményezések szerteágazó, alapos elméleti 

és kutatásokkal alátámasztott munkálatai - mint amilyen az Országos Településhálózat 

Fejlesztési Koncepció újbóli megfogalmazása volt -, megálltak. Az időközben a területi és 

országos intézményrendszerben történt radikális változások – a regionális fejlesztésről a 

megyei területfejlesztésre való átállás – és az új kohéziós időszakra való felkészülés jegyében 

megindult fejlesztési tervezés nem feltétlenül követi az uniós kohéziós politikában 

bekövetkezett koncepcionális változásokat, mely politika éppenséggel az urbánus központok 

szerepét az eddigieknél jobban elismeri. 

Az Európai Unió 2014-2020 közötti kohéziós politikáját megalapozó dokumentumok 

új elemként a hely, a lokáció fontosságát helyezik előtérbe (Barca 2009). Ezen elképzelések a 

területi tőke koncepcióján alapulnak elsősorban, mely elgondolás álláspontom szerint az 

intézmények sajátos térségi konstellációjaként értelmezhető. Az értekezés az olyan újabb 
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közgazdasági, gazdaságszociológiai elgondolásokat kívánja elemezni, amelyek közül 

némelyik alapjául szolgált az új uniós kohéziós politika kialakításához. Ezek az elméletek a 

helyi és térségi gazdaságfejlesztés folyamatát elindítani és fenntartani képes – alapvetően 

belső, endogén – tényezőket kísérlik meg azonosítani. Az a probléma áll a dolgozat 

elemzésének fókuszában, hogy mik lehetnek egy olyan országos, valamint helyi és térségi 

fejlesztéspolitika lehetséges elvei és elemei, amely a belső erőforrásokon alapulva azokat 

mozgósítani képes.  

Az utóbbi időben került az érdeklődés és a szakmai viták látókörébe a területi tőke 

elmélete és olyan más elgondolások is, amelyek a gazdaságfejlesztés külső segítésének 

gyakorlati tapasztalataiból építkezve alakultak ki. Mindkét irányzatban közös, hogy a 

gazdaságfejlesztést az adott térségek esetében endogén módon, azaz azok belső tényezőire 

alapozva tartják lehetségesnek. A dolgozatban a területi tőke koncepcióját elsősorban az új 

intézményi közgazdaságtan elméleti keretei között kívánom elemezni, tekintettel arra, hogy a 

területi tőke kulcsfontosságú elemei lényegében a neo-institucionalista közgazdaságtan 

formális és informális intézményeivel azonosíthatóak. Az intézmények gazdaságfejlesztésben 

betöltött szerepe a globalizáció intenzívebb kiteljesedésével egyre fontosabbá válik a 

versengő térségek számára. A hagyományos nemzetgazdasági keretek a különféle nemzetközi 

szerződési és szabad-kereskedelmi rendszerek következtében jócskán elveszítették 

jelentőségüket. A közgazdaságtanban a versenyképesség megítélése újabban alapvetően a 

térségi, mikró ökonómiai szintre koncentrál (Porter 1998; Lengyel 2003, 2010, és 2012), és 

olyan tényezőket tekint ebben meghatározónak, amelyek erősen kötődnek az adott régióhoz, 

térséghez, lokalitáshoz. Létezik az a meglehetősen megalapozottnak tűnő felfogás is, hogy az 

intézmények lényegében csak területileg, egy adott térségre - lokációra jellemzően 

megragadhatóak egyáltalán (Rodrígues-Posé, 2010). A 2014–2020 közötti uniós regionális és 

kohéziós politikát megalapozó Barca jelentés (Barca 2009) is igen komoly hangsúlyt helyez a 

fejlesztéspolitika hely-alapúságára (place based). A lokalitásnak ez a felértékelődött szerepe 

olyan tényezőkön alapul, melyeket korábban éppenséggel „puhának” tekintettek. A humán 

tőke és annak aspektusai, az adott térségre jellemző kapcsolati tőke, a bizalom szintje és a 

helyi közpolitika, melyek alapvetően meghatározzák a gazdaságfejlesztésben immáron 

kulcsfontosságúnak tekintett társadalmi tanulás képességét. Az ilyen módon felfogott - 

formális és informális - intézmények az adott térség alkalmazkodási-hatékonyságát döntően 

befolyásolják. 

Az új intézményi közgazdaságtan elgondolásai által a gazdasági fejlődés 
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kulcselemeinek tekintett, gazdaságon kívüli elemek arra mutatnak rá, hogy azok tágabb és 

általánosabb, morális-etikai, politika-filozófiai és politika-elméleti kereteken nyugszanak. 

Álláspontom szerint Amartya Sen munkássága tekinthető annak a legújabb összegzésnek, 

mely ezeket a filozófiai, politika-elméleti kereteket újszerűen, a fejlesztéspolitika 

szempontjából releváns módon összegzi. Munkái olyan általános – horizontális elveket 

fogalmaznak meg, amelyek mind a helyi és térségi, mind pedig annál magasabb (nemzeti – 

szupranacionális) szinteken alkalmazhatóak és - meggyőződésem szerint – alkalmazandóak. A 

„képességszemléletként” jellemzett nézeteknek a gazdaságfejlesztésben való 

alkalmazhatósága már a hazai szakirodalomban is felmerült (Bajmóczy 2012 és Lengyel 

2012). Ezen elvek segítségével a fejlesztési beavatkozások fókuszait és hangsúlyait lehet és 

kell újraértelmezni elsősorban a felzárkóztatás területén. A fejlődés és a fejlesztés céljainak, 

céljának a meghatározását nem lehet nélkülözni. A képességekre és lehetőségekre koncentráló 

fejlesztéspolitika lehetővé teszi, hogy fejlesztés alanyai helyett a fejlesztés résztvevőiről 

beszéljünk. 

Az új intézményi közgazdaságtani iskola szerint az alkalmazkodási (adaptív) 

hatékonyság kulcseleme a társadalmi tanulás. A társadalmi tanulás több újabb, a gazdasági 

fejlődést elindítására koncentráló, a fejlesztési közgazdaságtan Albert O. Hirschmanhoz 

köthető irányzatába sorolható szerzők gondolkodásának áll a középpontjában. Ezen 

elgondolások nem annyira magyarázni akarják a gazdasági fejlettséget vagy fejletlenséget, 

hanem arra kíváncsiak, hogy mi indítja, indíthatja be a gazdasági fejlődést – legjellemzőbb 

módon – lokális, térségi szinten. Igyekeznek a leírás helyett preskriptív módon azokat az 

intézkedéseket, intézményeket, és legfőképp azokat a folyamatokat megtalálni, amelyek a 

gazdasági fejlődést előmozdítani képesek, és amelyek legjobban a társadalmi tanulás 

fogalmával ragadhatóak meg.  

Mindezen elméleti megközelítések áttekintését és elemzésére támaszkodva alakítottam 

ki a két városra vonatkozó kutatás módszertanát. Itt elsősorban a területi tőke „puha” elemeire 

támaszkodva, a társadalmi tanulás helyi meglétét és jellemzőit kívántam feltárni, a formális és 

informális intézmények ebben betöltött szerepével együtt. A két város városhálózaton belüli 

szerepét, „forrásszerző-képességét” is bemutatom. A két város gazdasági fejlődésének 

elemzésén túl azt is bemutatom, hogy a területfejlesztés hazai intézményrendszere és eszközei 

– beleértve az uniós intézmény- és eszközrendszert is –, mennyiben voltak képesek 

hozzájárulni a települések fejlődéséhez. Végül pedig a fejlesztéspolitika számára releváns 

konklúziókat vonom le a helyi és térségi, illetve az országos intézmény- és eszközrendszer 
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tekintetében, a két szint lehetséges viszonyára rövid illetve hosszabb távon.  

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Ezúton mondok köszönetet a témám alakításában és kidolgozásában nyújtott segítségéért 

jelenlegi és korábbi témavezetőmnek, Somlyódyné Dr. Pfeil Editnek és Prof. Dr. Rechnitzer 

Jánosnak. Külön köszönöm türelmüket, építő kritikáikat és támogatásukat. Köztisztviselőként, 

a területfejlesztési szakterületen dolgozóként, és különösen a településhálózat fejlesztési 

koncepció kidolgozásának koordinációjában való részvételem révén az a szerencse ért, hogy a 

magyarországi regionális tudományi szakterület minden jelentősebb műhelyével és annak 

meghatározó vezetőivel lényegében munkakapcsolatba kerülhettem. Ez komoly 

inspirációként szolgált számomra, melyet ezúton is köszönök. Külön köszönettel tartozom 

természetesen családom támogatásáért, türelméért és persze ösztökéléséért is.  

 

 

1. A doktori kutatás célja, hipotézisei, felépítése és módszertana 

 

 

1.1 A tudományos probléma  

 

Magyarországon az európai uniós csatlakozás óta nőttek a területi egyenlőtlenségek, 

amint ezt a 2012-ben elkészült, legutóbbi területi folyamatokról szóló Országgyűlési jelentés 

tervezete világosan mutatja
1
. Történt ez annak ellenére, hogy az ország számára a 

rendszerváltás óta soha nem látott fejlesztési források, és közte kifejezetten regionális 

fejlesztési források álltak és állnak rendelkezésére.  

A területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszere kevéssé tudta mérsékelni a 

                                                 
1
 A területi folyamatok alakulásáról szóló Országgyűlési beszámoló tervezet 2010-ben készült első változatát a 

VÁTI Nonprofit Kft. készítette, majd ezt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal kiegészítette 2012 során. A 

Kormány számára az előterjesztés 2012 augusztusára készült el, azonban azt nem nyújtotta be az 

Országgyűlésnek. 
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fejlett s fejletlen térségek közti különbségeket. Az e szakpolitikát megalapozó elvek és célok 

helytállósága a konkrét területi-térségi környezettől függően eltérő képet mutat. Sok esetben a 

konvencionálistól eltérő, rendszerint nem stratégiai szintű helyi megoldási elemek tekinthetők 

inkább a sikerfaktornak. Ugyanakkor minden központi segítség és beavatkozás ellenére a 

gazdaságilag elmaradott területek nem képesek helyzetük érdemi javítására. Ez alapján e 

közpolitika hatásossága és hasznossága megkérdőjelezhető.  

Indokolt tehát először is megvizsgálni azt, hogy milyen rendszerszintű vagy egyedi 

sajátosságok játszanak szerepet a területfejlesztési közpolitika „hatástalanságában”.  

A területi tőke koncepciója újszerűsége ellenére már jelen van az Európai Unió 

kohéziós politikájának jövőjéről folytatott tudományos és közpolitikai vitákon. Ez az 

elgondolás figyelmet érdemlő, hiszen újszerű megközelítést jelent a területi versenyképesség 

vizsgálatában, és annak kulcstényezői meghatározásában. Kérdés, hogy ha ebből a 

szempontból közelítünk térségekhez, vajon mennyire ad az ilyen elemzés új szempontokat a 

területfejlesztési politika számára. Véleményem szerint a területi tőke koncepciója 

mindazonáltal leginkább az intézményekre vonatkozó fejlesztési közgazdaságtani 

elképzelések egyik új megközelítése. Kérdés, hogy ez az elmélet ad-e a területfejlesztés és 

tágabban a fejlesztéspolitika számára alkalmazható megoldásokat. 

A fejlesztési közgazdaságtan újabb elméletei és az ezek által feltárt jó gyakorlatok 

elemzése új közpolitikai elvek és gyakorlatok kialakítását sugallják. Ezek alapján lehetséges-e 

a területfejlesztési közpolitika olyan új alapokra helyezése, ami képessé teszi, segíti a 

térségeket saját belső erőforrásaikon alapuló fejlődésre? Az egyes térségek mennyiben tehetők 

képessé az „önfelfedezésre”, azaz mennyire esetleges az a jelenség, amikor egy térség kiugró 

teljesítményt nyújtva valamilyen területen hirtelen jelentékeny gazdasági szereplővé válik, 

meghaladva korábbi fejlettségi szintjét? 

Célszerű annak a vizsgálata is, hogy a belső erőforrásokra koncentráló újabb elméleti 

megközelítések kínálnak-e a stratégia, az eszközrendszer és a beavatkozások területén olyan 

megoldásokat, amelyek révén javítható volna a területfejlesztési szakpolitika hatékonysága.  

Ezen elméleti megfontolások alapján elvégzett vizsgálatok eredményeképpen 

lehetséges-e azonosítani azokat az okokat (tényezőket és folyamatokat), melyek a sikeres 

gazdasági fejlődést és a sikertelen felzárkózást eredményezték.  
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1.2 A dolgozat témájának aktualitása 

 

A 2008-ban kezdődött pénzügyi gazdasági válság kapcsán az eleddig 

egyeduralkodónak tekintett neoliberális gazdasági nézetrendszert sokan alapjaiban 

kérdőjelezik meg. Ez a szkeptikus hozzáállás sokszor magát a piacgazdaságot, a liberális 

demokráciát és annak intézményeit is érinti. Ebben a közegben érdekes feladat a nem 

hagyományos elméletek vizsgálata, különösen, hogy az ezek által javasolt megoldások 

meglehetős alapos gyakorlati, gazdaság-szociológiai és fejlesztési tapasztalatok pillérein 

nyugszanak. E mikro-ökonómiai alapokról induló, és elsősorban az intézményeket 

kulcsfontosságúnak tekintő elképzelések fontos tanulságokkal szolgálhatnak az állami 

gazdaságfejlesztési politikák elvi alapjainak és gyakorlati intézményeinek újragondolásában.  

 

 

1.3 Az értekezés alapvető célja 

 

Az értekezés egyfelől a gazdasági fejődés-elméletek neo-institucionalista irányzatának 

újonnan megjelenő elgondolásait, és ezzel összefüggésben a területi tőke koncepcióját kívánja 

megvizsgálni; másfelől pedig azokat a gazdaság-szociológiai és gyakorlati tapasztalatokra 

alapuló elgondolásokat, amelyek lehetségesnek tartanak egy másfajta, sajátos fejlesztési 

segítségnyújtási logikát és módszert. Az értekezés alapvető kérdése, hogy az elemzett 

elméletek alapján lehetséges-e a jellemzően helyi és térségi gazdaságfejlesztési politika 

újszerű alapelveit és modelljét megfogalmazni.  

(1) A neo-institucionalista elmélet formális és informális intézményekre, a domináns és 

másodlagos gyakorlatokra vonatkozó nézetei alapján értelmezhetővé válik-e az 

egyes gazdaságoknak és térségeknek a mai gazdasági viszonyok között 

kulcsfontosságú alkalmazkodási (adaptív) hatékonysága?  

(2) A területi tőke koncepciója – a gazdasági fejlődés kínálati oldalának újfajta 

megközelítése – mennyiben tekinthető az adaptív hatékonyság területi 

megközelítésének?  

(3) A gazdasági és társadalmi értelemben sikertelennek tekintett Salgótarján esetében mi 

magyarázza inkább a negatív folyamatokat: az intézmények vagy a területi tőke? 

(4) A sikeres gazdasági átmenetet felmutató Győr esetében tetten érhetőek-e és 
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érvényesültek-e a fentebb (1) említett sajátos gazdaságfejlesztési politikai alapelvek 

és modell, illetve a területi tőke aspektusai voltak-e inkább meghatározók? 

 

 

1.4 A disszertáció módszertana 

 

Az értekezés keretében először is áttekintem az ország rendszerváltás utáni gazdasági 

fejlődését és területfejlesztési intézményrendszerét meghatározó folyamatokat feldolgozó, 

annak kereteit az európai összefüggésekben meghatározó főbb tényezőit leíró hazai és 

nemzetközi írásokat. Ennek célja az, hogy egy értelmezési keretrendszerben el tudjam 

helyezni elsősorban azokat a történéseket és folyamatokat, amelyek a hazai területi 

felzárkózást és a területfejlesztés intézményrendszerét meghatározták és meghatározzák. Itt 

elsősorban a többszintű kormányzás, és az europaizáció területén megjelent írásoknak a 

dolgozat témaköre szempontjából legfontosabb megállapításait foglalom majd össze. A 

magyar területfejlesztés (hazai forrásokat felhasználó) és a regionális fejlesztés (uniós 

forrásokat felhasználó) eszköz- és intézményrendszerének áttekintésére ezt követően térek rá, 

melynek során elsősorban a hazai közigazgatás- és regionális-tudomány elemző és értékelő 

írásait, az Állami Számvevőszék ide vonatkozó jelentéseit és tanulmányait tekintem végig. A 

hazai rendszer mellett a regionális fejlesztés intézményrendszerét megvizsgálom a másik 

három visegrádi ország (Csehország, Lengyelország és Szlovákia) vonatkozásában is, mely 

alapján össze kívánom azokat vetni a hazai intézményrendszerrel, számba venni az 

azonosságokat és a különbségeket. Igyekszem összefüggéseket találni az egyes országoknak 

az elmaradott területeik felzárkóztatásában, a területi különbségek mérséklésében elért 

eredményei és az ezt a célt szolgáló intézményrendszerek sajátosságai között. Külön 

fontosnak tartom az egyes országok regionális fejlesztése és önkormányzati rendszere közti 

kapcsolatok feltárását. Ennek az elemzésnek az eredményeképpen kívánom azt megállapítani, 

hogy Magyarországon és a többi visegrádi országban vajon ki tekinthető a térségi 

gazdaságfejlesztés kulcsszereplőjének. Az azonosságok és a különbözőségek összesítése 

révén kívánom megállapítani azt, hogy ilyen körülmények között milyen valós lehetőségek 

mutatkoztak hazánkban a területi felzárkózás előmozdítására, illetve bemutatni azt, hogy 

melyek a sikeres területi felzárkózás azon térségi és országos intézményi feltételei, melyek 

képesek a területi leszakadás mérséklésére.  
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Ezt követően térek rá azoknak az újabb elméleti megközelítéseknek az elemzésre, 

melyek a területi tőkét, az intézményeket, a fejlődés célját és a társadalmi tanulást tekintik a 

(térségi és helyi) gazdasági fejlődés kulcselemének, kulcselemeinek. A területi tőke 

koncepciójának ismertetésekor és elemzésekor elsősorban az azt megalapozó szerzők és a 

témakört feldolgozó hazai szakirodalmat tekintem át. Pusztán érintőlegesen foglalkozom majd 

a koncepció genealógiájával, inkább azokat a tényezőket járom jobban körül, melyek a 

területi tőke fogalmát relevánssá teszik a jelen körülményei között.  

Az új intézményi közgazdaságtani iskolának a gazdasági fejlődésről megfogalmazott 

tézisei áttekintése azért lényeges, mivel meggyőződésem szerint a területi tőke koncepciója 

alapvetően a gazdasági fejlődést a jelen körülményei között előmozdítani képes intézményi 

feltételeknek egy térségi fókuszú összegzésének tekinthető. A területi tőke koncepcióját ebből 

következően mindenképpen indokolt e tágabb elméleti keretek közé helyezni. Ezt követően 

kerül sor a gazdasági fejlődés és az intézmények közti összefüggések tárgyalására Daren 

Acemoglu, James A. Robinson, Douglass C. North manapság nagyhatású elgondolásai
2
 és az 

arra vonatkozó kritikák alapján. Ezen túl Elinor Ostrom közösségi döntéselmélet (public 

choice theory) felőli megközelítésének a dolgozat szempontjából azon releváns részeit 

tekintem át, amelyek a gazdasági fejlődést leginkább előmozdítani és (részben vagy egészben) 

meggátolni képes intézményrendszeri összefüggésekre vonatkoznak. Mindezek alapján 

összegzem majd az álláspontom szerint a gazdaságfejlesztés szempontjából azon legfontosabb 

elemeket, melyek a térségi és helyi gazdaságfejlesztés számára is relevánsak. A 

gazdaságfejlesztésben az intézményi megközelítés kínálta másfajta perspektíva gyakorlati 

alkalmazásának két kulcsmozzanatát kívánom a fejezetben bemutatni: az alkalmazkodási 

hatékonyságban a társadalmi tanulás kulcsszerepét és ezzel összefüggésben az állam 

lehetőségeit.  

Az intézményi megközelítés összegzése révén olyan további tágabb elméleti, 

politikafilozófiai megfontolások merülnek fel, amelyek a klasszikus közgazdaságtan –

általában ki nem mondott – előfeltevéseit alaposan megkérdőjelezik. Az emberek 

képességeire és lehetőségeire fókuszáló fejlődés fogalma teszi értelmezhetővé a társadalmi 

tanulás kulcsfontosságú szerepét. A Sen által a gazdasági fejlődés szempontjából fontosnak 

tartott elemek az emberekre nem mint a fejlődés alanyaira, hanem annak aktív ágenseiként 

tekint. Ez az átfogó elméleti keretrendszer teszi ugyanakkor lehetővé, hogy az elsősorban a 

                                                 
2  Acemoglu, D., Robinson A. J. (2012), A hatalom, a jólét és a szegénység eredete. Miért buknak el a 

nemzetek?; HVG kiadó Zrt 
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társadalmi tanulás folyamataira koncentráló gazdaságfejlesztési elgondolások minden 

lényeges elemét megfelelő helyükön tudjuk értelmezni.  

Az Albert O. Hirschman munkássága által inspirált újabb gazdaságfejlesztési 

elgondolások elemzésére kerül sor ezt követően a dolgozatban, elsősorban Ricardo Hausmann 

és Dani Rodrik, valamint Charles F. Sabel és David Ellerman munkáit elemzem. Nevezett 

szerzők olyan gazdaságfejlesztési elképzeléseket képviselnek, melyek elsősorban a belső 

erőforrások mozgósítását, az egyéni és társadalmi aktivitás elősegítését: a társadalmi tanulás 

folyamatát tekintik egy térség gazdasági fejlődésének kulcsmozzanatának.  

Az elméleti fejezet összefoglalásaképpen be kívánom mutatni azt a komplex 

összefüggésrendszert, amely szerintem a területi tőke koncepcióját, a különféle 

kulcsfontosságú mikro és makró szintű intézmények szerepét, a tágabb politika-filozófiai 

összefüggéseket, és a társadalmi tanulás (helyi/térségi) folyamatait összefűzi. 

Az elméletek áttekintését követően az elméleti fejezet összegzése alapján határozom 

meg és indokolom az alapvetően a területi tőke koncepciójára támaszkodó empirikus 

vizsgálat szempontrendszerét és módszerét. Ennek segítségével a kutatás eredményeire 

támaszkodva elemzem a két város, Győr és Salgótarján rendszerváltás utáni 

gazdaságfejlődését. A vizsgálat célja, hogy igazoljam vagy cáfoljam azt a hipotézist, miszerint 

a területi tőke a meghatározó tényező a két vizsgált város fejlődési pályája értelmezésében. A 

két városnak magyar településhálózatban betöltött szerepét és funkcióit is megvizsgálom, a 

területfejlesztési és az uniós fejlesztési forrásokat felhasználó helyi és térségi programok és 

projekteket is számba veszem az elemzés keretében. 

A vizsgálat keretében sor kerül a két település városfejlesztési dokumentumainak, az 

integrált városfejlesztési stratégiáknak és az adott kistérségi fejlesztési terveinek az 

elemzésére. Ezt követi a két város iparában és gazdaságfejlesztésének utóbbi két évtizedében 

meghatározó szerepet betöltő személyekkel folytatott interjúk elemzése. Ezek eredményei 

alapján vázolom fel az elméleti fejezet végén felállított elvi és gyakorlati tényezőkhöz képest 

a város helyi gazdaságfejlesztésben követett útját. Igyekszem ez alapján választ találni arra a 

kérdésre, hogy mennyiben tekinthető modellértékűnek, útfüggőnek vagy éppenséggel 

újszerűnek a két város gazdasági fejlődése által kirajzolt pálya és intézmények. 

A következő, fejezetben összegzem az elméletek alapján történt vizsgálatok 

tapasztalatait, eredményeit és ezeknek a hipotézisekhez való viszonyát.  
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1.5 A disszertáció hipotézisei  

 

 A neo-institucionalista közgazdaságtani elmélet formális és informális 

intézményekre vonatkozó elemzése és a gazdaság-szociológia domináns és 

szubdomináns gyakorlatokra vonatkozó elméletei alkalmazhatóak a térségek 

gazdasági fejlődésbeli különbségeinek magyarázatára. 

 

 Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a területi tőke 

különbségei magyarázzák.  

 

 Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a társadalmi tanulás 

megléte és intenzitása magyarázza. 

 

 

2. A területfejlesztés hazai rendszere – területi különbségek, nemzetközi kitekintés 

 

A 2012 augusztusában elkészült „Jelentés az ország területi folyamatainak 

alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének 

hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar 

településhálózat helyzetéről” szóló Kormány előterjesztés tervezete a területfejlesztési 

szakpolitika hatékonyságáról – többek között – a következő összegző megállapításokat teszi:  

„A Tftv-ben valamint az OTK-ban megfogalmazott célok kevéssé valósultak meg. A 

térségi versenyképesség nem nőtt. A területi felzárkózás nem következett be, sőt a területi 

különbségek növekedtek és nem sikerült az ország térségeit dinamizálni. A területfejlesztési 

intézményrendszert átfedések, párhuzamosságok és alacsony hatékonyság jellemezték. A 

területi tervezési rendszer nem újult meg, a visszacsatolás és az átláthatóság nem érvényesült. 

Hiányzott a területfejlesztési politika céljainak érvényesítéséhez szükséges kormányzati 

szándék.”
3
  

                                                 
3  Jelentés az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek 

érvényesítésének hatásairól, az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar 

településhálózat helyzetéről, A Kormány előterjesztése 2012. augusztus, pp. 6. 
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A KSH jelentése szerint: „területi bontásban 2011-ig állnak rendelkezésre a (folyó áras) GDP-

adatok. Ezek tanúsága szerint a rendszerváltás óta a regionális különbségek fokozódtak. Ez 

elsősorban Közép-Magyarország átlag feletti fejlődésének a következménye, amivel 

párhuzamosan a vidéki régiók pozíciója összességében romlott az országos átlaghoz 

viszonyítva. A központi régió előnye azonban 2010-től kissé mérséklődik. A vidéki térségek 

közül a fejlettebb Közép- és Nyugat-Dunántúl relatív helyzete mutat nagyobb változásokat, 

ami a nemzetközi konjunktúraciklusokhoz igazodó feldolgozóipar magas részarányából 

adódik. Pozíciójuk 2011-ben 8,5, illetve 11 százalékponttal kedvezőtlenebb volt a 2000. 

évinél. Hosszabb időtávon Dél- Dunántúl és Dél-Alföld pozíciója is nagyobb mértékben 

romlott, mint a fejlettségi sorrend végén álló Észak-Magyarországé és Észak-Alföldé. Így a 

vidéki régiók egy lakosra jutó GDP-je közötti különbségek csökkentek 2000–2011 között. 

2010 óta azonban ismét erősödni kezdtek a vidéki régiók között permanensen jelen lévő 

térségi különbségek.”
4
 A hazai régiók relatív fejlettségét (1. számú ábra) és fejlettségbeli 

különbségeit mutató adatok is (2. számú ábra) a területi felzárkóztatás kudarcát mutatják.  

1. számú ábra: a magyar régiók fejlettsége 
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Forrás: saját szerkesztés EuroStat
5
 adatok alapján 

 

 

 

                                                 
4 A gazdasági folyamatok regionális különbségei 2012; KSH -2013. december, pp. 5. 
5
 Country Fact Sheet: Magyrország (2014) Directorate-General Regional and Urban Policy Analysis Unit; 

European Comission, Bruxelles, June 2014. 
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2. számú ábra: Egy főre jutó GDP változása 2000 (1) és 2011 (12) évek között, 

vásárlóerő paritáson számítva (PPP) USA dollárban a magyar régiók esetében 

 

Forrás: saját szerkesztés az OECD
6
 statisztikai adatai alapján 

 

Ugyanezt a problémát fogalmazza meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ 2013) már 

idézett jelentése is, mely megállapítást a 3. sz. ábra illusztrál. 

3. számú ábra: 

 

Forrás: ÁSZ (2013) pp. 14. 

                                                 
6  http://www.oecd.org/regional/regional-policy/regions-at-a-glance.htm  

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/regions-at-a-glance.htm
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Nagyon fontos lenne látni azokat az okokat, amelyek ennek a közpolitikának 

lényegében véve hatástalanságát, nem kellő hatékonyságát okozták. Érdemes először is 

szemügyre venni a többi visegrádi ország által e területen követett gyakorlatokat és az ottani 

regionális fejlesztési politikák eredményességét összevetni. A hazai területfejlesztési 

közpolitika gyakorlatának a többi országétól alapvetően elütő mivolta világít leginkább rá 

arra, hogy az intézményfejlesztésnek az a szisztematikus mivolta, amelyet a másik három 

visegrádi ország, de főleg Csehország és Lengyelország követett, jobb eredményekre vezetett.  

 

 

2.1. A területfejlesztés központi igazgatása – Magyarországon, Lengyelországban, 

Csehországban és Szlovákiában 

 

A visegrádi államok 2004-ben történt uniós csatlakozását megelőzően és azt követően 

is került előtérbe a többszintű kormányzás kérdésköre. A csatlakozási folyamatban az Európai 

Bizottság a közös joganyag „regionális politika és a strukturális eszközök koordinációja” 

fejezetének átvétele kapcsán a tagállamokra erőteljes nyomást gyakorolt a területi 

önkormányzati rendszer kialakítása érdekében. Ezt az európai unió különféle csatlakozást 

megelőző mintaprogramokon keresztül is támogatta, mint amilyen a PHARE program is volt. 

Ez politikai ösztönzés különféle területi önkormányzati és ezzel összefüggésben különféle 

regionális fejlesztési rendszereket eredményezett (Bruszt 2007, Scherpereel 2007), melyek 

intézményrendszeri sajátosságai véleményem szerint fontos tényezők az egyes országok 

területi különbségeinek alakulásában. A többszintű kormányzás (Ágh 2011) képezte azt az 

elméleti és gyakorlati keretet, mely hivatkozási alapul szolgált a hatékony regionális politika 

megvalósításának tagállami rendszerei kialakítása érdekében tett ösztönző lépésekhez. A 

visegrádi országokon belüli területi különbségeknek a csatlakozást követő fokozódása 

egyfelől tényszerűen magyarázható a nagyvárosi térségek jelentős ütemű fejlődésével, amit 

arra az ötödik kohéziós jelentés is utal
7
, másfelől arra is mutathat, hogy az újonnan 

                                                 
7  Ötödik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Az Európai Unió kiadóhivatala 2010. 

Luxemburg, pp. 16. 
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csatlakozott tagállamok gazdasági felzárkózásuknak a Williamson-hipotézisnek (Gyuris 2011) 

megfelelően az első szakaszában tartanak jelenleg.  

Magyarországon a területfejlesztési központi irányítása olyan mérvű és gyakoriságú 

átalakítás sorozaton ment keresztül, ami egészen rendkívüli. A központi igazgatás először 

csak a négyévenkénti választásokat követően az aktuális kormányzati struktúrákhoz igazodva 

alakult át 1998-ban, amikor a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumtól átkerült 

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba. Ezt követően a 2002-es 

kormányváltás után a szakterület a Miniszterelnöki Hivatalba került át, majd rövidesen önálló 

Nemzeti Területfejlesztési Hivatalként, majd Magyar Terület- és Regionálisfejlesztési Hivatal 

és végül Országos Területfejlesztési Hivatalként működött. A hivatal a Miniszterelnöki 

Hivataltól tárca nélküli miniszter felügyelete alá került 2004-ben, majd a 2006-os 

választásokat követően megszűnt, és a feladatkör a korábbi Belügyminisztériumból a 

rendészeti szervezetek leválasztása és azoknak az igazságügyi tárcával történt 

összeolvasztását követően megalakult Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban 

működött tovább. Ez egészen 2008-ig tartott, amikor is a Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium szétválasztásával, a Nemzeti Fejlesztési- és Gazdasági Minisztériumhoz került 

át a területfejlesztési szakterület. A 2010-es választásokat követő kormányváltás után a 

szakterület immár három tárca: a Belügyminisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

a Nemzetgazdasági Minisztérium között oszlott meg. 2010-et követően a szakterületi 

feladatok elosztása lényegében folyamatosan zajlott, a hatásköröknek a Nemzeti fejlesztési 

Minisztériumtól a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz való áttelepítésével. A szakterületet ért 

átszervezések először négy éves ciklusa lecsökkent két évre, majd a legutolsó időkben már 

átlagosan kéthavonta jelent meg olyan Kormányhatározat, amely ezt a feladatkört így, vagy 

úgy érintette. Ez a folyamat korántsem kedvezett egy közpolitika megalapozásához szükséges 

szervezeti stabilitás kialakulásnak.  

Érdemes ugyanakkor szemügyre vennünk, hogy a többi visegrádi országban ehhez 

képest hogyan is alakult a területfejlesztés, vagy inkább regionális fejlesztési kormányzati 

szervezete. Lengyelországban a regionális fejlesztési minisztérium az ország Európai Unióba 

történt belépését követően 2005-ben alakult meg és működött változatlan formában 2013-ig, 

amikor is a közlekedési, építésügyi és tengerészeti tárcával összevonva infrastruktúráért és 
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fejlesztésért felelős minisztériumként működik tovább. A tárcát alakulása óta négy miniszter 

irányította, jelenlegi vezetője Elzbieta Bienkowska 2007-óta áll a minisztérium élén
8
.  

Csehországban a regionális fejlesztési minisztérium 1996-óta működik változatlan 

formában. Ez a tárca felelős a lakás- és építésügyért, a kisajátításokért, a közbeszerzésekért, a 

területrendezésért, a befektetési politikáért és a turizmusért
9
.  

Szlovákiában a regionális fejlesztési és építésügyi minisztérium 1999 óta működik. A 

tárcát időközben összevonták a közlekedési és hírközlési tárcával. A minisztérium felelős a 

regionális fejlesztésen túl, az építésügyért, a turizmusért, a telekommunikációért és a PPP 

(Public Private Partnership) projektekért is
10

. 

A hazai helyzettel összevetve tehát a többi visegrádi országban bámulatos stabilitásnak 

lehetünk a tanúi a regionális fejlesztések központi intézményei tekintetében. Ez a stabilitás 

annál is szembetűnőbb, hogy mind Lengyelország, mind Csehország és Szlovákia esetében a 

regionális fejlesztési tárcák a kohéziós politika legfőbb letéteményesei a kormányzaton belül. 

Szlovákiában sajátos módon a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca a regionális programok 

irányító hatósága. Egyedül Csehországban van kissé nagyobb szerepe az ágazatokért felelős 

tárcáknak az uniós programok lebonyolításában, azonban alapvetően ott is ez a minisztérium 

a fejlesztéspolitika centruma. Egészen egyszerűen nem összevethető a másik három visegrádi 

országnak regionális (területfejlesztési) politikában véghezvitt szisztematikus intézmény-

fejlesztése, építése és nem utolsó sorban stabilitása a hazai tapasztalatokkal e téren. A 

területfejlesztés, regionális fejlesztés területi intézményei, ha lehet, még inkább komoly 

kontrasztot mutatnak Magyarország és a másik három visegrádi ország között.  

 

 

2.2. A lengyel regionális fejlesztés rendszere 

 

Lengyelország esetében az 1999-es területi igazgatási és nem utolsó sorban 

önkormányzati reform (Mezei, Schmidt 2013 és OECD 2008) hármas területi felosztást hozott 

                                                 
8  http://www.mir.gov.pl/english/Strony/main_mrr_eng.aspx  

9  http://www.mmr.cz/en/Ministerstvo/Ministerstvo  

10  http://www.telecom.gov.sk/index/index.php  

http://www.mir.gov.pl/english/Strony/main_mrr_eng.aspx
http://www.mmr.cz/en/Ministerstvo/Ministerstvo
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php


24 

 

létre. NUTS II-es szinten találjuk a 16 vajdaságot, míg ez alatt a powiat (járás) és végül a 

legkisebb egység a gmina (község) található. A terület vagy regionális fejlesztés egyáltalán 

nem válik el az önkormányzati rendszertől. A vajdaságok önkormányzatai felelősek a 

regionális fejlesztésért, a tervek kidolgozásáért és végrehajtásáért. A vajdaságoknak saját 

regionális fejlesztési ügynökségeik vannak. A 2004-2006 közötti első kohéziós 

tervidőszakban, közvetlenül az uniós csatlakozást követően Lengyelországban egyetlen, a 

teljes országra vonatkozó regionális operatív programot valósítottak meg, azonban ezt a 

regionális fejlesztési minisztérium a vajdaságokkal együttműködve hajtotta végre, lényegében 

véve egyfajta kölcsönös tanulási folyamatként értelmezve azt. Ez alapozta meg és készítette 

elő a következő időszak decentralizált programvégrehajtását (Dabrowski 2007). A következő 

– most záruló – 2007-13 közötti programozási időszakban minden vajdaság önálló fejlesztési 

programot dolgozott ki és hajtott végre. A regionális programok az összes Lengyelország 

számára rendelkezésre álló uniós forrás mintegy 25%-át tették ki (Mezei, Schmidt 2013.). 

„Lengyelország az egyetlen a kelet-közép-európai országok közül, ahol a közigazgatási 

reform és a területfejlesztési intézményrendszer-építés párhuzamosan és koherens módon 

zajlott.
11

” Ezt a megállapítást talán azzal egészíthetném ki, hogy felhívom a figyelmet arra: az 

intézményépítés itt szisztematikusan és tervezetten zajlott, mely építkezés a kezdetektől 

tudatosan az érdemi (valós szubszidiaritás) decentralizációt célozta meg. A lengyel 

önkormányzati rendszer kialakítása egy igen hosszú ideig tartó, tudományos műhelyek 

bevonásával is megalapozott folyamat volt, mely már 1989-ben megkezdődött az 

önkormányzati reform kormánybiztosa, Jerzy Regulsky kinevezésével a Mazowiecki 

kormányban. Ezzel párhuzamosan jött létre a szenátus területi önkormányzati bizottsága is, 

amely szintén nagyon aktív szerepet játszott a lengyel önkormányzati rendszer alakításában 

(Kulesza 2002). A helyi önkormányzati rendszer viszonylag gyors létrehozatalát követően 

mintegy tíz éven keresztül folyt a szakmai és politikai vita a területi önkormányzati 

rendszerről. Ebben kulcsszerepe volt az 1997-ben elfogadott alkotmányt megelőző vitáknak. 

Az önkormányzatok, a decentralizáció iránt elkötelezett szakemberek és politikusok az 

alkotmány elfogadásakor a szubszidiaritás elvét a preambulumban, míg a decentralizáció és a 

köztestületekre vonatkozó szabályokat pedig a rendelkező részekben sikerült rögzítsék. Ezek 

a rendelkezések határozzák meg a lengyel önkormányzati rendszer kereteit. A vajdasági 

rendszert és benne a 16 vajdaságot csak 1999-ben sikerült elfogadnia a Szejmnek. Az 

                                                 
11  Mezei Cecília, Schmidt Andrea (2013), A lengyel regionális politika intézményei, Tér és Társadalom 27/3, 

pp. 123 



25 

 

eredetileg 12 vajdaságból végül a politikai alkudozások következtében 16 lett (Kulesza 2002), 

de a hosszas és alapos előkészítés azt eredményezte, hogy a területi önkormányzati rendszer 

tervezetten és szervezetten jött létre Lengyelországban. Két fontos tényt mindenképpen meg 

kell jegyezni a lengyel átalakulásról: az egyik, hogy nagyon hosszú és alapos társadalmi és 

politikai vitákat követően, lényegében konszenzussal fogadták el, a másik, hogy az átalakulás 

valódi decentralizációt eredményezett a szubszidiaritás elvének az érvényesülésével a 

pénzügyek területén is.  

A lengyel regionális politika eredményességét is érdemes megvizsgálni: vajon 

mennyiben sikerült az országban vitathatatlanul meglévő területi különbségeket mérsékelni az 

uniós csatlakozás óta? Az OECD 2010-es összehasonlító elemzése (OECD 2010) szerint 1995 

és 2009 között, az ország gazdasági felzárkózása és fejlődése mellett erősödtek a régiók közti 

különbségek, a keleti és a nyugati vajdaságok között, Varsó és a többi vajdaság közti 

különbség is hasonló módon nőtt, és ezen túl az régiókon belüli különbségek is nőttek. Ezzel 

együtt az országon belüli regionális különbségek kisebbek, mint Magyarországon az EuroStat 

(EuroStat, 2014) 2014-es gyorsjelentése szerint (az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson 

számítva a 2011-es adatok alapján). Vannak olyan vizsgálatok is, amelyek Lengyelország 

esetében a területi fejlettségbeli egyenlőtlenségek kiegyenlítődését jelzik (Götz 2010). 

Ugyanakkor a lengyel területfejlesztési minisztérium strukturális intézete által 2009-ben 

elvégzett komplex elemzés szerint (Regional Disparities in Poland, 2009) a 16 vajdaság két 

fő- és nyolc alcsoportba sorolható be a fejlettségbeli és fejlődésbeli tulajdonságai alapján (1. 

táblázat).  
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1. számú táblázat Lengyelország régióinak fejlettségbeli sajátosságai 

Varsó 1 polarizálódó fejlődés 

Növekedési pólusok 2 

Metropolisz alapú erős alcentrumokkal 3 

Szilézia összefüggő városcsoportja 4 

Mazóvia és Kelet-

Lengyelország 

kiemelkedő központjai 

5 

Közép- és Dél- Nyugat 

Lengyelország 

perifériái 7 

Észak- és Észak- 

Nyugat Lengyelország 

perifériái 8 

diffúz fejlődés 

Kelet- és Dél- Kelet 

Lengyelország 

perifériái 6 

Forrás: saját szerkesztés a Regional Disparities in Poland (2009) alapján 

 

A Lengyel régiók közül csak egyetlen olyat találunk, amely fejlettsége nem éri el az uniós 

átlag 50%-át (4. számú ábra). 

4. számú ábra: A lengyel régiók fejlettsége 
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Forrás: saját szerkesztés az EuroStat
12

 adatai alapján 

                                                 
12

 Country Fact Sheet: Polska (2014) Directorate-General Regional and Urban Policy Analysis Unit; European 
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A lengyel vajdaságok fejlődése azt mutatja (5. számú ábra), hogy a fővárost is magába foglaló 

régió és a többi régió közti különbséget leszámítva nem növekedett drámaian a régiók közötti 

gazdasági fejlettségbeli távolság (Pusztai 2010).  

 

5. számú ábra: Egy főre jutó GDP változása 2000 (1) és 2011 (12) évek között, 

vásárlóerő paritáson számítva (PPP) USA dollárban a lengyel régiók esetében 

 

Forrás: saját szerkesztés az OECD statisztikai adatai alapján 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Comission June 2014. 
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2.3. A cseh regionális fejlesztési rendszer  

 

A Cseh Köztársaságban Lengyelországhoz hasonlóan hosszas viták előzték meg az 

önkormányzati rendszer kialakítását és benne a területi önkormányzatok létrehozatalát (Baun, 

Marek, 2006, McMaster 2004. és Senka-Neuman, Neuman 2010.). Az országon belüli érdemi 

decentralizáció alakulására jelentékeny hatással volt az uniós csatlakozás folyamata, melynek 

során elvárásként fogalmazódott meg az önkormányzati rendszer létrehozása. Az Európai 

Bizottság komoly nyomást gyakorolt Csehországra a területi önkormányzati szint 

létrehozatala érdekében. A rendszerváltást követően az országban járási (kerületi) állami 

hivatalok NUTS IV-es szinten működtek, amelyek a belügyminisztériumhoz tartoztak, és 

amelyeken belül a különféle minisztériumok saját részlegeket működtettek (Suchácek 2005). 

A települési önkormányzatok hatáskörei lényegében megegyeznek a 2010 előtti 

magyarországi önkormányzati feladatokkal, azzal a kivétellel, hogy az egészségügyi ellátás 

nem jelenik meg helyi kompetenciaként. A „bársonyos forradalmat” megelőzően mintegy 

4200 önkormányzatból a korábban kényszerházasságban élő települések önállósodásával jött 

létre több mint 6000 önkormányzat a 1990-es évek elejére. A meglehetősen széttagolt 

rendszer komoly koordinációs problémákat okozott a központi kormányzat számára, amelyen 

egyfelől a kerületi hivatalok révén, másfelől pedig területi hivatalokkal igyekezett úrrá lenni 

ezen (Blazek 2002). Ez a széttagoltság ugyanakkor spontán válaszokat, megoldásokat is 

előhívott: olyan egyeztető fórumok alakultak, amelyek egy tágabb térség gazdasági 

problémáira próbáltak az érdekeltek részvételével válaszokat találni. Ilyen volt például az 

Ostrava-Kravina agglomeráció társadalmi-gazdasági tanácsa (Suchácek 2005), melyben az 

önkormányzatok mellett a szakszervezetek, a bankok, a vállalkozások, tudományos oktatási 

intézmények és a munkaügyi szervezetek képviselői vettek részt. A területi önkormányzati 

rendszer kialakítása Csehországban is elhúzódott egészen 2000-ig, amikor is a regionális 

önkormányzatokat létrehozó törvény hatályba lépett. Az új önkormányzati testületek és a 

régiók szerepe 2004-re megszilárdult politikailag, és identitás-képző szerepük is 

megnövekedett. A központi kormányzat a Klaus kormány idején komoly ellenállást fejtett ki a 

régiók ellenében, és egészen 2003-ig tartott, hogy a kerületi (járási) kormányhivatalokat 

felszámolták. Ezek helyén jöttek létre az önkormányzatok által létrehozott úgynevezett „kis 

kerületek”, melyek száma 205. Ezek lényegében a hazai körjegyzőségeknek megfelelő közös 

adminisztrációnak felelnek meg. Sok bizonytalanság övezte az önkormányzatok és benne a 

régiók finanszírozási rendszerét, mely 1990-1992, 1993-1995 és 1996-2000 között komoly 
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változásokon ment keresztül (Blazek 2002) és 2001-et követően ismét. A rendszer a helyi 

adóként kivetett ingatlanadónak, a személyi jövedelemadónak, az általános forgalmi adónak 

és a vállalkozások nyereségadójának megosztásán alapul. Egyedül a vállalkozások által 

fizetett személyi jövedelemadó 30%-a kerül vissza direkt módon az érintett önkormányzathoz, 

míg a többi adót lényegében komplex lakosságarányos számítási módon osztják vissza. Ennek 

a rendszernek részei a regionális önkormányzatok is. Összességében azt a megállapítást lehet 

megtenni, hogy a cseh önkormányzatok pénzügyi autonómiája kiszámítható módon valósul 

meg. Az országban 14 regionális önkormányzat jött létre, azonban ezek közül mindössze 

Morvaország-Szilézia és Közép-Csehország felel meg az európai NUTS II. szintnek. 

Mindegyik régió közvetlenül választott közgyűléssel rendelkezik, mely tagjai közül választja 

meg elnökét. A régiók hatáskörébe tartozik a regionális fejlesztésen túl a települések közti 

fejlesztési koordináció, a középfokú oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek, a 

tömegközlekedés és az úthálózat fenntartása. A kohéziós politika terén a cseh régiók már az 

uniós csatlakozás után készen álltak arra, hogy önállóan hajtsák végre a saját regionális 

operatív programjukat, azonban az Európai Bizottság a 2004–2006 közötti első – nem teljes – 

kohéziós időszakban a korábbi, erősen regionális preferenciái ellenére s a hatékonyabb 

végrehajtás érdekében egyetlen regionális programot javasolt az újonnan csatlakozott 

országoknak, így Csehországban is közös program valósult meg. Csehországban nyolc NUTS 

II-es szintű régió úgy jött létre, hogy a már említett két régión kívül két-két régió alkot egy 

kohéziós régiót. Csehországban Prágán kívül így hét régió keletkezett, melyek mindegyike 

saját operatív programmal rendelkezik, melynek mind a közreműködő szervezeti, mind pedig 

az irányító hatósági feladatait ellátják. Ennek érdekében a két területből létrejött kohéziós 

régiók létrehozták a tagjaikból álló regionális közgyűléseiket, és ezen kívül létrejöttek a 

regionális közgyűlések fejlesztési bizottságai, amelyekben a helyi önkormányzatok, a 

vállalkozások, a szakszervezetek és a civil szervezetek képviselői vesznek részt. Ennek a 

bizottságnak a feladata alapvetően a monitoring tevékenységek ellátása. A cseh regionális 

önkormányzatok komoly és növekvő szerepet játszanak a regionális fejlesztés területén 

megalakulásuk óta. Elfogadottságuk nőtt, és egyes felmérések szerint a csehek 85%-ának van 

regionális kötődése (Baun, Marek 2006.). Csehország esetében ismét csak annak lehetünk a 

tanúi, hogy a decentralizációs folyamatok hosszas előkészítés, komoly politikai és társadalmi 

vitákat követően értek be a kilencvenes évek legvégére. A területi önkormányzatok 

rendszerének bevezetését övező kezdeti politikai bizonytalanság eltűnt, és annak működési 

kereteit illetően politikai konszenzus van az országban. A regionális fejlesztés rendszere 
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(mind uniós, mind pedig a hazai forrásokból finanszírozott) a területi önkormányzati rendszer 

alapvető feladata, annak része. Az önkormányzati finanszírozási rendszer kiszámítható módon 

működik és megfelelő pénzügyi önállóságot biztosít.  

Az országon belüli területi különbségek Szlovákia után a második legnagyobbnak 

számítanak (6. számú ábra) a visegrádi országok közül, ez azonban elsősorban a főváros, 

Prága kiugró fejlettségi mutatóinak köszönhető (EuroStat 2014). Egyetlen cseh régió sincs az 

uniós fejlettségi átlag 50%-a alatt, a legfejletlenebb Észak-Nyugat az uniós átlag 63%-át éri el 

fejlettségben.  

6. számú ábra: A cseh régiók fejlettsége 
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Forrás: saját szerkesztés az EuroStat
13

 adatai alapján 

Ha Prága nélkül vizsgáljuk meg a cseh régiók fejlődési pályáját (7. számú ábra), akkor nem 

találunk leszakadó régiót, vagy régiókat, azok lényegében azonos ütemben fejlődtek.  
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 Country Fact Sheet: Ceska Republika (2014) Directorate-General Regional and Urban Policy Analysis Unit; 

European Comission June 2014. 
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7. számú ábra: Egy főre jutó GDP változása 2000 (1) és 2011 (12) évek között, 

vásárlóerő paritáson számítva (PPP) USA dollárban a cseh régiók esetében (Prága 

nélkül) 

 

Forrás: saját szerkesztés az OECD statisztikai adatai alapján 

 

 

2.4. A szlovák regionális fejlesztés rendszere 

 

Szlovákiában nyolc önkormányzati megye jött létre 2002-ben. Ott, Csehországgal 

ellentétben megmaradtak a járási államigazgatási hivatalok is. A nyolc megye hatáskörei 

jórészt hasonlítanak a cseh régiókéra, azzal a különbséggel, hogy az egészségügy területén 

korlátozottabb feladatkörrel rendelkeznek. Meg kell ugyanakkor jegyezni azt a tényt, hogy 

annak ellenére, hogy alapfeladataik közé tartozik a regionális fejlesztés, csak részben vesznek 

részt az uniós programok végrehajtásában. A 2007–13-as időszakban Szlovákiában négy 

regionális operatív program működik, amelyek irányító hatósága a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési tárca. A megyék csak mint közreműködő szervezetek vesznek részt a program 

lebonyolításában. Az országban 52 regionális fejlesztési ügynökség működik, amelyek közül 

néhányat a megyei önkormányzatok részben tulajdonolnak is. Ezekkel a szervezetekkel a 

regionális fejlesztési tárca közvetlenül szerződik, és amelyeknek alapvetően a 
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kedvezményezettek támogatása a feladatuk. A szlovák helyi fejlesztés rendszeréről az OECD 

LEED programja által készített elemzés (OECD-LEED 2012) javasolja, hogy ezt a fajta nem 

egyértelmű szervezeti rendszert hasznosabb lenne egyszerűsíteni, s nagyobb felelősséggel és 

feladatokkal ellátni a megyei közgyűléseket. Összességében egy nem teljes körűen véghezvitt 

decentralizációs folyamat eredményeképpen Szlovákiában nem jött létre a lengyel és a cseh 

területi önkormányzatok feladataihoz hasonló rendszer a regionális fejlesztésben. A területi 

önkormányzati rendszer kialakítása sem tekinthető teljesen konszenzusos megoldásnak, 

hiszen a nyolc megyés beosztás kifejezetten a kisebbségi magyarok ellenében szlovák 

nagykoalícióban jött létre, hogy ti. minden egyes megyében 20% alá kerüljön az ott élő 

magyarok aránya (Brusis 2003.). A megyék pénzügyi önállóságáról sem lehet érdemben 

beszélni, mivel minden pénz a központi kormányzattól érkezik, így kevéssé tud érvényesülni 

a szubszidiaritás elve. 

Szlovákiában a területi különbségek mértéke a legnagyobb a visegrádi országok közül 

a legnagyobb (8. számú ábra), itt is elsősorban a főváros kiugró fejlettsége miatt. A 

legfejletlenebb régió is eléri azonban az uniós átlag 50%-át (EuroStat 2014.). A régiók 

fejlettségi átlaga lényegében a lengyelországival azonos.  

8. számú ábra: a szlovák régiók fejlettsége 
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Forrás: saját szerkesztés az EuroStat
14

 adatai alapján 
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Pozsony nélkül tekintve, azt látjuk (9. számú ábra), hogy a három Szlovák NUTS II-es szintű 

régió közül Közép-Szlovákia és Nyugat-Szlovákia fejlődési dinamikája erősen divergál, míg 

Kelet-Szlovákia tartósan lemaradni látszik. A jelentős regionális különbségek ellenére 

ugyanakkor nem mondható jelentősnek a belső migráció a fejletlen térségekből a fejlettek 

irányába (Michalek, Podolák 2011). 

 

9. számú ábra: Egy főre jutó GDP változása 2000 (1) és 2011 (12) évek között, 

vásárlóerő paritáson számítva (PPP) USA dollárban a szlovák régiók esetében 

(Pozsony nélkül) 

 

Forrás: saját szerkesztés az OECD statisztikai adatai alapján 

 

 

2.5. A hazai regionális fejlesztés területi rendszere 

 

A hazai területfejlesztés, az uniós regionális fejlesztés és a területi önkormányzati 

rendszer lényegében véve egymástól először csak részben, majd végül teljes egészében 

elkülönülten működött. A kilencvenes évek közepén az uniós csatlakozás perspektívájában 

létrehozott területfejlesztési rendszer alapvetően azt célozta, hogy a majdani csatlakozást 

követően megnyíló regionális fejlesztési forrásokat egy, már alaposan felkészült és kialakult 
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intézményrendszer tudja fogadni és menedzselni. Ez a „pragmatikus politikai regionalizáció” 

(Faragó 2004) folyamata volt. A nagy lendülettel megindult hazai regionalizáció első 

időszakában 1996-tól 1999-ig kiépült a regionális fejlesztési tanácsok rendszere, azonban az 

eredetileg a megyei önkormányzatok választott tisztségviselői mellé a kormány képviselői is 

megjelentek tagként. A területi tervezés a kilencvenes években az uniós csatlakozás 

perspektívájában új lendületet kapott (Lados 2001). Egy folyamatosan módosuló rendszerről 

beszélhetünk, mind területi mind intézményi fókuszait illetően. A területfejlesztés változó 

„tereit” jól összefoglalja Szigeti Ernő írása (Szigeti 2013). A területfejlesztés hazai 

történetének átfogó és azt nemzetközi összefüggések közé helyező összegzését Rechnitzer 

János és Smahó Melinda 2011-ben megjelent munkájában
15

 találjuk. A dolgozat ezen 

fejezetében ezt az átfogó és részletes elemzést szeretném, más szempontok felvetésével 

kiegészíteni.  

A területfejlesztés rendszerváltástól induló történetét és „romlását” 2008-ban Zongor 

Gábor írta meg
16

. A Települési Önkormányzatok Szövetségének főtitkáraként, korábbi megyei 

közgyűlési elnökként, majd parlamenti képviselőként végig részese volt a területfejlesztési 

közpolitika napi alakításának és alakulásának, információi ebből következően alapvető 

fontosságúak. Zongor az intézményrendszer történetét több szakaszra osztja, melyből az első 

1990. szeptember 30. – 1996. június 4. közé esik. Azért lehet pontosan dátum szerint megadni 

az időszakokat, mert ezeken a napokon léptek hatályba a fontosabb törvénymódosítások. Az 

időszak kezdetét az önkormányzati törvény elfogadása jelzi, míg az egyes szakaszhatárokat a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény módosításai. Az első időszakban 

indul meg az önkormányzatok kistérségi társulásainak spontán szerveződése, de az 

önkormányzatok 1990-ben létrejött rendszerével egyúttal leértékelődött a tervezés és a térségi 

szemlélet is. A megyei tanácsok korábbi fejlesztési koordinációs, tervezési és fejlesztési 

forráselosztó (területfejlesztési) hatásköre lényegében megszűnt. Az önkormányzatok közti 

együttműködést és koordinációt semmi sem segítette, a létrejött társulások sok esetben a 

központi szerepkört betöltő város ellenében a kisebb települések szerveződéseként valósultak 

meg. Az 1994-es választásokat követően, a helyett, hogy a megyei önkormányzatok 

megkapták volna a területfejlesztési feladatokat, a partnerség biztosítására való hivatkozással 

                                                 
15  Rechnitzer János–Smahó Melinda (2011), Területi Politika, Akadémiai Kiadó, Budapest 

16  Zongor Gábor, Területfejlesztési anomáliák alulnézetből, in: A területfejlesztés útjai az Európai Unióban 

(Bódi Ferenc szerk.), MTA Politikai Tudományok Intézete, 2008, Budapest, pp. 255-267. 
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létrejöttek a megyei területfejlesztési tanácsok, megkerülve részben a megyét, a létező területi 

önkormányzatot. 

A következő korszak a 1996. június 4. – 1999. november 7 közötti időszak, mely 

nyitánya a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény elfogadása. 

A törvény korszakos jelentőségű, hiszen az első ilyen jogszabály volt a csatlakozásra készülő 

közép-európai államok esetében. A partnerség érvényesítése a tanács tagságában megvalósult, 

azonban már ekkor megjelenik a kormány képviselője tagként, igaz ekkor ezt a feladatot 

köztisztviselők és nem politikusok látták el. Az országos területfejlesztési központ 

régióigazgatói voltak ekkor a kormány képviselői. Az akkor hatályos törvényi szabályozás 

szerint:  

A megyei területfejlesztési tanács tagjai: a megyei közgyűlés elnöke, a megye 

területén lévő megyei jogú város(ok) polgármestere(i), a miniszter képviselője, a 

területi gazdasági kamarák képviselői, a megyében működő területfejlesztési 

önkormányzati társulások statisztikai vonzáskörzetenként egy-egy képviselője, a 

megyei munkaügyi tanács munkaadói és munkavállalói oldalának egy-egy 

képviselője. 

 

A soron következő periódus a területfejlesztés intézményrendszerében a 1999. 

november 7. – 2002. május 27-e közötti időszak. Ekkor ismét változik a területfejlesztési 

tanácsok összetétele: bekerül a megyében működő területfejlesztési önkormányzati társulások 

három képviselője, a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal vezetője, a területileg 

illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság képviselője. A miniszter kezdeményezésére a 

megyei területfejlesztési tanács a megye társadalmi, gazdasági sajátosságainak 

figyelembevételével a megyei területfejlesztési tanácsban tagként való részvételre más 

minisztert is felkérhet. 

 

A regionális fejlesztési tanácsban tagok: a tanács illetékességi területén működő 

megyei területfejlesztési tanácsok elnökei; a miniszter, a belügy-, a környezetvédelmi, 

a gazdasági, a közlekedési, hírközlési és vízügyi, a szociális és családügyi, az 

egészségügyi, az oktatási, az ifjúsági és sport-, valamint a pénzügyminiszter 

képviselője; az érintett területfejlesztési önkormányzati társulások megyénként egy-

egy képviselője;a tanács illetékességi területén működő megyei jogú városok 

polgármesterei; a területileg illetékes Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke. 
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A jogszabály módosulása következtében a tanácsokban visszaszorul a partnerség, 

kikerülnek a kamarák, a munkaadók és a munkavállalók képviselői a tagok köréből és 

erősödik a kormány és ezen keresztül az aktuális kormányzó pártok jelenléte. Például a 

miniszter képviselői a módosítást követően nem köztisztviselők, hanem a Kisgazdapárt 

megyei elnökei lettek, és a többi tárca képviselői is az adott tárcát uraló koalíciós pártból 

kerültek ki. A regionális fejlesztési tanácsok létrehozatala előírássá vált, a megyék szabad 

elhatározása helyett. A térségi fejlesztési tanácsok szerepe visszaszorul, lényegében csak a 

Balaton Fejlesztési Tanács marad jelentős szereplő. Új fejleményként 2000-ben megjelennek 

a kistérségi megbízottak:  

„…egy „elkötelezett” személy megbízást kapott a Miniszterelnöki Hivataltól, akinek feladata 

nem volt egyértelműen meghatározva, viszont a megbízottak túlnyomó többségének 

kormánypárti elkötelezettsége egyértelmű volt, miközben a szakmai feltételek megléte 

hiányzott. A kistérségi megbízottak nem tudtak integrálódni az önkormányzati társulások 

munkaszervezetébe, sőt sok helyen semmilyen együttműködés sem alakult ki a szereplők 

között.”
17

 

A 2002-ben hatalomra került új kormány pedig a választási programjában tett ígéretek 

ellenére nem „állította helyre” a partnerséget a regionális fejlesztési tanácsokban, azaz nem 

hívta vissza a kormányzati képviselőket, hanem egyszerűen a saját delegáltjaival cserélte fel a 

korábbi „kormánymegbízottakat”, immár nem a kormány, hanem a különféle szaktárcák 

megbízottaiként jellemzően a kormánypártok helyi erős embereit ültetve a tanácsokba. A 

Medgyessy kormány programjában felszámolni ígért kistérségi megbízotti hálózat 

fennmaradt, csak éppenséggel a korábbi Fideszes politikai káderek helyét szocialista, vagy 

szabad-demokrata kötődésű helyi szereplők vették át. A területfejlesztési törvény átfogó 

módosításának előkészítése is megkezdődött a 2002-es kormányváltást követően, mely 

munkában már jómagam is részt vehettem. A törvény szabályozási koncepciójában kifejezett 

célként szerepelt a kormányzati túlsúly visszaszorítása fejlesztési tanácsokban, a partnerség 

visszaállítása, és új elemként a kistérségnek, mint területfejlesztési színtérnek az 

intézményesítése. Nyitott kérdés volt a megye és a régió viszonya. A koncepcionális 

javaslatban a régió megerősítésén volt a fő hangsúly, a megye területfejlesztési szerepkörének 

csökkentése mellett. E mellet azonban a Belügyminisztérium is dolgozott az önkormányzati 

rendszer megújításának előkészítésén és – hasonlóan a területfejlesztési szakterülethez – 

                                                 
17  Zongor G. 2008, pp. 261. 
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szintén a kistérséget tekintette ebben kulcselemnek. Az IDEA program keretében komoly 

tudományos műhelyek részvételével folyt a közigazgatási és a területfejlesztési rendszer 

átalakításának előkészítése, azonban az itt végzett munka dacára, a megfogalmazott javaslatok 

kevéssé érvényesültek. Ezek a javaslatok jórészt regionális önkormányzati szint 

megteremtését, a kistérségi szint jelentőségének növelését és a partnerség erősítését 

fogalmazták meg. A már teljesen előkészített és egyezetett területfejlesztési törvényt módosító 

javaslatnak az Országgyűlés számára való benyújtása a kormány döntése alapján hónapokat 

késett, annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium elkészíthesse és benyújthassa saját az 

önkormányzati többcélú kistérségi társulásokról szóló javaslatát.  

A nagy lendülettel a kistérségi területi szint, mint területfejlesztési színtér kialakítására 

tett lépések ellenére az, mint önkormányzati, közszolgáltatás-szervezési szint valósult meg a 

többcélú önkormányzati társulások rendszere révén. A kormányzat ekkor két olyan területi 

szint erősítésébe fogott bele, melyek eredendően delegált, nem választott testületekkel bírtak, 

és igyekezett ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatok és a települések jelentőségét 

csökkenteni elsősorban a területi fejlesztések tekintetében. Központi szinten pedig elindult és 

a politikai ciklus közepére, az ország uniós csatlakozásának idejére már kezdett kiteljesedni a 

területfejlesztés és az uniós fejlesztési rendszer kormányzati szintű elkülönülése is. A 

területfejlesztési törvény végül elfogadott módosítása kényszerűen alkalmazkodott a 

Belügyminisztérium javaslata által életre hívott kistérségi többcélú társulásokhoz és ezen 

kívül a törvénymódosítást előkészítők egy másik fronton is komoly vereséget szenvedtek:  

„…az SZDSZ nem támogatta a kormányzati szereplők túlsúlyának megszüntetését. A 

szabaddemokraták felmérték, hogy a megyei önkormányzati, megyei jogú városi és kistérségi 

önkormányzati delegátusokból álló, új összetételű testületekben nem, vagy alig jutottak volna 

képviselethez, míg a kormányzati túlsúly fenntartásával a liberális vezetésű minisztériumok 

képviselete révén mindegyik tanácsban jelen lehettek.”
18

 

Hrubi László 2004-ben a következő megállapításokat teszi a területfejlesztés hazai 

rendszeréről: „…az EU csatlakozás időpontjában sincs a magyar társadalmi-gazdasági 

fejlettségnek megfelelő, az Európai Unió modelljéhez teljességgel illeszkedő decentralizált 

területfejlesztési rendszer és az érdekeket, illetőleg a racionalitást követve taglalt 

                                                 
18  Zongor G. 2008, pp. 262. 
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működőképes kompetencia megosztás
19

”. A 2004-es uniós csatlakozást követően 

megvalósított első regionális operatív program a többi csatlakozott országhoz hasonlóan egy 

programként működött, a regionális fejlesztési tanácsoknak a döntéshozatal folyamatába való 

bevonásával, de központi döntéshozatallal. A 2007 és 2013 közötti új, immáron teljes 

kohéziós időszak előkészítése során pedig kiteljesedett a területfejlesztés és az uniós 

regionális fejlesztések intézményi elkülönülése a központi kormányzat szintjén. A hazai 

fejlesztésrendszer ekkor teljes lendülettel a centralizált elkülönült típus irányába indult meg 

(Perger 2010.). Ez az intézményrendszer a régióból a regionális fejlesztési ügynökségeket, 

mint közreműködő szervezeteket használta fel, a regionális fejlesztési tanácsok konzultatív 

szerepe mellett. Formálisan ugyan hét külön regionális operatív programot fogadott el a 

kormány és az Európai Bizottság, azok azonban lényegében véve a legfőbb uniós fejlesztési 

szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elvárásait és akaratát tükrözték. Ahogyan azt 

találóan fogalmazta meg Perger Éva az uniós fejlesztési intézményrendszer az „alapok mellé 

épült ház” (Perger 2010, és 2010a). Az uniós intézményrendszer mellett működő 

területfejlesztési rendszer eközben a sorozatos fiskális megszorítások miatt lényegében véve 

megszűnt, amiről az Állami Számvevőszék egyik jelentésében így számol be
20

:  

„Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban (OFK) fejlesztéspolitikai alapelvként 

meghatározott szubszidiaritás, decentralizáció és regionalizmus érvényesülését az ellenőrzött 

időszakban nem támogatták megfelelően a kialakított szervezeti és szabályozási keretek, nem 

következett be a decentralizáció és a valódi regionalizmus. A területfejlesztési politika 

érvényesülésének alapvető pillérei közé sorolt regionális és kistérségi szintek 

fejlesztéspolitikái a végrehajtásban nem kaptak hangsúlyos szerepet. Az Országos 

Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) az intézmény- és eszközrendszer kijelölt fejlesztési 

irányai ellenére, nem következett be a regionális szint fejlesztéspolitikában betöltött 

szerepének bővítése, a kistérségi szint megerősítése. A szakmai tevékenység és a 

döntéshozatal centralizált maradt, nem történt meg a regionális szintű döntési kompetenciák 

bővítése.” A regionális fejlesztési tanácsok 2007–-2011 között csak mindössze 46,9 Mrd Ft 

hazai területfejlesztési forrásról dönthettek, míg 1252,3 Mrd Ft uniós fejlesztési forrással 

kapcsolatban pusztán véleményezési, javaslattételi jogosítvánnyal rendelkeztek.  

                                                 
19  Hrubi László (2004), A megyék gazdaságfejlesztési szerepe, in: Versenyképesség és igazgatás (Tanulmányok 

a regionális versenyképesség igazgatási feltételeiről), Szerk: Pálné Kovács Ilona, MTA Regionális Kutatások 

Központja, Pécs, 2004, pp. 166.  

20  Állami Számvevőszék: 13072 számú Jelentés a regionális és kistérségi fejlesztési tanácsok forráselosztási 

tevékenységének ellenőrzéséről, 2013. augusztus 
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A területfejlesztés rendszere mellett azt sem árt szemügyre vennünk, hogy a hazai 

önkormányzati rendszer alkalmas volt-e olyan fejlesztéspolitikai szerepkörre, amilyet a 

lengyel vagy a cseh területi önkormányzatok játszottak. A hazai önkormányzati rendszer 

átfogó értékelését adta Vígvári András, aki a rendszerváltás utáni folyamatokat 

„szubszidiaritás nélküli decentralizációként” jellemezte
21

. Álláspontja szerint az 

önkormányzati pénzügyi szabályozás elemei a születése pillanatától kezdve a „forráskivonást 

szolgáló fiskális recentralizáció eszközeivé váltak”. A megye korábbi valós redisztributív, az 

egyes tanácsok közötti újraelosztó, kiegyenlítő szerepe 1990-ben megszűnt, és funkciója 

kimerült a középfokú közszolgáltatási intézményhálózat fenntartásában. Ehhez nagyobb részt 

a központi költségvetés biztosított fedezetet, majd az egyetlen átengedett bevétel az illetékek 

központosítását követően már csak és kizárólag az állami juttatások és – ezek hiányában– 

bankhitelek maradtak. A települési szint vált meghatározóvá az önkormányzati rendszerben, 

és ezen a szinten azok az önkormányzatok, amelyek valós gazdasági erővel, azaz olyan 

forrásokkal rendelkeztek, amelyek részben vagy egészben függetlenek a központi 

költségvetéstől. Ez a forrás legjellemzőbben az iparűzési adó. A területi önkormányzat, a 

megye „nem rendelkezik helyi adókivetési joggal, területfejlesztéshez szükséges pénzügyi és 

hivatali eszközökkel. A térségi közfeladat ellátás vonatkozásában erős kötelezettségei vannak 

az ehhez szükséges szakmai és egyéb felhatalmazások és érdekérvényesítő képesség 

nélkül”
22

.  

A magyar önkormányzati rendszerben a megyei jogú városok váltak a legfontosabb 

fejlesztési szereplőkké (Hegedűs 2009.), amely települések komoly súllyal és 

érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek a fejlesztések és az országos közpolitikák 

alakításában is. Az iparűzési adó biztosította viszonylagos gazdasági autonómia és a megyei 

jogú státusból adódó közszolgáltatásokban betöltött szerep együttesen emelték a megyei jogú 

városok jelentőségét, lényegében a térségi növekedési pólus szerepkörét (Hegedűs 2009.) 

betöltve. A települések többsége, amelyek nem rendelkeztek ilyen erőforrásokkal, annak a 

központi költségvetési politikának estek egyre inkább áldozatául, amelyet az 1990-es évek 

elején a „pénz helyett szabadság”, majd egyre inkább a „pénz helyett szabályozás” 

jellemezett, ahol az egyre növekvő mértékben az önkormányzatokra hárított feladatok mellé 

az azok ellátásához szükséges források helyett azok ellátására vonatkozó ágazati 

                                                 
21  Vígvári András (2008), Szubszidiaritás nélküli decentralizáció, néhány adalék az önkormányzati rendszer 

Magyar modelljének korszerűsítéséhez, Tér és Társadalom XXII. évf. 2008, pp. 141-197 

22  Vígvári, pp 143. 
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részletszabályokat kaptak (Vígvári 2008.). Ugyanakkor egy a kétezres évek derekán 

lefolytatott kutatás eredményei szerint a városok menedzsmentje nem gondolkodik térségben, 

és kevéssé van tudatában a versenyképesség valódi tényezőivel, és az azokat erősíteni képes 

közpolitikák gyakorlatával (Hervainé 2008).  

A hazai regionális fejlesztési közpolitikában egymástól lényegében véve teljesen 

elkülönültté váltak az önkormányzatok, a területfejlesztés alapvetően hazai forrásokból 

működő intézményei és az uniós fejlesztési forrásokat adminisztráló intézmények. A területi 

kiegyenlítés eredménytelennek tekinthető a statisztikák alapján. Horváth Gyula megítélése 

szerint a „magyar területpolitika nemhogy fokozatosan európaizálódott volna, sokkal inkább a 

provincializmus béklyójába került. Ez az állapot reménytelenné teszi az ország 

térszerkezetének modernizációját… az erőforrások szétforgácsolódnak, a régiók, a megyék 

stratégiáit senki nem tekinti mértékadónak… alkalmi szövetségek, alkuk és egzisztenciális 

motívumok nyomán fejlesztési források kerülnek szétszórva a megyék különböző pontjaira. 

Nincs nyoma annak, hogy a területfejlesztési támogatások a gazdaságban új folyamatokat 

indítottak volna el.”
23

 Horváth Gyula ezekre a problémákra gyógyírként a szubszidiaritás és a 

decentralizáció elveinek gyakorlati érvényesítését javasolja, az intézményi kapacitás erősítése 

érdekében. Vígvári András ítélete szerint „az 1996 óta alkalmazott területfejlesztési politika 

nem volt képes még lassítani sem a területi egyenlőtlenségek növekedését.”
24

 A Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség által készített értékelési kézikönyv
25

 megállapítása szerint az uniós 

források felhasználása során: „a területi kohézió értelmezése és alkalmazása nem volt 

konzisztens sem a tervezésben, sem a végrehajtásban… Miközben hatásvizsgálati 

eredményeink a fejlesztési források felzárkóztató hatását mutatják három kulcsdimenzióban 

(foglalkoztatás, jövedelem, elvándorlás), úgy tűnik, hogy a fejlesztéspolitika a potenciális 

hatásoknál lényegesen kevesebbet tudott elérni a fejlesztések szinergiáinak hiánya, a 

fejlesztési igények és lehetőségek eltérései miatt. Megfontolandó az önkormányzatokat 

normatív finanszírozási rendszerben támogatni, aminek eredményeként a forrásszerzési 

versenyt forrás-felhasználási verseny válthatja fel. Az értékelés kvalitatív vizsgálatai során 

ennek legfontosabb okaiként a fejlesztéspolitikai források széttagoltságát, a fejlesztések 

összehangolásában érdekelt szereplők hiányában alkalmazott kooperációs ösztönzők rossz 

                                                 
23  Horváth Gyula (2011), Szempontok a magyar területfejlesztés megújításához az uniós változások tükrében, 

Falu – Város – Régió, 2011/2 pp. 45-52. 

24  Vígvári, pp. 164. 

25  Értékelési kézikönyv 2013, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, pp. 102-103 és 106. 
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hatékonyságát, a forrásokért való káros mennyiségi versenyt, valamint a fejlesztők és 

döntéshozók közötti információáramlás hiányosságait azonosította. ” 

Ennek a helyzetnek az oka az, hogy a látszat ellenére a megyei jogú városi kört és a 

jelentős iparűzési adóbevétellel rendelkező városok körét kivéve a hazai önkormányzati 

rendszerben a kezdetektől fogva korlátozottan és végül szinte egyáltalán nem érvényesült a 

pénzügyi autonómia és ebből következően a szubszidiaritás sem. Ugyanezt támasztja alá a 

KSH megyei jogú városokról szóló 2013 júliusában kiadott tájékoztatója is: „A 23 megyei 

jogú város a 3154 település saját bevételének 27%-át tudhatta magáénak 2011-ben, ami 

mintegy 214 milliárd forintot jelent. A bevételek 44%-át öt város (Győr, Szeged, Debrecen, 

Miskolc, Székesfehérvár) birtokolta. Közülük is kiemelkedik Győr: 26,5 milliárd forintnyi 

saját bevétele a megyei jogú városok bevételeinek 12%-át jelenti. Az ellenpontot Salgótarján 

és Szekszárd képviseli, mindkét város tizedennyi saját bevételt könyvelhetett el. …A 23 város 

önkormányzatainak legmeghatározóbb adóneme az iparűzési adó, ebből származott a helyi 

adó bevételek 82%-a (országosan 77%-a), 106,3 milliárd forint. … Az ország népességének 

és a gazdaságilag aktív népességnek mintegy ötöde élt a megyei jogú városokban, továbbá itt 

találjuk a működő vállalkozások negyedét, és a külföldi érdekeltségű vállalkozások 11%-át. 

Az országban jelenlévő külföldi tőke, valamint a teljes munkaidőben foglalkoztatottak terén 

ezeknek a városoknak nagyobb a súlyuk: előbbi esetében 27, utóbbi esetében 23%-nyi 

részesedéssel bírnak.”
26

 

A területfejlesztési intézményrendszer kialakítása és változtatásai során, a mindenkori 

kormányon lévő politikai erők azt az – „uniós elvekre” való hivatkozással lényegében rövid 

távú – céljait követte (Pálné 2013.), „járadékvadász koalíciók” kialakításával és 

kiszolgálásával. Az önkormányzati, a területfejlesztési és az uniós intézményrendszer 

lényegében elkülönült volta, az önkormányzati rendszer „rendszerhibáival” együtt (területi 

önkormányzat kiüresítése; csökkenő, majd megszűnő fiskális autonómia) alapvetően tette 

lehetetlenné bármiféle érdemi regionális fejlesztés rendszerének a hazai kialakítását. Amint az 

a fentiekből következik, Magyarországon lényegében egyetlen szereplő rendelkezik a térségi 

gazdaságfejlesztéshez szükséges érdemi kompetenciákkal és gazdasági alapokkal: a megyei 

jogú város. Ez a helyzet azonban úgy alakult ki, hogy az ehhez vezető út minden 

tervezettséget nélkülözött, és az – ajánlások ellenére (Lóránd 2009) – korántsem volt 

jellemezhető a folyamat hosszú távú stratégián és társadalmi konszenzuson nyugvónak. 

                                                 
26  Megyei jogú városok, KSH 2013 július, pp.24, pp. 31. 
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Zongor Gábor 2008-ban a következőképpen fogalmazott: „…hiába maradt szakmai kérdés a 

fejlesztéspolitika irányítása, ha a konkrét döntéshozatali mechanizmusban a direkt 

pártszempontok megmaradnak. Ezzel a módszerrel a partnerség elve helyett a pártpolitikai 

befolyás gyakorlatát erősítette meg a kormányzat. Fejlesztéspolitikai szempontból 

elképesztően veszélyes, hogy a tanácsot alkotó politikai szereplők százalékos arányban 

megállapodnak, hogy a reménybeli fejlesztési forrásból mennyi jut kormánypárti és mennyi 

ellenzéki pályázónak. Ezzel a módszerrel azt üzeni a politika a potenciális pályázóknak, hogy 

mielőbb tessék pártszempontból igazodni. Egyre égetőbb kérdés, hogy ebben a pártpolitika 

által átitatott mutyizós rendszerben mi lesz a pályázatok szakmai tartalmával, a fejlesztések 

megvalósíthatóságával, a térségi és regionális szempontokkal.”
27

 Ugyanezt a problémát 

általában írja le Báger Gusztáv, Vígvári András és Pulay Gyula tanulmánya, akik szerint: „a 

pártpolitikai befolyás, a legyengített állam (közigazgatás) és a valódi civil kontroll hiányának 

egyenes következménye a járadékvadászat elburjánzása.”
28  

 

 A 2010-es kormányváltást követően aztán radikális módon átalakultak az 

önkormányzati-, és ezzel összefüggésben a területfejlesztési hatáskörök is. Az 

önkormányzatok között sok érdekkonfliktust okozó közszolgáltatások jó része a központi 

kormányzathoz került, megszűntek a kistérségi többcélú társulások. Ez a radikális feladat- és 

hatáskör átrendezés azonban nem kapcsolódott az államháztartási reformokhoz, és nem 

alapult elfogadott közpolitikai stratégiákon, így a végrehajtott átalakítások helyi területi 

vonzatainak komplex értékelése és kezelése (Horváth 2008) elmaradt. A területfejlesztés 

területén 2012 januárjától az önkéntesen létrehozható térségi tanácsok és a Balaton Fejlesztési 

Tanács kivételével, megszűntek a megyei és a regionális fejlesztési tanácsok. A megyei 

önkormányzatok immáron mindenfajta intézményfenntartói feladatkörüktől és –már 

korábban- saját bevételüktől megfosztva lettek a területfejlesztés egyedüli gazdái. Amíg 

korábban a megyei jogú városoknak a megyei önkormányzatokon kívüli státusa miatt volt a 

megye „lyukas”, a módosításokat követően most már leginkább „üresként” lehetne emlegetni 

a hazai területi önkormányzatokat. Csak éppen hogy létezik kapocs a megyei jogú városok és 

a megyék között, annak ellenére, hogy a területek és azok csomópontjai össze kellene 

tartozzanak (Faragó 2007). A mindenféle vagyon, közfeladat és közszolgáltatás szervezési 

hatáskör nélkül hagyott megyék területfejlesztési feladata jelenleg igen csak homályos, 

                                                 
27 Zongor Gábor (2008) pp. 264. 

28 Báger Gusztáv, Pulay Gyula, Vígvári András, (2010) A magyar államműködés főbb jellemzői és szükséges 

átalakítási irányai, Pénzügyi Szemle 2. szám  pp. 229. 
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kevéssé mutatja fel a „karakteres középszint”
29

 szükségesnek ítélt kompetenciáit, és 

egyáltalán nincsenek meg jelenleg megyei szinten azok a kompetenciák és hatáskörök, 

melyeket a regionális gazdaságfejlesztés elengedhetetlen kellékeiként Pálné Kovács Ilona 

unós csatlakozásunk évében megjelent írásában összegzett (Pálné 2004). Ezek:  

 regionális önkormányzatok 

 stabil határok, stabil, hosszabb távra berendezett intézményekkel 

 előre kalkulálható nagyobb volumenű források 

 legitim, nagyobb társadalmi nyilvánosságot, működő partnerséget biztosító döntési 

mechanizmus 

 fejlesztési ügynökségek (megfelelő finanszírozás, státusz, méret, funkció) 

 bővülő kompetenciák.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29  Rechnitzer János (2012), A régiók az elmúlt 20 éve területi politikájában, In: Bajmócy Zoltán – Lengyel 

Imre – Málovics György (szerk) Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. 

JATEPress Szeged, pp. 193.
 

30
 Pálné Kovács Ilona (2004), A regionális gazdaságfejlesztés igazgatási összefüggései, in: Versenyképesség és 

igazgatás Szerk: : Pálné Kovács Ilona,  MTA Regionális kutatások központja, Pécs 2004. pp. 29-30. 
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2. számú táblázat: A visegrádi országok regionális fejlesztésének területi szereplői 

és főbb hatásköreik  

Hatáskörök 

Regionális fejlesztés területi szereplője 2007–13 

Regionális 

Fejlesztési 

Tanácsok 

(Magyarország) 

Vajdaságok 

(Lengyelország) 

Regionális 

Tanácsok 

(Csehország) 

Megyék 

(Szlovákia) 

Fiskális autonómia 

szintje 

nincs közepes közepes alacsony 

NUTS II szinten 

Regionális Operatív 

Programok 

7 regionális OP 16 regionális OP 7 regionális 

OP 

4 regionális 

OP 

Regionális Operatív 

Program 

végrehajtási 

szerepkör 

Megszüntetésükig 

a regionális OP 

közreműködő 

szervezetének 

tulajdonosai 

Irányító Hatóság 

és Közreműködő 

Szervezet 

Irányító 

Hatóság és 

Közreműködő 

Szervezet 

közreműködő 

szervezet 

működtetése 

(nem 

kizárólagos 

hatáskör) 

Döntési jogkör nincs döntési 

hatáskör, csak 

véleményezési 

önálló döntési 

hatáskör 

önálló döntési 

hatáskör 

nincs döntési 

sem 

véleményezési 

hatáskör 

Választott/”delegált” 

képviselők 

többségében 

„delegált” 

képviselők 

csak választott 

képviselők 

csak 

választott 

képviselők 

csak választott 

képviselők 

Forrás: saját szerkesztés 

A másik három visegrádi ország közül Csehországban és Lengyelországban a területi 

önkormányzatok tekinthetőek a regionális fejlesztés fő letéteményesének, amint az a 2. számú 
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táblázatból is kitűnik. Szlovákiában és Magyarországon a központi kormányzat meghatározó 

szerepkörrel rendelkezik e téren. Magyarország kivételével, a másik három visegrádi 

országban a regionális fejlesztés intézményrendszerét mind központi, mind pedig területi 

szinten nagyfokú stabilitás jellemzi. Csehországban és Lengyelországban önkormányzati és a 

fejlesztési intézmények területi szinten nem különülnek el, mindkét országban alapvetően a 

területi önkormányzatokat tették alkalmassá a programvégrehajtásra szisztematikus 

intézményfejlesztés keretében, átfogó decentralizációs politikák részeiként. A térségi 

gazdaságfejlesztés legfontosabb szereplői Csehország és Lengyelország esetében a területi 

önkormányzatok, míg Szlovákia esetében a megyék ezt a szerepkört nem képesek jelenleg 

betölteni. Lengyelország esetében újabban felmerült (Sagan, Grzegorz 2014) az a probléma, 

hogy a nagyobb városi centrumok a regionális fejlesztésben betöltött korlátozott szerepkörük 

miatt csak kevéssé képesek kiaknázni növekedési potenciáljukat.  

A területi fejlesztések kulcsszereplői Magyarországon a megyei jogú városok lettek, 

mintegy véletlenszerűen, ami indokolja a dolgozat kutatási területének a kiválasztását. Az 

uniós csatlakozás folyamatával elindult „európaizáció” nem vezetett a többszintű kormányzás 

hazai megerősödéséhez és intézményesüléséhez. A megyei jogú városok úgy maradtak a 

területi fejlesztések kulcsszereplői, hogy nem érik el a – többek között az ESPON kutatások 

szerint is – valós térségi dinamizáló hatással bíró 300–500 ezres lélekszámot (Lux 2012). E 

miatt, és abból következően is, hogy a városi agglomerációs kormányzásnak hazánkban nincs 

intézménye, sem pedig tapasztalata, illetve hogy semmiféle ösztönző nem működött e téren 

(Somlyódyné 2008. és 2012.), lényegében képtelenek térségi fejlesztési szerepkör betöltésére. 

„A kisebb nagyvárosok esetében vagy a termelési–szolgáltatási rendszerek hierarchiáiba való, 

általános versenystratégiákon alapuló betagozódás, vagy az egyedi versenyelőnyökre és belső 

erőforrásokra alkalmazott növekedési stratégia enyhítheti a kedvezőtlen kiinduló helyzetet.”
31

 

Azonban a helyi (nem térségi) gazdaságfejlesztés terén is eléggé kérdéses a megyei jogú 

városok megítélése. Egy hat megyei jogú városra (Zalaegerszeg, Szekszárd, Miskolc, 

Dunaújváros, Szeged és Debrecen) és Budapestre kiterjedő 2011-es kutatás tanulsága szerint a 

vállalkozások elégedetlenek: „az eddigi fejlesztéspolitika megítélése a vállalkozók körében 

kifejezetten negatív volt, ennél már csak saját önkormányzatuk gazdaságfejlesztési 

                                                 
31 Lux Gábor (2012a), A gazdaság szerepe a városi térségek fejlesztésében: a globális kihívásoktól a 

fejlesztéspolitikáig, in: Somlyódyné Pfeil Edit szerk. Az agglomerációk intézményesítésének sajátos 

kérdései, Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben, Pécs, pp. 87. 
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tevékenységéhez viszonyultak negatívabban.” Ezen túl nem sikerült nyomára lelni 

Magyarországon az agglomerációs térségekben alulról szerveződő fejlesztési koalícióknak 

(Bodor 2012), és lényeges tervezési együttműködéseknek sem (Suvák 2012). 

Általában véve azt a megállapítást is megkockáztathatom, hogy az egyes megyei jogú 

városok sikere vagy sikertelensége függetleníthető elsősorban a hazai (területfejlesztési) és – 

kisebb részben – az uniós támogatási rendszer meghirdetett közpolitikai céljaitól. Ugyanakkor 

azt is le kell szögezni, hogy Magyarország esetében az önkormányzati rendszert és benne a 

területi önkormányzatok rendszerét illetően a két komolyabb átalakítás (a kistérségi rendszer 

2004-et követő bevezetése és az önkormányzati hatáskörök 2010-es és 2012-es radikális 

átalakítása) egyike sem nyugodott széles körű társadalmi párbeszéd alapján kialakított 

politikai konszenzuson, ellentétben Csehországgal és Lengyelországgal, és részben 

Szlovákiával, ahol magyarellenes „nagyszlovák” konszenzus övezte a területi 

önkormányzatok kialakítását. 

 

 

3. A területi tőkére, az intézményekre és a társadalmi tanulásra alapozott fejlesztési 

beavatkozásokra vonatkozó elméleti megközelítések  

 

A disszertáció e fejezetében áttekintést kívánok adni két gazdaságfejlesztési 

elméletcsoport nézeteiről, és ez alapján először is a területi tőkére vonatkozóan meghatározni 

azokat az információkat és elemzéseket, melyek segítségével megragadható az egyes térségek 

és városok területi tőkéje. Alapvető kérdés a területi tőkével kapcsolatban, hogy az mennyiben 

oka a gazdasági fejlődésnek, avagy pedig a gazdasági fejlettség okozatának kell-e inkább 

tekinteni azt. Véleményem szerint a területi tőke elsősorban inkább a fejlettség történelmileg 

kialakult okozata, ami egyúttal a jelenkor globalizált világgazdaságában immáron okává is lett 

a gazdasági fejlettségnek. Ennek koncepciója legjobban a neo-institucionalista közgazdasági 

iskola elméleti keretei között értelmezhető. Ezen közgazdaságtani elgondolás alapján a 

formális és informális intézményekre vonatkozó elméleti megfontolások tekinthetőek döntő 

tényezőnek a területi tőke oksági és következményi jellegének megítélésében. A neo-

institucionalista elméletek komoly magyarázó erővel bírnak az egyes társadalmak és régiók 

gazdasági fejlettségbeli helyzetének okai tekintetében. Azonban e közgazdasági iskola 
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történelmi útfüggőséggel kapcsolatos elméletei azt is hangsúlyozzák, hogy rendkívül nehéz a 

gazdasági fejletlenség ördögi köréből kiszabadulni, hiszen hiába a legjobb szándék és akarat, 

a leghatékonyabbnak ítélt formális intézményi berendezkedés kialakítása, ha az igen lassan 

változó informális intézmények és az ezeken alapuló társadalmi gyakorlatok ennek 

ellentmondanak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem sikerülhet ilyen körülmények között 

a fejletlenségből való kilábalás.  

Az elméleti fejezetben elemezni kívánt másik, alapvetően a fejlesztési 

közgazdaságtanhoz sorolható nézetrendszer igen komoly filozófiai alapozással bír. Amartya 

Sen nézetei a fejlődésről a közgazdaságtanban – manapság némileg szokatlan módon – igen 

komoly morál- és politikai filozófiai alapokon nyugszanak. Nem mintha a közgazdaságtan 

nélkülözné ezt a fajta megalapozottságot, hiszen a diszciplína egyik meghatározó alapítója, 

Adam Smith, vagy éppen a XX. században Friedrich Hayek is meghatározó politikafilozófiai 

munkásságot vitt véghez. Amartya Sen munkássága mindenképpen összemérhető ezen 

elődökével, hisz ambíciója nem egyéb, minthogy a közgazdaságtant a tudomány születése 

idején meglévő céljához, (a nemzetek és az egyének gazdagsága okainak vizsgálatát) az 

alapvető emberi célhoz szolgáló eszközként a jó élethez visszavezesse. Sen elmélete olyan 

iránytűként használható, amely alapján az egyes fejlesztési beavatkozások morálisan és 

közgazdaságtani hatékonyság szempontjából egyaránt megítélhetővé válnak. 

Az újabb keletű és a fejlesztési közgazdaságtan fősodrába is már újabban beletartozó 

elgondolások elemezése alapján az értekezés kísérletet tesz arra, hogy ezek alapján 

megfogalmazzon a térségi és helyi gazdaságfejlesztési politikára vonatkozó alapelveket. 

Három nézetrendszer elemzésére kerül sor: Amartya Sen, Albert O. Hirschman, David 

Ellerman, Charles F. Sabel és Dani Rodrik írásai alapján az értekezésben megkísérlek 

megfogalmazni egy endogén – belső – tényezőkön alapuló gazdaságfejlesztés alapelveit és 

alapvető módszereit. Erre alapozva alakítottam ki a kiválasztott két város esetében az interjúk 

témaköreit. Ennek a vizsgálatnak a célja annak bizonyítása vagy cáfolata, hogy az eltérő 

fejlődési pálya elsősorban az endogén tényezők helyi mozgósításának képességén, illetve az 

arra való képtelenségen alapult. 

A fejlesztési közgazdaságtanban és a gazdaság-szociológiában az utóbbi időkben 

figyelemre méltó eredmények születtek, elsősorban olyan szerzők munkássága alapján, akik 

maguk is részt vettek nemzetközi gazdaság- és társadalom-fejlesztési programok 

végrehajtásában és értékelésében, a Világbank munkatársaiként. James D. Wolfensohn 

elnöksége idején itt dolgozott tanácsadóként Joseph E. Stiglitz számos munkatársával. Az itt 
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eltöltött időszak tapasztalatai vezették például Joseph E. Stiglitzet híres könyvének, a 

Globalizáció és visszásságai (Stiglitz 2003) megírására. A Világbank segélyezési 

gyakorlatának tapasztalataiból az ebben az időben szintén itt dolgozó David Ellerman 

igyekezett levonni a tanulságokat. Olyan fejlesztési segítségnyújtási módszertant igyekezett 

meghatározni (Ellerman 2005), amely kiküszöbölheti az ezzel kapcsolatos hibákat és 

veszélyeket.  

A gazdaság-szociológia és a politikai gazdaságtan területén elsősorban Albert O. 

Hirschman munkássága alapján a 1990-es években több jelentős szerző (Charels F. Sabel, 

Dani Rodrik) közelebbről is igyekezett megvizsgálni a globális gazdaság felzárkózási 

sikertörténeteit, és igyekeztek e példákból általánosítható tapasztalatokat leszűrni. Ezen 

elgondolásokban közös vonás, hogy alapvetően a helyi endogén erőforrásokat és intézményi 

viszonyokat tekintik kiindulópontnak. Azonban ezt teljesen más, a fejlesztési segítségnyújtás 

és a sikeres felzárkózási példák tapasztalatain alapuló szempontból vizsgálják. 

Kulcskérdésnek tekintik a fejlesztési beavatkozás első lépésének helyes megválasztását. Ezen 

elgondolások alapján összesítem a fejlesztési beavatkozás endogén erőforrásokat mozgósítani 

képes elveit és módszereit. Meghatározom azokat a kulcstényezőket, amelyek jelenléte, 

működése bizonyítja, hogy valóban fenntartható és eredményes helyi fejlesztésről 

beszélhetünk. Ez képezte a két, elemezni kívánt városban lefolytatandó kutatás kérdéseinek és 

témaköreinek az alapját. 

 

 

3.1. A területi tőke koncepciója 

 

 A területi tőke elmélete
32

 az ezredforduló táján született. Első és egyik 

legbefolyásosabb képviselője Roberto Camagni (Camagni 2002) az innovatív miliő (mileux 

innovateurs) Perroux-i és az új gazdaságföldrajz Krugman-i elméletéből adódó 

következtetéseket levonva jutott el megfogalmazásáig. A területek versenyképességi tényezőit 

kutatva arra a megállapításra jutott, hogy az nem alapulhat a globalizáció viszonyai között a 

hagyományos komparatív előnyökön, azaz az árfolyamok, a munkaerő és az egyéb költségek 

különbségein. Az egyes régiók esetében az ezekre alapuló közpolitikai eszközök egyébként is 

egyre kevésbé állnak rendelkezésre. Különösen igaz ez az Európai Unió egységes gazdasági 

                                                 
32 A területi tőke fogalmának többféle értelmezését jól összefoglalja Jóna György tanulmánya (Jóna Gy. 2013),  
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terére, ahol a monetáris politika és immár a fiskális politika integrációja is előrehaladott. A 

globalizáció hatásai miatt kevés tere van a nemzeti iparpolitikáknak, amelyek eszközei közül 

sok esetben a protekcionista intézkedések teljes mértékben hiányoznak a különféle 

nemzetközi megállapodások következtében. A nemzeti kormányok relatív eszköztelensége és 

a globalizáció okozta extrém tőke és tényező mobilitás viszonyai között megnövekedett a 

hely, a lokáció jelentősége. Camagni rámutat, hogy ilyen viszonyok közepette a fizikai 

adottságok gazdasági telepítő tényezőin túl egyre fontosabb szerep jut a térségekben meglévő 

kapcsolati tőkének és tanulási képességnek (adaptációs hatékonyság). 

 A régiók és térségek nyitottak a globalizáció gazdasági folyamataira mind 

kereskedelmi értelemben, mind pedig a termelési tényezők eleddig nem látott mértékű 

mobilitása tekintetében is. Camagni Krugmannal egyetértve megállapítja (Camagni 2002), 

hogy a nemzetközi kereskedelem szintjén a komparatív előnyök elmélete szerinti piaci 

kiegyenlítő mechanizmusok az államok közt működnek ugyan, amire – korlátozott mértékben 

– alapítható állami gazdasági intervenció. Az egyes régiók és térségek esetében a termelési 

tényezők mobilitása, különösen egy egységes piacon, teljesen más gazdaságfejlesztési 

eszközöket és logikát kíván. Ezen a szinten – és egyre inkább globális szinten is – nem 

működik a klasszikus piaci kiegyenlítő mechanizmus. Nagyon is reális a lehetősége annak, 

hogy a versenyképtelen régiók gazdasági hanyatlása következtében azt a tőke után a lakosság 

(a munkaerő) is elhagyja, és a lefelé tartó mozgást semmiféle piaci automatizmus nem állítja 

meg. Nem lehetséges ugyanis térségi szinten az alacsony termelékenységet ellensúlyozni 

alacsony fizetésekkel, hiszen a munkaerő ennek következtében elvándorol. A nemzeti szinten 

rendelkezésre álló, a versenyképességet helyreállítani képes korrekciós mechanizmusok, mint 

a valutaleértékelés és reálbércsökkentés ezen a szinten nem alkalmazhatóak. A térbeli 

közelség négy aspektusa alkotja ezt az újfajta lokációt: a kognitív, a szervezeti, a társadalmi és 

az intézményi közelség (proximitás), amely utóbbi magába foglalja mind a formális, mind 

pedig az informális intézményeket (Ascani, Crescenzi, Iammarino, 2012).  

 Az információs társadalom korában, „az áramlások tere”, ahogyan azt Manuel Castells 

leírta (Castells 2007), újfajta kihívások elé állítja a közösségeket: mennyire képesek 

bekapcsolódni ezekbe, mennyire részei ennek az újfajta térnek, amely lehetővé teszi a jelen- 

és egyidejű távolsági kapcsolatot, interakciót.  

„...Egy dinamikus, globális gazdaság fogja át a bolygót, az egész világon összekötve az 

értékes embereket és tevékenységeket, miközben a hatalom és gazdagság hálózatairól 
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lekapcsolja az uralkodó érdekek szempontjából irrelevánsnak minősített embereket és 

területeket. A valóságos virtualitás kultúrája, mely egy fokozódóan interaktív és audiovizuális 

univerzum körül jött létre, mindenütt áthatja a szellemi képzeteket s a kommunikációt, a 

kultúrák sokféleségét egyfajta elektronikus hipertextben integrálva. A tér és idő – az emberi 

tapasztalat anyagi alapjai – átformálódtak, midőn az áramlások tere uralkodik a helyek tere 

fölött, s az időtlen idő váltja fel az ipari korszak óra-idejét...
33

”. 

 Minden térség el szeretné kerülni, hogy a fenti értelemben „irrelevánssá” váljon. Az 

ebből következő helyzetre alapvetően háromféle reakció lehetséges:  

 központi költségvetési forrásokért lobbizás;  

 a versenyképesség növelése;  

 és a régión, illetve az országon kívüli befektetőknek a térségbe csábítása (Camagni 

2002).  

E három lehetséges beavatkozási lehetőség mutatja, hogy a régiók és térségek 

versenyképességének forrása a jelen viszonyai között egyre inkább a kínálati tényezőkön 

alapul. A fejlett országok esetében a természeti erőforrások, a tőke és a munkaerő egyre 

kisebb szerepet játszik, míg az összeadódó fejlődési folyamatok térbeli koncentrációja egyre 

fontosabbá válik. A korábban „keménynek” tekintett telepítési tényezők szerepe így 

átértékelődik azok extrém mobilitása miatt: a fejlett országokban szinte bárhol létrehozhatóak 

a gazdasági tevékenységek, a tőke rendelkezésre állása, a távolság/szállítás immár nem jelent 

akadályt. A tőke extrém mobilitása miatt a térségek versenyképessége olyan, korábban 

„puhának” tekintett elemeken alapul, mint a helyi kultúra, az innovációs képesség, amelyek 

hosszú társadalmi tanulás során alakulnak ki. Ezek alapvetően lokális, lokalizált belső 

tényezők, a helyi emberi tőke elemei. Ebből következően a versenyképesség vizsgálata mikro-

ökonómiai és területi megközelítést igényel. A területi versenyképesség olyan tényezőket 

takar egy történelmileg kialakult helyi kultúra elemeiként, mint egy adott cég, cégek 

csoportjai által az adott térségben létrehozott együttműködési készség, amelyet tovább tud 

fokozni egy jó színvonalú és pro-aktív helyi adminisztráció, és amelyet támogat a helyi és a 

nemzeti kormányzat. Camagni fontosnak tartja megjegyezni (Camagni 2002), hogy ezek 

mindegyike a helyi közösségek és kormányzatok által létrehozott előny, amelyek megléte 

                                                 
33  Castells, Manuael (2007) Az évezred vége, az információ kora, Gazdaság, Társadalom és Kultúra III.kötet 

Gondolat kiadó Budapest, pp. 350. 
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ugyanezen helyi közösségekétől és kormányzatoktól függ alapvetően. A cégek 

versenyképességét a térség nem piaci javai is nagyban befolyásolják, amelyek megalapozzák 

azt a miliőt, amelyben a cégek közti együttműködés párosul a felhalmozódó társadalmi 

tanulási folyamatokkal, ami aztán megalapozza a térség innovativitását és versenyképességét.  

 A cégek szempontjából a lokációk konkrét versenyelőnyöket jelentenek, és azokat a 

termelésük és kereskedelmi tevékenységük optimalizációjában globálisan veszik figyelembe. 

A térségek, régiók ebben a globális „áramlások terében” értelmeződnek, azokat adják és 

veszik. 

 Egy adott térségben működő cégek versenyképességét ebben a globális térben 

alapvetően meghatározza a külső információk „transzkódolásának”, kiválasztásának és 

értékelésének a képessége. Az, hogy milyen gyorsan és pontosan képesek az információkat 

értelmezni, hasznosítani a döntéshozatalban az új termékek és üzleti ötletek megvalósítása 

során. Mindez egy adott helyi, térségi társadalmi folyamat részeként megy végbe, azaz igen 

erősen lokalizált. Ennek a folyamatnak vannak kulcsfontosságú tényezői: a közösségi 

cselekvést lehetővé tevő magándöntések előzetes koordinációjára való képesség (mind üzleti, 

mind a közösségi javak esetében) és a társadalmi tanulás folyamatainak fenntartása (mind a 

cégeken belül, mind pedig azokon kívül, azok között). Az ilyen természetű globális gazdasági 

térben a lokális, térségi közpolitika szerepe felértékelődik, hiszen a térségi előnyöket 

leginkább biztosítani képes humán és kapcsolati tőke tényezőit csak ezen a szinten lehet 

hatékonyan erősíteni, azok hatásait fokozni. A területi tőke elemei más és más konstellációkat 

alkotnak az egyes térségekben, aminek következtében egy egységes, nemzeti szintű 

fejlesztéspolitika hatékonysága biztosan megkérdőjelezhető hatású lesz bizonyos térségek 

esetében. Camagni véleménye szerint (Camagni 2002) a helyi fejlesztéspolitikák számára 

ebből a helyzetből adódóan leglényegesebb kihívások a következőek:  

 a különféle szektorális és területi célok és a szektorális eszközök integrációja,  

 a helyi partnerség erősítése közös célok és stratégiák kialakításában  

 és a helyi társadalmi tanulást és kapcsolati tőkét erősítő megfelelő közpolitikai 

eszközök kiválasztása.  

 A területi tőke többtényezős összefüggésrendszert fed, amely elemeit és a köztük lévő 

összefüggést Camagni (Camagni 2009) az alábbiak (10. számú ábra) szerint ábrázolta: 
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10. számú ábra a területi tőke elemei 

Erős 
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Alacsony 

versengés 

Magán-javak Magántulajdonban 

lévő állótőke 

állomány 

Pénzügyi externáliák 

(kemény) 

Díjas termékek 

(kizárhatóság) 

Kapcsolati 

magánszolgáltatások, 

amelyek: 

külső kapcsolatok a 

cégek számára 

K+F eredmények 

transzfere 

Egyetemi Spin-Off 

Humán tőke: 

vállalkozószellem 

kreativitás 

személyes know-how 

Pénzügyi externáliák 

(puha) 

Klub-javak, 

Nem tiszta 

közjavak 

Tulajdonosi 

hálózatok 

Közösségi javak: 

táj 

kulturális örökség 

(öntevékeny 

csoportok) 

Kooperációs hálózatok: 

K+F és 

tudásstratégiai 

szövetségek 

public-private 

partnerségi 

szolgáltatások és 

rendszerek 

A föld/táj és a 

kulturális erőforrások 

igazgatása 

Kapcsolati tőke: 

együttműködési 

készség (bizalom) 

közösségi cselekvési 

képesség (részvétel) 

kollektív készségek 

Közjavak Erőforrások: 

természeti 

kulturális 

(pontszerű) 

Társadalmi 

háttértőke: 

humán 

infrastruktúra 

K+F transzfer 

ügynökségek 

Fogadókészséget 

elősegítő eszközök 

Agglomerációs és 

körzetgazdaságok 

Közösségi cselekvés: 

konvenciók 

viselkedési kódok 

megjelenések 
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  Materiális javak 

(kemény) 

Vegyes javak     

(kemény és puha) 

Immateriális javak 

(puha) 

Anyagi szféra 

Forrás: saját szerkesztés Camagni 2009. alapján 

 A fenti négyzet jobb oldali felső sarkában találunk csupán megszámlálható, a 

közgazdaságtan számára tradicionálisan megfogható elemeket, mint az állótőke és a pénzügyi 

externáliák. Ezzel szemben szürkével jelzett terület az úgynevezett „innovatív kereszt” 

esetében már lényegesen nehezebben meghatározható elemekkel találkozunk. Ezek a 

tudásteremtés és tudáshasznosítás „javai”, melyek lehetővé teszik egy adott térség 

növekedését. Az agglomerálódó gazdasági tevékenységek, a vállalkozó szellem, a kreativitás, 
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a társadalmi és a kapcsolati tőke jelenléte azok a tényezők, amelyek képessé tesznek egy 

térséget arra, hogy a tudást a maga gazdasági hasznára fordítsa. A fentiekben már említettem, 

hogy Camagni szerint a fejlett gazdaságok esetében a hagyományos tényezők elvesztették 

meghatározó szerepüket annak köszönhetően, hogy lényegében mindenütt rendelkezésre 

állnak. Ezzel párhuzamosan felértékelődnek – a négyzetben szürkével jelölt „innovatív 

kereszt” elemei – a tudáshasznosítást meghatározó tényezők. A területi tőke tehát a (területi) 

versenyképességhez kötődő elemek olyan összegzése, amely a köztük levő kapcsolatot is 

leírja, és amely konstelláció térségenként más és más. Camagni állítása az, hogy a fejlett 

országokban az immateriális elemek a meghatározóbbak, és azok közül is az „innovatív 

keresztben” leírtak, mert azok a tudáshasznosítási folyamat működtetői, generálói. Ezek 

alapvetően a térség kapcsolati tőkéje és tanulási képességének tényezői.  

 „A területek sajátos előnyeit az egyes cégek, területi szinergiák és az együttműködési 

képesség hozzák létre, ezt tovább erősítik a megfelelően kreatív és pro-aktív központi és helyi 

kormányzatok, a szükséges externáliákat biztosítják a központi és helyi kormányzatok, a 

sajátosságokat egy történelmileg kialakult területi kultúra alakítja ki (Lengyel 2003)”. A 

területi tőke azon elemeit tekinthetjük a legfontosabbaknak, amelyek a tudáshasznosítás 

dinamizmusát fenntartják. Ezek az elemek kimutathatóan pozitív korrelációban állnak az adott 

térségek, régiók gazdasági teljesítményével, azt fokozzák. A területi tőke elemei tehát a 

dinamika, a fejlődési-értékteremtési folyamatot fenntartó, azt működtető, egymással szoros 

kapcsolatban álló tényezők. Elsődlegesen nem a területi versenyképesség meglétét jelző 

mutatók, hanem a terület versenyképességét biztosító folyamatok ezek, tehát nem 

„fenomének”, hanem esszenciális elemek. Ha egy terület versenyképességét tekintjük, akkor 

elég számos mutató áll rendelkezésünkre. Lengyel Imre Micheal Porter nyomán kialakított 

piramis modelljében szereplő alapkategóriák: a GDP egy lakosra jutó nagysága, a munka-

termelékenység (a humán erőforrások felhasználásának hatékonysága) és a foglalkoztatottsági 

ráta. Ezek alapvetőn leíró jellegű mutatók, szemben a Camagni által a területi tőke 

szegmenseinek tekintett elemekkel, amelyek dinamikus folyamatok elsődlegesen. Ahogyan 

Lengyel Imre is megjegyzi: „a versenyképesség gyakorlati vizsgálatainál külföldön is 

általában keverednek a versenyképesség mérésének (ami a leíró jellegű közgazdaságtanhoz áll 

közel) és javításának (ami normatív jellegű gazdaság- és regionális politika feleltethető meg) 

gondolatai mutatói és eszközei”. (Lengyel 2003) 
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 A területi tőke elemeivel foglalkozó kutatások azonban általában azok meglétére utaló 

másodlagos mutatókat használnak. Ilyen Roberta Capello, Andrea Caragliu és Peter Nijkamp 

vizsgálata (Capello – Caragliu –Nijkamp 2009) is, amely a területi tőkét nagyban 

meghatározó kognitív elemek és az európai régiók gazdasági fejlődése közti összefüggéseket 

vizsgálja. Ahogyan írják, számos regionális gazdaságelmélet szerint is a kooperatív tanulási 

folyamatok révén teremtett tudás, amelyeket a térbeli közelség erősít (az interakció, a 

kreativitás és az újrakombinálás képessége) és a kapcsolatok révén egy adott földrajzi 

egységben reális terekké szerveződő tudásáramlás és információs csatornák a legfontosabb 

tényezői egy térség „kognitív motorrá” válásában. Az ilyen lokációk esetében az interakciók, 

az együttműködések intenzív sűrűsödését találjuk, melynek nagyon fontos jellemzője, hogy az 

együttműködésekben jelentősen csökken a bizonytalanság és a bizalmatlanság a versenytársak 

és a partnerek tekintetében, csökkennek az információs aszimmetriák. Ezeken a helyeken 

kisebb a gyanakvás egymás iránt, mivel alacsony az opportunista viselkedés esélye, amit a 

hatékony társadalmi szankciók tesznek lehetővé. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően ilyen 

helyeken alacsonyak a tranzakciós költségek. „A kognitív motor szerepet az teszi lehetővé egy 

régió számára, hogy képessé teszi a gazdasági szereplőket a bizonytalanság közepette a közös 

munkára, vagy éppen a szolidaritásra, egymás segítésére, az olyan ötletek megvalósítását 

lehetővé téve, amelyeket gyakran egy adott szektorban munkálkodó kis- és közepes 

vállalkozások klaszterei, együttműködései hoznak létre (társadalmi tőke). Az ilyen nagyon 

kreatív helyek, városok és specializálódott térségek egy olyan immateriális javat nyújtanak, 

ami révén ’van valami a levegőben’, intézmények, szabályok, gyakorlatok, gyártók, kutatók 

és politikák és politikusok működésének és kombinációjának eredményeképpen, ami az adott 

szintű kreativitást és innovációt lehetővé teszi.”
34

 Lényegében olyan tényezők ezek, 

amelyeket leginkább kvalitatív, semmint kvantitatív tényezőkként jellemezhetnénk. A szerzők 

kutatása ebből következően a területi tőkét alkotó „puha” elemek esetében az európai 

értékrend vizsgálatokat veszi alapul. A régiók gazdasági fejlődésére vonatkozó adatokat az 

Eurostat adatbázisai szolgáltatták a kutatáshoz. A Camagni féle innovatív kereszt elemeinek a 

meglétét az európai NUTS II-es régiók esetében a kutatás öt területen elemezte: a közösségi 

akcióképesség, az együttműködési készség, a K+F fogadókészség, a táji erőforrások 

igazgatása és az agglomerációs gazdaság területein. A közösségi akcióképességet a civil 

szervezetekben, különféle klubokban, önkéntes és közösségi tevékenységekben való részvétel 

                                                 
34  Capello, R. Caragliu, A., Nijkamp, P. (2009): Territorrial Capital and Regional Growth: Increasing Returns 

in Cognitve Knowlwdge Use; Tinbergen InstituteDiscussion Paper, TI 2009-059/3 pp. 6. (saját fordítás) 
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mértékével tartják megfoghatónak a már említett európai értékrend vizsgálatok adatai alapján. 

Az együttműködési készséget szintén a már említett vizsgálatnak az egymás iránti bizalom 

szintjére vonatkozó adataival mérik. A K+F fogadókészséget a környező régióknak az adott 

régiótól függő bejelentéseihez képest területileg változóként viselkedő szabadalmi 

bejelentéseinek (spatially-lagged) számával jellemezték, a táji erőforrások igazgatását a 

megművelhető területek nagyságával, míg az agglomerációs gazdaságot a népsűrűség 

adataival találják megfoghatónak. A vizsgálat által használt matematizált modell és az azon 

alapuló számítások ismertetésétől most eltekintek.  

 Az elemzések eredményei azonban igen fontosak, hiszen adatokkal alátámasztott 

módon a vizsgálat a területi tőke ilyen módon megfogható kognitív elemei (a vizsgálatban ezt 

kognitív tőkének nevezték el) és az adott régió gazdasági fejlődése között összefüggést talált. 

A régiók GDP-ben mért gazdasági teljesítményét a kognitív tőke mértéke fokozta, arra pozitív 

hatással volt. Ugyanezt az összefüggést találta a kutatás a munka-termelékenység és a 

kognitív tőke között. Az is adódott, hogy a kognitív tőke (a közösségi akcióképesség, az 

együttműködési készség, a K+F fogadókészség, a táji erőforrások igazgatása és az 

agglomerációs gazdaság) a humán tőkének a gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását 

fokozza. Ahol az emberek könnyen megértik egymást, vagy ahol bíznak vezetőikben, a 

tudástranszfer jóval folyékonyabb és ennek következtében az emberi tőke pozitív hatásai a 

GDP termelésére nagyobb. (Capello – Caragliu –Nijkamp 2009). A kutatás ugyanakkor olyan 

eredményeket is produkált, amelyek azt mutatták, hogy a kognitív és a területi tőkének az 

emberi tőke gazdasági fejlődést segítő hatásait csak egy bizonyos pontig fokozza, hasonlóan a 

tudás akkumuláció hatásaihoz a termelékenység növekedésében. Ahogyan írják: „a társadalmi 

költség-haszon elemzés perspektívájából szemlélve egy jóindulatú tervező a kölcsönös 

bizalmat, a tudástranszfert és a társadalmi és közösségi tevékenységekben való részvételt csak 

egy pontig kívánja erősíteni. Ezen a ponton túl a marginális költségek meghaladják a 

marginális hasznot, és olyan exkluzív csoportok jönnének létre, amelyekhez való tartozás már 

ártana a társadalmi interakcióknak és a gazdasági tranzakcióknak is
35

”.  

 A hazai középvárosok területi tőkéjének elemzését végezte el Tóth Balázs István (Tóth 

2011.) a közelmúltban. Ennek sajátossága, hogy elsősorban kvantitatív elemzését adta a 

városoknak, legfontosabb eredménye pedig, hogy árnyaltabb képet adott a települések 

                                                 
35  Capello, R. Caragliu, A., Nijkamp, P. (2009): Territorrial Capital and Regional Growth: Increasing Returns 

in Cognitve Knowlwdge Use; Tinbergen InstituteDiscussion Paper, TI 2009-059/3 pp. 18. 
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fejlettségéről. A megállapított 5 települési klaszter-csoport közül a jelen dolgozatban is 

elemezni kívánt Salgótarján érdekes módon a 4. csoportba került, ahol: „a csoporthoz tartozó 

városokban jelentősebb tudáserőforrás áll rendelkezésre a települési szolgáltatások magas 

szintje mellett, azonban a vállalkozások teljesítménye nem kiugró”
36

. A kutatás alapos 

statisztikai adatelemzésen nyugszik, ugyanakkor – ahogyan azt a szerző is megfogalmazza – 

ez a módszer nem feltétlenül képes a területi tőke informális elemeinek a számbavételére. 

Ezzel együtt is mód van ez alapján a városok árnyaltabb megközelítésére, a 

településhálózaton belüli szerepük megítélésére.  

 Más tagállamok igyekeztek a területi tőke koncepcióját saját fejlesztéspolitikájukba 

illeszteni. Lengyelország, azon belül is a regionális fejlesztési minisztérium 2013 októberében 

szervezett egy nemzetközi konferenciát a tárgyban
37

, a varsói regionális fórumok sorozatában. 

Itt igyekeztek körüljárni a koncepciónak a gyakorlati regionális politikába való illesztési 

lehetőségeit. Kulcsfontosságú elemként az előadók ezen a rendezvényen is elsősorban a 

humán tőkét és a kooperációs képességet emelték ki. 

 Amint azt már említettem, a területi tőke koncepciója lényegében véve az 

intézményeknek egyfajta lokációban, térségben található összegzésekként tekinthető, mintegy 

kiküszöbölve a közgazdaságtan pont-gazdaság vagy nemzetgazdasági szintű 

szemléletmódjából olykor adódó nehézségeket. A területi tőke kvantitatív megközelítése 

ugyanakkor igen nehezen képes kimutatni vagy következtetni a „puha” vagy kvalitatív elemek 

meglétére, és kevésbé teszi megfoghatóvá a folyamatokat. Az intézmények szerepének 

kvantitatív megközelítésére példa a regionális versenyképességben betöltött szerepük 

vizsgálata. Ebben az esetben is a fejlettségi szint, állapot leírásához, magyarázatához kapunk 

ezáltal segítséget, de ugyanúgy a folyamatok, vagy éppen a hálózatok, az együttműködési 

készség vagy a részvétel kérdése kevéssé válik megfoghatóvá. 

 

 

3.2. Az intézmények szerepe a versenyképességben 

 

Az intézmények térben és időben is változóak, változékony formájúak. Ebből 

következően igen komoly nehézségek merülnek fel egy olyan megfelelő gazdaságfejlesztési 

                                                 
36  Tóth Balázs István (2010), pp. 540.  

37  Warsaw Regional Forum 2013 Territorial capital – concepts, indicators & policy; 2013. October; 

http://www.igipz.pan.pl/warsaw-regional-forum-2013.html  

http://www.igipz.pan.pl/warsaw-regional-forum-2013.html
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program kialakításakor, ami a formális és informális intézményekre fókuszál, és azoknak az 

adott térségre jellemző sajátosságait veszi figyelembe. Hiszen igen nehéz annak eldöntése, 

hogy milyen az adott térség számára megfelelő segítő beavatkozás. Ebből következően az 

egységes, uniformizált intézményrendszerű fejlesztéspolitika kevéssé hatékony olyan 

heterogén fejlettségű és intézményi hátterű entitás esetében, mint amilyenek például az 

Európai Unió régiói. Valójában inkább az a fejlesztéspolitika hatékony, amelyik a különféle 

regionális intézményi adottságokhoz szabott (Rodrigues-Pose 2010). Az utóbb idők 

fejleménye, hogy az intézményekre koncentráló fejlesztéspolitika gondolata egyre inkább 

teret nyer. Több kutatás kimutatta az intézmények gazdasági növekedésre és a régiók 

felzárkózására gyakorolt hatását (Arbia, Battisti, Di Vaio 2007). Az Európai Regionális 

Versenyképességi Index (EU Regional Competiveness Index – RCI 2010)
38

 már alapvetőnek 

tekinti az intézmények szerepét. Definíciója szerint:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A komplex indexben (11. számú ábra) a versenyképesség három egymásra épülő 

pilléren nyugszik: az alapvető versenyképességi pillérek, a hatékonysági tényezők és az 

innovációs pillérek csoportjain. Az intézményeket az alapvető pillérek közt találjuk első 

helyen, megelőzve a makro-ökonómiai stabilitást, az infrastruktúrát, az egészséget és az alap- 

és középfokú oktatás színvonalát. A hatékonysági pillérek: a felsőoktatás az egész életen át 

tartó tanulással együtt, a munkaerőpiac hatékonysága és az adott régió piacának mérete. Az 

innovációs pillérek: a technológiai naprakészség, az üzleti élet kifinomultsága és az 

innováció. Egy adott régió gazdasági potenciálja e szerint az alapvető pillérek felől az 

innovációs pillérek felé haladva növekszik.  

 

 

                                                 
38 http://www.urenio.org/2010/09/26/3270/;  

Intézmények: Magánszemélyek, cégek és kormányzatok 

(helyi, nemzeti) egymással interakciókba lépnek egy olyan 

környezetben, melyet a privát és közintézmények 

együttesen alakítanak ki. Az intézményi pillér a 

jogszabályi kereteket, a bürokrácia mértékét, a 

szabályozási környezetet, a korrupciót, a közszerződések 

(közbeszerzések) kezelésének méltányosságát, az 

átláthatóságot, és az igazságszolgáltatás politikai 

függőségét/függetlenségét írja le. 

http://www.urenio.org/2010/09/26/3270/
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11. sz. ábra: a regionális versenyképességi területi képe 2013
39

-ban 

 

Forrás: EU Regional Competiveness Index 2013 

 

Az intézményi pillér a jelentésben az intézmények hatékonyságának mérését jelenti. Célja 

rálátást adni arra, hogy mennyire kedvező az intézményi környezet a vállalkozások számára, 

mennyire könnyű vállalkozást indítani, s hogy mennyire bíznak az emberek saját nemzeti jog- 

és szabályozási rendszereikben és ezek hatékonyságában. Az intézmények mérésére a jelentés 

készítői a következő indikátorokat alkalmazzák (3. számú táblázat): 

 

 

 

 

 

                                                 
39  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/6th_report/rci_2013_report_final.pdf
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3. számú táblázat Az intézményi indikátorok  

 

Intézményi indikátorok 

Adatforrás Indikátor 

1. 

Special Eurobarometer 325 

Korrupció mint nemzeti szinten jelentkező jelentős 

probléma 

2. Korrupció mint regionális szinten jelentkező 

jelentős probléma 

3. 

Flash Eurobarometer 236 

Az állami költségvetés becsült vesztesége a 

csalások miatt (vámcsalás, Áfa csalás, 

támogatásokkal kapcsolatos csalások)  

4. Az állami intézmények korrupciója vagy más 

károkozásának becsült mértéke 

5. 

Világbank World Governance 

Indicators 

„Voice” (az állampolgárok hangot adhatnak 

elégedetlenségüknek) és elszámoltathatóság 

6. Politikai stabilitás 

7. Kormányzati hatékonyság 

8.  A szabályozás minősége 

9. Jogállamiság 

10. A korrupció visszaszorításának hatékonysága 

11. Doing Business Az vállalkozásbarát környezet (ease of doing 

business) 

Forrás: EU Regional Competiveness Index, 2010 

 

 A dokumentum szerint Magyarország 2010-ben az intézmények minőségét tekintve a 

27 tagállam közül a 22. helyen állt, mögöttünk például Lengyelország, Olaszország, Bulgária, 

Románia és legvégül Görögország áll a rangsorban.  

 A 2011-es globális versenyképességi jelentés
40

 tanulsága szerint Magyarország 144 

ország közül, a 2011–12-es 48. helyéről 2012–13-ra a 60. helyre esett vissza. Ezen belül az 

intézmények tekintetében az ország a 80. helyet foglalja el. Az intézmények értékelése során 

ez a jelentés mintegy 22 indikátort használ. Ezek közül a kormányzathoz köthetőek a 101-től 

a 138-ig terjedő helyeket foglalják el, a legrosszabb 138. helyezést a kormányzati szabályozás 

                                                 
40

 The Global Competitiveness Report 2012-2013; Edited by Klaus Schwab; World Economic Forum, Geneva, 

2012 
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megterhelő volta kapta, de a kormányzati közpolitika alkotás átláthatósága is 115. helyezett a 

144 ország közül. 

 A legjobb intézményi környezettel Dánia, Finnország és Luxemburg rendelkezik (12. 

számú ábra). A legutóbbi regionális versenyképességi jelentésben hazánk egy hellyel 

visszaesve immár csak a 23. helyen áll, mögöttünk Olaszország, Horvátország, Görögország, 

Románia és Bulgária sorakoznak csupán.  

 

12. számú ábra: Az intézményi környezet az Európai Unióban 2013-ban  

 

Forrás: EU Regional Competiveness Index, 2013 

 

 A területi tőke alkalmas a gazdasági fejlettség árnyaltabb meghatározására, és az 

intézmények jelentékeny szereppel bírnak az országok s térségek gazdasági a 

versenyképességében. Kérdés, hogy a fentiekben összegzettek alapján lehetséges-e a 

gazdasági fejlődés előmozdításának lehetőségeit számba venni. Álláspontom szerint a 

lényegében leíró jellegű elemzések alapján ez nehézségekbe ütközik, mivel egyik 

megközelítés sem veszi figyelembe az intézményi közgazdaságtan eredeti megfontolásait 

arról, hogy a gazdasági növekedést és fejlődést megalapozó intézményi feltételek túlmutatnak 
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a közgazdasági természetű elemzések keretein. Ebből következően a területi tőkét és a 

gazdasági fejlődést előmozdító intézményeket „fejleszteni” képes közpolitika lehetséges 

elemeit keresve szemügyre kell venni ezeknek a gazdaságon kívüli elemeit is. Fontos még azt 

is leszögezni, aminek a későbbiekben lesz jelentősége, hogy a területi tőke koncepciója 

lényegében adottnak veszi a piacgazdaság és a demokrácia meglétét. 

 

 

3.3.1. Az intézmények fontossága és az önzés korlátozott magyarázó ereje 

 

 Ahogyan azt Douglas C. North és Robert P. Thomas (North – Thomas 1973) 

leszögezik: „az általunk általában felsorolt tényezők (az innováció, a méretgazdaságosság, a 

jó színvonalú oktatás, a tőke nem a gazdasági növekedés okai; ők maguk a növekedés.” A 

növekedésbeli különbségek legalapvetőbb oka az intézményekben meglévő különbségek. 

Douglas C. North, munkássága elismeréséül 1993-ban kapta meg a Nobel díjat. North a díj 

átvételekor elmondott, majd az American Economic Review 1994. júniusi számában publikált 

beszéde (North 1994) szerint az intézmények egy gazdaság fejlődésének megítélésében 

nagyon fontosak, mivel szerinte a neoklasszikus elméletek – amelyek sem az intézmények, 

sem pedig a temporalitás, az időbeliség dimenzióját nem veszik figyelembe – lényegében 

véve képtelennek bizonyultak a gazdasági fejlődés előmozdítására. Az intézmények: 

 egy társadalom késztetéseit, motivációit alapvetően meghatározzák, és ezzel együtt  

 gazdasági teljesítményét is  

 kumulatív folyamat eredményeképpen, hosszú társadalmi tanulás útján alakulnak ki, és  

 meghatározzák, hogy az adott társadalom hogyan képes alkalmazkodni, tanulni.  

 

A dolgozat e fejezetének további részeiben e fenti négy kulcsterületre vonatkozó általam 

legfontosabbnak tartott nézeteket és ezek összefüggéseit tárgyalom.  

 

 North alapvetően kritizálja az önző racionális ágens elképzelését, mivel úgy látja, 

hogy kizárólag az igen fejlett piacok esetében áll fenn – részben – az az eset, hogy a 

résztvevők tisztában vannak saját érdekeikkel, és ennek megfelelően is járnak el. Azonban a 

nem teljes körű információk birtokában (bizonytalanság megléte) meghozott döntések 

esetében ez teljes mértékben használhatatlan fikció. A döntéseinket alapvetően befolyásolják a 
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hitek és meggyőződések (ideológia), és az intézmények is, amelyek hosszú időbeli folyamat 

eredményeképpen jöttek létre. Az igazságosságról (méltányosságról), az igazságról és az 

ezeknek megfelelő játékszabályokról alkotott egyéni elképzelések befolyásolják a gazdasági 

teljesítményt. 

 Hasonlóképpen kritikus ezzel a neoklasszikus közgazdaságtani elképzeléssel 

Amartya Sen is, akinek ezzel kapcsolatos gondolatai véleményem szerint azért is nagyon 

nagy jelentőségűek, mert különösebb nehézség nélkül illeszthetőek hozzá például az 

intézményekkel kapcsolatos elemzések is. A Kenneth Arrow -féle lehetetlenségi tétellel és a 

közgazdaságtanban jól ismert és Adam Smith-től eredeztetett, a nem szándékolt 

következményekre vonatkozó elképzelések elemzésével azt bizonyítja be, hogy azok 

túlságosan szűk információs bázisa az önző racionális ágens elképzelése. Érvelése szerint, 

melyet egy korábbi írásában is kifejt (Sen 1977), ha csak az önző racionális ágens 

„működne”, akkor az inkább „racionális őrületet” valósítana meg. Ennek bemutatására a 

Condorcet és Broda által leírt szavazási paradoxont hívja segítségül. Érvelése szerint: amikor 

egy tortát kell elosztanunk három személy között, akik mindannyian csak saját részük 

maximalizálásában érdekeltek, akkor minden egyes elosztás azt fogja eredményezni, hogy 

egyikük szeletét a másik két személy egymás közt elosztja, és egy valakinek semmi sem jut. E 

miatt a jóléti és elosztási rendszerek, valamint a társadalmi igazságosságot megvalósítani 

célzó döntések esetében ez a korlátozott információs bázis (ti. ”az önző racionális ágens”) 

nem alkalmazható. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy a „kapitalizmus korai pártolói is 

tisztában voltak azzal, hogy a kapitalista rendszer megszületésében és fejlődésében más is 

szerepet játszott, mint a megveszekedett kapzsiság. …felhívták a figyelmet arra, hogy ha 

intelligensen és racionálisan érvényesítjük az érdekeket, akkor az óriási erkölcsi javulást 

jelent ahhoz képest, amikor az indulat, a zabolátlan vágy, vagy a zsarnoki hajlam vezérel 

minket.”
41

 

 Ugyanígy vélekedik erről Elinor Ostrom (Ostrom 2010) is, aki szerint „az emberek 

jóval komplexebb motivációs struktúrával és több képességgel rendelkeznek azoknak a 

társadalmi kérdéseknek a megoldásához, amelyeket a racionális döntések elmélete (rational 

choice theory) korábban felvetett. Az utóbbi fél évszázad kutatásai, amelyek azon 

intézmények létrehozására vonatkozó terveket elemezték, ahol kizárólag az egyének saját 

érdekeire alapulva akartak kényszereket, avagy éppenséggel ösztönzőket teremteni a jobb 

eredmények érdekében, azt mutatják, hogy az intézmények kialakítása mást kell célozzon. A 
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közpolitikák kialakításának legfontosabb célja, hogy az emberekből legjobbat hívja elő. Azt 

kell vizsgálni, hogy az intézmények mennyiben segítik vagy gátolják az innovációt, a tanulást 

és az alkalmazkodást, a hatékonyabb, egyenlőbb és fenntarthatóbb eredmények érdekében
42

”.  

 A racionális ágens elképzelése, amint a fentiekből is kitűnik, nem elégséges 

motivációs alap arra, hogy az embereknek és közösségeknek az intézményeikhez fűződő 

komplex viszonyulását megmagyarázza. Ezek a motivációk tehát nem értéksemlegesek és – a 

dolgozat szempontjából fontos tényként – leszögezhetjük, hogy vannak olyan intézményi 

konstellációk, amelyek inkább képesek előmozdítani az adott közösségek gazdasági 

fejlődését. Azonban ha az önző racionális ágens elgondolása önmagában nem szolgáltat 

elégséges alapot az egyének és közösségek döntéseihez, akkor nyilvánvalóan szükség van 

arra, hogy erre a teljesebb motivációs alapra vonatkozó elképzeléseket is szemügyre vegyük.  

 

 

3.3.2. A képességszemlélet, avagy egyéni és közösségi motiváció 

 

 Amartya Sen 1999-ben megjelent munkájának
43

 (Sen 2003) címe –„a fejődés, mint 

szabadság” – egy olyan szemléletmód metaforája és definíciója is egyben, mely a 

közgazdaságtan fejlődés fogalmát új, lényegesen tágabb keretek között igyekszik 

meghatározni. Az 1998-ban közgazdasági Nobel díjjal elismert szerző munkássága a 

politikafilozófia és a közgazdaságtan határmezsgyéjén halad. Sen ambíciója nem egyéb, mint 

a fejlődés fogalmának a közgazdaságtan születésekor még meglévő teljességét újra 

visszahelyezni jogaiba, a modern közgazdaság-tudomány eredményei és sokszor tetten érhető 

kudarcai alapján. Tézise szerint a tudományág kezdetei idejében a gazdaság tanulmányozása 

azt szolgálta, hogy értékelhetővé váljanak annak hatásai az emberek jó életre (jólétére) való 

lehetőségei tekintetében. Szerinte a közgazdaságtant megalapozó XVII–XVIII. századi 

szerzők, amikor a nemzeti számlákról, gazdasági prosperitásról és jövedelmi szintekről 

értekeztek, nem tévesztették szem elől azt, hogy a jövedelem jelentősége eszköz jellegében 

van, és eme eszköz jellegének aktuális mibenléte esetleges az adott körülmények 

függvényében. Azaz, hogy egy adott jövedelem egy adott helyzetben (társadalomban, 

társadalmi helyzetben, környezeti feltételek közepette) mire elég. A fejlődés fogalma erkölcsi 

                                                 
42  Ostrom, Elinor (2010) Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, 

American Economic Review 100. (June 2010)  pp. 665. (saját fordítás) 
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problémaként értelmezhető újra (Boda Zs. 2007). Ha a fejlődést a lényeges szabadságok 

bővüléseként tekintjük, akkor figyelmünket azokra a végcélokra fordíthatjuk, melyek miatt a 

fejlődés tulajdonképpen fontos, a helyett, hogy pusztán azokra az eszközökre koncentrálnánk, 

amelyek ebben a folyamatban játszanak fontos szerepet. A között a két perspektíva között, 

amelyek közül az egyik a közgazdasági értelemben vett gazdagságra koncentrál, míg a másik 

szélesebb értelemben az általunk élhető életre, igen komoly rés tátong. Sen Arisztotelésszel 

egyetértve úgy véli, hogy a gazdagság nem cél, hanem csak eszköz más célok elérésére. A 

gazdagság hasznossága abban áll, hogy lehetővé tesz számunkra dolgokat megtenni, lényeges 

szabadságunkat megvalósítva, kiteljesítve, eszközként szolgálva, abban, hogy olyan életet 

éljünk, amelyet okunk van értékesnek ítélni.  

 Az ágens Sen számára nem közgazdaságtan vagy a játékelmélet profitmaximalizáló 

racionális ágense, hanem egy közösség tagja, a gazdasági, társadalmi, politikai élet aktív 

résztvevője (direkt vagy kevésbé közvetlen módon), egyénileg vagy közösen tevékenykedve. 

A szabadság egyfelől tehát lehetőségeket jelent, másfelől pedig ugyanilyen fontosságúak 

annak folyamatai/eljárásai. A szabadság folyamataira egyoldalúan koncentráló libertáriánus 

nézetek megfeledkeznek arról a következményről, hogy hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok egy ilyen típusú politikai-gazdasági rendszerben tartósan szükséget szenvedhetnek, 

és lényeges lehetőségekhez nem tudnak hozzájutni. Míg a másik esetben, amikor egy 

gazdasági-politikai rendszer csak pusztán a megfelelő lehetőségek biztosítására koncentrál, 

nem sokat törődve az ezeket megvalósító folyamatokkal, vagy éppen e lehetőségek közti 

választás szabadságával, igen komolyan alááshatja a szabadságot. A szabadságnak konstitutív 

és instrumentális szerepe is van. Azok a nézetek, melyek a kapitalizmust pusztán önzés 

alapján működő rendszerként tekintik, vagy a gazdaságot pusztán csak mint piaci 

mechanizmust veszik számításba, nem vesznek tudomást a kapitalizmus alapjait jelentő 

nagyon fontos értékekről és intézményekről, mint amilyen az üzleti erkölcs vagy a bizalom. 

 

 

3.3.4. Eszközök és célok – az igazságosság korlátai és a jó élet elsődlegessége 

 

 Az igazságosság esetében, mely a politikai filozófiában a piaci önzés mellett mintegy 

kiegészítő elvként, a liberális és/vagy szociálliberális demokrácia létjogosultságát igazoló 

elméletek központi fogalma, lényeges kérdés annak információs bázisa. Kérdés, hogy a 
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politikai filozófia főbb irányzatai milyen információs bázist használnak ítéleteik (adott 

állapotok, elosztási módok és allokációs mechanizmusok hatékonyságának, 

igazságosságának) mérlegelésében. Az információs bázis mellett az is legalább ilyen fontos, 

hogy milyen információkat zár ki az adott elmélet. Sen a haszonelvű (utilitariánus), a 

szabadelvű és a nagy tekintéllyel bíró John Rawls által leginkább „Politikai liberalizmus” 

című munkájában kifejtett nézetrendszerek információs bázisait és korlátozásait veszi jobban 

szemügyre.  

 A haszonelvűség klasszikusai az élvezetet és a boldogságot vették alapul ítéleteikben, 

míg annak modern variánsait leírói a hasznosságot tekintik fontosnak, így például John 

Harsányi (Harsanyi 1955). E nézetrendszer három legfontosabb tulajdonsága: a 

konzekvencializmus (azaz az adott döntéseket azok következményei alapján kell megítélni), a 

jólétiség (azaz a döntéseket az általuk teremtett haszon alapján kell értékelni), illetve az 

összegzés elve (azaz az egyének számára adódó hasznosságok aggregálhatóak). E nézet 

alapvető korlátjának tartja Sen, hogy az összegzés nem érzékeny az eloszlásra, azaz hogy 

mekkora az egyenlőtlenség. A jólétiséggel pedig az a probléma, hogy nem tartja elsődlegesen 

fontosnak a jogok érvényesülését vagy a szabadságot. A hasznosság tekintetében a legfőbb 

probléma, hogy az egyéni preferenciák nem összemérhetőek, hiszen az egyének közötti 

különbségek olyan mértékűek, hogy az összehasonlítás lehetetlen. Ezért a döntésekben 

megnyilvánuló egyéni preferenciákat szokás a hasznosság megnyilvánulásának tekinteni. 

Azonban ezzel kapcsolatban az a gond, hogy nem lehet a döntések és a preferenciák közé 

egyenlőségjelet tenni. Sen példája szerint: „még ha egy embernek, aki elnyomás alatt él vagy 

fogyatékos, lehet ugyanolyan a keresleti függvénye egy jószágkosár iránt, mint egy másiknak, 

aki semmi efféle hátránytól nem szenved, igen abszurd volna azt állítani, hogy az első 

személy ugyanakkora hasznossághoz (jóléthez, vagy életminőséghez) jut a jószágkosárból, 

mint a másik”
44

. 

 A keresleti függvény és a döntési magatartás nem feltétlenül feleltethető meg 

egymásnak. Ebből származik annak az álláspontnak nehézsége is, hogy a jólét megragadható 

lenne a reáljövedelemmel, mivel az egyéni adottságok különböző jóléti állapotokat 

eredményeznek ugyanazon jövedelmi szint mellett. A jövedelmi szint haszna – azaz a 

jövedelmek és források életminőségre való átváltása – Sen álláspontja szerint öt körülménytől 

függ. Ezek: a már említett személyes tulajdonságok különbözősége, a környezeti sokféleség, a 

társadalmi klíma, a viszonyítási különbségek és a családon belüli eloszlás. A környezeti 
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sokféleség befolyásolja, hogy egy egyén mire megy jövedelmével az adott klimatikus 

viszonyok között: van-e hideg évszak, amikor fűteni kell, vagy hogy az adott környezet 

különféle fertőző betegségekkel terhelt-e. A társadalmi klíma többek között egy adott 

közösségen belül a bűnözés szintjét, a közösségi kapcsolatok minőségét jelöli. A viszonyítási 

különbségek azt jelölik, hogy egy adott jövedelemszint egy adott közösségben mire elég. 

Lehet ugyanis valaki egy adott jövedelmi szinttel szegény egy közösségen belül, míg ugyanez 

a jövedelmi szint egy másik közösségben pedig már relatíve tehetős státusszal járna. A Sen 

által idézett Adam Smith szerint: hogy valaki képes legyen „úgy megjelenni nyilvánosan, 

hogy ne maradjon szégyenben” azt jelenti, hogy ehhez más és más jövedelmi szint szükséges 

egy gazdagabb és egy szegényebb közösség esetében. A családon belüli elosztás a 

jövedelmeknek a keresők és nem keresők közti elosztási rendszerét jelenti. A jövedelmek 

vizsgálata tehát hasznos, ugyanakkor nem korlátlanul használható mércéje a jólétnek és az 

életminőségnek.  

 Hasonló a helyzet a John Rawls által definiált elsődleges javakkal is. Ezek 

bevezetésével Rawls ugyan túllép a jövedelmi szintet egyoldalúan alapul vevő hasznosságot 

hangsúlyozó elméletek egynémely hiányosságán, ugyanakkor az elsődleges javak – mivel 

ezek általános források (a jövedelemhez hasonlóan) –, ezért ugyanazok a korlátok érvényesek 

ezekre is, mint a jövedelemre: azaz a már említett öt tényező befolyásolja felhasználásukat 

(személyes különbségek, a környezeti sokféleség, a társadalmi klíma, a viszonyítások és a 

családon belüli elosztás).  

 Sen szerint a jó életminőséghez, a jó élethez szükséges eszközök vizsgálata helyett 

inkább az emberek által ténylegesen elért életre kell összpontosítani: „arra a szabadságra, 

amelynek révén ténylegesen elérhető az az élet, amelyet az emberek jó okkal értékesnek 

tartanak”
45

. Az elemzésben „az árucikkek által biztosított szabadságra kell koncentrálni, nem 

pedig magukra az árucikkekre”. A szabadság ebben az összefüggésben annak a szabadságát 

jelenti, hogy olyan életet válasszunk, amit „jó okkal értékesnek tartunk”. A vizsgálatnak tehát 

az ezt lehetővé tévő képességekre kell fókuszálnia. Sen értelmezésében a képességek fogalma 

magában foglalja a pozitív és negatív szabadságokat is. Ilyen értelemben tehát, amikor Sen 

képességekről beszél, tulajdonképpen szabadságokról van szó. Azonban ami miatt 

képességekről beszél, az azért fontos, mert a cselekvés, azaz az emberek „tényleges élete” a 

lényeges szempont. „A tevékenységek fogalma – amely határozottan arisztotelészi gyökerű – 

azokat a dolgokat tükrözi, amelyeket az egyén értékesnek tart megtenni”. „A képesség tehát 
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egyfajta szabadság: az az alapvető szabadság, hogy megvalósítsuk a tevékenységek alternatív 

kombinációit (vagy kevésbé formálisan fogalmazva, az a szabadság, hogy ilyen vagy olyan 

életstílust kövessünk)”
46

.  

  Az elemzés szempontrendszere ennek megfelelően tágabb és alaposabb. Lehet 

ugyan amellett érvelni, hogy a GDP területi eloszlása jól mutatja a relatív szegénységet vagy 

jólétet, ugyanakkor ennek vizsgálata során számos ki nem mondott (implicit) megfontolás is 

szerepet játszik, melyeken – mint tulajdonképpen többé vagy kevésé önkényes szempontokon 

– alapul az információs bázisba beletartozó és bele nem tartozó dolgokról hozott döntés. A 

képességszemléleten alapuló értékelés vonatkozhat a tevékenységekre, azaz a ténylegesen 

megtett dolgokra, és vonatkozhat az egyén valós lehetőségeire is. Sen ezt egyfajta vektorális 

indexálási módszerrel tartja megvalósíthatónak, és kijelenti, hogy az ilyen elemzés 

szükségképpen „pluralista”, azaz az egyéni preferenciák sokféleségével eleve számol. 

 Érdekes módon Arisztotelész felől indulva meglepően hasonló következtetésre jut, 

mint Jürgen Habermas (Szűcs 2010), amikor is az értékek pluralitását nem megoldandó 

problémaként, hanem adottságként kezeli, és a demokrácia s a részvétel hangsúlyozásával a 

közmegegyezés kialakításának fontosságát hangsúlyozza. Habermas egyfajta procedurális 

ismérvrendszert tekint a kommunikatív racionalitás kulcselemének abban, hogy a demokrácia 

működőképessége fennálljon, és hogy – Senhez hasonlóan – az eltérő egyéni értékrendek 

közötti közmegegyezés létrejöhessen. A közmegegyezés nem a teljes érték és érdekazonosság 

állapotát jelenti, hanem az érdekekben és az értékrendekben meglévő egyéni és csoport 

különbségek elismerése mellett a mindenki által elfogadottakat. Ez Sen és Habermas szerint is 

csak a politikai szabadságjogok érvényesülésével, a közügyek szabad és átlátható megvitatása 

révén jön, jöhet létre. 

 „Ha i személynek több van valamilyen jelentős tevékenységből, mint j személynek, 

és legalább ugyanannyi minden más fontos tevékenységből, akkor i tevékenységvektora 

egyértelműen nagyobb értékű, mint j-é. ...Az értékelés problémája azonban nem egy „mindent 

vagy semmit” típusú probléma. Ha egyes tevékenységeket, mint lényegeseket kiválasztunk, 

akkor ilyen fokális teret határozunk meg, és már maga a dominancia viszony az alternatív 

helyzetek részleges sorba rendezéséhez vezet. ...A súlyok egyedi halmaza természetesen 

elegendő lesz ahhoz, hogy teljes sorba rendezést generáljon, de ez általában szükségtelen. 

Amennyiben rendelkezésünkre áll egy 'súlytartomány', amellyel mindenki egyetért (vagyis 

megállapodunk, hogy a súlyokat egy bizonyos tartományból választjuk, a nélkül, hogy 
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megállapodnánk a tartomány egy konkrét pontjáról), akkor részleges sorba rendezést kapunk, 

amely a rangsorolások metszéspontján alapszik. A társadalmi értékeléshez szükséges 

tartományhoz, annak eléréséhez átgondolt konszenzust kell kialakítanunk a súlyokról, vagy 

legalábbis a súlyok tartományáról. Ez a 'társadalmi döntés' gyakorlata, amihez nyilvános 

vitára, a demokrácia működésének megértésére és elfogadására van szükség”
47

.  

 Rendkívül fontos Sen azon megjegyzése, miszerint a „súlyok kiválasztásakor az az 

érdekes feladat áll előttünk, hogy eldöntsük, a 'technokráciát' vagy a 'demokráciát' 

választjuk”. Kifejti, hogy a demokratikus eljárás valóban bonyolult és időigényes, amit a 

technokraták rendszerint szeretnének megspórolni. Azonban az „éppen jó megoldás” 

kialakítása csakis így lehetséges, mivel „a súlyozás kérdése nem más, mint értékelés és 

ítéletalkotás, s nem személytelen technológia”
48

. Nincs véleménye szerint semmiféle 

„varázsképlet” az eltérő egyéni preferenciák miatt, az aggregálásra nincs más út, mint a 

társadalmi döntéshozatal. Éppen e miatt nem tartja alkalmasnak önmagában a reáljövetelemet 

a jólét megítélésére, mivel az azon alapuló megítélésben az életminőség kulcselemei – mint a 

szabadság, a betegségek és a jogok – nulla súllyal szerepelnek.  

 Az életminőség különböző alkotóelemeit megfelelő súllyal kell figyelembe venni. 

Erre Sen háromféle módszert javasol, amikor is az interperszonális lehetőségek számbavétele 

történik meg. Az általa javasolt közvetlen módszert, a tevékenységvektorokat közvetlenül 

vizsgálom. Ennek három alvariánsa a teljes, a részleges és a kiemelt képességek 

összehasonlítása. A teljes összehasonlításkor az összes vektor számbavétele és rangsorolása 

történik egymáshoz képest. A részleges esetben ez csak egyes vektorok esetében történik meg, 

míg a kiemelt képességek összehasonlítása során egyes speciális vektorok rangsorolása zajlik. 

A kiegészítő módszer esetében a jövedelmek összehasonlítását egészítik ki a képességekkel  

(munkanélküliség, egészségügyi ellátás stb.). A harmadik eljárás a közvetett módszer, amely 

lényegében véve korrigált jövedelmet jelent. Ekkor a kiszámításkor a képességekkel 

korrigáljuk a jövedelmeket, jellemzően a képességek hiánya esetén lefelé. A jövedelmi 

különbségek következményeivel számolunk az adott társadalmi, gazdasági környezetben. Sen 

ugyanakkor siet leszögezni, hogy bár a szabadságközpontú megközelítés alkalmazása 

korlátozott hatókörű, de nagyon alkalmas az alulfejlettség (amelyet átfogó értelemben 

szabadsághiányként fogtunk fel) és a fejlődés (amit úgy tekintünk, mint a szabadság 

hiányának megszüntetését és az emberek számára értékes különféle szabadságjogok 

                                                 
47  Sen (2003) pp. 130. 

48  Sen 2003) pp. 131. 
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kibővítését) elemzésére. Ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen világossá válik, hogy az 

egyén szabad és fenntartható működése (agency) a fejlődés legfontosabb hajtóereje. Ez nem 

csak a fejlődés létrehozó eleme, hanem más szabad működések erősítéséhez is hozzájárul. 

Amit az emberek elérni tudnak, azt a gazdasági lehetőségek, a politikai szabadságjogok, a 

szociális erőforrások, az alapvető oktatás színvonala, a kezdeményezések bátorítása és 

támogatása befolyásolják. Azonban ezeket a lehetőségeket biztosító intézményi rendszereket 

az emberek szabadságának gyakorlása, illetve az ebben való részvétel szabadsága szintén 

befolyásolja, alakítja. Ebben a nézetrendszerben az egyének nem a fejlődés passzív alanyai 

pusztán, hanem a szabadságok ilyetén felfogása révén az egyéneket a fejlődés arra teszi 

képessé szabadságuk kiteljesedése révén, hogy sorsukat saját kezükbe véve alakítsák. S nem 

mint „paciensek”, hanem mint a fejlődés aktív ágensei. Az egyéni autonómia kiteljesedése a 

szabadság révén kulcsmozzanat, hiszen ez által válnak ez emberek képessé arra, hogy 

magukon segíthessenek. Ebben áll többek között szemléletének alapvető újdonsága is: a 

fejlődés a „fejlesztés” célja az egyén aktív tevékenységi lehetőségeinek kiterjesztése, nagyobb 

szabadsága révén, mely aktív tevékenység hozza létre magát a fejlődést és a szabadságot is. 

 Ennek jó illusztrációja a poszt szocialista országok esete, hogy ti. a szabadságok 

közötti kölcsönösen egymást erősítő hatások működnek. Itt a politikai és gazdasági 

szabadságokat, a részvétel lehetőségeit alapvetően korlátozó rendszerek viszonylag jó 

színvonalú szociális ellátásokat és társadalmi egyenlőséget nyújtottak, mégis a 

rendszerváltásokat követően nincs komoly támogatottsága egyik országban sem annak, hogy 

visszaállítsák a korábbi szabadságokat korlátozó rezsimeket. Ez a komplex szemléletmód 

segít megérteni azokat a látszólag zavarba ejtő adatsorokat (13. számú ábra), melyeket könyve 

a GDP és az életminőség közötti összefüggés sajátos és korántsem mindig korreláló voltáról 

tartalmaz. 
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13 sz. ábra: a GDP növekedése (az Egyesült Királyságban) és a születéskor várható 

élettartam évtizedenkénti növekedése (Angliában és Walesben) 1901–1960 

 

Forrás: Sen, 2003. pp. 90. 

 

 A brit GDP és a várható élettartam közötti összefüggés azt mutatja, hogy paradox 

módon az élettartam jelentős növekedése a világháború idején a visszaeső GDP-vel 

egyidejűleg jelentősen növekedett mind az első, mind a második világháború, azaz 1911–21 

és 1940–51 között. Ekkor a GDP növekedésének negatív tartományba süllyedése először 6,5, 

majd több mint 7 éves várható élettartam növekedéssel járt együtt. Pusztán a gazdasági 

tényezők és a szokásos jövedelem-centrikus elemzés aligha képes ennek magyarázatát adni. 

Különösen annak tükrében jelentős ez a növekmény, hogy lényegében véve háborús évekről 

beszélünk, amikor a veszteségek miatt a várható élettartam alapesetben csökkenni szokott. 

Ennek magyarázatát gazdaságon kívüli elemek adják: az egészségügyi ellátás és az élelmiszer 

elosztás teljesen megváltozó rendszerei, amelyek sokkal inkább egalitariánusak voltak az 

előző időszakhoz képest. Hasonló ellentmondás van Kína és India fejlődési pályája között. 

India a gazdaság liberalizációjában jóval Kína előtt jár, azonban mégis az utóbbi ország 

növekedése magasabb. Ennek magyarázatául ismét csak gazdaságon kívüli tényezők 

szolgálnak: amíg Kínában a közoktatásra és az egészségügyre komoly erőforrásokat 

fordítottak a gazdasági nyitást megelőzően is, addig ugyanez Indiában elmaradt. Sajátos 

különbségek vannak ugyanakkor Indián belül, amikor is a gazdasági szabadság és ebből 

következően a GDP-ben mért gazdasági fejlettségben igencsak hátul kullogó Keralában 
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kimagasló a várható élettartam és alacsony a népszaporulat (Sen 2003).  

 A szabadságközpontú megközelítést azért tartja Sen jobbnak, mivel „a szabadság a 

döntéshozatal folyamatára, valamint az értékesnek tartott eredmények elérésének lehetőségére 

vonatkozik, érdeklődésünket nem korlátozhatjuk az olyan formákban jelentkező 

eredményekre, mint a nagyobb termelés produkálása, több jövedelem termelése vagy nagyobb 

fogyasztás generálása (vagy a gazdasági növekedéssel kapcsolatos egyéb változók)”
49

 (Sen 

2003). A Sen által meghatározott szabadságközpontú megközelítés tehát teljesebb és jobb 

közelítést ad, ugyanakkor nem teszi feleslegessé a jövedelem központú elemzési módszereket, 

ahogyan erre fel is hívja a figyelmet, azzal, hogy az elemzéseknek nem szabad figyelmen 

kívül hagynia a jövedelem eszköz jellegét. Arisztotelészt idézve a vagyon nem önmagáért, 

hanem valami másért van, önmagába nem cél: „a gazdagság nyilván nem lehet a keresett jó, 

mert csak arra való, hogy felhasználjuk, s nem önmagáért, hanem másért van” (Arisztotelész, 

1979).  

 A szabadság a fejlődés folyamatát tekintve két további okból is lényeges. Értékelési 

aspektusból: miszerint azt kell értékelni, hogy a fejlődés folyamatában az emberek szabadsága 

növekedett-e; illetve hatékonysági okból, miszerint a fejlődés teljesítménye az emberek 

szabadságától függ teljes egészében. A szabadság komplex fogalma a következőképpen 

tekinthető át (4. számú táblázat): 

4 számú táblázat: a szabadság komplex fogalma Amartya K. Sen értelmezésében  

Fogalom Tartalma/következménye 

A jó életre való lehetőség, a jó életről vallott 

felfogás: 

egyéni autonómia – holisztikus fogalom (a 

racionális ágens elutasítása) 

A szabadság folyamatai és eljárásai: politikai szabadságjogok, nyílt társadalmi 

párbeszéd, demokrácia (formális 

intézmények) 

A szabadság mint lehetőség: a társadalmi részvételhez, a jó élethez 

szükséges egyéni képességek és lehetőségek, 

A tranzakciók „nem szándékolt 

következményei” amelyekre mégis mindenki 

számít: 

bizalom, erkölcs, (informális intézmények) 

Forrás: saját szerkesztés, Sen (2003) alapján 

 

                                                 
49  Sen (2003) pp. 443-444. 
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3.3.5. A politikai szabadságjogok fontossága 

 

 A politikai szabadságjogok azért alapvető fontosságúak a fejlődés szempontjából 

általában és szűkebben a gazdasági fejlődés szempontjából is, mivel egy nyílt és szabad 

társadalmi párbeszéd (demokrácia) által lehet egyáltalán eljutni a gazdasági szükségletekre 

adandó adekvát közösségi válaszokhoz. Lehetséges persze, hogy valaki „tudja”, mit kell 

tenni, és ezt meg is valósítja, diktatórikus módon ráerőltetve akaratát a társadalomra. Azonban 

ez a „tudás” ugyancsak esetleges, és éppenséggel pontosan e miatt sokkal több a gazdaságilag 

kudarcot valló diktatúra, mint a sikeres. Annak a megállapítása, hogy mik egyáltalán a 

gazdasági szükségletek, már önmagában igényli a nyílt társadalmi párbeszédet, a politikai 

részvételt, következésképp a politikai szabadságjogok érvényesülését. Tehát e tekintetben is 

egyszerre konstitutív és instrumentális jelentősége van a (politikai) szabadságnak. Valós 

társadalmi párbeszéd híján a jólét fogalma és az annak eléréséhez szükséges teendők 

előzetesen nem meghatározhatóak. 

 Az úgynevezett reformdiktatúrák – mint amilyen Dél-Korea volt, vagy amilyen 

Szingapúr és Kína – példái nem feltétlenül azt mutatják, hogy ezek a rendszerek 

hatékonyabbak a fejlődés előmozdításában akárcsak pusztán gazdasági téren is. Ugyanis ezek 

az államok inkább a kivételek körébe számítanak, és gazdasági prosperitásuk alapját 

korántsem a politikai szabadságok korlátozása jelenti és jelentette. Ezzel szemben sokkal több 

az olyan példa, amely a diktatórikus rendszerek kudarcos voltát bizonyítja. Az „ázsiai kis 

tigrisek” robbanásszerű fejlődését megalapozó tényezők között egy olyan sincs, amely 

alátámasztaná a politikai jogok korlátozását: ugyanis ezek a tényezők (mint például az oktatás 

kiemelt fejlesztése) kiválóan működnek egy demokráciában is. Ugyanerre a következtetésre 

jutnak más szerzők is (North, Wallis, Weingast, 2009)
50

 amikor a „Polity IV” kutatás
51

 

politikai rezsimekre vonatkozó adatai alapján bemutatják, hogy az utóbbi kétszáz évben a 

gazdasági növekedés és a politikai intézményrendszer minősége között igen erős a korreláció. 

A harminc legmagasabb egy főre jutó nemzeti jövedelmével rendelkező ország közül 2000-

ben csupán négy olyan volt található, amely rendkívül alacsony szinten áll a demokratikus 

intézményrendszer fejlettségében, azonban ezek mindegyike (Szingapúr kivételével) esetében 

                                                 
50  North, D.C., Wallis J.J., Weingast B. R. (2009), Violence and Social Order, Cambridge University 

Press 2009, pp 9. 
51  http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm  

http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm
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magas olaj jövedelemmel rendelkezett.  

 Ennek az álláspontnak a jelentősége fejlesztéspolitika szempontjából ebben áll: amíg 

az utóbbi időkben felmerült gazdaságon kívüli tényezők fontosságát általában a gazdasági 

fejlődés előmozdításában játszott szerepük miatt gondolják sokan lényegesnek, ezzel szemben 

ezen új szemléletmód alapján a fejlődésnek a közgazdaságtanban közkeletű fogalmát 

szükséges kérdésessé tenni és azt komplexebb módon tekinteni. Ennek alapján lehet olyan 

elemzéseket elvégezni, amelyek eredményeképpen egyszeriben megítélhetővé válik az adott 

országban működő piacgazdasági berendezkedés és az ezekhez kapcsolódó intézményi 

megoldások.  

 Az intézmények ilyetén fontossága alapvetően kérdőjelezi meg azt a nézetet, 

miszerint az embert csak az önzés motiválná. Az embereket az igazságosság is motiválja, 

ráadásul a kapitalizmus és a piac hatékony működését az erkölcs biztosítja és a hatékony jogi 

rendszer, melyeknek – és a kapitalizmus etikájának is – fontos eleme az igazságosság és a 

méltányosság. A kapitalizmus azért tudta növelni a világban a prosperitás általános szintjét, 

mert olyan erkölcsökre és magatartási szabályokra támaszkodott, amelyek révén a piaci 

tranzakciók gazdaságossága hatékonnyá vált. Sen a következőképpen ír a fejlődés 

elemzéséről: „a fejlődést úgy kell értelmezni, hogy integrált módon vizsgáljuk az egyes 

intézmények szerepét, valamint ezek interakcióját. A fejlődés folyamatában nemcsak a piacok 

s egyéb intézmények működése lényeges, hanem az értékek kialakítása és a társadalmi 

erkölcsök létrejötte és evolúciója is”.  

 

 

3.3.6. Az intézmények és a gazdasági teljesítmény 

 

 Douglas C. North szerint (North, 1994) az intézmények formális és informális 

korlátokként határozzák meg a társadalmakat. A formális szabályok körébe tartozik a 

jogrendszer, a szabályok általában, míg az informális kötöttségek körébe a hagyományok, a 

viselkedési szabályok, a mindenki által elfogadott játékszabályok tartoznak. Az informális 

szabályok teszik azt lehetővé, hogy az embereknek ne kelljen minden egyes tranzakció során 

annak feltételeit mérlegelniük. Az informális szabályok magukban foglalják a társadalmi 

konvenciókat (melyek hosszú idő alatt alakultak ki), a viselkedési normákat (melyek 

általánosan elismertek), és saját magunk által magunkra kötelezőnek gondolt viselkedési 
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normákat (mint például a becsületesség és egyenesség).  

 Elinor Ostrom (Ostrom 2007) szerint az intézmények előírások, amelyek a megkívánt, 

tiltott vagy megengedett cselekedeteket határozzák meg, azokkal a szankciókkal együtt, 

amelyekre a szabályok nem követése esetén adnak felhatalmazást. Értelmezésében ezek a 

szabályok az embereknek a rend megteremetésére és a társadalmi következmények 

kiszámíthatóbbá tételére tett erőfeszítéseinek az eredményei. Ezek a szabályok nem pusztán 

csak a formális (törvények, szabályok és bírósági döntések) szabályok, hanem ennél szélesebb 

kört foglalnak magukba, hiszen ezek önmagukban nem képesek megoldani a kollektív 

cselekvés problémáit. Sok esetben éppen ezek a formális szabályok azok, melyek aláássák az 

egyének akaratát és képességét az önszerveződésre és a közös problémák megoldására, 

például egy autoriter politikai rezsim esetében. Éppen ezért szerinte a formális szabályok 

mellett a törvények uralma, a demokratikus légkör, a jól szervezett kormányzat nagyon fontos 

társadalmi tőkét jelentenek bármely közösség számára
52

. 

 Az intézmények és a szervezetek kulcsszereplői az intézményi környezet 

meghatározásában, a köztük kialakuló kölcsönhatás alapvető fontosságúak. Az intézményeket 

mint a játékszabályokat, a szervezeteket pedig mint a játékosokat jellemezhetjük. A 

szervezetek egyének olyan csoportjai, akiket közös célok hoznak össze, és létrejöttük az adott 

társadalomban az intézményrendszer által nyújtott lehetőségeket mutatja meg. Tehát, ha az 

adott társadalom intézményrendszeri keretei az állami forrásokon való élősködést preferálja, 

akkor ilyen típusú szervezetek jönnek létre. Ám, ha például az intézményi környezet az 

értékteremtő tevékenységeket preferálja, akkor túlnyomórészt ilyen szervezeteket találunk.  

 Ostrom a kollektív javak kormányzásával kapcsolatos vizsgálatok alapján arra a 

következtetésre jut, hogy „a társadalmi interakciók bármely területét tekintve az önkormányzó 

rendszerek hatékonyabbnak bizonyulnak. Nem az alulról jövő kezdeményezések bármiféle 

varázslatos hatása miatt önmagában, hanem azért mert az ezen rendszerekben meglévő 

működési (informális és formális) szabályok által meglévő társadalmi tőke hajlamosabb 

fennmaradni és fejlődni, az abban résztvevők által létrehozott hálózatokban és az elfogadott 

normákban.
53

” 

 Daren Acemoglu és James Robinson (Acemoglu – Robinson 2008) szerint az egyes 

országok közötti fejlődésbeli különbségeket az intézményekben meglévő különbségek 

határozzák meg leginkább. Ezen belül pedig a politikai intézményeket tekintik döntőnek. Az 

                                                 
52  Ostrom, Elinor – Ahn, T. K. (2007) The Meaning of Social Capital and its Linkto Collective Action, 

Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington W/07-19; pp. 16-17. 

53  Ostrom – Ahn (2007) pp. 19. (saját fordítás) 
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intézmények értelmezésükben három fontos tulajdonsággal bírnak:  

 emberi alkotások (szemben például a földrajzi viszonyokkal),  

 játékszabályok, amelyek az emberi viselkedést szabályozzák,  

 és hatásukat a különféle ösztönzőkön keresztül fejtik ki.  

Négy aspektusukat emelik ki:  

 a döntéshozatal módját (demokrácia vagy diktatúra),  

 a gazdasági intézményeket: tulajdonjogok biztonsága,  

 a piacra való belépés költségeit  

 és a szerződésekkel kapcsolatos viszonyokat.  

 

 Az új intézményi közgazdaságtan nemzetközi társasága 2003-ban Budapesten tartott 

konferenciáján (Kapás – Komáromi 2004) elhangzott előadásában Paul Joskow, a társaság 

elnöke az alábbi összefüggésrendszert vázolta fel (14. számú ábra) az intézmények és a 

gazdaság teljesítménye között: 

14. számú ábra: Az intézmények és a gazdasági teljesítmény közötti összefüggések 

(Paul Joskow) 

 

Forrás: Kapás – Komáromi 2004, pp. 91. 
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 Az intézményeknek a gazdaság szempontjából az adja meg a jelentőségét, hogy az 

alkalmazott technológiákkal együttesen alapvetően meghatározzák egy gazdaságban a 

tranzakciós és az átalakítási (transzformációs) költségeket. Minél alacsonyabbak a tranzakciós 

költségek egy gazdasági-politikai rendszerben, az annál versenyképesebb, illetve a 

megállapodások kikényszerítésének hatékonysága (a megállapodások betartása) North szerint 

a gazdasági teljesítmény egyik legmeghatározóbb eleme. A tranzakciós költségek a csere és az 

ebből adódó megállapodások teljesítése kikényszerítésének költségeként definiálható. A 

piacok a szolgáltatások és a termékek értékét határozzák meg: a fizikai tulajdonságokét és 

vagyoni jogokét.  

 Egy korábbi írásában North (North 1992) számba veszi a tranzakciós költségeket 

meghatározó négy tényezőt. Ezek közül az első az áruk és szolgáltatások értékének 

meghatározási költsége, mely a tulajdonjogok körének meghatározását segíti elő, beleértve 

azok betartatását is. A második ilyen meghatározó elem a cserefolyamat költsége, ami a piac 

méretétől függően lehet személyes és személytelen csere. A személyes csere az ismertségen 

alapul, a rokoni kapcsolatokon és a lojalitáson, míg a személytelen csere során az abban 

résztvevők akár vissza is élhetnek helyzetükkel. A tranzakciós költségek a személytelen 

cserefolyamatban nagyon jelentősen megnövekedhetnek, ha az abban résztvevők a csere során 

komoly biztosítékokat kell hogy használjanak. Ebből következően a harmadik tényező a 

kikényszerítés, betartatás költségei, melyben nagy szerepet játszik a független bíráskodás és 

jogrendszer intézménye. A negyedik tényező North szerint az ideológia, mely az egyénnek 

mind a politikai, mind pedig a gazdasági döntéseiben szerepet játszik.  

 A verseny a tranzakciós költségek
54

 csökkentésében fontos szerepet játszik. 

Ugyanakkor North (North 1994) leszögezi, hogy a piacok – mind a múltbeliek, mind a 

jelenbeli, létezőek – nem tökéletes piacok, és mint ilyenek magas tranzakciós költségeket 

eredményeznek, mivel a nagyon hatékony gazdasági piac inkább kivétel, mint szabály. A 

politikai rendszer mindig kiemelt szerepet játszik a tulajdonjogok védelmének 

meghatározásában és a politikai „piac” általában kevésbé hatékony, mint a gazdasági. 

 „A kapitalizmus azért tudta növelni a világban a gazdasági prosperitás általános 

szintjét, mert olyan erkölcsökre és magatartási szabályokra támaszkodott, amelyek révén a 

                                                 
54 Az értekezésben a tranzakciós költségek közgazdaságtanát, mely erősen koncentrál az üzleti szektor 

tranzakcióira, csak érintjük. Elsősorban az ezekre az intézményrendszer által gyakorolt hatásokra 

fókuszálunk. A téma, és Oliver E. Williamson ezzel kapcsolatos téziseinek magyar nyelvű összefoglalója: 

http://www.kormanyzas.hu/072/05_Williamson.pdf;  

http://www.kormanyzas.hu/072/05_Williamson.pdf
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piaci tranzakciók gazdaságossá és hatékonnyá váltak.”
55

 Ha az áruk s szolgáltatások értékének 

mérése és a szabályok betartatása olcsón megoldható, abban az esetben majdnem lényegtelen, 

hogy az emberek szerint az alkalmazott játékszabályok igazságosak-e avagy pedig nem azok. 

Azonban ezek (értékmérés, kikényszerítés) soha nem költségmentesek, ezért az ideológia 

fontos tényező, mely hosszú folyamatok során alakul ki egy társadalomban. Ezt a folyamatot 

nevezzük társadalmi tanulásnak, melynek eredménye az általunk beszélt nyelv, az 

intézményeink és a használt technológiák. A bizalom szintje és az adminisztratív terhek közti 

összefüggés is (Hodosi 2011) azt mutatja, hogy „azokban az országokban a legalacsonyabb a 

jogi kötelezettségekből fakadó költség nagysága, ahol az emberek túlnyomó többsége bízik 

egymásban.” 

 

 

3.3.7. Az intézmények szerepe a fejlődésben: az útfüggőség kialakulása és jelentősége 

 

 North értelmezésben a gazdasági változás állandóan zajló és „inkrementális”, azaz 

lassú és apró lépésekből álló folyamat. Ez a folyamat a szereplők (egyének és szervezetek) 

naponta hozott döntéseiben valósul meg, mely döntések jó része megszokott, rutin, míg ezek 

közül néhány a meglévő szerződések módosítását célozza. Az alapvető kérdés, hogy ez a fajta 

újraszerződés, a szerződéses feltételek újratárgyalása megtörténhet-e a meglévő intézményi 

keretek között (tulajdonjogok és politikai rendszer), avagy pedig ezen keretek kisebb vagy 

nagyobb módosítására van szükség. Ez akkor történik meg, ha a szereplőknek az adott helyzet 

megítéléséről alkotott elképzelése megváltozik: arra a következtetésre jutnak, hogy egy 

másféle intézményi berendezkedés (politikai vagy gazdasági) inkább a javukra válik. North 

szerint (North 1994) ennek a felfogásbeli változásnak a forrása lehet külső (piaci verseny), de 

az esetek többségében a tanulás, azaz az egyének és a csoportok társadalmi tanulása. A tanulás 

sebessége a verseny intenzitását mutatja.  

 North alapvető fontosságúnak látja a történelmi fejlődés útjának, az útfüggőségnek 

(„path dependency”) a meghatározó szerepét. Ezt a kognitív útfüggőséggel illusztrálja 

(Mantzavinos – North – Shariq 2003), miszerint az elme T1 periódus alatt elsajátított mentális 

modellek segítségével interpretálja a T2 időpontban a T1 periódus eredményeképpen létrejött 

valóságot. Ugyanez igaz társadalmi méretekben is, azzal, hogy ha közös mentális modell – 

                                                 
55  Sen (2003) pp. 406. 
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amely a T1 periódus alatt jött létre – nagyon hasonló tartalmakkal bír, és ez több T perióduson 

keresztül így történt, akkor ez a mentális modell nagyon merev is lehet. Ebből következően 

egyfajta intézményi útfüggőség alakul ki, ami a társadalmilag elsajátított tipikus probléma-

megoldási módokat alakítja ki, ami nagyban befolyásolja a gazdaságban lezajló folyamatokat. 

Tehát a kognitív és intézményi útfüggőség az, ami gazdasági útfüggőséghez vezet, amely 

tehát kognitív szintről indul, végighalad az intézményeken, majd végül a gazdaságban is 

megjelenik. Ha a neoklasszikus közgazdaságtani elméletek alapját képező racionális ágens 

elképzelése valóban működne, az például azt jelentené, hogy egy stagnáló gazdaság 

szereplőinek pusztán csak a szabályokat kell megváltoztatniuk, és a gazdaság máris 

megváltozik. Ehhez képest, ami valójában döntő, az a politikai rendszer és az abban 

résztvevők meggyőződései (kognitív szférája).  

 A gazdasági változás megértésének három fő tényező figyelembe vételén kell 

alapulnia: a formális normák, informális szabályok és ezek betartatásának jellemzői a 

gazdasági teljesítmény alakítói. Az informális szabályok csak nagyon lassan változnak meg 

(ezek kötődnek leginkább a kognitív szférához). A forradalmi változások korántsem annyira 

gyorsak, mint ahogyan azt a forradalmárok szeretnék, ráadásul az intézmények időbeli 

stabilitása miatt a valószínű eredmény is általában elmarad az általuk tervezettől.  

 A más intézményi modellek mechanikus átvétele nem működőképes. Ebből 

következően azokban az országokban, ahol egy másik gazdaság szabályozó-rendszerét veszik 

egy az egyben át, az ennek eredményeképpen jelentkező teljesítmény elmarad az elvárttól. A 

modern nyugati gazdaságok szabályozóinak bevezetése a harmadik világ és a volt szocialista 

országokban nem éppen a gazdasági siker receptje, mint ahogyan a privatizáció sem csodaszer 

a gyenge gazdasági teljesítmény javítására.  

 A politikai szféra alapvetően meghatározza a gazdasági mozgásteret, és e miatt a 

gazdaságfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze olyan politikai rendszer létrehozása, amely 

betartatja és hatékonnyá teszi a tulajdonjogok gyakorlását. North szerint sajnos ilyen 

rendszerek létrehozásáról tudunk a legkevesebbet, mivel a politikai gazdaságtan elsősorban az 

Egyesült Államok politikai rendszerére koncentrált e kérdés vizsgálatában.  

 A politika intézményei abban az esetben tekinthetők stabilnak, ha a fenntartásában 

érdekelt szervezetek támasztják alá működését. North ezen kívül még négy feltétel teljesülését 

látja elengedhetetlennek a sikeres gazdasági átalakulás érdekében (North 1994):  

 mind az intézményrendszernek, mind a szereplők meggyőződéseinek meg kell 

változni, mivel a mentális modellek mozgatják a szereplők döntéseit;  
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 az új berendezkedést támogató viselkedésnormák kialakulása hosszas folyamat, 

ennek során – erősítő tényezők hiányában – a politikai viszonyok valószínűleg 

bizonytalanok lesznek;  

 míg gazdasági fejlődés ugyan rövidtávon lehetséges autokratikus rezsimek keretei 

között, a hosszabb távú gazdasági fejlődés igényli a törvény uralmát, a jogállamot;  

 informális szabályok gyakran képesek gazdasági fejlődést generálni ezen 

informális szabályokkal ellenséges politikai viszonyok között is, attól függően, 

hogy mennyire tartatják be ezeket a kedvezőtlen szabályokat.  

 

Konklúzióként leszögezi, hogy leginkább az adaptív, az alkalmazkodási, semmint az elosztási 

hatékonyság az, ami gazdasági növekedést tud teremteni, és hogy a sikeres gazdasági-

politikai rendszerek olyan rugalmas intézményi struktúrákon alapszanak, amelyek képesek a 

sokkok és a változások hatására továbbfejlődni. Azt is megjegyzi azonban, hogy ilyen 

intézmények általában hosszú fejlődés eredményei.  

 

 Daren Acemoglu és James Robinson (Acemoglu – Robinson 2008) arra a kérdésre 

keresi a választ, hogy ha az intézmények ennyire meghatározóak a gazdasági növekedésben, 

akkor mi vezet oda, hogy egyes társadalmak teljesen hasznavehetetlen és rossz intézményeket 

működtetnek. Három intézményrendszeri komponenst vizsgálnak meg tüzetesebben: a 

gazdasági intézményeket, a politikai hatalmat és a politikai intézményeket. Mivel a gazdasági 

intézmények végső soron egy társadalom közösségi döntéseinek eredményeképpen jönnek 

létre, ebből következően a meghatározó tényező a különféle társadalmi csoportok által 

gyakorolt tényleges (de facto) politikai hatalom lesz a leglényegesebb. A politikai 

intézmények, mint „de jure” hatalommal szemben a „de facto” politikai hatalom azt jelenti, 

hogy az egyes társadalmi csoportok milyen mértékben képesek akaratukat megvalósítani, 

milyen mértékben uralják az erőforrásokat. Mivel mind a politikai intézmények, mind az 

erőforrások társadalmi eloszlása nagyon lassan változik, azt nagymértékű állandóság jellemzi.   

 Egy nagyobb távlatokat átfogó történelmi elemzés keretében azt tekintik végig, hogy 

az európai gyarmatosítás milyen különféle intézményi megoldásokat eredményezett. A 

gyarmati rezsimeket két típusba sorolják: az egyik a „kizsákmányoló” típus, amikor az adott 

ország erőforrásainak minél teljesebb kiaknázására törekszik, nem sok figyelmet fordítva a 

lakosok tulajdonjogának védelmére, vagy a kormány túlhatalmától való védelem 

intézményeire. Ezzel szemben a másik a gyarmat típus, ahol az európaiak nagy számban 
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telepedtek le, a tulajdonjogokat komolyan védték. E kétféle intézményi örökség fejlődési 

pályája azt bizonyítja, hogy a tulajdonjogok hatékony rendszerének megléte esetén a 

növekedés hosszabb távon is jellemzője az ilyen örökséggel rendelkező gazdaságoknak, mint 

például Új-Zéland, az Egyesült Államok vagy éppen Kanada. Azt is megállapítják, hogy a 

„kizsákmányoló” gyarmati rendszerek jellemzően ott jöttek létre, ahol az európaiakat komoly 

egészségügyi kockázatok és az ebből következő magas halálozási ráta fenyegette, míg ezzel 

szemben a tulajdonviszonyokat garantáló népes európai kolóniák az ilyen szempontból 

biztonságosabb helyeken keletkeztek. Ez a mai napig ható intézményrendszeri örökség azt 

okozza, hogy a szerzők szerint, ha Nigéria intézményeit a chilei szintre lehetne felhozni, 

akkor az az ország gazdasági teljesítményét és jövedelmét meghétszerezné. Az európai 

kizsákmányoló gyarmati rezsimek mindegyikét természetesen nem csak az éghajlat 

magyarázza, hiszen például a dél-amerikai spanyol gyarmatok a nagy létszámú helyi lakosság 

kizsákmányolására koncentráltak. Az intézményrendszerek különbözőségéből fakadó 

gazdasági különbségekre igen jó példa Észak- és Dél-Korea esete, amikor is – bár korábban 

nem éppen demokratikus politikai viszonyok jellemezték Dél-Koreát, de – a magántulajdonon 

alapuló gazdasági rendszer igen hatékonyan épült ki, ellentétben az északi terület sztálinista 

rezsimjével.  

 Két alapvető folyamat létezik a politikai hatalom két formája tekintetében: az egyik 

esetben az erőforrásokat uraló csoportok a politikai intézmények kialakításában részt vesznek, 

és lényegében saját igényeik szerint alakítják azt ki. Ebből következően az így létrejött 

intézményrendszer fenntartásában érdekeltek, mivel az ad számukra politikai hatalmat A 

másik esetben az egyik társadalmi csoport relatíve gazdagabb, aminek következtében de facto 

politikai hatalma növekszik, lehetővé téve, hogy a számára kedvező politikai és gazdasági 

intézmények kialakítására törekedjen, ami újratermeli az eredeti elosztási viszonyokat. 

Természetesen az állandóság mellett van tere a változásoknak is, melyek az esetek 

többségében technológiai és a nemzetközi környezetből eredő sokkok hatására következnek 

be. Lényegében e folyamatok eredményeképpen áll elő a gazdasági teljesítmény. A különféle 

reformprogramok, amelyek az intézményrendszerek átalakítására koncentráltak, alapvetően 

akkor voltak sikertelenek, amikor megfeledkeztek azokról az erőkről, amelyek érdekeltek 

voltak az adott – megreformálandó – intézmények fenntartásában. E miatt gyakran még a 

politikai intézmények átalakítása sem hoz jobb gazdasági teljesítményt, mivel a de facto 

politikai hatalom az újonnan létrehozott intézményeket is a saját képére formálja.  

 A sikeres átalakítási program mind a de jure, mind a de facto politikai hatalmat 
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megváltoztatja. Azonban mindkettő párhuzamos megváltoztatása sem feltétlenül eredményes, 

mivel a politikai egyensúly kialakulása útfüggő (path dependent), hiszen az informális 

szabályok lassan változnak. A szerzők példája erre a második világháború utáni Latin- 

Amerika, ahol igen lassú volt a növekedés, amit mindenki a magas behozatali vámok rovására 

írt. Nem nagyon gondolkodtak el azon, hogy milyen erők érdekeit szolgálták ezek. Ezen 

logika alapján a megoldás egyszerű: a növekedés gátját képező vámrendszert át kell alakítani 

(intézményi reform), és a helyzet magától megoldódik. Azonban ebben az esetben – mivel a 

politikai egyensúly változatlan maradt – a kieső, „megreformált” intézmény helyére 

automatikusan egy másik lép, amely a fent említett modellnek megfelelően újratermeli az 

eredetileg fennálló egyensúlyt, és támogatja azt. Ez következett be, amikor ezekben az 

országokban a neoliberális politikákat sikerült ilyen módon teljesen a helyi – gazdaságilag 

abszolút rossz – viszonyokhoz igazítani, amint az megtörtént a perui Fujimori-féle reformok 

esetében.  

 A de facto politikai hatalom tartós fennmaradásának példája az Egyesült Államok 

déli államainak esete is, amikor is a polgárháború nyomán létrejött de jure politikai 

intézmények ellenére az ültetvényesek megmaradó de facto hatalma azt okozta, hogy a 

polgárháború után a terület gazdasági visszaesést élt át. A fekete rabszolgák korábban 

egyáltalán nem részesülhettek az oktatás jótéteményeiben, hiszen az általuk végzett munka ezt 

nem is kívánta meg, illetve alacsony fogyasztási szintjük az iparba és az infrastruktúrába 

történő befektetések ellen hatott. A rabszolgaság eltörlése ugyanakkor nagyon kis gazdasági 

hatású volt. A déli elit vizsgálatából nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon komoly állandóságot 

mutatott a leggazdagabb ültetvényes családok listája a polgárháború előtt és után is. Ez az 

elitcsoport ugyan megőrizte gazdasági befolyását, s bár a rabszolgaság nem maradt fenn, de 

az olcsó munkaerőn alapuló ültetvényes gazdálkodás igen, melyet aztán a fekete munkaerőt 

korlátozó szabályok egészítettek ki. Ezen kívül a Klu-Klux klán és a lincselések terrorja is azt 

célozta, hogy az ültetvényekről elköltözni akaró feketéket jobb belátásra bírja (Acemoglu – 

Robinson 2008). Aztán, a hadsereg 1877-es kivonulását követően a Dél végre saját kezébe 

vehette a sorsát, ami a korábban választói névjegyzékbe vett feketék törlését jelentette, az 

írástudási tesztek és a fejadó segítségével, és végül az egy párti demokrata párti uralomhoz 

vezetett. Ez a politika kiegészült még az esetlegesen befolyással bíró egyéneknek a politikai 

elitbe kooptálásával is, ami azt jelentette, hogy azok egyszerűen átvették a déli elit uralkodó 

nézeteit. Ez a fajta déli politikai egyensúly amellett, hogy semmiféle gazdasági fejlődést nem 

eredményezett, sőt annak inkább gátja volt, a de facto politikai hatalom megvalósulásának 
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volt köszönhető. Ez a feketéket elnyomó déli politikai rezsim lényegében a második 

világháborút követően is fennmaradt, és csak ennek megszűnte után kezdődött meg a Dél 

gyors gazdasági fejlődése és az Északhoz történő felzárkózása. Ugyanerre szolgáltat példát a 

magyarországi rendszerváltást követő privatizációban a korábbi menedzsment kiemelkedő 

szerepe, akik korábbi kapcsolati tőkéjüket, (informális intézmény) a privatizáció keretében 

jórészt tőkére, vállalti részesedésre, vagy pénzre váltották. 

 Ennek a példának a tanulsága azt mutatja, hogy a gazdasági intézmények 

megreformálása a politikai egyensúly megváltoztatása nélkül nem lesz hatással az intézményi 

egyensúlyra, azaz ha a de facto hatalom érintetlenül marad, és csak a de jure politikai hatalom 

változik, az nagyon kevéssé fog a gazdasági helyzet javulásához hozzájárulni (15. számú 

ábra). A valóban hatékony átalakításnak ki kell terjednie a de facto politikai hatalomra is. 

Ennek módja, hogy a de facto politikai hatalom birtokosainak egészen egyszerűen ne érje meg 

hatalmuk gyakorlása (például fegyveres csoportok bevetése, megvesztegetés, korrupció), 

abból minél kevesebb előny származzon számukra (Acemoglu – Robinson 2008).  

 

15. számú ábra: Az intézmények hatása a gazdasági teljesítményre 

kiinduló ’t időpont                                               

Politikai intézmények           De jure                    Politikai                 Gazdasági teljesítményt 

                                             politikai hatalomt     intézményekt 

                                                                                                               & 

 

Az erőforrások eloszlása       De facto                 Gazdasági              Erőforrások eloszlásat+1 

                                            politikai hatalomt      intézményekt+1 

Forrás: saját szerkesztés, Acemoglu, Johnson, Robinson (2004) alapján) 

 

 Hogy még bonyolultabb legyen a helyzet, a szerzőpáros a Robert Michels
56

 által 

1911-ben leírt, az „oligarchia vastörvényének” hatásait is számításba veszi az átalakulás 

sikerességében. Ugyanis, ha pusztán egy elitcsoportot egy másik követ, amely lényegében 

ugyanazon politikai szocializáción esett át, mint a leváltott elitcsoport, akkor nem sok minden 

változik meg valójában. Példa erre a Bolíviában az 1952-es forradalmat követő változások 

                                                 
56  Michels R. (2001) Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendecies of Modern 

Democracy, (translated by Eden and Cedar Paul) Bathoche Books, Kithener 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf  

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/michels/polipart.pdf
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sora. Itt a gyarmati időszakban egy kizsákmányoló típusú rezsimet működtettek a spanyolok, 

ahol az őshonos lakosság kényszermunkára való használata mind a bányászatban, mind a 

mezőgazdaságban hétköznapinak számított. 1952 előtt a földtulajdon rendkívül koncentrált, 

mindössze 6 százalék birtokolta a földterületek több mint 90 százalékát, és a bányászatban is 

csak három családra koncentrálódott a tulajdon. Az 1952-es forradalom mindezt 

megváltoztatta: földreformra került sor, eltörölték a bennszülötteket sújtó igazságtalanságokat, 

általános választójogot vezettek be, államosították a bányákat. Alapvetően tehát mind a de 

jure, mind pedig a de facto hatalmat átalakították. Ennek ellenére az egyenlőtlenség szintje a 

forradalmat követő tíz év múlva ugyanott volt, mint azelőtt. Ennek magyarázata abban rejlett, 

hogy a hatalomra jutott elitcsoport ugyanazokat az eszközöket használta politikai bázisának 

megszervezésére, mint a leváltott, azaz a kiterjedt klientúra kiépítését, illetve az ellensúlyok 

nélküli politikai berendezkedést is átvették (még az egy párti rezsim kiépítésével is 

megpróbálkoztak). A régi elit által saját hatalmát biztosító intézményi megoldások tovább 

éltek, és ezek aztán teljesen annullálták a forradalom eredményeit. Az útfüggőség (path 

dependency) itt abban nyilvánul meg, hogy ha nem fordítanak kellő figyelmet azokra az 

ösztönzőkre, amelyek a régi elitcsoport viselkedését meghatározták, amikor egy reformer 

mozgalom egyszerre akarja az intézményi berendezkedést és a de facto hatalmi viszonyokat 

megváltoztatni, akkor ez szinte automatikusan hozza működésbe az „oligarchia vastörvényét”.  

 Svetozar Pejovich
57

 (Pejovich 2003) is ehhez hasonlóan azt állítja, hogy a kultúra 

(mentális és intézményi útfüggőség) alapvetően meghatározó a közép-európai és balkáni 

államok gazdasági átmenetének sikerességében. Arra keresi a választ, hogy mi magyarázza a 

Wall Street Journal és a Heritage Foundation által készített gazdasági szabadságindex listáján 

ezeknek az országoknak a különböző helyezését az átmenet 13 évét követően, a nagyjából 

hasonló kiinduló helyzet ellenére. Három kérdést tekint alapvetőnek ennek vizsgálatában:  

 melyek a kapitalizmus legfontosabb intézményei;  

 mely kultúrák vannak leginkább összhangban a kapitalizmus formális intézményeivel;  

 és legvégül, hogy mik a különbségek a kapitalizmus kultúrája és ezen közép-európai 

országok informális szabályai között.  

 A kapitalizmus legalapvetőbb intézményi összetevőinek a magántulajdonhoz fűződő 

jogokat, a szerződés szabadságát, a független igazságszolgáltatást és az alkotmányosságot 

tartja. Ez a négy meghatározó elem (formális intézmény) olyan viselkedésbeli ösztönzőket hív 

                                                 
57  Pejovits, S. (2003), Understanding the Transaction Costs of Transition: It's the Culture Stupid, Forum 6, The 

Interaction Thesis: lternative NIE Perpectives on Developmnt Economics and the Dilemmas of Foreign Aid 

Policy, 4. April, 2003. Washington D.C., Mercatus Center, George Mason University 
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életre, amelyek a szereplőket arra késztetik, hogy saját céljaikat saját (önző, individuális) 

érdekeiknek megfelelően kövessék, ami lényegében az individualizmus kultúrája.  

 Első ránézésre ezek a poszt-szocialista országok erősen kollektivista, egyenlőség-

elvű, a nagycsaládot szem előtt tartó informális szabályokkal vágtak neki az átmenet éveinek, 

mely értékek egyértelműen ellentétesek a kapitalizmus fentebb összegzett értékeivel. A 

rendszerváltás küszöbén a magyar értelmiség értékrendjét Csepeli György és Örkény Antal 

„Alkony” című (Csepeli, Örkény 1990) munkájukban dolgozták fel. Az elemzés kimutatta, 

hogy „ha valamilyen csoda folytán egyik napról a másikra megdőlne a redisztribúciós gépezet 

– jelenleg még szinte mindent átható, jóllehet ideológiailag lemeztelenült – hatalma, a 

társadalom túlnyomó többsége képtelen volna áttérni a piacgazdaságra és a politikai 

pluralizmusra alapozó modern társadalmi gyakorlatra.”
 58

 

 Márpedig, ha az informális szabályok nincsenek összhangban a formális 

szabályokkal, az ebből származó ellentmondás az átmenettel törvényszerűen együtt járó 

intézményi átalakítások tranzakciós költségeit megemeli, annál jobban, minél nagyobb ez az 

ellentmondás. Ennek az ellentéte is igaz: minél inkább létezik az összhang a formális és az 

informális szabályok között, a tranzakciós költségek annál inkább csökkennek. Ez utóbbinak 

történelmi példája az USA nyugati államainak tulajdonjogi rendszerének kialakítása 

eredményeképpen előállt alacsony tranzakciós költségek, mivel itt a tulajdont szabályozó 

jogok törvényi meghatározása a már fennálló és működő informális szabályok kodifikálását 

jelentette.  

 A közép-európai országok szocializmusai gyengítették a jogállamba és a 

jogrendszerbe vetett hitet és – Pejovich véleménye szerint – ez mintegy nem szándékolt 

következményként erősítette a kollektivista gondolkodást. Ennek a másik igen fontos 

folyománya, hogy ebben a térségben az aktív, paternalista állam támogatása magas, és hogy a 

kapitalizmus diktálta életformára nem voltak nyitottak az itteni társadalmak. A formális és az 

ezeknek ellentmondó informális szabályok közötti ilyen konfliktus miatt az átmenet 

tranzakciós költségei magasak lettek. Azonban a térség országai közötti különbségek is 

jelentékenyek, különösen az Osztrák-Magyar Monarchia volt területein lévő államok 

különböznek az ortodox hagyományú államoktól, és jelentékeny módon térnek el még a balti 

államok és Lengyelország is, ahol a német és skandináv befolyás erősebb volt. A 

nacionalizmusok, különösen azok, amelyek az egyházzal léptek szövetségre felerősödtek, 

                                                 
58 Csepeli György – Örkény Antal: Az alkony, a magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek 

végén; ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 1990 (147. old.) 
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tovább emelve az átmenet árát ezekben az országokban. A kapitalizmusba való átmenet sok 

esetben csak a felszínen történt meg. A szerző beszédes példája szerint a térség kevés olyan 

vezetőt termett, mint Vaclav Klaus és az észt Maar
59

, és túl sok olyat, mint Meciar, Jelcin, 

Kravcsuk és Lukasenko
60

.  

 Ezeken a – talán túl általános – tényezőkön kívül azonban felvet egy fontosabbat: az 

átmenet kezdetén éppen negyvenes éveiben járó generáció szerepét (Pejovich 2003). Ennek a 

csoportnak a „jóléti csomagja” olyan dolgokat tartalmazott, mint a munkahely biztonsága, 

gyermekek utáni járadékok, egészségügyi szolgáltatások, lazán szabályozott 

nyugdíjrendszerek, olcsó nyári nyaralások, és kiterjedt lakástámogatási rendszerekre, amik 

szinte teljesen a volt szocialista rezsimekhez voltak köthetőek. Ez a generáció felelős 

leginkább az átmenet magas költségeiért, s ők azok, akik szabad piacot a zászlajukra tűző 

pártok ellen szavaztak a választásokon. Hiszen – ha kimondva gyakran nem is – inkább 

preferálták a szocialista rezsimet a kapitalizmussal szemben. Ezt lényegében önérdekből 

tették, hiszen arra a következtetésre jutottak, hogy ebben az új rendszerben a hátralevő aktív 

éveik nem lesznek elegendőek arra, hogy az átmenettel elveszített javaikat spórolással vagy 

befektetéssel pótolják. Azt talán érdemes megjegyezni, hogy Magyarország ebből a 

szempontból külön eset, hiszen a létező szocialista rezsim nyilvánvaló csődje miatt a hazai 

közvéleményben csak nagyon mérsékelten volt jelen ez a fajta gondolkodásmód 1990 

környékén. Azonban annál nagyobb erővel tört elő 1994-ben, az MSZP emlékezetes 

győzelmével.  

 Pejovich álláspontja szerint az átmenet sikeressége attól függött jórészt, hogy a 

vezetők milyen politikát valósítottak meg a formális és informális szabályok közötti 

ellentmondás feloldására. Ebből a szempontból Belorusszia nyilvánvaló kudarc, hiszen a 

működő kapitalizmus már említett négy alapvető intézményi összetevője közül lényegében 

egyik sem működik az országban. Kétféle átmenet típust különböztet meg: a „legyen” („fiat”) 

folyamatot és az önkéntes szerződésekkel történő átmenetet. A „legyen” típusú átmenetet erős 

állami kontroll jellemzi, ahol a „társadalmi vívmányok”, a „nemzeti értékek” megőrzése 

érdekében erőteljesen beavatkozik az állam: minél jobban, annál sikertelenebb gazdaságilag 

az átmenet, mivel úgynevezett „rent-seeking” vagy élősködő koalíciók telepednek rá az állami 

                                                 
59 Vaclav Klaus cseh miniszterelnök, jelenlegi köztársasági elnök közismert piacpárti, erősen Hayek hatása alatt 

álló nézeteiről; Mart Laar 1992-1994 és 1999-2002 között töltötte be Észtország miniszterelnökének 

pozícióját. Ez alatt az idő alatt radikális piacpárti fordulatot hajtott végre a gazdaságpolitikában.  

60 Jelcin és Kravcsuk leginkább a nem hatékony kormányzásról, míg Meciar és Lukasenko pedig tekintélyelvű 

autoriter kormányzatok létrehozásáról nevezetes. Az első esetben a mindent átszövő korrupció, míg a 

második esetben hazafias retorikával leplezett paternalista kormányzás volt a jellemző. 
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erőforrásokra. Az önkéntes szerződésekkel történő átmenetet ezzel szemben az jellemzi, hogy 

abban az egyén és a vállalkozó szellem játssza a főszerepet, ahol teret kap az egyéni 

kezdeményezés és felelősség. Az állam ekkor a négy intézményi feltételt igyekszik minél 

teljesebben biztosítani (tulajdonjogok biztosítása, független igazságszolgáltatás, a szerződések 

szabadsága és az alkotmányosság). E két modell természetesen nem található meg tisztán 

egyik átmeneti ország esetében sem, hanem attól függően találjuk egyiket vagy másikat 

hangsúlyosabbnak, hogy az adott országokban mennyire volt történelmi előzménye az egyéni 

felelősségvállaláson alapuló gazdasági-politikai rendszernek.  

 Pejovich még a privatizációt sem tartja az egyéni felelősség dominánssá tétele 

csodaszerének. Sommás megállapítása szerint az ebben a térségben néha egyenesen a 

tolvajlással volt egyébként is egyenlő. Montenegróból származó példája, a niksic-i sörgyár 

privatizációja beszédesen illusztrálja az informális szabályoknak a formális szabályokkal való 

konfliktusát, és ezáltal az átmenet ilyetén költségemelkedését. Hasonló hatást fejtettek ki a 

szocialista kollektivizmust sok ország esetében felváltó nacionalizmusok, vagy éppen az 

ortodox egyház újjáéledő befolyása.  

 A sikeres reformoknak tehát elsősorban a politikai egyensúlyra kell koncentrálnia, 

hiszen a hatékony és jól működő intézmények lesznek azok, amelyek a gazdasági fejlődést 

előmozdítják és nem fordítva, illetve csak az intézményrendszerek megváltoztatására való 

törekvés olyan kudarcokra vezethet, mint a washingtoni konszenzus reformok latin-amerikai 

bevetésekor történtek. Az adott politikai egyensúlyt létrehozó tényezők megértése révén 

lehetséges olyan átalakítási programokat végrehajtani, amelyek egy országot a gazdasági 

elmaradottságból kimozdítani képesek.  

 Ugyanerről a kérdésről Sen így vélekedik: „az intézményi fejlesztés szükségessége 

világosan kapcsolódik a magatartási kódexek szerepéhez, mivel az interperszonális 

rendszereken és a kölcsönös megértésen alapuló intézmények és a közös viselkedési minták, a 

kölcsönös bizalom és a másik fél etikai megbízhatóságába vetett hit alapján működnek. …A 

volt Szovjetunióban és Kelet-Európa más országaiban tapasztalt gazdasági nehézségeket 

főként a kapitalizmus sikerességéhez szükséges intézményi struktúrák és viselkedési kódexek 

hiánya okozza”
61

.  

 

                                                 
61  Sen (2003) pp. 403-404. 
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3.3.8. A gazdasági –társadalmi rendszerek két útja 

 

 Az Acemoglu és Robinson
62

 által megkülönböztetett „befogadó” és „kizsákmányoló” 

gazdasági-társadalmi intézményi berendezkedések között a különbség abban áll, hogy a 

befogadó intézmények érvényt szereznek a tulajdonjognak, egyenlő feltételeket teremtenek a 

politikai és a gazdasági életben való részvételhez, és így befektetésre ösztönöznek. A 

kizsákmányoló intézmények ezzel szemben egy szűk csoportnak adnak lehetőséget, amely 

megfosztja a többséget az erőforrásoktól. Mind a befogadó, mind pedig a kizsákmányoló 

intézmények egyfajta centralizációt valósítanak meg. Azonban amíg a befogadó rendszer a 

törvényes rend és a tulajdonjogok védelmében teszi ezt mindenki számára, addig a 

kizsákmányoló rendszerekben az uralkodó csoport számára a centralizáció az általuk 

megszerzett erőforrások feletti uralmat jelenti, és ez a csoport arra törekszik ezek révén, hogy 

politikai hatalmát bebetonozza. Ez utóbbi rendszerben is lehetséges gazdasági növekedés, 

azonban az azért nem lehet tartós, mert egy ilyen rendszer alapvetően gátolja a fejlődéshez 

elengedhetetlenül szükséges teremtő rombolás folyamatait. Ennek oka, hogy az a megszerzett 

pozícióit veszélyezteti. A teremtő rombolás Schumpeter-i fogalmát kulcsfontosságúnak tekinti 

a két szerző, hiszen véleményük szerint a gazdaság hosszabb távú fejlődéséhez 

elengedhetetlen az innováció. Azonban az innováció egyik következménye az, hogy egy 

meglévő technológiát vagy technológiákat felvált és feleslegessé tehet egy új megjelenése, 

„lerombolja” azokat. Ez a rombolás nem mellesleg azzal a következménnyel is jár, hogy 

újabb piaci belépők válnak, válhatnak gazdasági, majd pedig politikai tényezőkké. Erre volt 

példa az angliai gabonatörvények esete az 1820-as években, amikor is a földbirtokos 

arisztokrácia megtiltatta az olcsó gabona behozatalát, mert az veszélyeztette jövedelmüket. Ez 

az intézkedés ugyanakkor a gyártulajdonosokat érintette hátrányosan, és nem utolsó sorban a 

munkásokat, akiknek bérét kellett volna emelni. Az ezt követő társadalmi mozgalmak 

alapvető módon rendezték át a politikai intézményrendszert Angliában, míg végül a 

gabonatörvényeket is eltörölték. Amint ebből is látszik, az ilyen folyamatok a fennálló 

erőviszonyokat fenyegetik, ezért egy kizsákmányoló rendszer igyekszik gátolni az ehhez 

vezető folyamatokat. Ez pedig egy ilyen rendszeren belül – előbb vagy utóbb – a tartós 

gazdasági növekedés korlátjává válik.  

 Egy befogadó intézményrendszer a részvétel egyenlő feltételeinek biztosításával 

                                                 
62  Acemoglu D. – Robinson J. A. (2013) Miért buknak el a nemzetek? A hatalom a szegénység és a jólét 

eredete; HVG könyvek 2013. 
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éppenséggel támogatja az innovációt, és így – Acemoglu és Johnson fogalma szerint – 

„kedvező körforgást
63

” alakít ki, míg a kizsákmányoló intézmények „ördögi körben” 

mozognak (5. számú táblázat). A szerzők szerint azonban sem a kedvező, sem pedig az ördögi 

körforgás nem abszolút: társadalmak képesek voltak megtörni a kedvezőtlen folyamatokat, és 

nyílt, befogadó gazdasági és társadalmi intézményeket létrehozni. Arra is vannak példák, 

amikor egy nyílt befogadó intézményrendszer zárttá és kizsákmányolóvá válik. A társadalmi, 

gazdasági viszonyokat felforgató kritikus fordulatokat kisebb „intézményi szakadások”, „apró 

különbségek”, „véletlenek” alapoznak meg, mint amilyen példájuk szerint a középkori nagy 

pestisjárványt követő jogállásbeli különbség lett az Elbától nyugatra és keletre a jobbágyság 

jogállásában.  

 Az innováció például egy korlátozó, kizsákmányoló intézményrendszerben 

lényegében működésképtelen, hiszen hiányoznak az újítást felkarolni képes intézmények. 

Történelmi példájuk Denis Papen gőzhajójának esete, amit 1705-ben a német Münden 

városánál a folyami hajósok céhének emberei szétromboltak. Ilyen eset a közelmúltból a hazai 

informatika történetének egyik ismert esete is, amikor 1974-ben János Marcell feltalálta a 

floppy diszket a BRG-ben. Jack Tramiel, a Commodore tulajdonosa a hetvenes években külön 

repülőgéppel érkezett Budapestre, hogy tárgyaljon a Jánosi-féle flopi megvásárlásáról, 

„azonban a korabeli politika "elgáncsolta, megtiltotta" a találmány nyugati elterjedését”
64

. A 

befogadó és nyílt gazdasági és politikai intézményrendszerben éppenséggel arra is vannak 

példák, hogy megszerzett szabadalmak érvényesítését is meggátolják, ha az a versenyre 

veszélyes monopóliumok kialakulásához vezetne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63  Acemoglu – Robinson  (2013) pp. 408. 

64  http://informatikatortenet.network.hu/blog/informatika_tortenet_klub_hirei/janosi-marcell-a-floppy-atyja  

http://informatikatortenet.network.hu/blog/informatika_tortenet_klub_hirei/janosi-marcell-a-floppy-atyja
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5. számú táblázat: a befogadó, nyílt és a kizsákmányoló intézményi 

berendezkedések ismérvei 

Befogadó, nyílt gazdasági társadalmi 

intézmények 

Kizsákmányoló gazdasági társadalmi 

intézmények 

Tulajdonjogok biztosítása Bizonytalan tulajdonviszonyok 

Egyenlő feltételek biztosítására való 

törekvés a politikai és gazdasági életben: a 

belépési korlátok alacsonyan tartása 

centralizáció segítségével 

A politikai és gazdasági életben való részvétel 

korlátozása a centralizáció segítségével, a 

belépési korlátok magasra emelése révén 

A „teremtő rombolás” működik A „teremtő rombolás” akadályozása, 

lehetetlenné tétele 

Kedvező körforgás Ördögi kör 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 Természetesen Acemoglu és Robinson nézeteinek is akadnak kritikusai. Az egyik 

legprominensebb Jeffrey D. Sachs, akit a kilencvenes évek elején a „sokkterápia atyjaként” 

ismert meg a világ. Szerinte
65

 a két szerző túlzottan leegyszerűsíti a gazdasági fejlődés okait, 

és nem vesz tudomást olyan faktorokról, mint például a geopolitika, a természeti erőforrások, 

vagy éppenséggel a technológiai felfedezések, és nem adnak pontos képet arról, hogy egyes 

országok vajon miért fejlődnek, és mások miért nem. Szerinte tévesen interpretálja a két 

szerző az önkényuralmi rendszerek gazdasághoz való viszonyát (hogy ti. ezek a rezsimek 

végső soron gazdaságilag sikertelenek), ugyanis nem számol a külső modernizációs sokkokra 

adott válaszreakciókkal az olyan fejlesztő autoriter államok esetében, mint amilyen a Meiji 

éra Japánja vagy a Napóleon utáni Poroszország volt. Afrika esetében például továbbra is 

fontosnak tartja az éghajlati tényezőket, és általában véve a földrajzi tényező fontosságát nem 

tartja megkerülhetőnek. A kelet-ázsiai fejlesztő államok Jeffrey Sachs szerint például nem 

sorolhatók be a demokratikus rezsimek körébe, mint amilyen korábban például Dél-Korea 

volt. Alapvető problémája, hogy a gazdasági fejlődés vagy lemaradás jóval komplexebb 

jelenségek annál, hogy ilyen egyszerű modellel magyarázni lehessen azokat.  

 A szerzőpáros másik komoly kritikusa Francis Fukuyama
66

, aki általában véve 

                                                 
65  Sachs, Jeffrey D. (2012) Government, Geography, and Growth,  The True Drivers of Economic 

Development, Foreign Affairs 2012 October; http://www.foreignaffairs.com/articles/138016/jeffrey-d-

sachs/government-geography-and-growth  

66  Fukuyama F. (2012) Democracy, Development & the Rule of Law, American Interest 2012. March 26.; 

http://www.foreignaffairs.com/articles/138016/jeffrey-d-sachs/government-geography-and-growth
http://www.foreignaffairs.com/articles/138016/jeffrey-d-sachs/government-geography-and-growth
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pozitív fejleményként értékeli, hogy a gazdaságfejlesztés területén a figyelem az 

intézményekre irányult az utóbbi időben. Ugyanakkor megjegyzi, hogy ha az intézmények 

ennyire fontosak, akkor azok a nyugati erőfeszítések és segélyprogramok, amelyek a világ 

fejletlen területeit igyekeznek felvirágoztatni, ugyancsak kétséges vállalkozások. Véleménye 

szerint ugyanakkor Acemoglu és Robinson „kizsákmányoló” és „befogadó” rendszerfogalmai 

túlságosan tágak, és túl sokféle politikai rezsimet sorolnak a szerzők egyik vagy másik 

kategóriába. Különösen a történelmi tények és a jelen gazdasági eseményeinek sommás 

megítélését tartja problematikusnak. A szerzőpárosnak a Római Birodalomra vonatkozó 

ítéletét, miszerint a köztársaság befogadó intézményeit felváltó kizsákmányoló császárság 

intézménye volt az alapvető oka a bukásnak, roppant módon megalapozatlannak és 

elnagyoltnak tartja. Csakúgy, mint a kínai gazdaság menthetetlen bukására vonatkozó 

jóslatukat. A tényeknek ezt a fajta nagyvonalú kezelését Fukuyama nagyon helyteleníti. Nem 

tartja ugyanakkor lényegesen másnak Acemoglu és Robinson megközelítését a Douglas C. 

North, John Josehp Wallis és Barry R. Weingast által vallottaktól
67

, a nyílt- és korlátozott 

hozzáférést biztosító társadalmakról. 

 Acemoglu és Robinson modelljével kapcsolatosan egyet lehet érteni Francis 

Fukuyama kritikai észrevételeivel, különösen azzal, hogy a modernizációs kihívásra a modell 

szerint „kizsákmányoló” rezsimek által adott válaszokat nem kellő módon kezelik a szerzők. 

Az eredeti modellben nehezen lehetne értelmezni például a reformkori magyar politikának az 

ország modernizációja érdekében a nemesi kiváltságok feladása iránti korabeli hajlandóságát. 

A North, Wallis és Weingast által jegyzett megközelítésre vonatkozó észrevétellel is egyet 

lehet érteni, azzal, hogy ez utóbbi megközelítés lényegesen pontosabb elemzést tesz lehetővé, 

mivel történelmi megalapozottsága jobb, és a leírt modell is részletesebb.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
http://www.the-american-interest.com/fukuyama/2012/03/26/acemoglu-and-robinson-on-why-nations-fail/  

67  North, D.C., Wallis J.J., Weingast B. R. (2009), Violence and Social Order, Cambridge University Press 

2009 

http://www.the-american-interest.com/fukuyama/2012/03/26/acemoglu-and-robinson-on-why-nations-fail/
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3.3.9. Hozzáférést korlátozó és nyílt társadalmi rendszerek; avagy a meggyőződések, az 

intézmények, az erőszak és a szervezetek közötti kapcsolat 

 

 A már korábban idézett összevetés alapján világos, hogy a magas jövedelmi szint kéz 

a kézben jár a jó politikai intézményrendszerrel. Ennek egyik legfontosabb összetevője – 

Fukuyamával egyetértve – a társadalmi tőke, aminek jelenlétére a gazdag és összetett civil 

társadalmak működése utal. Két alapvető társadalmi rendszertípust különböztet meg North, 

Wallis és Weingast: a nyitott és a korlátozó rendszereket. Nemzetközi statisztikai 

összehasonlítások alapján a nyitott rendszereket jellemző tulajdonságok:  

1. Politikai és gazdasági fejlődés 

2. A gazdaságban ritkábban tapasztalható csökkenő teljesítmény 

3. Gazdag és élő civil társadalmak 

4. Nagyobb méretű és jobban decentralizált kormányzat 

5. Szerteágazó, személytelen társadalmi kapcsolatok, melynek része a jogállamiság 

(rule of law), biztos magántulajdon, egyenlőség és méltányosság – minden 

tekintetben egyforma bánásmód mindenkinek 

 

A hozzáférést korlátozó rendszerek ezzel szemben azok, ahol  

1. a gazdaságok lassan növekednek és sokkoknak kitettek, 

2. a politikai rendszerek nélkülözik a kormányzottak általában vett egyetértését, 

3. a társadalmi szervezetek relatív alacsony számúak, 

4. kisebbek és centralizáltak a kormányzatok, 

5. túlnyomórészt a személyes kapcsolatokon alapuló társadalmi kapcsolatok, melyek 

magukban foglalják a privilégiumokat, a társadalmi hierarchiákat, ahol a 

törvényeket szelektív és egyenlőtlen módon tartatják be, bizonytalanok a 

tulajdonjogok, és annak az átható érzése uralkodik, hogy nem minden ember 

teremtetett vagy tekintett egyenlőnek.
68

  

 

 Nézetük szerint a kétféle típus közti, napjainkban tapasztalható gazdasági 

növekedésbeli eltérés (a nyitott társadalmak kisebb és ritkább, míg a korlátozó társadalmak 

gyakoribb és mélyebb gazdasági visszaeséseken mennek keresztül) annak a képességbeli 

különbségnek tulajdonítható, ahogyan ezek a társadalmak képesek a változásokra reagálni. A 

                                                 
68  Nort, Wallis, Weingast (2009) pp. 11-12. (saját fordítás) 
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társadalmak változási folyamatai nem a „haladáséi”, azoknak nincs „teloszuk”, hiszen 

visszafejlődést is magukkal hozhatnak. Tekintettel arra, hogy egy modern társadalomban 

bekövetkező fejlődési folyamatok nagyjából egy időben mennek végbe a humán és a fizikai 

tőkében, a technológiában és az intézményekben, szerintük a kvantitatív társadalomtudósok 

folyamatosan frusztrálódnak abban a törekvésükben, hogy „a korrelációk egyidejűségének 

tengere közepette” ezek okaként szolgáló erőket találjanak. Elgondolásuk szerint inkább egy 

olyan értelmezési keretre van szükség, amely a „különféle lehetőségekkel és korlátokkal 

szembesülő társadalmakról való egyfajta gondolkodásmód”. Véleményük szerint a 

demokrácia és a jövedelem közötti összefüggés nem ok-okozati statisztikai értelemben véve, 

hanem egy kifelejtett faktor befolyását mutatja valójában. Ez pedig „a nyílt társadalmakra 

jellemző társadalmi kapcsolatok mintázata”
69

.  

 Elméletük kulcsmozzanata, hogy a társadalmak történelmi szervező logikája az 

erőszak kontroll alatt tartása. Ezt a kissé hobbessiánus és erősen weberi elgondolást igen 

alapos történelmi elemzésre építik fel, amelyben megállapítják, hogy egészen a neolitikus 

forradalomtól kezdődően az ipari forradalom koráig az úgynevezett „természetes államok” 

működtek, míg ezt követően jelent meg csak a nyitott társadalom típusa. A természetes 

államok a hozzáférést korlátozó típusba tartoztak, míg a jelenkorban egyaránt találunk nyitott 

és hozzáférést korlátozó társadalmi berendezkedésű államokat. Érdekes párhuzamba állítható 

ezzel a Fareed Zakaria által
70

 „illiberális demokráciának” nevezett berendezkedésű államok 

típusa, ahol ugyan vannak választások, de nem biztosítják azokat az állampolgári jogokat, és 

nem működtetnek olyan intézményeket, mint amilyeneket a liberális politikai rendszerekben 

biztosítanak és működtetnek. Vannak olyan nézetek is, amelyek szerint Magyarország lett az 

utóbbi időben az Európai Unió első illiberális demokráciája
71

.  

 A nyitott társadalmak működési elveit a szerzők a következőkben összegzik
72

: 

1. Az állam polgárai között széles körben osztott meggyőződések a társadalmi 

befogadás és a mindenki számára adott egyenlőségről. 

2. A különféle gazdasági, politikai, vallási és oktatási tevékenységekben való 

részvétel nem korlátozott. 

                                                 
69  u.o. pp. 13. 

70  Zakaria F. (2007) The Rise of Illiberal Democracies, Foreign Affairs , 1997 November-December, 

http://www.foreignaffairs.com/articles/53577/fareed-zakaria/the-rise-of-illiberal-democracy  

71  Rupnik, J (2012) Hungary’s Illiberal Turn: How Things Went Wrong? Journal of Democracy July 2012, pp. 

132-137 http://www.journalofdemocracy.org/article/hungary%E2%80%99s-illiberal-turn-how-things-went-

wrong  

72  Nort, Wallis, Weingast (2009) pp. 114. 

http://www.foreignaffairs.com/articles/53577/fareed-zakaria/the-rise-of-illiberal-democracy
http://www.journalofdemocracy.org/article/hungary’s-illiberal-turn-how-things-went-wrong
http://www.journalofdemocracy.org/article/hungary’s-illiberal-turn-how-things-went-wrong
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3. Az egyes tevékenységek azon szervezeti formái, amelyek mindenki számára 

nyitottak (például a szerződések betartatása), támogatottak. 

4. A törvények uralma (rule of law) mindenki fölött érvényesített. 

5. Személytelen csere. 

 

 Ezen tulajdonságok működéséről és fenntartásáról azokhoz kötődő intézmények 

gondoskodnak, melyek természetesen különbözőek az egyes társadalmak esetében. A nyitott 

társadalmak mindegyikében megtalálható a piacgazdaság, a szabad és méltányos választások 

általános részvétellel, az állampolgári (véleménynyilvánítás, lelkiismeret és a gyülekezés 

szabadsága) és szabadságjogokat (szabad sajtó) támogató intézmények. A hatalmi ágak 

szétválasztása és több vétózási lehetőség megvalósul, és működik az állampolgári jogokat és a 

szerződések betartatását garantáló adminisztratív és bírósági rendszer. Ezen kívül minden 

ilyen rendszer rendelkezik alkotmánnyal, amely a választások hatalmi tétjét korlátozza, úgy, 

hogy ne legyen annak tétje „minden”. A nyílt rendszerek a rendet a verseny és a nyílt 

hozzáférés biztosításával tartják fenn. A szerzők szerint a nyílt társadalmak egyik 

legfontosabb tulajdonsága, hogy érvényesülhet bennük a már említett „kreatív rombolás” 

Schumpeter által 1942-ben leírt jelensége
73

.  

 A nyílt társadalmakban két fontos elem garantálja, hogy ne érvényesülhessenek a 

hozzáférést korlátozó állam járadékképző mechanizmusai. Az egyik a szerteágazó és sokszínű 

civil társadalom, amely a politikai nyílt versenyt garantálja, míg a gazdaságban a kreatív 

rombolás érvényesülése szab gátat ennek. A hozzáférést korlátozó állam a rendet (az erőszak 

kontrollját) járadék-rendszerek kialakításával, a gazdaságban és a közéletben való részvétel 

korlátozásával éri el. A gazdasági fejlődés szempontjából kulcsfontosságú alkalmazkodási 

hatékonyág a nyitott társadalmakban az egymástól független gazdasági és politikai rendszerek 

következménye, míg egy hozzáférést korlátozó vagy természetes államban a nagy gazdasági 

szervezetek szükségképpen politikai szervezetek is, hiszen képtelenek lennének megvédeni 

gazdasági privilégiumaikat politikai célok nélkül. Ezzel szemben a nyitott társadalmak 

gazdasági szervezetei főleg piaci tevékenységeikre koncentrálnak, amelyekhez nem 

szükségesek politikai célok megvalósítása
74

. Minél inkább képes egy gazdaság a politikai 

rendszertől függetlenül reagálni, annál inkább mutatkozik rugalmasnak egy nyílt társadalmi 

rendszer az őt érő dinamikus változásokkal szemben. Ez a függetlenség azonban a 

                                                 
73  u.o.: pp. 115-116. 

74  u.o.: pp. 146. 
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nyitottságot biztosító, a két szféra közötti dinamikus folyamat eredménye, azaz a szerzők 

figyelmeztetése szerint nem vehetjük a demokráciát és a piacgazdaságot adottnak
75

. 

Konklúziójuk, hogy a fejlesztés nem áll pusztán több tőke biztosításából vagy a megfelelő 

intézmények gyors bevezetéséből, mint a demokrácia, a tulajdonjogok, a piac és a jogállam. 

Nem jelenti pusztán a megfelelő közjavak biztosítását sem, mint például a 

társadalombiztosítás vagy a közoktatás. A valóban hatékony fejlesztéspolitikának a nyílt 

társadalmak sikerességét biztosító intézményekre, közpolitikákra, szervezetekre és 

meggyőződésekre kell alapulnia. A hagyományos közgazdasági megközelítés azért nem tud 

megfelelő hatékonyságú fejlődési recepteket adni, mert képtelen megérteni a természetes 

államok alapvető működési módját: azok hozzáférést korlátozó politikájának célja, hogy az 

együttműködésre teremtsen ösztönzőket az erőszakkal rendelkezni képes egyéneknek és 

csoportoknak, és nem pusztán az, hogy az uralkodó elit bevételeit maximalizálják.
76

 A 

korlátozott hozzáférésből a nyitott társadalom irányába történő átmenet éppenséggel azzal 

fenyeget, hogy az emberek nem jobban, hanem rosszabbul fognak élni, hiszen a megszokott 

rend mindenképpen felborul.  

 A társadalomtudományok számára North, Wallis és Weingast az erőszakra, az 

intézményekre, a szervezetekre és a meggyőződésekre koncentráló agendát javasol a gazdaság 

fejlődésének előmozdítását célzó kutatások számára. Ez az elgondolás-rendszer azonban 

nyitva hagyja azt a kérdést, hogy miként is illeszthetőek össze a szerzők által a 

közgazdaságtan, a politikatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia és a 

történettudomány területéről felhasznált eredmények és megállapítások úgy, hogy az 

valamiféle agendát adjon: a „mit” kérdéséről, a „hogyan” felé vezessen el. Úgy gondolom, 

ugyanakkor hogy a közgazdaságtannál lényegesen kiterjedtebb területek és megfontolások 

révén a fejlődés és a fejlesztés lényegi elemeinek megértéséhez közelebb kerültünk, amely 

általános elvi keretek nélkül semmiképpen sem lehetséges a leírástól és a megértéstől 

elindulva a fejlődés és a fejlesztés mikéntjére vonatkozó recepteket adni.  

 

 

 

 

                                                 
75  u.o.: pp. 147. 

76  u.o.: pp. 264. 
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3.4. A társadalmi tanulás elindítása, a változás folyamata  

 

 Az intézményi közgazdaságtanban erősen hangsúlyozott útfüggőséggel és a 

változások evolutív és lassú mivoltával szemben Albert O. Hirschman elsősorban a változás 

okait és mozgatóit keresi. Antonio G. Calafati értelmezésében (Calafati 2000) Hirschman az 

innovációkat tekinti elsősorban a változások forrásának – Schumpeterhez hasonlóan –, de azt 

nem az egyes szereplők szempontjából értelmezi, hanem annak a társadalmi aspektusait 

tekinti alapvetőnek. Hirschman a társadalmi tanulást, a kollektív innovációt tekinti annak a 

tényezőnek, ami képes megváltoztatni az institucionalista terminológia szerinti formális és 

informális szabályokat egyaránt. Ebből a szempontból fontosak a fejlesztési projektek. Nem 

annyira azok kitűzött eredményei, hanem sokkal inkább az azok megvalósításának folyamata 

miatt, ami lehetőséget ad az abban résztvevő, az általa érintettek számára, hogy ennek révén 

újraértelmezzék, újradefiniálják saját szerepüket.  

 Az ilyen szempontokat is célul kitűző fejlesztési projekteknek lehet igazán nagy 

szerepe az elmaradott térségek fejlesztésében. Ezt a tényt aláhúzza az ESPON 2013-ban 

kiadott jelentése
77

 is, amikor a kihívásokkal szembenéző térségekre vonatkozóan 

megállapítja: az ilyen térségek esetében a kihívás sikertörténetté válhat. Az ilyen európai 

esetek mindegyikében valamilyen nagymértékű beruházási projekt, vagy egy adott ágazatban 

történt kritikus tömegű beruházás bizonyult meghatározónak, azonban a jelentés készítői 

megjegyzik: azt, hogy miféle beruházás vagy projekt alkalmas erre a fejlődést beindító szikra 

szerepre, igen nehéz (előre) megmondani. A sikertörténetként említett Valencia és Barcelona 

esetében a végeredmény az lett, hogy az adott térség elérhetősége, innovációs kapacitása, a 

tudásgazdaságban betöltött szerepe, a gazdasági struktúrák és közpolitikák, a régió 

kormányzatának minősége és végső soron a régió életminősége is jelentékenyen javult. 

 Innen nézve kap értelmet az egyensúlytalanságnak a fejlesztésben játszott 

kulcsszerepe, hiszen az eredeti, alacsony szintű egyensúlyból való kimozdulás ennek révén 

jön létre, indul, indulhat el a társadalmi tanulás, a szereplők és az eddigi folyamatok re-

identifikációja. Ez a külső és belső átalakulás a gazdasági fejlődés mozgatója. A fejlesztési 

projektek megvalósítása során a jelentkező nem várt nehézségek azok az impulzusok, 

amelyek megoldása, illetve a megoldásuk keresésének folyama indítja el a tanulási 

folyamatot. Ennek révén a szereplők megtalálják azt az ismeretet, amely segítségével 

                                                 
77  First ESPON Synthesis Report (2013), New Evidence on Smart, Susutainable and Inclusive Territories, pp. 

76-77. 
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megbirkóznak a felmerült problémákkal, azaz „kreatív választ adjanak a váratlan 

egyensúlytalanságokra, amelyek megoldására ilyen módon rá vannak kényszerítve” (Calafati 

2000). A gazdasági fejlődés stratégiájában Hirschman (Hirschman, 1958) által leírt „előre és 

hátra” mutató kapcsolatok (backward and forward linkages) ebben az értelemben az 

információ hatásairól szólnak, melyeket mint vertikális innovációt is leírhatunk 

(megkülönböztetve az utánzástól). Ha ilyen szemlélettel közelítünk fejlesztési projektekhez, 

hogy tudni illik annak kapcsolódó rendszerekben és a társadalomban okozott hatásait vesszük 

elsődlegesen figyelembe, akkor máris jóval dinamikusabb értékelési módszer áll a 

rendelkezésünkre a meglehetősen statikus költség-haszon elemzésnél. Ez az innovációs 

folyamat állandó, annak mértéke és hatásai igazából a különbözőek.  

 A gazdasági rendszerek Hirschman szerint komplexek, ami értelmezésében egyfajta 

kiszámíthatatlanságot jelent, melynek két fő forrása az emberi tevékenységet jellemző „valódi 

újdonságok” a tulajdonképpeni innovációk, felfedezések, új eljárások és az emberi 

tevékenységek „nem szándékolt következményei”.  

 A nem szándékolt következmények ilyen felfogása gyökeresen ellentmond a 

neoklasszikus közgazdaságtannak a nem szándékolt következményekről és a „láthatatlan 

kézről” szóló elgondolásainak. Ugyanis míg ez utóbbi elméletben ezek az optimális eloszlás, 

az egyensúly létrehozásának tényezői, addig Hirschman elgondolásában – amint az fentebb 

kiderült – éppen ellenkezőleg: a nem szándékolt következmények az egyensúlytalanság, a 

bizonytalanság forrásai. Az újdonságok és a nem szándékolt következmények az a kétfajta 

tényező, amelyek a társadalmi-gazdasági rendszerek egyensúlytalanságait létrehozzák és 

okozzák.  

 Az emberek folyamatosan alábecsülik saját kreativitásukat és azt a képességüket, 

hogy egy fennálló egyensúlytalansággal való megbirkózáshoz szükséges tudást elsajátítsák. 

Hirschman ezt nevezi „rejtőzködő kéznek”. Ez azt jelenti, hogy egy bármilyen projekt 

(innováció) megvalósítási folyamata információkat generál az annak útjában álló felmerülő 

nehézségekről. Ezen információk indítják (indíthatják) el azt a tanulási folyamatot, amely 

létrehozhatja azt a tudást, amire a felmerült nehézségek leküzdéséhez szükség van: azaz az 

előre nem látható megoldandó egyensúlytalanságra adott kreatív választ, mely az innováció 

tulajdonképpeni forrása. Hirschman más megközelítésből, de ugyancsak kizárja annak a 

lehetőségét, hogy a gazdasági fejlődéshez szükséges kulcstényezők teljes köre előzetesen 

meghatározható lenne. 
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3.4.1. A fejlődés, mint társadalmi tanulás  

 

 David Ellerman, aki sokáig a Világbanknál dolgozott a fejlesztési segítségnyújtás 

területén, több írásában és könyvében is arra keresi a választ, hogy hogyan is lehet a 

leghatékonyabban segíteni egy ország gazdasági fejlődését. Rendkívül kritikusan szemléli a 

1990-es években egyeduralkodó washingtoni konszenzus nézeteit és az azok ihlette 

beavatkozásokat, melyek a véleménye szerint az esetek többségében egyáltalán nem érték el 

céljukat. Az azokat bevezető országok nem tudtak komolyabb gazdasági fejlődést felmutatni, 

ellentétben egyéb, olykor teljesen más utat követő országokkal. Érdeklődése elsősorban a 

gazdasági fejlődést beindítani képes tényezők felé fordult, és Albert O. Hirschman gazdasági 

fejlődésről vallott nézeteit találta a leginspirálóbbnak ennek kutatása során. Egyik írását azzal 

a zavarba ejtő megállapítással kezdi (Ellerman 2001), hogy ironikus módon azok az országok, 

amelyek a központosított tervgazdaságot maguk mögött hagyták, és a gazdaság decentralizált 

„piac” néven ismert rendszerére cserélték azt le, mind a mai napig megragadtak a 

központosított társadalmi tanulás, a központosított közpolitikák és intézményi változások 

mellett.  

 Azzal a Hayek által vallott elgondolással, hogy egy központi szabályozás mellett a 

decentralizált, spontán kezdeményezések képesek a gazdaságban a fejlődést előmozdítani, 

maradéktalanul egyetért. A fejlesztési beavatkozások területén tehát nem eredményesek ebből 

következően a központosított tervgazdasági rendszerek, de az úgynevezett „big push” jellegű 

egyszeri nagyberuházások sem hatékonyak önmagukban, ha nem képesek a helyi tudást 

mozgósítani a beruházás vagy projekt során felmerülő nehézségek megoldására.  

 Ellerman Hirschman kiegyensúlyozatlan növekedésről írott elgondolásait, azon belül 

is a rejtett racionalitásokról és a társadalmi tanulásról szólókat tekinti kiindulópontjának. A 

feltételekhez, nevezetesen intézményi, közpolitikai változásokhoz kötött segítségnyújtást 

vagy ország-segélyezést nem tartja hatékonynak, mivel nagyon kérdéses a segélyért cserébe 

elvárt politikák iránti elkötelezettség, a motiváció megléte, és ebből következően azok 

tartóssága és megvalósíthatósága is problematikus. A Hirschman-i kiegyensúlyozatlan 

növekedés-elmélete szerinte nem a makrogazdasági szinten értelmezhető modell, hanem az 

sokkal inkább a fejlődés folyamatát, annak dinamikáját beindító és mozgató erőket mikro-

ökonómiai szinten megragadni képes koncepció. E szerint a tanulás és a változás motorja a 
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problémamegoldásban van, ezért a nehézségek a fejlődés szempontjából pozitív késztetésekké 

tudnak válni.  

 Hirschman beszédes példája a kolumbiai fejlesztési célok megválasztásáról (inkább a 

repülőgépiparba vagy a teherautó és buszgyártásba fektessenek-e forrásokat) azt példázza, 

hogy hogyan is lehet ezt a logikát a gyakorlatban alkalmazni. Hirschman annak a 

megfontolását tekinti a kérdés kulcsának, hogy melyik iparág képes több és nagyobb 

jelentőségű „kiegyensúlyozatlanságot” teremteni, azaz hogy egyik vagy másik iparág 

fejlesztése mennyire képes olyan probléma-megoldási kényszereket teremteni, amelyek 

tovagyűrűzve képesek a gazdaságot fejleszteni. Példájában az autóbusz és teherautó 

közlekedés növekedése az utak állapotával kapcsolatos helyi igényeket és elvárásokat fogja 

erősíteni, azaz csökken a rossz minőségű utakkal kapcsolatos tolerancia (mivel azok komoly 

meghibásodásokhoz és élettartam-csökkenéshez vezetnek a járműállományban), úthálózat 

fejlesztéseket és jobb karbantartási rendszer bevezetését kényszerítheti ki. A másik esetben a 

repülőgépipar a maga hiba iránti csekély toleranciájával (már egy kisebb alkatrészhiba is légi 

katasztrófához vezethet) olyan kompetenciák és készségek meghonosításához járulhat hozzá, 

amelyekre alapozva egy egész sor új iparág is meghonosodhat (Hirschman 1958). A két 

kérdéses iparág között annak kell döntenie, hogy melyik fejlesztése vezet messzebb a hátra és 

előremutató kapcsolatokon („backward and forward linkages”). Az olyan infrastruktúra 

fejlesztések például, amelyeket a gazdasági szereplők sürgető igényei miatt kell 

megvalósítani, jóval hatékonyabbak azoknál, amelyek nagy ívű tervek alapján készülnek el. 

Az új tudás problémamegoldáson keresztüli létrejötte mindig adott helyhez, szituációhoz 

köthető, ezért ezt Ellerman decentralizált társadalmi tanulásnak nevezi. Ezzel kapcsolatban 

Charles Lindblom (Lindblom 1959) „inkrementalizmusát” mint ennek a fajta tanulásnak a 

példáját említi, ahol a problémával való közvetlen szembesülés a megoldás leghatékonyabb és 

legolcsóbb módjának a megtalálásához vezet. A felek közti közvetlen konfliktus elvezethet 

egy kölcsönös igazodáshoz és újfajta koordinációhoz, melyet nem lehet központilag tervezni. 

Ebből következően a technokratikus közpolitika tervezés Lindblom szerint eleve nem is lehet 

hatékony, hanem inkább a szekvenciális döntéshozatal célravezető komplex közpolitikai 

területek esetében.  

 Donald Schön elképzeléseivel egyetértve – a központ (kormányzat) és a periféria 

(végrehajtó ügynökségek) viszonyának elemzésében –, aki szerint jellemzően a periférián 

kerül sor a tanulásra: ahol a periféria tanul a perifériától és a központ a perifériától, s nem 

nagyon valószínű, hogy a központtól tanulna a periféria. A központ szerepe tehát leginkább 
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akkor hatékony, ha modellkísérleteket végeztet a perifériákkal, azokat értékeli, és mint 

tudásbank/tudásbróker működik közre a jó megoldások elterjesztésében. Erre példa érdekes 

módon Kína, ahol nem központilag határozták meg az alkalmazandó megoldásokat, hanem –- 

ahogyan azt Everett Rogers (Rogers 1983) leírta – a horizontális innováció megosztást 

alkalmazták (16. számú ábra), azaz a helyileg kipróbált modellkísérletek kiértékelése után 

tették egyik vagy másik megoldást országosan vagy regionálisan alkalmazott közpolitikává. 

Kínában egyébként is hagyománya van a másoktól tanulásnak, és itt a megoldások helyben 

való tanulmányozására támogatást is adtak. A kínai gazdaság sikerei is jórészt erre a 

decentralizált tanulást facilitáló állami szerepfelfogásra is visszavezethetőek.  

 

 számú ábra: a központ és a periféria szerepkörei a fejlesztésben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés Ellerman (2001) alapján 

 

 A következő példák a decentralizált tanulást elősegítő szervezeti megoldásokra a 

Japánban először bevezetett „just-in-time delivery” rendszerek. Ezek a már idézett Hirschman 

által leírt kolumbiai példához hasonlóan a hibatolerancia területén keresztül fejtették ki 

hatásukat, ami jelentős minőségi és termelékenységi előnyöket hozott a japán iparnak. Ebben 

a rendszerben olyan problémák merülnek fel, amelyek megoldásának legalkalmasabb szintje 

az alkalmazóké, akiknek ezért hatáskörük is van ezeknek a megoldására, sőt a Toyota által 

bevezetett rendszerben erre különféle szervezeti és egyéb megoldásokkal még ösztönözve is 

vannak, egyfajta cégen belüli szubszidiaritást érvényesítve.  
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3.4.2. Társadalmi tanulás monitoring révén 

 

 Ennek a decentralizált problémamegoldásnak adta rendszerszerű leírását Charles F. 

Sabel tanulás monitorozáson keresztül című tanulmányában (Sabel 1994), aki ezt a rendszert 

egyúttal a gazdaságfejlesztés alkalmazandó modelljének is tekinti. A növekedés alapvető 

dilemmájának a tanulás követelményeinek a monitoringéival való összeegyeztetését tartja. 

Tanuláson azon dolgok elkészítéséhez és elvégzéséhez szükséges tudás megszerezését érti, 

amelyet a piac értékel. Monitoringnak Sabel a tranzakcióban résztvevő felek azon 

elhatározását tartja, mely szerint az abban résztvevők a tanulás eredményeit egymás között 

elosztják az általuk elfogadott elveknek megfelelően. A monitorozás képessége tehát azt 

jelenti itt, hogy minden egyes résztvevő fél meg tudja ítélni, hogy megfelelő mértékben 

részesedik-e ebből, és ennek megfelelően vesz részt a további tranzakciókban. A gazdasági 

növekedés alapdilemmája, hogy a tanulás aláássa a monitorozáshoz szükséges stabil 

kapcsolatokat. Minél inkább jól definiált egy termék, annál inkább egyszerűbb az 

előállításához szükséges eljárások tranzakcióinak bizonytalanságait kiküszöbölni, annál 

inkább lehet a termelési eljárásokat standardizálni, azokat ebből következően ellenőrizni. A 

fenti értelemben vett tanulás azonban ennek a fajta kiszámíthatóságnak ellentmond, a 

kiszámítható kapcsolatokat éppenséggel fenyegeti, ellehetetlenítve például a cégen belüli 

folyamatok feletti kontrollt. Ugyanez a probléma az állami gazdaságpolitika szintjén úgy 

jelentkezik, hogyha például az állam a hazai piacot védi a külföldi versenytársaktól, akkor a 

cégek nem annyira a versenyképes tudás megszerzésében lesznek érdekeltek, hanem inkább a 

számukra kedvező környezet állam általi minél további fenntartásában. Ennek a dilemmának 

a feloldására Sabel szerint két választ szokásos felemlíteni: a kulturális érveken alapulót és a 

játékelméletit. A kulturális érvrendszer szerint ez a dilemma egy magas bizalmi szinttel 

jellemezhető gazdaságban könnyen leküzdhető, ahol a cégek közti bizalom hagyományosan 

magas, vagy ahol egy erős állam működik, melyet egy magasan képzett és független 

bürokratikus elit dominál, amelyet nem befolyásolnak érdemben a gazdaság felőli 

érdekeltségek. Sabel azonban egyik érvelést sem tartja kielégítőnek: úgy gondolja, hogy a 

játékelmélet nem ad megfelelő választ a kooperatív viselkedés hosszabb távú fennmaradására, 

míg a kulturális érvrendszer pedig túlságosan determinisztikus. 

  Szerinte a dilemmát olyan intézmények oldhatják fel – a tanulás és a monitorozás 

között –, amelyek révén a gazdasági szereplők a kettőt el nem választhatóként kezelik, és a 

tranzakciókat megbeszélésekké alakítják. Az, hogy mit kellene tenni (tanulás), nem válik el a 
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mit csinálunk most (monitorozás) kérdésének tárgyalásától, és ezen kívül a hasznok és 

veszteségek elosztásának jelenlegi és jövőbeli elveinek megbeszélése sem. Ezen intézmények 

lehetővé teszik az abban résztvevők számára, hogy e megbeszéléseken keresztül 

újradefiniálják saját szerepüket egy közös, új értelmezési keret kialakítása révén.  

 Ennek példája a japán „just-in-time delivery” rendszerek hatására a beszállítók és a 

megrendelő cégek között kiépült együttműködésen alapuló alvállalkozói rendszerek. 

Véleménye szerint ez a sajátos intézményi megoldás, és nem a kulturális tényezők hatása 

eredményezi a tanulás és monitorozás közti dilemma feloldásának japán sikerét. Itt idézi fel 

Albert Hirschman nézeteit a gazdasági fejődést mikro szinten elindító tényezőkről, azaz, hogy 

a kiegyensúlyozatlan növekedés (unbalanced growth) hogyan is érhető tetten a japán termelési 

rendszerben. Sabel szerint itt ugyanis ez rendszerszinten valósul meg: a szűk keresztmetszetek 

szisztematikus előidézése révén a termelés szereplői így állandóan megoldandó problémákkal 

szembesülnek, és folyamatosan ezek megoldására kényszerülve mintegy újra és újra 

felfedezik, hogy a megoldásokból hogyan profitálhatnak (Sabel 1994).  

 A raktárkészletek megszüntetése a nullára csökkentette az egyes alkatrészek esetében 

a hibalehetőséget, nem volt honnan hozni egy másikat a hibás alkarész helyett, és az egyes 

munkafázisok hibái iránt is lecsökkent a tolerancia. Ha egy munkacsoport hibázott, az 

veszélyeztette a többiek folyamatos munkáját is. Ezekre a kihívásokra sajátos szervezeti 

megoldások születtek, melyek együtt egy új rendszerű termelési és fejlesztési paradigmát 

jelentenek. Ahhoz, hogy működjön a rendszer, először a dolgozókat bízták meg azzal, hogy 

megoldást találjanak az éppen felmerülő problémára, de közben garanciákat is kaptak, hogy 

senki nem láthatja kárát közülük a megoldás miatt. Ehhez járult még a hosszú távú 

foglakoztatás garanciája, az érdemek szerinti előmeneteli rendszer bevezetése, míg a 

vállalatnál működő szakszervezet pedig garantálta, hogy mindenki hasonló módon dolgozzon 

a cégnél. Az adott munkafázisban dolgozók esetében mindenki megtanulta mindenki más 

munkáját is. Az ilyen módon létrejött munkacsoport autonómiáját a minőségkörök kialakítása 

formalizálta, amelyek aztán az őket érintő majd’ valamennyi kérdésben (néha döntő) 

beleszólással bírtak, szinte mint önálló üzleti egységek működtek.  

 A beszállító cégek esetében is sajátos eljárásrendet alkalmaztak. Nem pályáztatták 

meg minden egyes szerződés lejáratkor őket, hanem mivel a kiélezett és folyton javítandó 

minőségi követelmények is komoly nyomás alá helyezték ezeket a beszállító cégeket, a 

leváltásuk (azaz egy új cégnek hasonló módon való rendszerbe illesztése) komoly költséget 

jelentett volna. Ezért inkább az egyes beszállított termékekhez kapcsolódó költségeket 
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részletesen elemezték és nyilvántartották, és ennek a csökkentését irányozták elő minden 

egyes szerződés lejáratkor. Ez azzal is együtt járt, hogy a beszállítót bevonták a termelési 

folyamatba, hogy lássa, hogyan és hová kerülnek az általa gyártott termékek, s melyek az 

esetlegesen ennek során előforduló tipikus hibalehetőségek. A minőség javításából származó 

megtakarításokat a cég és a beszállító az előre megállapított elvek szerint osztották fel egymás 

között. Ebben a rendszerben a szereplők a teljesítményük javítására vannak késztetve, és 

közben maguk határozhatják meg, hogy azt hogyan teszik. A japán cégek könyvelése ennek 

megfelelően az egy termékre jutó tőke és munka hatékonyság javítására koncentrál, nem 

pedig a tőkemegtérülésre.  

 Ennek a modellnek a révén az állam gazdaságfejlesztő szerepe is újraértelmezhető, 

hiszen ez a fajta „decentralizált tanulási folyamat” létrehozható olyan módon is, ha az állam 

elősegíti az ennek a modellnek megfelelő fejlesztési együttműködések létrejöttét. Ez történt 

például a modern Japánt megteremtő Meiji korszaktól kezdődően, vagy éppen ilyen megoldás 

a különféle iparágon belüli technológiákat egymással megosztó együttműködések állami 

támogatása is. Ugyanezt a funkciót látják el az adott iparágon belüli, specializációkkal együtt 

járó kockázatokat mérséklő, szabályozó testületek működésükkel, mint amilyenek például a 

német technikai normabizottságok (Normenausschuss). Ilyen terület még a cégek közti 

megosztott kutatás-fejlesztés is. A japán keiretsu vagy a dél-koreai chaebol szervezetek is a 

cégközi együttműködés facilitátorai, de az iparági körzetek és a manapság nagyon népszerű 

klaszterek is ebbe a körbe tartoznak. Azonban a Sabel által felvázolt modell szerint nem 

annyira ennek konkrét formája, mint inkább funkciója és tartalma meghatározó.  

 A monitoring révén történő tanulás modelljének szabályai a résztvevő feleket arra 

kötelezik, hogy projektjeiket és kötelezettségeiket folyamatosan újradefiniálják, annak 

megfelelően, ahogyan közös tapasztalataik túlhaladják az eredeti értelmezéseiket (Sabel 

1994). Ez a céloknak folyamatos újra kidolgozása az érdekek alapvető harmonizációjával jár 

együtt, ami a szociológia szerint az együttműködés előfeltétele. Sabel ezt az elképzelést az 

analitikus filozófia nyelvről és diskurzusról vallott nézeteivel (az általunk használt nyelvben 

olyannyira megalapozhatatlan a jelentés, hogy annak kialakítására csak közös erőfeszítéssel 

kerülhet sor diszkurzív módon
78

), vagy éppenséggel a Lakatos és Popper által a tudományról 

vallottakkal (a tudomány mint folyamatos diskurzus a különféle ortodoxiák és heterodoxiák 

között), vagy éppen Habermas kommunikatív akcióelméletével, vagy a pragmatizmus, vagy 

                                                 
78 Lásd Wittgenstein ezzel kapcsolatos írásait, különösen: Filozófiai vizsgálódások, Atlantisz kiadó, Budapest 

1998;  
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Richard Rorty (Rorty 1994) által az önreflexív szociabilitásról vallottakkal vonja párhuzamba 

(Sabel 1994).  

 Ezt az elképzelést egy későbbi előadásában kiterjeszti Sabel (Sabel 2005), amikor azt 

vizsgálja, hogy a washingtoni konszenzus alapján végrehajtott gazdasági átalakulások 

mennyiben számítottak sikeresnek (azok leginkább sikertelenek voltak, mint például Kelet-

Németország, Oroszország, Bolívia esetében). Ezzel szemben a sikeres gazdasági átmenetek 

olyan országokban valósultak meg, amelyek egyáltalán nem ezt a gazdaságpolitikai receptet 

követték – Kína, India, Botswana. A washingtoni konszenzus második generációs nézetei 

szerint a gazdasági tevékenységeket meghatározó megfelelő intézményeket kell létrehozni, be 

kell vezetni a jogállami intézményeket, amelyek garantálják a magántulajdont, és részt kell 

venni a világgazdaság folyamataiban. Ehhez a megfelelő kapacitásokra és intézményekre van 

szükség, ezek révén a piaci működés előtt álló akadályok eltűnnek, és akkor már indul is a 

gazdasági felzárkózás.  

 Sabel azonban szkeptikus, szerinte ugyanis itt kezdődnek az igazi problémák: 

hogyan, mit és milyen sorrendben kell cselekedni? Az általa folyamat vagy önfelhúzó 

(bootstrapping) elméletnek nevezett nézetrendszer szerint, a piactorzító hatások teljes hiánya 

esetén is a növekedéshez szükség van a folyamatos társadalmi tanulásra (Sabel 2004). Ebből 

következően pedig a gazdasági növekedést elősegítendő, olyan intézmények létrehozása 

szükségeltetik, amelyek megtanulják azonosítani és csökkenteni a növekedés akadályait, 

beleértve a saját szervezetében meglévő növekedést akadályozó tényezőket is. Tehát nem az a 

cél, hogy sérthetetlen közintézmények épüljenek, amelyek tökéletessége a magánpiac 

rendjének sérthetetlenségét garantálják, hanem – a folyamat nézet szerint – a válasz sokkal 

inkább a korrekcióképesség: olyan intézmények kiépítése, amelyek kezdetektől fogva belátják 

a tökéletesség hiábavalóságát, és amelyeket újra és újra újjá lehet szervezniük a köz- és az 

üzleti szektor szereplőinek, annak megfelelően, amit a tevékenységük alapján feltáruló, 

változó gazdasági- társadalmi környezet diktál. Ebben igen hasonlóan vélekedik, mint North, 

aki szintén az intézmények adaptív hatékonyságát tekinti kulcsfontosságúnak. A folyamat 

nézet intézményi programja ebből következően nagyon különböző a „tényezőkre” koncentráló 

elgondolásokétól. Míg az utóbbi elgondolás alapján a minél tökéletesebb háttérintézmények 

kialakítása a cél (kisebbségi részvénytulajdonosok védelme, jogállam kiépítése), addig a 

folyamat nézet a társadalmi tanulás megszervezésére koncentrál, hogy ennek révén 

azonosítani és korrigálni lehessen a növekedés útjában álló akadályokat.  

 Ha ezek az intézményi beavatkozások a piaci zavarokat okozó szabályok 
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visszanyesésén túlmennek, és a vállalkozások viselkedését is meg akarják határozni (ha csak 

annyiban is, hogy segítenek a vállalkozásoknak döntési alternatíváik tisztázásában), akkor 

nagyon hasonlítanak a hagyományos iparpolitikára – az állam választja ki a győzteseket –, 

amit a közgazdasági konszenzus nézet vehemensen ellenez. Ez azonban az összes hasonlóság 

a hagyományos iparpolitika és a folyamat elmélet között. A hagyományos iparpolitika azt 

feltételezi, hogy az államnak teljes panorámája van a gazdaságra, ami képessé teszi, hogy 

olyan megbízható ösztönzőket, információkat és szolgáltatásokat nyújtson, melyeket a kisebb 

tudású privát aktorok nem képesek. Az „önfelhúzó” illetve folyamat elmélet szerint nincsenek 

ilyen hatalmas rálátással bíró aktorok. Minden nézőpont részleges. Ahogyan az üzleti 

szereplőknek tipikusan szüksége van állami segítségre, hogy az információ ellátottság és a 

koordináció korlátain túllendüljenek, hasonlóképpen van rutinszerűen szüksége az ilyen 

segítséget nyújtó állami szereplőknek más szektorok (köz- vagy privát) segítségére, hogy saját 

korlátozottságain túllépjenek. A helyett, hogy egy megingathatatlan közintézményt építenénk, 

amely tökéletessége mindenki számára garantálja egy hasonlóképpen megingathatatlan privát 

piac rendjét, a folyamat-elmélet korrigáló intézményeket céloz meg. Ezek a kezdetektől fogva 

ismerik a tökéletesség hiúságát, melyek formája a kezdetektől kezdődően újra és újra építhető, 

a köz és piaci szereplők változásával és kombinációival a változó társadalmi adottságok és 

piaci folyamatok fényében, melyet tevékenységük is segít feltárni.  

 A növekedés „tényezőit” elsődlegesnek ítélő nézetrendszerek történeti áttekintése 

során Sabel arra a következtetésre jut, hogy a kapitalista fejlődés kulcstényezői korántsem 

egyformán hatottak a különböző helyi adottságok között. Példája, amelyet a korabeli 

egyházközségi iratok elemzésével támaszt alá, hogy a protestantizmus Amerikában 

semmilyen értelemben sem járult hozzá a kapitalista gazdaság fejlődéséhez, az kifejezetten a 

versenyt, a hitelezést korlátozó álláspontokat foglalta el rendre (például folyamatosan az 

adósokat védte a hitelezőkkel szemben).  

 A különböző időszakokban a növekedéshez az új technológiákban és szervezeti 

formákban való társadalmi jártasság szükséges, melyet nem lehet valamely intézmények 

működésének automatikus melléktermékeként tekinteni, ezt el kell kollektíven sajátítani. A 

nagyobb technológiai újítások mindig is együtt jártak a gazdasági szervezeti formák nagyobb 

változásával. Tehát, egy ország növekedési képessége nagyban függ attól, hogy gazdasági és 

politikai rendszere mennyire képes ezekhez a változtatásokhoz illeszkedni. 

 A folyamat elmélet újabb alkalmazhatóságának evidens példája (és a tényezőket 

alapvetőnek gondoló nézetrendszer inadekvátságának további bizonyítéka is egyben) a 
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gazdasági fejlődés területi különbségeinek megléte egy adott intézményrendszerrel 

(tényezőkkel) rendelkező gazdaságon belül. Ilyenek például a növekedés és a globális 

versenyképesség szigetei, mint Bangalore Indiában vagy Sao Paolo Brazíliában, vagy 

éppenséggel az argentin Mendoza borvidék komoly fejlődése, összehasonlítva a San Juan 

tartomány hasonló adottságokkal rendelkező borvidékének stagnálásával, vagy a pakisztáni 

futball labda gyártó ipar, és számos más, világviszonylatban fontos iparági területi 

koncentráció. Ide sorolható az a saját tapasztalat is, ami lakhelyem, Tata és tágabb környezete 

esetében adódott. Az észak-dunántúli térségben jelentős koncentrációja figyelhető meg a 

hűtés- és klímatechnikával foglalkozó cégeknek, amelyek – ismeretségi körömből származó 

információk alapján – fejlett, az ország más területeinél magasabb technológiai szinten állnak. 

Azonban ezek a cégek – bár tudnak egymásról és egymás kompetenciáiról – egyáltalán nem 

törekednek klaszter jellegű együttműködésre, annak ellenére, hogy ez igencsak a javukat 

szolgálná. Megesett például az, hogy egy térségbeli cég egy speciális alkatrészt Svájcból 

szerzett be, nem tudván arról, hogy azt ugyanolyan technikai színvonalon egy tőle mindössze 

20 km-re működő hazai, sőt megyebeli kisvállalkozás nagyjából fele áron gyártja. A fejlett 

gazdaságokban is területileg koncentrált, egymással szoros kapcsolatban álló kis- és közepes 

vállalatok hálózatát találjuk, klaszterekbe szerveződve. Sabel szerint, ha ezeket a sikeres 

klasztereket még közelebbről is megvizsgáljuk, akkor pontosan a társadalmi tanulás adaptív 

intézményeit találjuk meg.  

 Azonban ezen sikeres gazdasági térségek létrejöttét az adott államok lépésről lépésre 

segítették kialakulni: a brazil légi ipari klaszter előzménye az importhelyettesítő 

iparfejlesztésben, az állami kutatás-fejlesztési projektekben, a támogatott repülőgép-ipari 

cégeknek nyújtott hitelekben található. A nagyon sikeres chilei gyümölcs- és lazac-termelő 

ipar is hosszas és komoly állami beavatkozások és segítségek révén érte el mai jelentőségét, 

amikor ma már a rézipar után a második legjelentősebb exportáló az országban. Sabel szerint 

a kínai városi és falusi vállalkozások és a kínai reformok története sem annak az illusztrációja, 

hogy a világos és betartatott tulajdonjogi rezsim lenne a növekedés kulcstényezője. A 

Hirschman-i kiegyensúlyozatlan fejlődés elméletét mai kontextusba helyezve megjegyzi, 

hogy az az eredeti megállapítás ma is megállja a helyét, miszerint a növekedés előfeltételei 

teljesen belső, endogén feltételek. Hirschman azon tézise, hogy a fejlesztési folyamat 

beavatkozásainak leghatékonyabb sorrendjét véletlenszerű vagy valamilyen megtervezett 

„zavarkeltés” eredményeképpen lehet helyileg kialakítani, Sabel szerint nagyon jó meglátás. 

Szerinte a Toyoda modell erre lényegében egy jó módszer, hiszen ebben mind a szervezeten 
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belül, mind a szervezetek között folyamatosan keresik a megoldásokat a felmerülő 

problémákra, úgy, hogy közben a saját szerepüket és feladataikat is folyamatosan 

újraértékelik. Ebben a folyamatban nem az a lényeg, hogy egy előre kitűzött célt elérjenek a 

lehető legrövidebb idő alatt az abban résztvevők, hanem hogy meghatározzák, mik legyenek a 

végeredmények egyáltalán (Sabel 2005).  

 

 

3.4.3. Társadalmi tanulás, mint önfelfedezés 

 

 Az intézményi determinációkat és az „útfüggőséget” különböző mértékben 

hangsúlyosnak tekintő intézményi megközelítéseken túl létezik egy, a gazdaságfejlesztésre 

vonatkozó olyan nézetrendszer, amely – alapvetően a belső erőforrásokon alapulva – a North 

által kulcsfontosságúnak tekintett alkalmazkodási (adaptív) hatékonyság radikális javításán 

keresztül lát viszonylag gyors lehetőséget a fejlődésre.  

 Dani Rodrik és Ricardo Hausmann, 2003-ban írott híres cikkükben (Rodrik – 

Hausmann 2003) „a gazdasági fejlődés mint önfelfedezés” címmel azt a kérdést járják körül – 

ismét csak –, hogy milyen gazdaságpolitika a legalkalmasabb egy kis nyitott gazdaság 

számára a felzárkózás elősegítésére. Az az elgondolás, hogy a gazdasági felzárkózás legfőbb 

biztosítékai a legfejlettebb technológiák alkalmazása és a jó intézmények lennének, amik 

automatikusan gyors gazdasági növekedést eredményeznek, általánosan elterjedt vélekedés. E 

nézet szerint, ha mégsem következik be a gazdasági növekedés, az két okra vezethető vissza: 

a zárt gazdaságra, amikor ez a technológiai fejlődést gátolja, vagy a korrupcióra, amikor az 

adott ország vezetői a tulajdonjogok hatékony gyakorlását nem biztosítják, illetve laza fiskális 

politikát folytatnak. Erre a két hibára a megoldás a közvélekedés szerint a kormányzás 

minőségének javítása és a gazdasági nyitottság volna a „washingtoni konszenzus” nézetei 

szerint. Azonban a szerzők véleménye alapján a latin-amerikai országok közül pusztán csak 

Chile példázza ennek a nézetnek a helytállóságát, míg a térség többi, ugyanezen 

gazdaságpolitikát követő országai nem mutatják a fellendülésnek a várt mértékét.  

 Az olyan országok, mint Tajvan, Kína, Dél-Korea és India nagyon gyors növekedése 

ennek a nézetnek ellentmond, mivel a washingtoni konszenzus nézet szerint igencsak zárt 

gazdaságokról van szó. Sőt, ezt még tetézi az a helyzet, hogy Kínában a magántulajdon 

kérdését még csak nem is bástyázták jogilag körül. A gazdasági fejlődés kulcsa a tanulásban 
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keresendő, mégpedig annak felfedezésében, megtanulásában, hogy mi az a gazdasági termék 

vagy szolgáltatás, ami az adott országban alacsony költséggel előállítható. Ez a kiinduló pont 

nagyban különbözik a neoklasszikus iskola azon előfeltevésétől, miszerint az extant termékek 

termelési funkcióira vonatkozó tudás közismert lenne. A technológiai transzferrel 

kapcsolatban pedig azon a véleményen vannak, hogy az több bizonytalansági tényező miatt is 

nem feltétlenül sikeres, hiszen azt egy másféle intézményi közeghez kell igazítani, és az ezen 

technológiáknak a hazai viszonyokhoz igazítása nagyon komoly helyi fejlesztést is igényel 

egyúttal.  

 Ha a tanulás – mégpedig annak megtanulása, hogy egy adott gazdaság miben lehet jó 

és versenyképes – a gazdasági fejlődés kulcstényezője, akkor hasonló probléma merül fel, 

mint az innováció korai ciklusában, amikor is ebben szakaszban magasak a termék 

kifejlesztésének költségei és ebből következően az ára is. A felzárkózó gazdaságokban azok a 

vállalkozók, akik rájönnek, hogy mi az, ami versenyképesen előállítható, azzal a problémával 

néznek szembe, hogy nem feltétlenül védi őket olyan hatékony szellemi tulajdonjogi rezsim, 

mint a fejlett országokban. A másik gyakoribb probléma, hogy ha olyan termékről vagy 

szolgáltatásról van szó, ami már létező, akkor aztán végképp nincs semmiféle védelemre esély 

annak ellenére sem, hogy nagyon komoly társadalmi haszna lenne annak. Ezt a piac 

nyitottsága ugyancsak aláássa, ami sem az új termékek kifejlesztésének, sem a 

versenyképesen előállítható meglévő termékeknek nem kedvez.  

 A korai gazdasági nyitás arra vezet, hogy a korábbi innovációk hasznát az adott 

piacra újonnan belépők besöprik, és amint ez a lehetőség kimerül, a szóban forgó gazdaság 

egy nagyon alacsony szintű innovációs szinten marad ismét. A másik probléma, hogy ha a 

gazdasági nyitás és reform a hagyományos és az újabb szektorokban a termelékenységet 

komolyan megnövelte, akkor ebben az esetben, az innovatív szektorokban a vállalkozások 

tőkeigényessége is alaposan megnő. Ennek belátása érthetővé teszi, hogy az egyes ázsiai 

országok által követett korlátozó kereskedelempolitikák, időleges monopóliumok biztosítása, 

támogatott hitelek és adókedvezmények milyen fontos szerepet is játszottak az ipari 

növekedésben és diverzifikációban. Ezek a támogatások segítették, tették egyáltalán lehetővé 

az „önfelfedezés” folyamatát. E támogatások azonban visszafelé is elsülhetnek, ha a 

kormányok ezeket nem egészítik ki olyan fegyelmező intézkedésekkel, amelyek a nagyon 

nagy költséggel dolgozó, nem hatékony cégeket büntetik. Ahogyan ez Latin-Amerikában is 

megtörtént, ahol ez a fegyelmezés elmaradt az importhelyettesítő fejlesztések időszakában.  

 A felzárkózási stratégiát több veszély is fenyegeti: először is nem egyszerű 
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kideríteni, hogy egy ország miben jó, és ebben a komparatív előnyök elemzése sem sokat 

segít. Erre példájuk az indiai IT szektor felemelkedésének története, ahol is egy nagyon fejlett 

iparág született meg egy nagyon alacsony egy főre jutó jövedelmű országban, amely ezen túl 

még rendkívül alacsony informatikai penetrációval is bírt. Itt a szektort nagyra növesztő 

tényezők ma már láthatóak: az időeltolódás miatt az USA nyugati partja ébredése előtt 

elvégezhető munkák; az indiai diaszpóra szilícium völgybeli jelenléte; az angol nyelv 

ismerete és az indiai Technológiai Intézetek alapítása. Azonban a kezdet kezdetén – ahogyan 

azt Narayana Murthy, az Infosys alapítója mondta –, a cél pusztán egy kísérlet elvégzése volt.  

 A második nehézség a kész fejlett technológiák importjában meglévő kockázatok, 

amikor igen komoly hazai erőfeszítésekre is szükség van az adott technológia adaptációjához. 

A harmadik probléma, hogy az új technológia bevezetésével igen hamar a többi cég is 

másolni kezdi a sikeres tevékenységet, különösen akkor, ha az nem élvez jogi védelmet, és 

ilyenformán a befektetések megtérülését veszélyezteti. A fejlett technológiák importjának 

problémáira példa a japán Kamaishi acélgyár esete a Meiji korszak elején, amikor az 

Angliából importált acélmű a sorozatos gondok miatt leállásra kényszerült, mivel nem sikerült 

helyben megoldani az üzemeltetés problémáit. Kis idővel később ugyanez játszódott le egy 

Németországból importált acélművel is. A korszak végére került csak a japán helyi 

technológiai tudás olyan helyzetbe, hogy immár sikeresen tudott importált technológiákat  

alkalmazni a helyi viszonyokhoz. Hasonló eset történt a koreai Hyundai hajógyárában is, 

amikor egy skót hajógyár technológiáját megvették, de azt nem tudták a gyakorlatban 

alkalmazni. Csak azután vált képessé a cég a világ egyik vezető hajógyártójává fejlődni, 

miután már komoly összegeket fektetett be a cégen belül a tervezésbe és a kutatásokba. A 

megvásárolt technológiáknak a helyi viszonyokhoz való alkalmazása elengedhetetlen, ami 

aztán ha sikeres, elvezethet a technológia hazai elterjedéséhez. Ezzel együtt jár az utánzók 

megjelenése, akik mint a piacra később belépők a fejlett technológiát ismerő munkatársak 

elcsábításával tesznek szert a szükséges szakértelemre. Jól példázza ezt a folyamatot a 

kolumbiai vágottvirág-üzlet felfutása, amely az USA vágott virág piacának legfőbb 

szereplője. Itt egyetlen helyi vállalkozóval kezdődött minden 1969-ben, ami aztán 1990-re 

egy 250 cégből álló iparággá fejlődött, mely cégek többsége helyi tulajdonban áll.  

 A komparatív előnyök általában a sikeres országok utólagos vizsgálata során 

derülnek ki leginkább, és olyan szűk piaci szegmensre vonatkoznak, melyeket ugyancsak 

bajos előre kideríteni. Tajvan és Dél-Korea esetében a két ország egyformának tűnő 

exportszerkezetet mutat (számítástechnikai termékek), azonban az exportált termékek 
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részleteit vizsgálva nagyon komoly különbségek adódnak. Ez arra utal, hogy azoknak a 

termékeknek a köre, amelyekben egy ország világviszonylatban vezető termelővé tud válni, 

nagyon is szűk. Az exporttermékek köre nagyon koncentrált, olykor még a fejlett ipari 

országok esetében is. Ebből az is következik, hogy a később sikeresnek bizonyuló termékek 

körének előre meghatározása nagyon bizonytalan és előre jelezhetetlen (Rodrik – Hausmann 

2003).  

 Hausmann és Rodrik konklúziója, hogy az egyes országoknak meg kell tanulniuk,  

miben jók vagy éppen a legjobbak. Azonban ennek kiderítésére a teljesen nyílt szabad verseny 

alkalmatlan gazdaságpolitikai eszköz. Ennek a tanulásnak a társadalmi haszna általában 

nagyobb, mint az élenjáró cégek magánhaszna, mivel azok igen gyorsan követőkre találnak, 

különösen akkor, ha a felfedezett piaci lehetőség olcsón másolható. A kormányzatoknak azzal 

egy időben, hogy valamilyen fokú védettséget biztosítanak, támogatniuk szükséges az új 

kezdeményezésekbe fogó vállalkozásokat, de a későbbi fázisban a sikertelen cégek 

támogatását meg kell szüntetniük. Ennek megvalósítása mást és mást kíván országonként. 

Annyi azért bizonyos: azok a kormányzatok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő 

kapacitásokkal, hogy a magánszektort befolyásolni tudják, eleve alkalmatlanok is erre a 

szerepre.  

 Az ilyen adaptív intézmények gyakorlati működésének vizsgálatára egy érdekes 

területen kerített sort Charles Sabel és AnneLee Saxenian (Sabel – Saxenian 2011), akik a 

diaszpóráknak a hazai gazdaságfejlesztés intézményeinek kiépítésében játszott szerepét 

elemezték. Arra a jelenségre keresték a választ, hogy a periférikus helyzetű gazdaságok, mint 

Izrael és Tajvan hogyan tudtak a legfejlettebb technológiai piacok részévé válni, mi volt ebben 

a kockázati tőkealapok szerepe, és milyen közös sajátosságokat mutat a két ország fejlődése. 

A két szerző álláspontja, hogy a gazdasági növekedés előfeltételeiként kezelt tényezők 

(jogállamiság, tulajdonbiztonság, jó vállalatirányítás, rugalmas munkaerőpiac, átlátható 

tőkepiac stb.) megléte talán mégsem olyan fontos, illetve ilyen intézmények helyileg is 

létrehozhatóak, még azt megelőzően, hogy erre nemzetgazdasági szinten sor kerülne. A 

tajvani és izraeli példák azt mutatják be, hogy hogyan lehet a kormányzati intézményeknek 

hatékonyan és teljesen új módszerekre támaszkodva segíteni a gazdasági fejlődést, mely új 

módszerek újfent csak a Sabel által leírt modell gyakorlati megvalósítását jelentik.  

 A legfejlettebb technológiák piacaira belépni készülő cégek, amelyek kevésbé fejlett 

országokban működnek, azzal kell szembesüljenek, hogy rengeteg háttérszolgáltatásra van 

ahhoz szükségük, hogy képesek legyenek ezeken a piacokon együttműködni a már ott lévő 
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szereplőkkel (tanúsítványok, speciális szabályok, szabványok, szellemi tulajdon védelmi 

rezsimek). Ezeket a szolgáltatásokat csak a közszféra tudja biztosítani, azaz: ezen gazdasági 

szereplőknek a közszférával együtt kell kialakítaniuk – a Dani Rodrik által leírt „önfelfedező” 

folyamat részeként – az ennek megfelelő intézményi kereteket. Ezeket a folyamatokat tekintik 

végig részletesen Izrael és Tajvan, illetve érintőlegesen India és Kína esetében. A cikk 

címében szereplő „új argonauták” azok a vállalkozók, akik egy igen fejlett technológia 

világpiaci központjából érkeznek haza kevéssé fejlett hazájukba, és a helyi hatóságokkal 

együttműködve (megfelelően ismerik a helyi viszonyokat is, nem szűnt meg a kapcsolatuk az 

eredeti otthonukkal teljesen) alakítják ki a high-tech ipar helyi bázisát és az azt támogató 

intézményeket. Különösen ez utóbbi fontos, mivel e modell szerint az ilyen közös 

„inkrementális” intézményrendszer-építő átalakító, tanuló nyitott végű folyamat a sikeres 

gazdaságfejlesztési beavatkozások valódi receptje. A magasan kvalifikált diaszpóra megléte 

önmagában még nem feltétlenül jelent megtermékenyítő hatást, például az örmény diaszpóra 

ilyen célú mozgósítása nem volt sikeres (Kuznetsov 2009).  

 A hazai területfejlesztés gyakorlatában a kísérletezés, a jó gyakorlatok átvétele és 

azoknak a hazai körülményekhez való illesztése lényegében nem működött. Az egyetlen 

kivétel a munkaügyi területen működött úgynevezett „gyors reagálás program” volt
79

, amely 

az USA-ban jól működő gyakorlat hazai honosítása ként igen jó eredményeket produkált. Ez a 

program azonban sikerei ellenére sem vált hazánkban a helyi és térségi gazdaságfejlesztés 

általános modelljévé, pedig alapvetően a helyi erőforrások és tudás mozgósítására épített. 

 

 

3.4.4. Helyi és nemzeti szintű fejlesztéspolitika új alapelveken 

 

 Dani Rodrik, Ricardo Hausmann és Charles F. Sabel 2008 májusában készített egy 

iparpolitikai javaslatot a dél-afrikai kormány és a Harvard Egyetem nemzetközi fejlesztési 

központja együttműködése keretében
80

. Közpolitikai javaslatukat általában fogalmazzák meg, 

és ezen általános kereteken belül adnak Dél-Afrika számára ország-specifikus javaslatokat. 

Álláspontjuk szerint a közgazdászok azon régi vitája, hogy vajon lehetséges/szükséges-e a 

piaci kudarcokat állami beavatkozások révén kiküszöbölni, avagy az ilyen beavatkozások 

                                                 
79

 Rátvai Miklós (1999) Gyors reagálás a munkanélküliség ellen, Munkadó Lapja 21. szám 

http://munkaugyilevelek.hu/1999/09/gyors-reagalas-a-munkanelkuliseg-ellen/  

80  Hausmann, R., Rodrik, D., Sabel, C. F., (2008) Policy Brief – Reconfiguring Industrial Policy: A Framework 

with and Application to South Africa; Center for International Development at Harvard University 2008. 

http://munkaugyilevelek.hu/1999/09/gyors-reagalas-a-munkanelkuliseg-ellen/
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több problémát okoznak, mint amennyit megoldanak (sajátos lobbi érdekek érvényesülése a 

köz érdekeinek rovására, például szelektív adópolitika révén), egy fejlődő gazdaság esetében 

nem releváns. A piaci kudarcok ugyanis jóval gyakoribbak, és általában három fő okuk van:  

1. Az externáliák (ön) felfedezése: annak a megismerése, hogy melyek azok a termékek, 

amelyek haszonnal állíthatók elő, és hogyan kell azokat előállítani egy adott 

gazdaságban. E tevékenység társadalmi haszna jóval felülmúlja annak magánhasznát. 

2. Koordinációs externáliák: az új gazdasági tevékenységek gyakran megkövetelnek 

egyidejű és különféle befektetéseket, mind felfelé és mind pedig lefelé, és gyakran 

párhuzamos ágakon, amely koordinációjában a decentralizált piacok nem túl jók. 

3. Hiányzó közszféra inputok: a magángazdaság termeléséhez tipikusan nagyon speciális 

közszféra inputokat igényel – szabályozás, akkreditáció, K+F, közlekedés és más egy 

adott iparág számára specifikus infrastruktúra elemek – amelyekről egy 

kormányzatnak nagyon kevés ex-ante ismerete van.  

 

 Sem a közgazdászok és a közhivatalnokok, sem pedig a magángazdaság szereplői 

nem tudják pontosan, hogy éppenséggel melyek a fontos piaci torzulások. Ebből következően 

a kulcskérdés olyan közpolitikai folyamat meghatározása, amely képes ezeket megtalálni: 

ezek keresésének megszervezése.  

 Ennek megvalósítására két szinten, egy úgynevezett kis léptékű és egy országos 

közpolitikai szintű megoldást javasolnak. A kormányzat számára három fő probléma adódik 

egy ilyen politika megalkotása során. Először is nem feltétlenül tudja, hogy milyen közszféra 

inputokat kell nyújtson, hiszen az ezekre vonatkozó információk forrásai maguk a cégek, 

akikkel csak együtt lehet pontosan meghatározni ezek körét. Másodsorban, még ha éppen 

ezeknek az információknak a birtokába is kerül, a tisztviselők nem, vagy kevéssé hatékony 

ösztönzőket/jutalmakat kapnak azért, hogy a legmegfelelőbb módon járjanak el. A harmadik 

probléma a forrásoké, mivel a magánszektorral ellentétben nincs olyan automatizmus a 

közszférában, amely a feltárt szükségletekre gyorsan rendelkezésre bocsátja azokat. Itt a 

leggyakoribb a mereven szabályozott költségvetési gazdálkodás. A helyi, avagy kis léptékű 

javaslat három fő elemből áll:  

 

1. Olyan, cégek közötti egyeztetési mechanizmus létrehozatala, mely rendszeres, 

valamiféle kormányzati felügyelet/részvétel mellett működik, és amelynek legfőbb 
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feladata a jellemző koordinációs hibák azonosítása és azokra megoldási javaslatok 

megfogalmazása. 

A vállalkozói szférával létrehozott strukturált párbeszéd fóruma esetében a megfelelő szint és 

a résztvevők körének kiválasztása lényeges. A túl széles és a túl szűkre szabott résztvevői kör 

egyaránt kerülendő. A szerzők véleménye szerint az a kilátás, hogy az ebben való részvétel 

közszféra inputokat eredményez, önmagában elég kell legyen mint ösztönző. Azonban még 

mindig szükségesek olyan eszközök, amelyek a „potyautas” problémát kiküszöbölik. A 

meglévő kamarai és egyéb szervezetek általában nem alkalmasak erre a célra. Sokkal inkább 

azok a már működő csoportosulások a megfelelőek, amelyek valamilyen közös (technikai) 

probléma megoldására jöttek létre. Az önszerveződés nagyon fontos alapelv, mivel ez kikerüli 

az előre meghatározott szervezeti struktúrából adódó korlátozásokat.  

 

2. Olyan új költségvetési eljárás kidolgozása, amely megnöveli a közszféra reagáló 

képességét a kért tevékenységekre. 

Ebben az esetben arra van szükség, hogy létrejöjjön egy központi pénzügyi alap, amelyet a 

különféle közszférabeli szervezetekhez lehet rendelni, annak érdekében, hogy a működő 

fórum által már beazonosított szükséges közszféra inputokat rendelkezésre tudják bocsátani. 

Az alapkezelő lényegében úgy tudja megvásárolni a különféle közszférabeli szervezetektől a 

szükséges szolgáltatásokat, hogy kikerüli a sokszor nagyon kacskaringós és a szervezetek 

közti hatásköri csatákkal tarkított kormányzati „bozótharcokat”. Ebben az esetben az alap 

pénze a „szolgáltató” állami szervezet számára mint pluszforrás jelenik meg, amelyre akár 

még pályáznia is kell, s amelynek révén az elérendő célok is jobban meghatározhatók. 

Mindenesetre a szervezetben dolgozók premizálása a plusz feladat kapcsán jó ösztönző 

eszköz lehet. Az alapkezelő ebben az esetben a megfelelő teljesítést jól kézben tarthatja, 

monitorozhatja. Az alap pénzei csak közszféra szervezethez kerülhetnek, azonban ezek a 

szervezetek, ha belső erőforrásaik elégtelenek, a feladat végrehajtására ki is szerződhetik 

azokat. A javasolt megoldás révén lényegében elkerülhető, hogy a vállalkozások támogatása 

egyszerű pénzátutalásokban merüljön ki; ugyanakkor arra is alkalmas, hogy a kormányzat 

(helyi, térségi vagy épp nemzeti) meglévő kapacitását megnövelje.  
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3. Egy olyan új monitoring rendszer kialakítása, amely fegyelmezett projekt 

kiválasztást eredményez, és amely ezzel egy időben a sikerekből tanultakat 

közzéteszi. 

Szükség van az alap projektjeinek évi rendszeres elemzésére, amelyet egy értékelő csoport 

végez. Ennek összetétele nem kapcsolódik az adott projektet javasló fórumhoz, és amely 

helyszíni monitoringot is ellát. Az értékelés feladatai közé tartozik annak a mérlegelése is, 

hogy a projekt kidolgozása során voltak-e olyan tényezők, amelyek gátolhatták annak 

megfelelő meghatározását – például, hogy a fórum munkájában résztvevők köre megfelelő 

volt-e, hogy a meghatározott projekt valóban minden szóba jöhető és alaposan mérlegelt 

opció közül lett-e kiválasztva, és hogy a projekt megvalósítása az ütemtervnek megfelelően 

történt-e. Az értékelésnek a teljes folyamatot elemeznie kell, annak érdekében, hogy a 

jelentkező hibák vagy hiányosságok okát vagy okait a teljes folyamaton belül orvosolni 

lehessen a megfelelő módosításokkal.  

 A meglévő gazdasági szereplők hatékonyabb működésének előmozdítására szolgáló, 

fentebb részletezett megoldás mellett Hausmann, Rodrik és Sabel egy olyan tőkealap 

létrehozását javasolja, amely kifejezetten az új kezdeményezéseket, a kísérleteket támogatja. 

Azonban a piaci alapon működő kockázati tőkealapok működésétől némileg különböző 

alapelvek mentén javasolják azt felépíteni. A fejlett gazdaságokban egymással versengő 

alapok léteznek, míg egy fejlődő gazdaságban az állami részvétellel létrehozott ilyen alapok 

esetében sem a piac, sem pedig a többi alap versenye nem szolgáltat fegyelmező hatásokkal, 

azért nagyon gyakoriak a sikertelenségek. Ennek ellenszere, ha a projektkiválasztás és 

fejlesztés folyamatát rendszeresen elemzik, és ha a kiválasztás s a különféle döntések 

világosan, előre meghatározott kritériumok szerint történnek. Az ilyen alapok esetében nem 

annyira a siker kritériumainak meghatározása a legfontosabb, hanem sokkal inkább fontos azt 

előzetesen lefektetni azon pontokat, hogy mikor sikertelen egy projekt. Egy állami alap 

esetében tehát a sikertelenség költségeinek a minimalizálása a legfontosabb, azonban ez nem 

összetévesztendő a sikertelenség esélyének a minimalizálásával. Ez utóbbi esetre például 

szolgálhat a már korábban említett állami izraeli kockázati tőkealapok kezdeti sikertelensége.  

 A három szerző által javasolt megoldás két fő alapelv érvényesítésén nyugszik. Az 

egyik a szereplők autonómiájának „tisztelete”, aminek lényege annak belátása, hogy az 

információk teljes körének egyik szereplő sincs a birtokában, és hogy a fejlődés útjában álló 

akadályokat leginkább a „cselekvők” ismerik. A másik alapelv, hogy nem tudjuk előre, mi 
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számít sikeresnek a későbbiekben, azaz intézményesíteni szükséges a kísérletezést, az 

„önfelfedezést” olyan módon, hogy az abból való tanulás hasznai mindenki számára 

elérhetőek legyenek. Ide kívánkozik Elinor Ostrom azon megjegyzése, miszerint a társadalmi 

interakciók bármely területén az ön-kormányzó rendszerek általában hatékonyabbnak és 

stabilabbnak bizonyulnak.  

 Hasonló, de a fentiekben részletezettnél némileg vázlatosabb javaslatokat fogalmaz 

meg a Hétfa elemző intézet vállalkozások közti bizalmi viszonyokat feltérképező 2011-es 

kutatása. Az országosan mintegy 300 cég megkérdezésével folytatott kutatás összegző 

részében a következő javaslatokat találjuk: „olyan intézményekre van szükség, amelyek 

képesek áthidalni a szorosabb személyes kapcsolatok hiányát és lazább, vállalkozói 

közösségeken átívelő kapcsolatokat hoznak létre. Ezek leginkább önkéntesen szerveződő 

vállalkozói közösségek, hálózatok lehetnek. A kormányzat létre nem hozhat ilyeneket, de 

létrejöttüket ösztönzőkkel támogathatja.”
81

 

 

 

3.4.5. A társadalmi tanulás és abban az állam lehetséges szerepe  

 

 Az új institucionalizmus álláspontjához közeli, de annak inkább előfutárának 

tekinthető gazdaságszociológiai álláspont is érdekes szempontokat vet fel, és meglehetős 

magyarázó erővel bír, ha az állam fejlesztési célú beavatkozásainak sikerét biztosító 

tényezőket keressük. Margaret Weir és Theda Skocpol híres tanulmánya (Weir, Skocpol 1985) 

1985-ben, a monetarizmus és a neoliberalizmus kezdeti térhódítása idején, az „Állam vissza 

hozatala” (Bringing the State Back In) című gyűjteményes kötetben jelent meg. A szerzők azt 

vizsgálták, hogy a nagy gazdasági világválságra milyen módon reagált a svéd, a brit és az 

amerikai kormányzat. Pontosabban mennyire tudták az adott kormányzatok az akkori válság 

kihívásaira, az akkor és utólag is leghatékonyabbnak ítélt keynesiánus gazdaságpolitikai 

válaszokat megadni. A közvélekedés szerint például az amerikai New Deal teljesen a keynes-i 

gazdaságpolitika által ihletett kormányzati beavatkozás volt, míg Nagy-Britanniában Keynes, 

mint a kormány tanácsadója működött, aki számtalan ajánlással élt a követendő 

gazdaságpolitikáról. A svéd kormányzat pedig – intézkedései révén – 1934-ben elsőként kerül 

ki a nagy gazdasági világválságból, köszönhetően a keynes-i gazdaságpolitika követésének. A 

                                                 
81 Balás Gábor, Bognár Fruzsina, Borbás Gabriella, Csite András, Mike Károly (2011)KKV-Politika, 

Összefoglaló, Hétfa Kutatóintézet, Budapest, pp. 45. 
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tanulmányban a két szerző azt járja körül, hogy vajon miért nem vezetett be Nagy-Britannia 

az erőteljes ajánlások ellenére sem kereslet-ösztönző intézkedéseket, illetve hogy a New Deal 

valóban Keynes ihlette gazdaságpolitikának tekinthető-e, és hogy mi a magyarázata 

Svédország sikerének.  

 A válaszok igen érdekes módon azt mutatják, hogy a New Deal esetében szó sem 

volt semmiféle, a háttérben meghúzódó nagyszabású gazdaságfilozófiai koncepcióról. A 

Roosevelt adminisztráció a felmerülő katasztrofális problémákra lényegében csak reagált: azt 

az eljárást követte, hogy amely intézkedés jó hatással volt a válság enyhítésére, azt támogatták 

(a legtöbb esetben már tagállami szinten működő intézkedések szövetségi szintű 

beavatkozássá emelésével), így például a közmunka programokat. Ebben az amerikai 

kormányzat inkrementális megoldási módot követett.  

 Nagy-Britannia esetében annak ellenére, hogy Keynes az Ipari Minisztériumnak 

sorozatosan adja be a gazdaságpolitikára vonatkozó konkrét ajánlásait, azok egészen 

egyszerűen nem kerülnek a kabinet napirendjére. Ennek oka a korabeli brit 

kormányszerkezetben rejlett: a kabinet napirendjére kerülő, bármilyen pénzügyi vonzattal 

rendelkező előterjesztést a Pénzügyminisztérium előzetesen véleményezett, és ha indokoltnak 

találta, nem engedte azt a kormány elé. Keynes egyetlen, az Ipari Minisztérium által 

támogatott javaslata sem jutott át a Pénzügyminisztérium szűrőjén, mely egyáltalán nem 

osztotta a pénzügyileg „felelőtlen” javaslatokban megfogalmazottakat. Ennek következtében 

egyetlen javasolt intézkedés bevezetésére sem került sor Nagy-Britanniában.  

 A svéd kormányzat viszont a válság kezdetétől a Keynes által javasolt 

keresletélénkítő gazdaságpolitikát követte: az állam masszívan beavatkozott a gazdaság 

folyamataiba, és mindent a munkanélküliség csökkentésének rendelt alá. Ez a fajta nyitottság 

e gazdaságpolitika iránt, és különösen a kormányzat adminisztratív kapacitása és képessége 

ennek a politikának a megvalósítására nem akkor keletkezett. A svéd gazdaság az első 

világháborút követően, 1920–’22-ben nagyon mély válságot élt meg. A háborús konjunktúra 

után a munkanélküliség 30%-ra emelkedett, és igen komoly erőfeszítéseket tett mind a 

kormány, mind az üzleti szektor ennek megfékezésére. Ez az együttműködési tapasztalat 

alapozta meg, hogy a válság kezdetétől fogva minden szereplő nyitott volt a válság miatt 

szükségessé vált nem szokványos intézkedések bevezetésére, illetve létrehozta azokat a 

közpolitikai kapacitásokat és gyakorlatokat, amelyekhez vissza lehetett térni a válság idején.  

 Theda Skocpol és Kenneth Finegold már egy 1982-es cikkükben (Skocpol, Finegold 

1982) is a New Deal idején meglévő állami kapacitásokat vették vizsgálat alá. A két szerző 
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által elemzett probléma, hogy a New Deal idején a kongresszus által a nemzeti ipar talpra 

állításáról (National Industrial Recovery Act) és a mezőgazdasági kiigazításról szóló 

törvények (Agricultural Adjustment Act) – melyeket 1933 tavaszán a nagyon intenzív 

törvényalkotás időszakában fogadtak el – létrejöttének mi volt az oka, és milyen hatásokat 

értek el. E két törvény radikális szakítást jelentett a gazdaság ügyeibe való be nem avatkozás 

politikájával a korábbi amerikai adminisztrációk számára, mivel nagyon széles körű állami 

intervenciókat tettek lehetővé. Mindkét törvény nyomán létrejöttek az azokat végrehajtó új 

szervezetek, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (National Recovery Administration: NRA) és a 

Mezőgazdasági Kiigazítás Hivatala (Agricultural Adjustment Administration: AAA) azzal a 

céllal, hogy amit korábban a piac irányított, azt mostantól ezek a hivatalok teszik. A cél a 

mezőgazdaság területén a termények árainak emelése, a mezőgazdasági vállalkozások és piac 

kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása volt; az ipar területén a megfelelő profit és a 

megélhetést biztosító bérek elérése, az ipar, a szakszervezetek részvételével és az állam 

irányításával.  

 A két hivatal hasonlóan széles hatáskörrel rendelkezett, azonban teljesen más utat járt 

be tevékenysége során. Az NRA abszolút sikertelen volt, nehézkesen működött. Az ipar 

területén a cégek meglehetősen jól szervezett érdekcsoportokat alkottak, és igencsak mást 

akartak, mint amit az NRA szeretett volna. Inkább a meglévő anti-tröszt szabályok enyhítését 

szerették volna elérni, semmint az állami szabályozás kiterjesztését. A kisebb és nagyobb 

cégcsoportok között ugyanakkor érdekellentét feszült, amit képtelen volt a hivatal kezelni, 

működése kaotikus és nehezen áttekinthető volt. Amikor a mezőgazdasági kiigazításról szóló 

törvényt a legfelsőbb bíróság 1933-ban alkotmányellenesnek ítélte, a kormányzat megújította 

a hivatalt. S mikor pedig ugyanez megtörtént a nemzeti fejlesztési törvénnyel 1935-ben, nem 

alakították újjá az NRA-t, mivel mindenki úgy ítélte meg, hogy az sikertelen volt.  

 A két hivatal sikerének különbségét a két szerző az állami kapacitások eltérő 

voltában találja meg. Schumpeterrel egyetértve úgy látják (Skocpol, Finegold 1982), hogy az 

NRA esetében valóban hiányzott a képzett és tapasztalt adminisztráció, amint azt Schumpeter 

a gazdasági ciklusokról szóló írásában, a New Deal-lel kapcsolatban általában megjegyzi. 

Azonban az AAA esetében teljesen más volt a helyzet, ami alapvetően ennek sikeres 

működését megalapozta.  

 A mezőgazdasági adminisztráció területén, egészen az amerikai polgárháború 

lezárultától kezdődően megindult hosszú intézményi fejlődés ezt a fajta állami 

elkötelezettséget példázza. Ez alapozta meg azt a meggyőződést a mezőgazdasági 
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adminisztrációban, hogy az állami beavatkozásra igenis szükség van. Az amerikai 

mezőgazdasági adminisztrációban dolgozók nagy többsége ugyanazokba az iskolákba járt, 

hasonló tapasztalatokkal rendelkezett, hasonló módon látták az állami szerepvállalás 

lehetőségét és szükségességét. Egységes volt mind világlátásában, mind képzettségében, és a 

mezőgazdaságot, mint a nemzetgazdaság szerves részét tekintették. Sok intézet, kutatás, 

információforrás és kidolgozott közpolitikai elképzelések álltak rendelkezésükre. Ezen túl 

első kézből származó tapasztalatokkal rendelkeztek az ágazatról, kiterjedt 

kapcsolatrendszerrel bírtak az üzleti szereplők körében. Ez az adminisztráció stabilan és 

meritokratikus módon fejlődött. Eme kontinuitás és a hosszú társadalmi tanulási folyamat, 

amely a mezőgazdasági szövetségi adminisztrációt jellemezte tette azt lehetővé, hogy 

lényegében vita nélkül, a már régebben kialakult szakmai konszenzusnak és meggyőződésnek 

megfelelő intézkedéseket a New Deal által előállt kivételes helyzetben megvalósítsák.  

 Az ipar állami koordinációja területén azonban nem volt ilyen intézményfejlődés és 

politikai tanulási folyamat, nem állt rendelkezésre felhalmozott tapasztalat, tudás és kapacitás: 

nem voltak megalapozó kutatások, információforrások, intézetek, sem pedig kidolgozott 

közpolitikai alternatívák. Ebből következett aztán, hogy az NRA megbukott, és nem került sor 

az ipar neo-korporativista koordinációjára az USA-ban, annak ellenére, hogy mind a 

jogszabályi keretek, mind pedig a politikai szándék megvolt erre. Ezzel szemben a 

mezőgazdaság területén komoly sikereket ért el az AAA, a kitűzött céljait meg tudta 

valósítani.  

 Amit a fenti példák illusztrálnak, az egyfelől mutatja, hogy egy másodlagos (nem 

domináns, sok esetben informális) gyakorlat kialakulásához időre van szükség, másodsorban 

pedig olyan – állami – elkötelezettségre, amely lehetővé teszi a kísérletezést. Egy korábban 

már a dolgozatban megfogalmazott részt idézve: ez olyan módon történjen, hogy a 

kísérletekből adódó kockázatokat az állami szerepvállalás révén a szereplők megosztani és 

mérsékelni tudják. Az, hogy mit kellene tenni (tanulás), ne váljon el a mit csinálunk most 

(monitorozás) kérdésének tárgyalásától, és ebbe tartozzon bele a hasznok és veszteségek 

elosztásának jelenlegi és jövőbeli elveinek megbeszélése is. Ez utóbbi tekintetében van 

leginkább szükség az állami szerepvállalásra, de azt nem nélkülözheti sem a tanulás, sem 

pedig a monitorozás. 

 Érdekes párhuzam adódik a hazai területfejlesztéssel kapcsolatban: a hazai 

tudományos műhelyek adottak, kidolgozott elképzelések, kiérlelt szakmai koncepciók álltak, 

állnak rendelkezésre, amelyeket tudományos kutatások, nemzetközi kitekintés és a hazai 
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tapasztalatok alapoztak meg. Ez a felhalmozott tudástőke azonban soha nem kapott valós 

esélyt arra, hogy a gyakorlatban is érvényesülhessen. A korai kísérleti régiós programok 

tapasztalataira szinte semmiben sem építettek a későbbiekben a területfejlesztés 

intézményrendszerének kiépítésében. A tapasztalatok feldolgozása egyoldalúan csak a 

fejlesztési programok eredményeinek értékelésére koncentrált, és szinte teljes mértékben 

hiányzott az intézmények elemzése.
82

  

 

 

3.4.6. A domináns és másodlagos gyakorlatok esete – a gazdasági váltás intézményi 

előfeltételei 

 

 A Theda Skocpol által megfigyelt fenti szervezet-szociológiai és közpolitikai 

összefüggést egy másik aspektusból közelítette meg Colin Crouch és Maarten Keune, akik a 

domináns gazdaságpolitikai gyakorlat megváltozásának jelenségét vették vizsgálat alá 

(Crouch, Keune 2005) két olyan esetet alapul véve, ahol ez gyorsan játszódott le. Arra voltak 

kíváncsiak, hogy az ilyen hirtelen változásokat mi tette lehetővé. Nagy-Britanniában az 1980-

as években drámai gyorsasággal játszódott le az addig jellemzően neo-keynesiánus 

gazdaságpolitikáról a monetarista gazdaságpolitikára való áttérés. A korábbi gazdaságpolitikai 

irány alapvetően a foglakoztatás magas szintjének stabilizálását, a munkanélküliség alacsony 

szinten tartását tűzte ki fő célul, és ehhez az állam direkt módon avatkozott be a gazdasági 

folyamatokba. A monetarista gazdaságpolitika ezzel szemben az infláció alacsony szintre 

szorítását tekintette fő céljának, amihez alapvetően a pénzkínálat ellenőrzés alá vonása volt az 

első számú közpolitikai eszköz. A meglepő gyorsasággal végbe ment gazdaságpolitikai váltás 

– amely a konzervatív Thatcher-kormány hatalomra kerülését követte – magyarázatra szorul.  

 A két szerző ezt a domináns gyakorlatok és a kisebb vagy másodlagos gyakorlatok 

tereinek elgondolásával magyarázza. Ahhoz, hogy bármely gyakorlat gyakorlattá válhasson, 

szükséges az ezt megalapozó társadalmi tanulás végbemenetele. A már említett thatcher-i 

fordulat esetében az addig domináns neo-keynesiánus gyakorlatot felváltotta egy, addig 

másodlagos gyakorlat. Ennek képviselői az ezen gyakorlatot megalapozó társadalmi tanulásra 

nem az állam keretei között tettek szert, hanem azon kívül, elsősorban a londoni City 

pénzügyi vállalatainál. Ennek az eredetileg másodlagos gyakorlatnak a jelentősége több ok 
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miatt nőtt meg: a pénzügyi szektor nem vett részt a brit gazdaságpolitikát évtizedekre 

megalapozó neo-korporativista megegyezésben, és a pénzügyi piacok jelentősége alaposan 

megnőtt, különösen a tőkepiacok globális liberalizációját követően. A pénzügyi szektor 

alapvető gazdasági meggyőződése mindig is monetarista volt, s a pénzpiacok és a londoni 

City jelentőségének növekedésével lassan egyenrangú, és aztán pedig lényegesen nagyobb 

gazdasági erővé vált a brit gazdaságban, mint az azt korábban domináló ipari csoportok. 

Tehát, a radikális változás nem mehetett volna végbe, ha azt nem alapozza meg az eredeti 

társadalmi tanulás, és az az alapján létrejövő másodlagos gyakorlatok tere nem alakul ki, 

annak szereplőivel együtt. A szerzők véleménye ez alapján tehát az, hogy a radikális 

intézményrendszeri változások nem jöhetnek a semmiből.  

 Másik példájuk Győr városának sikeres gazdasági irányváltása az 1990-es években, 

mely megítélésük szerint atipikus jelenség. Magyarországon az önkormányzati rendszer 

bevezetésével de facto decentralizálták a gazdaságpolitikát is, így kulcskérdéssé vált, hogy a 

helyi elitek hogyan reagálnak az új helyzetben, milyen helyi fejlesztéspolitikát találnak ki. Az 

az intézményi alap, amelyre építhettek, heterogén elemekből állt: egyfelől az 

államszocializmus hagyománya, a Nyugattal korábban létező és megújított kapcsolatok és a 

késői kádárizmus második gazdasága képezte az örökséget. A domináns akcióteret a 

rendszerváltásig az államszocializmus alkotta, de ezzel párhuzamosan más ösvények is 

kiépültek. A cégek fiatal menedzserei a késői kádárizmus idején már kapcsolatba kerültek a 

tőkés piacokkal és szereplőivel, és a 1980-as években ez a menedzser réteg már kiterjedt 

nyugati kapcsolatrendszerrel bírt. Ez a vezetőcsoport és a helyi politikusok egy szoros, 

informális elittársaságot képeztek.  

 Győrben a rendszerváltással és az önkormányzati rendszer létrejöttével megnyílt 

helyi gazdaságpolitikai játéktéren először a gyorsan létrejövő és növekedésnek induló kis- és 

középvállalkozások megjelenésében bíztak. Itt nyílt meg az első ipari park Magyarországon 

eredetileg azzal a céllal, hogy teret biztosítson ezeknek a vállalkozásoknak. Azonban a város 

ehhez a gazdaságpolitikához nem sok kormányzati támogatást tudott biztosítani sem 

pénzügyi, sem pedig az intézményi támogatások területén, így ez az irány lényegében 

kudarcot vallott: az Ipari Park félig üresen állt, a kis- és közepes vállalkozások nem voltak 

képesek a helyi gazdaságot revitalizálni. Ezek a vállalkozások tőkeszegények voltak, nem 

kapcsolódtak a nyugati cégek beszállítói hálózataihoz, tapasztalatlanok voltak, és a korábban 

a szürke és feketegazdaságban szerzett tapasztalataik sem bizonyultak hasznosnak az új 

körülmények között.  
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 Ekkor került sor egy komoly irányváltásra – megváltozott a domináns gyakorlat –a 

korábbi politikai elitcsoportoknak a szocialista kormány hatalomra kerülésével, s a korábbi 

menedzserekkel összefogva a külföldi tőkebevonásra támaszkodó helyi gazdaságpolitikát 

kezdtek megvalósítani. A korábbi nyugati cégekkel meglévő személyes kapcsolatokra 

alapozva, ez az elitcsoport kisebb osztrák cégeket csábított az Ipari Parkba, majd a külföldi 

tőkebefektetéseket támogató gazdaságpolitikai intézkedéscsomagot fogadott el és valósított 

meg. Ezt a helyi gazdaságpolitikát támogatták az akkori kormánypolitika intézkedései is, arra 

mintegy ráerősítve. Ez a gazdaságpolitika sikeres lett, a város gazdaságát újjáépítette az új 

körülmények között.  

 Ezt a sikert szerette volna megismételni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is, amikor 

megpróbálta utánozni a győri modellt, azonban híján volt a külföldi tőkebefektetéseket 

támogató intézményeknek. Ennek az lett a következménye, hogy a megye gyakorlatilag 

visszatért korábbi gyakorlatához: hátrányos helyzetére való hivatkozással igyekezett állami 

fejlesztési forrásokért lobbizni a mindenkori kormányzatnál, mely gyakorlatot a szocialista éra 

alatt fejlesztették ki. Ilyenformán Szabolcsban nem történt meg egy korábbi domináns 

gyakorlatnak a felváltása egy másikkal, hanem egy korábbi domináns gyakorlatnak az új 

helyzethez történő alkalmazása valósult pusztán meg.  

 A győri gyakorlat megváltozásának előfeltételei a késő kádári időszak gazdasági 

decentralizációjában alapozódtak meg, mikor is a helyi kormányzat és a helyi 

intézményrendszer fontossága és jelentősége megnőtt. A helyi cégeknek a nyugati 

partnercégekkel az 1960-as évek óta fennálló kapcsolatai olyan tapasztalatok 

akkumulációjához vezetett a kapitalista üzleti gyakorlat és szerződéses viszonyok területén, 

ami egy, a korábban domináns állam-szocialista gyakorlat mellett egy alternatív gyakorlatot 

alapozott meg. Ennek dominánssá válását az 1990-et követő decentralizáció és a privatizáció 

gyorsította fel.  

 A győri esetben is tetten érhető tehát egy megalapozó társadalmi tanulási periódus, és 

egy ezen alapuló alternatív gyakorlat kialakulása, amely a körülmények változása folytán 

domináns gyakorlattá vált. Az is világos ugyanakkor a szabolcsi és az amerikai New Deal 

iparpolitikája példáin keresztül, hogy egy, már meglévő és kialakult alternatív gyakorlat híján 

csak a korábbi domináns gyakorlat új helyzethez való alkalmazásának lehetünk a tanúi. Ez a 

gazdaságszociológiai jelenség lényegében alátámasztja ugyanakkor Albert O. Hirschman azon 

tézisét, hogy ha egy gazdaságban változást akarunk elősegíteni, akkor mindig a belső 

tényezőkre és folyamatokra támaszkodva lehet ezt egyáltalán megtenni. S ami még 
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lényegesebb a fentebb tárgyalt esetek szempontjából, hogy a Hirschman által a változás 

segítésében leglényegesebbnek tekintett „rejtett racionalitások”, amelyek után a gazdasági 

fejlődést előmozdítani akaróknak kutatni kell, lényegében megfelel a másodlagos gyakorlatok 

Crouch és Keune által használt fogalmával.  

 

 

3.4.7. Az autonómia-tisztelő segítség elvei 

 

David Ellerman (Ellerman 2005) az autonómia tisztelő fejlesztési segítségnyújtás 

alapjait két „soha ne tedd” és három „ezt csináld” tanács mentén építi fel. Az első „soha ne 

tedd” tanács szerint „ne aknázd alá az önsegítő képességet társadalmi tervezéssel (social 

engineering)”. Erre példaként a Világbank hitelezését hozza fel, ahol a hitel tárgya a „reform”, 

a strukturális kiigazítási programok, cserébe világbanki hitelekért. Ez sziszifuszi munkának 

bizonyult sok esetben, amikor is az érintett országok nem voltak képesek visszafizetni a 

kölcsönt, újra – nagyobb – kölcsönt kaptak, és további technikai segítséget a „reform” sikeres 

befejezéséhez, és a program végül kudarcba fulladt.  

Ennek elkerülése csak az indirekt, „autonómia-tisztelő” módszer segítségével 

lehetséges. Az autonóm cselekvés saját belső motiváción alapszik, míg a külső motiváció nem 

hoz eredményt (a lovat levihetjük a folyóig, de nem tudjuk kényszeríteni, hogy igyon is). A 

változás tervezett előidézése külső ösztönzők segítségével általában sikertelen, azonban a 

nagy nemzetközi gazdaságfejlesztő szervezetek belső struktúrája csak ennek a direkt 

módszernek az alkalmazását teszi lehetővé. Ugyanis sokszor megesik, hogy a segélyre, 

támogatásra várók nagyon jól el tudják játszani a reform iránti elkötelezettségüket – a 

segélyező szervezet ezt el is hiszi, sőt saját „eredményessége” bizonyítása miatt késztetést is 

érez erre –, a kívánatos változás pedig nem következik be. Minél nagyobb, befolyásosabb és 

gazdagabb egy segélyező/fejlesztő szervezet, annál kevésbé képes indirekt módon segíteni, 

ebből következően a több itt kevesebb lesz. Azaz nagy összegű segítség kicsi eredményt 

produkál, míg az indirekt segítség esetében a kisebb segítség nagyobb eredményt hoz.  

Ellerman második „soha ne tedd” tanácsa: ne ásd alá az önsegítő képességet jótékony 

segélyezéssel. Ez abban az esetben történik, ha a segítő a segélyezettet arra motiválja, hogy 

maradjon is a jelenlegi „nem kívánatos” állapotában, mivel ha ebből a helyzetből kitörne, 

akkor elveszítené a segélyt. Ebben az esetben a segélyezettnek esze ágában sincs változtatni, 
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hiszen ez az állapot teszi a segélyre jogosulttá. Ez többször megtörtént a Világbank segélyező 

gyakorlatában, de a hazai leghátrányosabb helyzetű kistérségek példája is ezt támasztja alá: 

minden erejükkel és befolyásukkal ebben a státusban akartak maradni azok a kistérségek, 

amelyek már majdnem kikerültek ebből a kategóriából. Szabolcs–Szatmár–Bereg megye, 

mint „örökös” legelmaradottabb térség is lényegében a tökélyre fejlesztette az ezen a 

jogcímen központi fejlesztési forrásokért való lobbizást. Ennek eredményeképpen a 

megyében majd’ egy évtizeddel hamarabb megépültek olyan infrastruktúra elemek 

(gázhálózat, csatorna), mint például az e megyével határos Borsod–Abaúj–Zemplén megyei 

Bodrogközben, az ország egyik legelmaradottabb térségében. Szabolcs–Szatmár–Bereg 

megyében a mai napig nem látszanak saját, belső erőforrásokra alapozódó fejlesztési 

kezdeményezések, ellenben igen jó ütemben épülnek a nagy költségű infrastruktúra elemek, 

mint az autópályák és az árvízi vésztározók. A segélyezés/támogatás előállíthatja azt a morális 

veszélyt, amikor a segélyezettek nem is tudják már elképzelni az életüket ezek nélkül a 

források nélkül. A felzárkóztató, fejlesztő támogatás szküllája és khraibdüsze tehát a 

felvilágosult társadalmi tervezés és a jótékony segélyezés, mivel mindkét eszköz a 

segélyezettek önsegítő képességét ássa alá.  

Ellerman első „ezt tedd” tanácsa a következő: Indulj el onnét, ahol a „cselekvők” 

vannak. Véleménye szerint akkor szokott az első legalapvetőbb hiba történni, amikor az 

utópista társadalmi tervezés iránt elkötelezett felvilágosult reformerek tiszta lappal akarnak 

elindulni. Azaz nem vesztegetnek időt és energiát, hogy a meglévő „rosszul működő, 

elmaradott és olykor gonosznak” minősített intézmények átalakítására, hanem azokat csak 

mint az átalakítási programot akadályozó tényezőkként veszik számba. Hazánkban 

lényegében ez történt a megyei tanácsokkal a rendszerváltást követően. Ilyen érvek 

hangzottak el a gazdasági átalakítási sokk-terápia híveitől (Jeffrey Sachs) a 1990-es évek 

elején. Azonban ahogyan azt az intézményi közgazdaságtani iskola is bebizonyította, az 

országok és a térségek nem „ugranak”: a forradalmi változások vagy már eleve meglévő 

másodlagos gyakorlatokat képesek elsődlegessé tenni, vagy csak arra jók, hogy a már esetleg 

elindult evolutív folyamatokat tönkretegyék. A fejlesztés egyik leghatékonyabb módja a 

fennálló, nem kellően teljesítő intézményi berendezkedés meghaladása érdekében kísérleti 

projektek megvalósítása, amelyek már meglévő „erényekre” támaszkodnak. A másik 

lehetőség pedig megtalálni a már működő másodlagos gyakorlatokat, amelyeket támogatva 

lehet ugyanezt előidézni. A már létező és jól működő helyi vagy éppen országos gyakorlatok 

tanulmányozására a hazai területfejlesztési politikában vajmi kevés figyelmet fordítottak. A 
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Teleház Szövetség munkájában résztvevőként szomorúan kellett azt tapasztalnom, hogy a 

sikeres és nemzetközi hírű, valóban alulról jövő kezdeményezés felkarolása helyett inkább 

más néven és más (a mindenkori kormányzat által jobbnak vélt) működési elvek alapján 

szerveztek „mellé” hálózatokat, mint amilyenek az e-Magyarország pontok, vagy éppenséggel 

mostanában újabban készülő Kormányablakok hálózata ígérkezik.  

A második „ezt tedd” tanács: nézd a dolgokat a „cselekvők” szemüvegén keresztül. A 

fejlesztő szervezetek gyakran esnek abba a hibába, hogy mindenkinek ugyanazt a receptet 

írják fel, ugyanazt mondják, mintha nem kellene azokat a sajátos helyi körülményekhez 

igazítani. Meg kell tanulniuk a segítőknek, hogy a segítettek szemüvegén keresztül lássák a 

világot – hasonlóképpen Pólya György tanácsaihoz, miszerint olyan kérdéseket kell a 

tanárnak feltennie, amelyek felvetődhettek a diákokban, ha az aktív tanulást akarja 

előmozdítani, és nem olyanokat, amelyek a tanár nyilvánvalóan nagyobb tudását bizonyítják. 

Ha úgy látjuk a dolgokat, ahogyan a diákok, és onnét indulunk, ahol ők tartanak, azt nevezi 

Pólya belső segítségnek, mely sokkal hatékonyabb a külső „deus ex machina”-szerű 

segítségnél, amely csak arra jó, hogy összezavarja a diákokat. A hazai területfejlesztés és 

általában a fejlesztéspolitika igen kevés figyelmet fordított a tapasztalatok összegzésére és 

értékelésére, amint azt a már korábban idézett Állami Számvevőszék jelentés is 

megállapította. Az uniós fejlesztések értékelése ugyan elkészült, de leginkább azért, mert ez 

kötelező volt. Azonban saját tapasztalatom alapján megkockáztatom azt a véleményt, hogy a 

soron következő 2014–2020-as kohéziós időszak tervei készítésénél ennek eredményeit igen 

kevéssé vették/vehették a tervezők figyelembe.  

A harmadik „ezt tedd” tanács szerint mindig tartsd tiszteletben a segítettek 

autonómiáját. Ez a tanács tulajdonképpen összefoglalja a fejlesztési asszisztencia célját – az 

autonóm fejlődés elősegítését. Ez mutatja meg a mérnöki és a fejlesztési feladatok 

különbözőségét, hiszen ez utóbbi nem csak a környezet megváltoztatására irányul, hanem – 

Amartya Sen nézeteivel összhangban – arra is, hogy az emberekben idézzen elő változást 

(képesek legyenek az önállóságra). Ide kívánkozik Elinor Ostrom azon megjegyzése is, hogy 

a „projekttervezésben a legtöbb erőfeszítés általában a fizikai tőke megújítására, mint például 

az állandó vízterelő gátak építésére koncentrál, amely megvalósítása egy rendszer működését 

sokrétűen befolyásolja, azonban az, hogy ezek a hatások hogyan befolyásolják, az érintettek 

érdekeltségeit igen gyakran kimarad a vizsgált tényezők közül.”
83

 

 

                                                 
83  E. Otrom – Ahm T. K. (2007) pp. 19. 
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3.5. Területi tőke, intézmények és a fejlődés – Mitől működik? Mitől indul meg? Hogyan 

segíthetjük?  

 

A területi tőke elemei lényegében véve két csoportra oszthatóak: az intézményekre és 

a társadalmi tanulás folyamataira. A területi tőke valójában e két fő komponensnek egy adott 

lokációra jellemző konstellációját adja meg. Ugyanakkor a területi tőke elsősorban deskriptív, 

leíró eszköz, különösen akkor, amikor a „tényezőit” keressük különféle empirikus, kvantitatív 

vizsgálatok keretében. A fejlődést előmozdítani képes közpolitikai beavatkozások újabb 

lehetőségeinek keresésekor nehézségekbe ütközünk, ha egy adott térség területi tőkéjét 

kívánjuk emelni, javítani. Az azt képező elemeket, amint azt már említettem, a gazdasági 

fejlődést sajátos szempontból közelítő más elméleti összegzések alapozták meg. Ebből 

következően nem lehetséges a területi tőkére koncentráló fejlesztési beavatkozások 

definiálása a nélkül, hogy ezekre a megalapozó elméleti megfontolásokra ne legyünk 

tekintettel. Ugyanakkor azt is fontos figyelembe venni, hogy a területi tőke koncepciója 

lényegében adottnak veszi a plurális demokrácia, a szabadság meglétét, melyhez szorosan 

hozzátartoznak a negatív és pozitív szabadságok, azaz a képességek és a lehetőségek. A 

gazdasági fejlődést egy adott térségben előmozdítani képes beavatkozások meghatározása 

nem lehetséges a fejlődés tágabban vett értelmének a tekintetbe vétele nélkül. Ezek a 

beavatkozások az intézményekre és a társadalmi tanulás folyamataira kell hogy 

koncentráljanak, úgy, hogy az előbbieket a nyitott társadalmakra jellemző irányba mozdítsák, 

míg ezzel együtt a társadalmi tanulást segítsék, vagy éppenséggel alapozzák meg és indítsák 

el. Mindkét területen van szerepe és lehetősége mind a térségi szereplőknek, mind pedig a 

központi kormányzatnak.  

Az újabban felmerült „regionális rugalmasság” (regional resilience)
84

 (Tóth 2012.) 

koncepciója lényegében véve azonosítható az intézményi közgazdaságtan adaptív 

hatékonyság fogalmával, azonban azzal ellentétben nem folyamatokra, hanem jórészt inkább 

„tényezőkre” koncentrál. Így ebből következően alapvetően deskriptív fogalommal van ismét 

csak dolgunk, melynek „preskriptív” potenciálja véleményem szerint korlátozott. A fejezetben 

tárgyalt, alapvetően a társadalmi tanulásra, az azt előidézni képes folyamatokra és elvekre 

koncentráló elgondolások az „önfelfedezés”, az „önfelhúzó fejlődés” és a „tanulás monitoring 

révén”, mind olyan elképzelések, amelyek a fejlődés kulcstényezőinek előzetes tudását olyan 

korlátozott lehetőségként kezelik, amely lényegében lehetetlenné teszi hatékony fejlesztési 

                                                 
84  Tóth István Balázs, Regionális rugalmasság – rugalmas régiók (2012) Tér és társadalom 26. évf. 2. szám, pp. 

3-21. 
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beavatkozásoknak az erre való alapozását.  

 Nagyon sok és alapos elemzés készült arról (Lengyel 2006, 2010 és 2012), hogy a 

térségi gazdaságfejlesztésben mire is volna szükség, mit is kellene csinálni. Ezt legutóbb Lux 

Gábor (Lux 2013a) összegezte. Szerinte a három fő beavatkozási terület:  

• „A társadalmi tőke, amely kiterjed a munkavállalók szakképzettségére, 

munkakultúrájára és az üzleti vagy más társadalmi kapcsolatokban 

megnyilvánuló bizalom szintjére.  

• Az ipar működését támogató szervezetrendszer és a szervezetekben jelenlévő 

tudás; egy olyan rendszer, amely képes az erőforrások hatékony 

mobilizációjára, a közös gazdasági érdekek képviseletére és a regionális 

innovációs rendszer működtetésére. Az intézményrendszer kiemelkedő 

csomópontjai az egyetemek, a fejlesztéspolitikai intézmények illetve a 

kamarák; megtalálhatók közöttük az ipartestületek, egyes üzleti szolgáltatások, 

de a fejlesztéskoordinációt folytató, aktív klaszterszervezetek is ide sorolhatók. 

• A térségi tudásbázis, amely az ipar számára értékes (akár kiemelkedő 

versenyelőnyt biztosító ritka vagy egyedi) képességek és termelési 

hagyományok megalapozója, egyben közvetítője és folyamatos megújulásának 

letéteményese.”
85

 

A beavatkozási területek fenti tartalmú azonosítása azonban egy adott térség 

gazdaságfejlesztésének konkrét teendői meghatározásához véleményem szerint (ismét) csak 

túlságosan általános kereteket ad meg. 

A fejezetben be kívántam azt mutatni, hogy a területi tőke elemei közül a 

kulcsfontosságúnak tekintett „puha” tényezőkre csak abban az esetben lehetséges alapozni 

fejlesztési beavatkozásokat, ha figyelembe veszünk más, a szorosan vett közgazdaságtan elvi 

kereteit meghaladó azon elméleteket és elvi megfontolásokat, melyek ezekre a puha 

elemekként meghatározott társadalmi jelenségekre vonatkoznak, azokat lényegében 

konstituálják. Azt is be kívántam mutatni, hogy szükséges és fontos a gazdaságfejlesztés s a 

plurális demokrácia közötti összefüggések figyelembe vétele is. A „fejlődés” ugyanis nem 

értéksemleges, azt nem lehet pusztán jövedelmi viszonyokkal megragadni, illetve ez utóbbi 

csak bizonyos gazdaságon kívüli (de azt alapvetően meghatározó) feltételek megléte esetén 

lehetséges. Az is kiderült ugyanakkor, hogy a területi tőke „innovatív keresztjében” szereplő 

                                                 
85  Lux Gábor (2013): Az újraiparosítás lehetőségei: Fejlesztési együttműködés a periférián. Észak 

magyarországi Stratégiai Füzetek 1., 4–13. pp. 10. 
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elemeinek vizsgálata megragadhatóvá, leírhatóvá teszi a társadalmi tanulás folyamatait. Az 

ezt előmozdítani képes területi tőke elemek erősítése olyan közpolitika révén lehetséges, 

amely figyelembe veszi ezen elemeknek a közgazdaságtani kereteket meghaladó természetét 

is, tekintetbe véve ezen tulajdonságaikat megalapozó elméleti megfontolásokat.  

A szabadságon alapuló szemléletmód szerint „az embereket úgy kell tekinteni, mint 

akik – ha van rá lehetőségük – aktívan részt vesznek sorsuk alakításában, s nem csak passzív 

befogadói a fortélyos fejlesztési programok hozadékának. Az államnak és a társadalomnak 

széles körű szerepe van az emberek képességeinek erősítésében és megóvásában. Ez a szerep 

azonban inkább támogatást jelent, semmint kész megoldások átadását.
86

” A fejlesztés igénye, 

a fejletlenséggel, vagy alulfejlettséggel való szembesülés eredményeképpen, mint probléma 

merül fel. Ennek megoldására a klasszikus közgazdaságtani megközelítésen alapuló 

„receptek” általában leírják azt, hogy minek, milyen „tényezőknek” kellene már meglennie és 

működnie ahhoz, hogy a probléma ne álljon fenn, azonban az ide vezető utakról, az esetek 

többségében vajmi keveset mondanak.  

Az új intézményi közgazdaságtan megközelítése szerint egy jól működő társadalom 

gazdaság megfelelő alkalmazkodási hatékonysággal, és alacsony a tranzakciós költségekkel 

jellemezhető (17. számú ábra). Az alkalmazkodási hatékonyság legfontosabb folyamatai a 

kreatív rombolás és a társadalmi tanulás. Az alacsony tranzakciós költségek két kulcseleme a 

verseny és a személytelen csere. A verseny és a személytelen csere pedig a törvények uralmán 

(rule of law), a stabil tulajdonjogi rendszeren, mint formális intézményeken, illetve a 

társadalmi gyakorlatokon és azok révén kialakult értékeken, mint informális intézményeken 

alapszik. A tranzakciós költségek alacsony szinten tartásában az értékek közül az egyik 

legfontosabb a bizalom, de ide tartozik a játékszabályok igazságosságáról alkotott 

közvélekedés is (mármint hogy azok a többség véleménye szerint igazságosak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86  Sen, A. (2003) pp. 92. 
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 számú ábra: Az alkalmazkodási hatékonyságot és az alacsony tranzakciós 

költségeket meghatározó intézményrendszeri összefüggések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az igazságosságnak egy közösség által elfogadott ismérveit azonban nem tudhatjuk 

„előre”, ahhoz plurális nyilvánosságra és valós társadalmi vitára van szükség. Ugyanis ha a 

fennálló formális intézményrendszer ellentmondásban van a társadalmi gyakorlatok által 

kialakított informális intézményekkel, – ami pedig egy valódi plurális nyilvánosság keretei 

között folyamatosan végbemenő valós társadalmi vita hiányában fennállhat – akkor ez, egy 

ilyen konfliktussal terhelt gazdaság és társadalom fejlődésének gátjává válhat. A plurális 

nyilvánosság és a valós társadalmi párbeszéd legjobban demokratikus politikai rendszerek 

keretei között működik (18. számú ábra). „A nyílt viták hatókörét és minőségét javíthatják a 

különféle közösségi politikák, mint például a sajtószabadság és a média függetlensége (ide 

értve a cenzúrázatlanságot), az elemi oktatás és az iskoláztatás bővülése (ideértve a nők 

oktatását), a gazdasági függetlenség elősegítése (elsősorban a munkavállalási lehetőségek 

biztosításával, főként nők számára), és egyéb olyan társadalmi és gazdasági változások, 

amelyek hozzásegítik az egyént ahhoz, hogy a közügyekben résztvevő állampolgár 
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lehessen.
87

” Ezek azok az általános keretek, amelyekre figyelemmel kell lenni egy, a 

gazdasági és társadalmi fejlődést az intézmények jobbításán keresztül célzó programnak.  

 

 számú ábra: A társadalmi gazdasági fejlődés szempontjából legfontosabb értékek 

kialakulásának összefüggései 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Egy adott szűkebb vagy tágabb közösség fejlődését, a formális és informális 

intézmények közti ellentmondás (szabadságot növelő), pozitív irányú csökkentésével célzó 

programnak az útfüggőség, és az oligarchia vastörvénye jelenségeivel kell leginkább 

számolnia. Mindkét jelenség egy adott közösség társadalmi tanulási folyamatait jellemzi, 

jellemezheti. Ha ezen (a társadalmi tanulás folyamatain) akarunk változtatni, akkor olyan 

tevékenységeket kell választanunk, amelyek ezt átalakítani képesek, transzformatív 

potenciállal bírnak. A fejezetben erre számos példát mutattam be, melyek révén az adott 

közösség képessé vált az új tudások, jártasságok, technológiák és eljárások „lokalizációjára”. 

Az „önfelfedezést”, a „tanulást monitoring révén”, az „önfelhúzó fejlődést” előmozdítani 

célzó elgondolások kulcsfontosságú eleme, hogy a beavatkozások kialakítása és 

megvalósítása az érintettek autonómiájának tiszteletben tartásán alapulva, az érintettek által 

menjenek végbe. A fejlődés és a fejlesztés problémájának ez egy olyan új megközelítési 

módja, amely alapján véleményem szerint új elvek és leginkább új eljárások kialakítása válik 

                                                 
87  Sen, A. (2003) pp 429. 
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lehetségessé.  

A fejezetben arra is igyekeztem példákkal szolgálni, hogy mi lehet ebben az állam 

szerepe: egyfelől a már említett általános kereteknek a fejlődés szempontjából pozitív irányú 

fejlesztése és fenntartása, másfelől pedig olyan kísérletek és másodlagos gyakorlatok 

támogatása (kialakítása), amelyek lehetőséget adnak a tágabb és szűkebb közösségeknek arra, 

hogy képesek legyenek meghaladni fejlődésük korlátait (útfüggőségüket). Ehhez 

legalapvetőbben a tágabb politikai közösség szintjén, a megfelelően működő demokratikus 

berendezkedésre, míg a szűkebb közösségek (térségek) esetében megfelelő autonómiára, az 

érintettek autonómiájának tiszteletére (vagy éppenséggel lehetővé tételére) van szükség, ahol 

érvényesül a szubszidiaritás elve. Amin Ash véleményével egyetértve (Ash 1999) azonban ha 

az önkormányzat pusztán csak kis elitcsoportok által uralt politikai szféra, akkor nagy 

valószínűséggel nem lesz képes az erőforrások mozgósítására, hanem forrásává válik a 

gazdasági sikertelenségnek. „Európa sok gazdaságilag virágzó régiója a részvételi politika 

térsége is egyúttal, aktív polgárokkal, büszkeséggel és a kollektív érdekek intenzív 

intézményesülésével, ahol a társadalmat visszahívták a kormányzás művészetébe.
88

” Más 

kutatások (Bartha 2012) pedig azt mutatják, hogy az Európai Unióban az intézményi 

fejlettség és a gazdasági fejlettség erős összefüggést mutat, ahol is az intézményi tényezők 

egymáshoz szervesen kapcsolódnak, szingapúri-típusú anomáliáktól mentesen. 

 A TÁRKI 2009-ben végzett kutatása szerint (TÁRKI 2009) „az intézményi bizalom 

tekintetében egész Európában, ezen belül a volt keleti blokk országai között is sereghajtók 

közé tartozunk.”
89

 Ugyanezt erősíti meg Magyarország vonatkozásában egy másik kutatás is, 

azzal, hogy bemutatja: Európában a gazdasági fejlettség és az intézményi bizalom között erős 

összefüggés áll fenn (Boda, Medve 2012). Ezen túl pedig: „a világ több mint ötven országával 

összehasonlítva a magyarok vannak a leginkább meggyőződve arról, hogy a gazdasági 

tevékenység során az egyes szereplők csak egymás rovására érvényesülhetnek. Más szóval: 

nálunk a legalacsonyabb a támogatottsága annak a felfogásnak, hogy a gazdasági 

együttműködés a kölcsönös előnyök révén úgy is létrehozhat gazdasági többletet, hogy az 

abból való részesedés nem jelent mások kárára történő érvényesülést.”
90

 Kilátásaink tehát 

nem éppen jók. 

                                                 
88  Ash, A. (1999) An Institutionalist Perspective on Regional Economic Development, International Journal of 

Urban and Regional Research 23, pp. 373. 

89 TARKI (2009): Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom 

értékszerkezetében. pp. 2. http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/gazdkult_elemzeszaro_ toth.pdf 

90  u.o. pp. 7. 
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4. Salgótarján és Győr vizsgálata 

 

A két város kiválasztásának egyik fontos indokáról már volt szó a megelőzőekben: 

mindkét település megyei jogú város, amely települések lényegében az egyedüli saját 

erőforrásokkal rendelkező térségi fejlesztési tényezők Magyarországon. Mindkét település 

gazdag ipari hagyományokkal rendelkezik: Győr elsősorban a gépipar, míg Salgótarján a 

kohászat, a fémipar és az üveggyártás területein. A rendszerváltást megelőzően mind Győr, 

mind pedig Salgótarján sikeres és fejlődő településeknek számítottak, majd ezt követően 

Salgótarján gazdasága hanyatlani kezdett, míg Győr sikeresen alkalmazkodni és fejlődni 

tudott az új gazdasági-társadalmi körülmények között is. A két település elemzésében ebben a 

fejezetben elsősorban az utóbbi tíz év fejlődési pályáját meghatározó tényezőket és 

folyamatokat kísérlem meg azonosítani a dolgozat szempontrendszere szerint. 

Győr lakossága 2014-ben több mint 128 ezer fő, míg Salgótarjáné alig haladja meg a 37 

ezret. Győr lakossága lényegében véve az 1980-as évektől kezdődően stabil és növekszik, míg 

Salgótarján lakosságszáma az 1980-as 50 ezerről csökkent erre a szintre. 

Mindkét település megyeszékhely, azonban közlekedési kapcsolataik lényegesen eltérnek: 

míg Győr autópályán, nemzetközi vízi és vasúti fővonalon is elérhető, addig Salgótarján 

közlekedési szempontból periférikus helyzetben van, sokkal rosszabb elérhetőséggel 

rendelkezik. A településhálózat fejlesztési koncepció készítése során a magyarországi 

funkcionális várostérségek elemzésére és kategorizálására is sor került
91

. A Faragó László 

által leírt funkcionális városi térség-kategóriák (Faragó 2008) közül Győr „nemzeti 

jelentőségű funkcionális nagyvárosi térség”, míg Salgótarján a „térségi szerepkört betöltő 

funkcionális kisvárosi térség” kategóriájába tartozik. A Dr. Nagy Gábor és Dr. Nagy Erika 

által jegyzett
92

 írás a városok gazdasági potenciálja alapján, komplex módon (fogyasztási 

központ szerep, üzleti szolgáltató központ szerep, külpiaci nyitottság és beágyazottság, 

munkaerő-piaci centrum szerep és hozzáadott érték) felállított hierarchiát állapította meg. 

Eszerint Győr Budapestet követően a legjelentősebb vidéki központ, míg Salgótarján - messze 

elmaradva a harmadik szinten – a középvárosok között található. A régiók és nagyvárosok 

innovációs potenciálját célzó elemzés (Grosz, Rechnizter szerk. 2005) Salgótarjánt a 

leszakadó megyei jogú városok csoportjába sorolta
93

, amely települések jelentősen 

                                                 
91  A koncepció készítéséről és főbb eredményeiről lásd a Falu Város Régió 2008/3. számát, azon belül is Dr. 

Faragó László és Sütő Attila idevonatkozó cikkeit. 

92  Dr Nagy E. – Dr. Nagy G. (2008) A városok gazdasági potenciálja, in: Falu Város Régió 2008/3 pp. 32-42. 

93  Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja (2005) Szerk: Grosz András – Rechnitzer János, Magyar 
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elmaradnak a gazdasági, munkaerő-piaci, iskolázottsági és társadalmi aktivitási mutatóikban 

az innovációs és felsőoktatási jellemzőiken túl. Egy másik elemzés (Lőcsei – Szalkai 2008) 

szerint Salgótarján egyedüli megyeszékhelyként nem tartozott bele a másodlagos 

centrumtérségek közé sem.  Győr ezzel szemben a „második vonalbeli innovációs 

központok
94

” közé tartozik ahol a csoporton belül a legjobb adottságokkal rendelkező város. 

Ugyanebben az elemzésben egy másfajta kategorizálás szerint Salgótarján „a megújulás egyes 

elemeit megjelenítő, döntően a kistérség ellátását alakító gyenge versenyképességi 

centrumok” közé tartozik, míg Győr „komplex szerkezettel rendelkező nagy-térségi hatással 

bíró, versenyképességet tartósan biztosítani képes centrumok II”
95

 csoportjába tartozik. E 

szerint a kategorizálás szerint a két város között ötszintnyi különbség (2. és 6. szint) van.  

Salgótarján a rendszerváltást követő nehézipari és bányászati visszaesést komolyam 

megszenvedte. A bányán és a vasgyáron kívül megszűnt az öblösüveggyár, a BRG 

híradástechnikai üzeme, és egy húsfeldolgozó üzem is. A város népessége csökkenésnek 

indult, amely folyamat a mai napig tart. Győr gazdaságát és társadalmát nem rázta meg 

jelentősebben a rendszerváltást követő gazdasági átalakulás. Ez jobbára csak újabb 

lehetőségeket teremetett a városnak. Ez tükröződik mind a népmozgalmi (19. és 20. számú 

ábrák), mind a munkanélküliségi (21. és 22. számú ábrák) és a jövedelmi adatokon (23. 24. 

számú ábrák). 2008-ban a két város közötti egy főre jutó éves jövedelem különbsége eléri a 

250 ezer forintot. Győrt 4,5% népességbővülés jellemzi, míg Salgótarján elveszti népessége 

16%-át tíz év alatt. A munkanélküliség Salgótarjánban a 2005-ös 12,5%-ról 2010-re 20 % 

körüli értékre emelkedik, míg Győrött a 2008-ban kezdődött gazdasági válság előtti szintre 

esett vissza munkanélküliek aránya 2010-re. A visszaesés és e közben a történelmi 

megyeszékhely Balassagyarmat egyre látványosabb fejlődése már azt a kérdést is felvetette, 

hogy a megyeszékhely ismét kerüljön vissza Balassagyarmatra, amint erről a HVG egy 

cikkében is beszámol
96

, ugyanis Salgótarján csak 1950 lett Nógrád megye központja.  

„Mostanra Salgótarján gazdasági ereje megroppant. A nyolcvanas években még 

tízezreknek állást adó gyárak közül egyedül a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár 

jogutódjaként 1992-ben létrejött Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Rt. prosperál. A 

közel 780 főt foglalkoztató, formálisan Seychelle-szigeteki Parkdale European Ltd. 

érdekeltségébe tartozó társaság főleg német piacra készít kandallókat. Az Öblösüveggyár 

                                                                                                                                                         
Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs pp. 217. 

94  u.o. pp. 216. 

95  u.o. pp. 166. 

96  Rácz Tibor: Elveszítheti megyszékhely rangját Salgótarján? Gyarmatosítás, (2014)Heti Vilgágazdaság, 

2014/1 szám, http://www.agt.bme.hu/balassi/HVG_megyeszekhely_2014.pdf  

http://www.agt.bme.hu/balassi/HVG_megyeszekhely_2014.pdf
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százmilliós állami támogatással tudott csak fennmaradni, de manufaktúrává alakult, ahol már 

csupán néhány tucatnyian dolgoznak, és mostanra a gyárépület egy részét is elbontották. Erre 

a sorsra jutott a Síküveggyár is: az üzemnek a város déli kapujához épített betonmonstrumát 

eltakarították, a szélvédőket és biztonsági üvegeket gyártó „maradék” Salgglas Üvegipari Zrt. 

csak 300 fővel működik. A munkanélküliség a városban meghaladja a 25 százalékot, 

Salgótarján néptelenedik: lakosságának száma 2001-ben 45 ezer fölött volt, mára több mint 8 

ezerrel csökkent. A legnagyobb foglalkoztatók a megyeszékhelyen az önkormányzati és 

állami szervek.”
97

 A dolgozat témaköre szempontjából fontos és árulkodó a Nógrád megyei 

közgyűlés alelnökének a már idézett HVG cikkbeli azon megjegyzése is, hogy ellentétben 

Salgótarjánnal, „Balassagyarmat rákényszerült, hogy megoldja a problémáit”. Ezzel 

lényegében alátámasztja a belső erőforrásokra és a saját kezdeményezésekre való 

támaszkodás fontosságát. Ezek szerint az egyébként gazdaságilag leszakadó Nógrád 

megyében is lehetséges egy településnek sikeresnek lennie. 

Salgótarján helyzetét nehezíti, hogy a várost az országos közúthálózatba bekapcsoló 21. 

számú főút négysávosítása nagyon lassan halad, így megközelíthetősége nem kedvező. Ezen 

túl a város földrajzi adottságai miatt igen kevés a zöldmezős beruházásra alkalmas terület is.  

 

19. számú ábra: Győr lakónépességének változása 1998–2008 között (%) 

 

Forrás: TEIR települési helyzetkép alkalmazás
98

 

 

                                                 
97  Rácz Tibor (2014) HVG 2014/1 szám  pp. 13-14 
98

 https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=um&rq_proc=mainuj_nd  

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=um&rq_proc=mainuj_nd
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 számú ábra: Salgótarján lakónépességének változása 1998 és 2008 között (%) 

 

Forrás: TEIR települési helyzetkép alkalmazás 

 

 

 

 számú ábra: A munkanélküliség alakulása Győrben 2005 és 2010 között 

 

Forrás: TEIR települési helyzetkép alkalmazás 
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 számú ábra: A munkanélküliség alakulása Salgótarjánban 2005 és 2010 között 

 

Forrás: TEIR települési helyzetkép alkalmazás 

 

 számú ábra: Egy főre jutó belföldi jövedelem (ezer forint) Győrben 2005-ben és 

2008-ban 

 

Forrás: TEIR települési helyzetkép alkalmazás 
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 számú ábra: Egy főre jutó belföldi jövedelem (ezer forint) Salgótarjánban 2005-

ben és 2008-ban 

 

Forrás: TEIR települési helyzetkép alkalmazás 

4.1.6. Salgótarján és Győr „forrásvonzó” képessége 

 

 A kiválasztott két város forrásvonzó képességét alapvetően az uniós fejlesztési 

pénzekből az adott településen megvalósuló beruházások áttekintésével lehet megítélni, 

tekintettel arra, hogy a hazai területfejlesztési források lényegében megszűntek az utóbbi 5-6 

évben.  

 Győr esetében az összes elnyert uniós támogatáson belül a vállalkozások aránya 

78%-os, míg az államháztartásom belüli szervezetek csak mintegy 14%-ban részesedtek a 

megítélt támogatásokból. Ez az adat kifejezetten erős helyi-térségi vállalkozói 

„ökoszisztémára” utal. A támogatások mértéke is magas: több esetben eléri vagy meghaladja 

az 500 millió Ft-ot. Fejlettsége miatt Győr és térsége általában nem részesült hazai támogatási 

forrásokból. 1996 és 2007 között csak mintegy 9,6 Mrd Ft támogatást kapott ilyen forrásokból 

Győr – Moson – Sopron megye egésze, míg például Nógrád megye ugyanezen időszak alatt 

mintegy 22,5 Mrd Ft hazai támogatásban részesült
99

. Salgótarján hazai forrásokból 2004 és 

                                                 
99  Az adatok „A hazai területfejlesztési támogatási rendszer átfogó értékelése (1996-2008)” című, a Nemzeti 

Fejlesztési és  Gazdasági Minisztérium által 2009-ben kiadott kötetből származnak.  
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2011 között több mint 9 Mrd Ft támogatásban részesült (6. számú táblázat), míg Győr 

ugyanezen időszakban, csak mindössze 3,8 Mrd Ft hazai támogatást kapott (7. számú 

táblázat). 

 

6. számú táblázat: Salgótarján hazai forrásból származó támogatásai 2004 és 2011 

között 

 

Forrás: Magyar Államkincstár, Országos Támogatás-monitoring Rendszer – OTMR; TEIR 

rendszer települési helyzetkép alkalmazás 
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7. számú táblázat: Győr hazai forrásból származó támogatásai 2004 és 2011 között 

 

Forrás: MÁK, OTMR 2010.05.14. TEIR rendszer települési helyzetkép alkalmazás 

(Megjegyzés: a táblázatból hiányzik az AUDI gyár bővítéséhez 2011-ben adott 11,2 Mrd Ft 

állami támogatás) 

 

Az EMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) 2014. május 14-i adatai 

alapján a 2007–13 közötti uniós fejlesztési forrásokból Salgótarján városában a pályázók a 

különféle operatív programok tekintetében az alábbi módon részesültek (25. és 26. ábrák):  

 

Jelmagyarázat:  

ÁROP - Államreform Operatív Program; EKOP - Elektronikus Kormányzás Operatív 

Program; ÉMOP - Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program; GOP - 

Gazdaságfejlesztés Operatív Program; KEOP - Környezet és Energia Operatív Program; 

KÖZOP - Közeledésfejlesztés Operatív Program; TÁMOP - Társadalmi Megújulás Operatív 

Program; TIOP - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
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 számú ábra: Salgótarján uniós projektjei száma és megoszlásuk a 2007–13-as 

uniós fejlesztési tervidőszakban az operatív programok között 

 

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

 számú ábra: Salgótarján uniós projektjeinek támogatási összege és megoszlási 

arányai a 2007–13-as uniós fejlesztési tervidőszakban az operatív programok 

között 

 

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 
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8. számú. táblázat: támogatott pályázatok számának megoszlása KKV besorolás 

szerint Salgótarjánban (%) 

Státusz Salgótarján település 

Belföldi természetes személy 0,00 %  

Kisvállalkozás 9,00 %  

Közép-vállalkozás 7,00 %  

Mikrovállalkozás 33,00 %  

Nem besorolható 1,00 %  

Nonprofit szervezet államháztartáson belül 24,00 %  

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül 15,00 %  

Támogatási szempontból kedvezményezett és az 

1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás 

8,00 %  

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

9. számú. táblázat: a KKV szektorból beérkezett és támogatott ÚMFT 

pályázatok száma és összegei Salgótarjánban 

 Salgótarján település 

Beérkezett pályázatok száma 324  

Igényelt támogatási összeg 

(Ft) 

21 163 370 713  

Támogatott pályázatok 

száma 

173  

Megítélt támogatási összeg 

(Ft) 

10 022 387 236  

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

Az EMIR (Egységes Monitoring Információs Rendszer) 2014. május 14-i adatai 

alapján a 2007-13 közötti uniós fejlesztési forrásokból Győr városában a pályázók a különféle 

operatív programok tekintetében az alábbi módon részesültek (27. és 28. ábrák):  
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 számú ábra: Győr uniós projektjei száma és megoszlásuk a 2007–13-as uniós 

fejlesztési tervidőszakban az operatív programok között 

 

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

 

 számú ábra: Győr uniós projektjeinek támogatási összege és megoszlási aránya a 

2007–13-as uniós fejlesztési tervidőszakban az operatív programok között 

 

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 
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10. számú táblázat: támogatott pályázatok számának megoszlása KKV besorolás 

szerint Győrben (%) 

Státusz Győr település 

Belföldi természetes személy 0,00 %  

Kisvállalkozás 23,00 %  

Közép-vállalkozás 10,00 %  

Mikrovállalkozás 45,00 %  

Nem besorolható %  

Nonprofit szervezet államháztartáson belül 8,00 %  

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül 6,00 %  

Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 

kategóriákba nem tartozó vállalkozás 

5,00 %  

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

11. számú táblázat: a KKV szektorból beérkezett és támogatott ÚMFT pályázatok 

száma és összegei Győrben 

 Győr település 

Beérkezett pályázatok száma 2 159  

Igényelt támogatási összeg (Ft) 80 948 250 898  

Támogatott pályázatok száma 1 279  

Megítélt támogatási összeg (Ft) 34 81 710 760  

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) 2014.05.14-i adatai alapján 

saját szerkesztés 

 

A támogatott pályázatokon belüli arányok Salgótarján esetében az államháztartáson 

belüli támogatottak aránya 24%, a támogatást elnyert vállalkozások aránya pedig 63%-os (8. 

számú táblázat). Győr esetében a közszféra kedvezményezettek aránya mindössze 8%-ot tesz 

ki, míg a vállalkozások aránya a támogatottak között 83%-os (10. számú táblázat). 

Salgótarjánban a regionális OP és a gazdaságfejlesztési OP a támogatásai összesen belül alig 

kevesebb, mint felét teszik a megítélt forrásoknak, míg Győr esetében ugyanez az arány 
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körülbelül egyharmados. A támogatott projektek számában viszont Győrben a 

gazdaságfejlesztési OP majdnem 75%-os arányt képvisel (27. számú ábra), míg 

Salgótarjánban ugyanez az arány kevesebb, mint 50%-os. A KKV szektor projektjeinek 

Salgótarjánban 10 Mrd Ft támogatást ítéltek meg (9. számú táblázat), míg Győrben több mint 

34 Mrd Ft-ot (11. számú táblázat). A projektek számában (25. és 27. ábra) is jelentős, a 

városok lakosságszámbeli különbségénél lényegesen nagyobb arányú a differencia Győr 

javára, míg a megítélt támogatások tekintetében (26. és 28. ábra) ugyanezt találjuk.  

Rendelkezésemre áll ugyanakkor egy, az Országgyűlés irományai között található 

2005. április 4-én kelt írásbeli válasz, amelyben dr. Kolber István regionális fejlesztésért és 

felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter tételesen bemutatja a Salgótarján térségében 

1998 és 2004 között hazai forrásokból folyósított támogatásokat. Ezek szerint Salgótarján 

város 1998-ban összesen mintegy 498 millió Ft, majd 200-ben 1,9 Mrd Ft céltámogatásban 

részesült, Címzett támogatás a megyei önkormányzatnak 1998-ban 3,8 Mrd Ft, majd 2002-

ben 1,4 Mrd Ft, míg 2004-ben 3,2 Mrd Ft jutott. A különféle decentralizált és egyéb központi 

fejlesztési forrásokból is komolyan részesült a város 1998 és 2004 között: 1998-ban több mint 

211 millió Ft; 1999-ben mintegy 280 millió Ft; 2000-ben csak mindössze 31 millió Ft; 2001-

ben 179 millió Ft; 2002-ben 203 millió Ft; 2003-ban 319 millió Ft, míg 2004-ben csak 

mindössze 54 millió Ft támogatásban részesült Salgótarján megyei jogú város, vagy annak 

önkormányzati cégei. Jutott természetesen vállalkozások támogatására is, elsősorban a 

megyei területfejlesztési tanács forrásaiból, de a legjobb két évben (2001 és 2002) a 

rendelkezésre álló források (260 és 202 millió Ft) mintegy egyharmadát a város, illetve a 

megyei önkormányzat nyerte el ebből is. A két város hazai fejlesztési forrásokból való 

részesedését bemutató számú és 6. és 7. számú táblázatok azt mutatják, hogy ezekből 

Salgótarján több mint kétszer annyival részesült 2004– és 2011 között. 

A két város gazdasági súlyát tekintve erőteljesen különbözik, amit tükröz a 

vállalkozások pályázati aktivitásában és a nyertes pályázatok összegszerűségében tetten 

érhető különbség. A vállalkozásoktól beérkezett pályázatok száma a lakosság arányaiban Győr 

javára meglévő mintegy 3,5 szeres különbségnél lényegesen nagyobb, mintegy 6,5 szeres 

különbséget mutat. Ugyanakkor Győr még a jellemzően a közszférához köthető pályázati 

források tekintetében is komolyan felülmúlja Salgótarján teljesítményét. Ez mindenképpen 

arra mutat, hogy annak ellenére, hogy a 2007–13-as időszakban a felzárkóztatás szempontja 

általában érvényesítendő horizontális szempontként érvényesült a pályázati források 

odaítélésében, az értékelés során, Salgótarjánban kevés kidolgozott projektjavaslattal 
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rendelkezett. Ez mindenképpen arra utal, hogy mind a helyi közszféra (önkormányzat és 

intézmények), mind a vállalkozások komoly humán kapacitásbeli és/vagy piaci problémákkal 

rendelkeznek Salgótarjánban.  

 

 

4.1. A dokumentum elemzés szempontjai 

 

A két város eltérő településhálózati, térszerkezeti jellegzetességekkel rendelkezik, melyek 

nyilvánvalóan jórészt fontos okai is fejlettségbeli különbségüknek, azonban a dolgozat tárgya 

szempontjából ezek nem tartoznak az elemzés szempontjai közé. A tervdokumentumok azért 

lényegesek, mert bár mind a megyének, mind a régiónak vannak fejlesztési tervei, valójában 

csak a megyei jogú városok rendelkeztek és rendelkeznek azzal az autonómiával, ami 

elengedhetetlen feltétele a fejlesztési tervek végrehajtásának. Ezért szükséges az integrált 

városfejlesztési stratégiák (IVS) és a megyei jogú város központú kistérségek fejlesztési 

terveinek az elemzése. Az IVS-ek komoly módszertani segítség mellett, általában a 

várostervezésben jártas cégek és szakemberek bevonásával készültek a társadalmi részvétel 

igényével (Földi 2009. és Barta 2009). Elkészítésükhöz a kiadott segédleteken túl olyan 

tanulmányok is segítségül szolgáltak, amelyek például a társadalmi tőke fejlesztésének 

lehetőségeit és módszereit mutatták be, annak helyi és „állami” lehetséges beavatkozásaival 

együtt (TÁRKI 2005b). Természetesen egyáltalán nem mindegy, – ahogyan azt majd látjuk is 

– hogy mennyire vették komolyan a városok a részvételi tervezést, hiszen ez alapvetően 

meghatározta a tervdokumentumok minőségét. 

Amint azt már említettem két város integrált városfejlesztési stratégiája olyan legitim, 

képviselő testületi jóváhagyással rendelkező tervdokumentum, amely egyértelműen fejlesztési 

célú, kormányzati módszertani útmutató segítségével és immár jogszabályokban 

meghatározott kötelező tartalmi és eljárásrendi előírások
100

 alapján készült. Ebből 

következően –a két város eltérő adottságai ellenére – az elemzés és az összehasonlítás 

megtehető. Az integrált városfejlesztési (vagy az újabb terminológia szerint integrált 

településfejlesztési) stratégiákban elvileg és gyakorlatilag is a városok saját jövőbeli 

fejlődésesükről alkotott elképzeléseiket összegzik. Ezeket az elképzeléseket elvileg – 

                                                 
100

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, és a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
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legalábbis a jogszabályi előírások ezt irányozzák elő – a társadalmi, gazdasági partnerek 

bevonásával kell kialakítani. Ezek a dokumentumok mutatják az egyes városoknak a 

jövőjükre vonatkozó szervezett gondolkodásuk eredményeit, itt összegződnek, hogy mit és 

hogyan képzelnek el az egyes településük jövőbeli boldogulásuk érdekében. A 

tervdokumentumokat először általános tervezés-módszertani alapon vizsgálom, amely 

elsődlegesen arra vonatkozik, hogy a tervdokumentumok megfelelnek-e a stratégiai tervezés 

általános módszertani és folyamatleírásaiban foglaltaknak.  

 Ez az elemzés alapvetően a helyzetelemzés-helyzetértékelés minőségére, a 

helyzetértékelés és a célok közti kapcsolatok megfelelőségére, a célok elérése 

érdekében meghatározott beavatkozások adekvátságára fókuszál.  

 Kérdés, hogy a város tervdokumentumai mennyire koherensek: azaz mennyire 

megfelelő és alátámasztott az egyes tervrészek közti logikai kapcsolat, mennyire 

adekvátak a kitűzött célok a megoldani célzott problémákhoz, a kihasználni tervezett 

erőforrásokhoz képest?  

 További kérdés, hogy a tervezett beavatkozások és a hozzájuk kapcsolt 

eredményességi mutatók (indikátorok) megfelelőek-e, illetve vannak-e ilyenek 

egyáltalán?  

 Az eredményességi mutatók mennyire képesek olyan hatást elérni, amelyek a kitűzött 

célok elérését eredményezik?  

 Milyen kapcsolat van a jövőképben megfogalmazottak és a célok között? 

 

A dolgozat elméleti fejezetében megfogalmazott szempontok közül a dokumentumok 

elemzésekor arra is választ keresek, hogy: 

1. az azokban vázolt fejlesztési elképzelések vajon megtalálják-e a már meglévő 

„erényeket”, amelyekre építve a társadalmi gazdasági fejlődést katalizálni lehet?  

2. Mennyire sikerült a dokumentumok megfogalmazóinak a dolgokat a „cselekvők” 

szemén keresztül nézni, azaz a már sikeres helyi kezdeményezések tapasztalatait 

feldolgozták-e? 

3. Mennyire sikerült a helyi humán erőforrásokra koncentráltan megfogalmazni a 

fejlesztési elképzeléseket, hogy azok az emberekben idézzenek elő változást (képesek 

legyenek az önállóságra)? 

4. Mennyire koncentrálnak a fejlesztési dokumentumban megfogalmazottak a 

társadalmi tanulás elindítására? Ezt hogyan kívánják előmozdítani és 
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intézményesíteni? Mennyire ismerik az adott helyi térségi társadalmi – gazdasági 

intézményrendszert, ismerik-e annak kulcsfontosságú ágenseit (személyek, vagy 

intézmények) és tevékenységüket?  

5. Milyen mértékben alapozzák ezekre az ismeretekre a fejlesztési beavatkozásokat? 

Milyen mértékben alkalmasak azok az adott intézményi berendezkedés alapvető 

megváltoztatását eredményező (valós átalakítási potenciállal rendelkező) 

tevékenységet eredményezni?  

 

 

4.1.1.Salgótarján fejlesztési dokumentumainak elemzése 

 

 Salgótarján több fejlesztési dokumentummal rendelkezik, amelyeket vagy a város, 

vagy pedig az akkor még létező kistérségi társulás fogadott el. Ezek a fejlesztési 

dokumentumok „érvényesek” abból a szempontból, hogy legitim testületek döntései alapján 

nyertek elfogadást, és azért is, mert időtávjukat tekintve is azok jelenleg. Ezek a 

dokumentumok a következők: 

„Salgótarjáni Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2008–2015”, (Salgótarján KTFK 2009) 

melyet a kistérségi fejlesztési tanács fogadott el 2007 márciusában, majd amelyet felülvizsgált 

2007 novemberében és 2009 februárjában is;  

2008-ban elfogadott Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

(Salgótarján IVS 2008). 

A város fontosabb fejlesztési terveit jellemzően külsős, nem a városhoz köthető cégek 

készítették el. A város politikai vezetése lényegében, mint megrendelő működött közre, a 

tervezők részére a szükséges információkat rendelkezésre bocsátva. Részvételi tervezésről 

Salgótarján esetében nem beszélhetünk. 

 

 A három dokumentumból kettő elkészítését jogszabályi előírások tették lehetővé, 

illetve kötelezővé. A kistérségi fejlesztési tanács által elfogadott területfejlesztési koncepció 

kettő, ma már hatályon kívül helyezett jogszabály alapján készült, ezek:  

- A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 

követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet. 

- A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek 
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egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. r. 

 Ezt a két rendeletet időközben felváltotta a 218/2009 (X.6.) Korm. rendelet a 

területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól.  

 Az integrált városfejlesztési stratégia nem kötelező jogszabályi előírások alapján 

készült. Azok elkészítésre a városi rangú településeknek azért volt szüksége, hogy a jelenlegi, 

2007–2013 közötti európai uniós fejlesztési ciklusban a városfejlesztést szolgáló pályázati 

forrásokhoz hozzáférhessenek. Ennek a dokumentumnak a tartalmi és elkészítésének 

módszertani előírásait az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által közzétett 

„Városrehabilitáció 2007–2013, Kézikönyv a városok számára” elnevezésű módszertani 

útmutató tartalmazta.  

 A fentiekből láthatóan Salgótarján városa a kötelezővé tett gazdasági programot és az 

uniós városfejlesztési forrásokhoz való hozzáférést lehetővé tévő, lényegében kötelezően 

elkészítendő dokumentumokon kívül egy szabadon választott fejlesztési dokumentum, a 

kistérségi területfejlesztési koncepció kidolgozásában vett részt. A három dokumentum más-

más fókuszú, ugyanakkor mindhárom a város, térsége és a város belső területei fejlődési, 

fejlesztési lehetőségeit járja körül. E három dokumentum közül elsőként a gazdasági program 

elemzésére kerül sor, majd ezt követi a kistérségi területfejlesztési koncepciónak és végül az 

integrált városfejlesztési stratégiának a vizsgálata. Ez a folyamat a dokumentumok 

elkészültének és időközben elvégzett felülvizsgálatának időrendjét követi.  

 

 

4.1.2. Salgótarjáni kistérség területfejlesztési koncepciója 2008–2015 

 

A dokumentum tervezés-módszertani szempontból megítélve jó színvonalúnak 

tekinthető. Készítésében népes szakértőgárda vett részt, a munka ráépült az Észak - 

Magyarországi Regionális Operatív Program által is támogatott ROP-3.1.3-2005-08-0001/1.0 

„Kapcsolat” projektjére (Regionális kapacitásfejlesztés és hálózatépítés az észak-

magyarországi régióban). A salgótarjáni kistérség partnerségi műhelymunka résztvevői a 

koncepció kidolgozásában részt vettek. Ebből következően a dokumentum a három szektor 

(üzleti, civil és kormányzati szektorok) közreműködésével készült. A kormányzati szektorba 
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beleértendőek a helyi kormányzatok, azaz az önkormányzatok is. A két jogszabály, ami a 

salgótarjáni kistérség területfejlesztési tervezését meghatározta annak készítésekor (A 

területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi 

követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet és a területfejlesztési koncepciók és 

programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről 

szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. r.) ugyan inkább keretjellegű szabályozást foglalt magába, 

azonban tartalmazta az alapvető helyzetfeltárás – helyzetértékelés – fejlesztési irányok 

meghatározása logikai sorrendet. A koncepció tartalomjegyzéke is ennek a tervezési logikának 

és előírásnak a követéséről árulkodik:  

Megfelelő elemzéseket olvashatunk a kistérség külső meghatározottságairól, a 

tervezési környezetről, a nemzeti és más szintű hazai és nemzetközi fejlesztési 

dokumentumoknak a térséget érintő vonatkozásairól. A területi egység domináns gazdasági 

szektorainak nemzetközi és nemzeti fejlődési irányairól szóló fejezetrészben ugyanakkor 

inkább csak általánosságokat találunk, szektor-specifikus elemzést nem kapunk. Az 1. e) 

pontban szereplő:„A területfejlesztés szereplőinek (önkormányzatok, gazdasági szervezetek, 

nonprofit szervezetek, háztartások) elvárásai és igényei a kistérség fejlesztéséről” szóló 

szövegrész áttekinti a korábbi vidékfejlesztési tervezési kezdeményezéseket (SAPARD, 

LEADER).  

A fejezetben lényegében egy tervezési kudarc beismerésével találkozhatunk: „Annak 

ellenére, hogy a gazdasági szervezetek, nonprofit szervezetek és háztartások igényeit nem 

tudtuk felmérni, az előbb említett közös tervezési munkák során körvonalazódtak azok az 

adottságok, hiányosságok, lehetőségek, amelyek alapján a salgótarjáni kistérség 

területfejlesztésben érintett szereplőinek elvárásai leírhatóak. Ilyenek az erőforrások 

kiáramlásának megakadályozása, az üzleti tevékenységek támogatása, az új vállalkozások 

ösztönzése, a vállalkozásbarát helyi környezet kialakítása, területünkön kívüli üzleti 

tevékenységek bevonása. (Salgótarján KTK 2009)
”
  

A koncepció tanulsága szerint lényegében nem sikerült a térség fejlesztésében 

érdekeltek igényeit felmérni, és pusztán csak a tervezésben résztvevők véleménye és igényei 

alapján kerültek meghatározásra a fejlesztési irányok a koncepcióban.  

 

A kistérség lehetséges fejlődési irányainak bemutatásáról szóló I.3.2. fejezetben a 

következő állítás szerepel: „Kistérségünkben a területfejlesztés fő célja a térségben élők 

életminőségének javítása. A kistérség akkor lesz sikeres, ha legnagyobb kincsévé az itt élők 
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tudása, szakképzettsége válik”. A probléma ezzel az, hogy a térség „tudását” semmilyen 

módon nem érinti a helyzetfeltárás, azaz nem foglalkozik az oktatás, a szakképzés 

helyzetével. Nincs információ a dokumentumban az oktatás színvonaláról, annak 

teljesítményéről, a szakképzés és a munkaerőpiac elemzésével nem találkozunk. Mindezek 

alapján a fentebb idézett cél nagyon megalapozatlannak tűnik. Ezen kívül túl általános is, 

hiszen a tudásgazdaság egyáltalán nem „generális”, hanem éppenséggel nagyon is speciális, 

az esetek többségében kifejezetten egy kiválósági területre és az ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó ismeretekre koncentrálódik. A koncepció egyébként felhasználja a Bay Zoltán 

Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet által készített, „A 

Salgótarjáni Kistérség ipari szerkezetének átalakítását megalapozó programdokumentum, 

különös tekintettel valamely tudás-intenzív ágazat meghonosítására, illetve egy kistérségi 

innovációs park létrehozására” című 2005-ben készült dokumentumot, azonban nem jelöli 

meg, hogy az ebből átvett célokat milyen megalapozó vizsgálatok előzték meg. További 

probléma, hogy a 2007-ben készült és 2009-ben felülvizsgált dokumentum semmilyen módon 

nem taglalja, hogy a hivatkozott 2005-ben készült írásban szereplő adatokat és vizsgálatokat 

frissítették-e. Ez igen komolyan kétségessé teszi a dokumentumban meghatározott egyik 

legfontosabb fejlesztési célterületet.  

 

A foglalkoztatási paktumok a munkaügyi szervezet, egy térség foglalkoztatói és az 

érintett önkormányzatok között született megállapodás, ami lényegében az üzleti és a 

kormányzati szektor közötti munkahelyteremtés érdekében létrejött egyezség. A salgótarjáni 

foglalkoztatási paktum eredményeiről nincs információ a koncepcióban annak ellenére, hogy 

az 2006-ban született. A paktum szerepel a koncepció mellékletei között, azonban magában a 

dokumentumban mindössze csak egyetlen egyszer említik. Egyébként a megállapodás céljai 

között hangsúlyos helyen szerepel a következő: „Innovációs műhelyek működtetési 

lehetőségeinek feltérképezése, lehetőségének kihasználása a pályakezdők 

foglalkoztatásában.” 

A térség innovációs képességeinek és adottságainak a vizsgálata az ún. innovációs 

potenciált vizsgálja. Ebben például innovációs korhányados mutató alatt a következőt érti: „A 

18-59 évesek aránya az állandó népességből (Salgótarján KTK 2009, 110)”. Ez egy erősen 

megkérdőjelezhető minőségű mutató. A koncepció adós marad a mellékletben szereplő, 

támogatást kapott projektek elemzésével, azok tapasztalatainak összegzésével. Igaz ugyan, 

hogy mindössze két, kifejezetten innovációs célú projekt található a felsorolásban. 
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Ettől függetlenül mindenképpen érdekes lett volna ezeket az innovációs projekteket 

elemezni. Összességében azt a megállapítást tehetjük, hogy a koncepció innovációt érintő 

céljai és megállapításai igen gyenge megalapozottsággal bírnak.  

Módszertani probléma, hogy az egyébként igen részletes problémafa (Salgótarján KTK 2009) 

és a fejlesztési célok közti összefüggés igen gyenge, nincs egyértelmű összefüggés közöttük. 

A SWOT elemzések (Salgótarján KTK 2009) és azokból az elemzés részeként összesített két 

szcenárió a fődokumentumban elő sem fordul. A szcenáriók által kulcsfontosságúnak tekintett 

humánerőforrás-fejlesztés szintén viszonylag „gyengén” szerepel a fődokumentumban, az 

csak a szociális gazdaság fejlesztése cél részterületeként jelenik meg. Ez meglehetősen 

ellentmond a fentebb hivatkozott SWOT elemzés szcenárióinak.  

A koncepció 4-8. mellékleteiben szereplő elemzések közül több lényegében nem 

játszik szerepet a fődokumentumban, a népesség előreszámítás kivételével.  

Összességében megállapítható, hogy a néhol jó színvonalú és tartalmú elemező részek 

ellenére egy kevéssé koherens, célrendszerében következetlen dokumentummal állunk 

szemben, amelyben a megfogalmazott célok alátámasztottsága hiányos. Nincsenek 

meghatározott mutatók, eredményességi szempontok, mérföldkövek. A tervezett 

beavatkozások esetében hiányzik annak a bemutatása, hogy azok hogyan és mennyiben 

járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához, és sok esetben a tervezett beavatkozások 

indokoltsága egyáltalán nem világos. Sajnálatos, hogy a dokumentum ugyan „tud” a 

vállalkozások fejlesztéseiről, azok a koncepció mellékletében szerepelnek (Salgótarján KTK 

2009), azonban elemzésükre nem kerül sor. Nem kapunk képet a már folyamatban lévő vagy 

éppen már megvalósult fejlesztések eredményeiről.  

 

 

4.1.4. Salgótarján Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 

Az integrált városfejlesztési stratégia első változata 2008-ban készült el, a 

Városfejlesztés Zrt. és a SocioScope Kutató, Tanácsadó Bt. gondozásában. A stratégia 

készítésére a 2007–2013-as időszakra szóló Regionális Operatív Programok, így az Észak 

Magyarországi Regionális Operatív Programban
101

 is szereplő településfejlesztési prioritása 

keretében meghirdetett támogatási konstrukciók igénybevételéhez volt szükség. A 

                                                 

101  http://www.norda.hu/uj-szechenyi-terv/eszak-magyarorszagi-operativ-program 
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településfejlesztési prioritás az 5000 lakos feletti városok számára elérhető abban az esetben, 

ha rendelkeznek az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott 

módszertani útmutatónak megfelelő integrált városfejlesztési stratégiával. Az Észak 

Magyarországi Regionális Operatív Programban szereplő prioritás céljai a következők: 

 

„4.3 Településfejlesztés 

Célkitűzések 

A helyi önkormányzatok település-rehabilitációra irányuló, a magánberuházásokat is 

mozgósító akcióinak célja: 

• Új gazdasági, közösségi és szociális funkciók megjelenésének támogatása, valamint 

a meglévő funkciók megerősítése többségében hátrányos helyzetű csoportok, romák 

által lakott romló állapotú területeken, lakótelepeken a terület megújítása és a 

társadalmi kohézió erősítése érdekében. Ezen belül hangsúlyosan a régió területén 

lévő városok belső szlömösödő településrészeinek komplex rehabilitációja; 

• Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérségekben a térségszervező 

funkciókkal rendelkező települések attraktivitásának fokozása, valamint a 

vállalkozások üzleti infrastrukturális környezetének fejlesztése elsősorban a 

magánberuházások és a munkahelyteremtés ösztönzése érdekében; 

• Új és meglévő gazdasági, közösségi funkciók támogatása, megerősítése a régió 

közép- és nagyvárosaiban, többek között a magasan képzett lakosság megtartása 

érdekében; 

• Az elmaradott kistérségek szegregációjának megakadályozása, a kistelepülések 

népességmegtartó-képességének javítása, az aprófalvak funkcióváltásra, ill. 

újranépesülésre való előkészítése érdekében a falusi infrastruktúra fejlesztése;”
102

 

 

A városfejlesztési stratégia alapvetően követi az útmutatóban lefektetett irányelveket 

és előírásokat, tervezés-módszertani szempontból ebből következően jó színvonalú fejlesztési 

dokumentum született.  

Tartalomjegyzéke (követve a módszertani útmutató előírásait) példaszerű rendszerben 

mutatja, hogy hogyan kell szerkeszteni logikus rendben egy fejlesztési stratégiát.  

Ez a stratégia ugyanakkor hangsúlyozottan városfejlesztési irányultságú, azaz bár 

komplex (gazdasági, társadalmi és környezeti) tényezőket vesz figyelembe, alapvetően mégis 

                                                 
102  www.nfu.hu/download/44627/%C3%89MOP_AT_2011-2013.pdf; pp. 82.  

http://www.nfu.hu/download/44627/ÉMOP_AT_2011-2013.pdf
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csak a városi fizikai környezet megújítására fókuszál. Természetesen ez a városi környezet- 

megújítás ezekre a komplex tényezőkre figyelemmel történik, de elsődlegesen nem egy 

komplex és átfogó fejlesztési dokumentumról van szó, hanem egy komplex módon 

megalapozott városfejlesztési dokumentumról.  

A dokumentum helyzetelemző részei nagyon jó színvonalúak, ugyanakkor értékét kissé 

csökkenti az a tény, hogy az abban szereplő legfrissebb adatok többnyire 2005-ből 

származnak, de a még újabb adat is csak 2008-as.  

Nagyon jól elemzi a város és térsége gazdasági történetét, és különösen a 

rendszerváltás óta eltelt időszak leírása és értékelése pontos: „a gazdasági krízis kialakulása 

gyorsan ment végbe, és egybeesett a korábbi politikai struktúra összeomlásával, a 

rendszerváltással
103

” (Salgótarján IVS 2012).  

és „a megyei jogú városok között – az innovációs potenciál és a gazdasági versenyképesség 

tekintetében – Salgótarján a leggyengébb innovációs centrum, jelentős mértékben az átlag 

alatti gazdasági jellemzőkkel bír, alulfejlett munkaerő-piaci struktúrával rendelkezik. Igen 

kedvezőtlenek az innovációs potenciálra, ill. a humánerőforrás-bázisra vonatkozó mutatói. 

Felsőoktatási és kutatási kapacitása, bázisa – Hódmezővásárhellyel egyetemben – mindegyik 

megyei jogú városétól elmarad.”
104

 (Salgótarján IVS 2012)  

A társadalmi helyzetképre vonatkozó összegző megállapítások jelentős krízist 

tükröznek: „Salgótarján lakónépességének végzettségi viszonyai kedvezőek területi 

összevetésben, bár a városi adatoknak kevéssé felelnek meg. A felsőfokú oktatási 

centrumokban és azok egyes környékbeli településein jóval magasabbak a vonatkozó értékek. 

A felsőfokú oklevéllel rendelkezők 25 évnél idősebb népességen belüli aránya 13,9%, amely 

városi szinten alacsonynak tekinthető, ugyanakkor Nógrád megye értékének mégis csaknem a 

kétszerese. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 7 évesnél idősebbek aránya 

(28,1%) alacsonyabb, mint az országban, Észak-Magyarországon vagy Nógrád megyében, 

ugyanakkor ez szintén csak területi összevetésben kedvező. A nem kielégítő iskolázottság 

szerepet kap az aktív népesség kedvezőtlen foglalkoztatási mutatóiban.” (Salgótarján IVS 

2012),  

„Salgótarján lakosságának szociális helyzetét – többek között – a foglalkoztatott 

nélküli háztartások (44%), valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív 

korúak arányai jelzik (40%). Ezek az értékek magasak, meghaladják az országos, ugyanakkor 

                                                 
103

 Salgótarján Integrált Városfejlesztési Sratégiája (2012) pp. 11. 
104

 Salgótarján Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2012) pp. 27. 
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elmaradnak a térségi átlagtól.”
105

 (Salgótarján IVS 2012).  

Ebben a dokumentumban már találunk ágazati elemzést, amelynek a legfontosabb 

megállapítása, hogy: 

„A gazdasági fejlődés fontos eleme a gazdaság ágazati szerkezete, illetve 

átrendeződésének iránya. Salgótarján gazdaságában e tekintetben két markáns folyamat 

figyelhető meg az elmúlt másfél évtizedben. Az egyik a jelentős, de mérsékelt volumenű 

tercierizálódás, amely különösen a kereskedelem, a gazdasági szolgáltatások és az egyéb 

közösségi, személyi szolgáltatások területén tevékenykedő vállalkozások számának 

növekedését eredményezte. E gazdasági ágak előretörése egyrészt a fogyasztási igények és 

szokások megváltozása, másrészt az átalakult gazdasági elvárások miatt következett be, 

ugyanakkor elmarad az országos trendektől. A másik fontos folyamat az ipari tevékenységek 

vontatott belső átrendeződése, a korábban kialakult, öröklött ipari szerkezet – 

foglalkoztatásának összezsugorodása mellett történő – továbbélése, és új – a városgazdaság 

szempontjából meghatározó – iparágak vonzásának, megtelepedésének hiánya.”
106

  

(Salgótarján IVS 2012)  

„2007-ben az iparűzési adó bevétel tervezett összege 955,5 M Ft, tényleges összege 

1.147,4 M Ft volt, amelyet 3 526 cég fizetett be. A legnagyobb iparűzési adót befizető cégek 

sorrendben a következők: URSA Salgótarján Zrt., Salglas Üvegipari Zrt., Palóc Nagyker. Kft., 

Salgótarjáni Acélárugyár Zrt., Mitsuba Kft., R-Glass Hungary Kft., Nouvi Prodotti Kft., Silco 

Zrt. és a Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. Az országos átlagnál lényegesen 

erőteljesebb a fém- és építőipari koncentráció (tűzhelygyártás, acélgyártás, öblösüveggyártás, 

járműipari üveggyártás, üveggyapot gyártás), melynek ugyanakkor összességében mérsékelt 

az értékesítési és exportképessége, beszállítói hálózatai zömében bizonytalanok és ma már a 

foglalkoztatottság magas szintjét sem tudják biztosítani. Fontos eredmény az alkatrészgyártás 

megtelepedése (autóipar, nyomdaipar), valamint a közösségi és egyéni szolgáltatások 

felfutása (szépségipar). A vállalkozások számának jelenlegi ágazati szerkezetéből kitűnik, 

hogy a tercier szektor mellett a nehéz- és építőiparnak még ma is igen jelentős a dominanciája 

(bár az építőipari vállalkozások jelentős része a kistérségen kívüli, többnyire budapesti 

építkezéseken dolgozik) a városgazdaságban, amely az egyes ágazatok foglalkoztatása szerint 

még jellemzőbb.”
107

 (Salgótarján IVS 2012) 

 

                                                 
105

 u.o. pp. 36. 
106

 u.o. pp. 14. 
107

 u.o. pp. 14.  
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A város az Észak-Magyarországi Operatív Program EMOP-2009-3.1.2/C/2f 

kódszámú, a megyei jogú városok város-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatait 

támogató pályázat keretében nyert támogatást funkcióbővítő rehabilitációra. Az uniós 

támogatás összege 988 millió Ft, a projekt összköltsége 1.330 millió Ft, a város által 

biztosítandó saját erő mértéke 342 millió Ft volt. A támogatási szerződés 2012. október 5-én 

vált hatályossá.  

 

Az ÉMOP-3.1.1.-12 kódszámú Szociális célú város-rehabilitáció konstrukció 

keretében is pályázott és nyert Salgótarján, a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – 

Acélgyár- Városközpont” című projekttel. Az uniós támogatás összege 399 millió Ft, a projekt 

összköltsége 599 millió Ft, ebből a város által biztosítandó önerő 110 millió Ft. A projekttel 

kapcsolatos fontosabb információk:  

 

„Célterületként a pályázati kiírás a következő városrészeket jelölte meg: 

1. Ipari technológiával épült lakótelepek, ahol a cél annak megelőzése, hogy a 

legrosszabb státuszú lakótelepek későbbi gettósodás színhelyeivé váljanak. (Cél tehát 

a prevenció.) 

2. Nagyobb kiterjedésű, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építésű, vegyes 

lakossági összetételű, leromlott városrészek, ahol a cél a további szegregációs 

folyamatok megállítása, és lehetőség szerint a terület státuszának emelése, ami 

hosszabb távon a magasabb státuszú lakosság területre vonzásával valósulhat meg az 

eredeti lakosság nagy részének megtartása mellett. (A cél tehát heterogénebb, 

integrációra alkalmasabb környezet és társadalom kialakítása.) Az ÉMOP-3.1.1-12-

2013–0015 azonosítószámú projekt keretében Salgótarjánban a következő szociális 

rehabilitációt segítő fejlesztések valósulnak meg: 

1. Garzonház épületgépészeti felújítása 

2. Az Acélgyári út elején lévő társasházak, az ún.„Kolduspaloták” külső felújítása 

3. Erzsébet tér rehabilitációja 

4. Szolgáltató Iroda kialakítása a Klapka György út 4-ben 

5. A Szent József Plébániatemplom (Acélgyári úti templom) körüli park felújítása 

6. Szociális napközi foglalkoztató kialakítása (a volt evangélikus lelkészi lakás 

épületében) 

A támogatásban részesített projekt fő kedvezményezettje az Önkormányzat, a 
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fejlesztésekben azonban részt vesznek az Önkormányzat konzorciumi partnerei is, 

mint az Acélgyári út 4-8. Társasház, az Egyesült Lakásszövetkezet, a Római Katolikus 

Plébánia és a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség. A projekt végrehajtása 

elkezdődött, 2013 őszén átadásra kerül a Klapka György út 4-ben kialakított 

Szolgáltató Iroda. A projektzárás időpontja: 2015. június 30.”
108

 

 

A fenti projekttel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy az ebben tervezett, nem 

építési jellegű közösségfejlesztési beavatkozások lényegesen szűkebbek annál, mint amit a 

2008-ban, az integrált városfejlesztési stratégia részeként elkészült antiszegregációs terv 

tartalmaz. A szociális foglalkoztató kialakítása is jellemzően inkább építési, épület-átalakítási 

projektelem. A dokumentum célfája komplex közösségfejlesztési beavatkozások rendszerét 

vázolja fel (29. számú ábra).  

 számú ábra: Salgótarján fejlesztési célrendszere 

 

Forrás: Salgótarján IVS 2012, pp. 36. 

                                                 

108  http://salgotarjan.hu/docs/news/200082.pdf 
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Látható, hogy a folyamatban lévő szociális rehabilitációs projekt projektelemei a fenti 

célfa „épületek állagának javítása, a romlás megállítása”, az „élhető városi környezet, 

közterületek minőségének és mennyiségének növelése” célokra korlátozódnak. A tervben 

meghatározott beavatkozások közül jó néhány hiányzik, így azok nem valósulnak meg. 

Ilyenek például: társadalmi részvétel erősítése, önkényes lakásfoglalók helyzetének 

rendezése, szolgáltatások számának növekedése (kulturális, közösségi, kiskereskedelmi), 

középiskola bevonása a rehabilitáció folyamatába, családok bevonása a speciális 

programokba (mentorprogram), bérlakás program. Az antiszegregációs tervben jelzett helyi 

társadalmi problémák súlyához képest a megvalósuló projekt nagyon szerény mértékben 

járulhat csak hozzá a tervben kifejtett és fentebb idézett célok megvalósításához. A teljes 

projektdokumentációt nem ismerjük, azonban az önkormányzat projektről szóló közleménye 

alapján ezt az állítást nem tekinthetjük alaptalannak. A mentorprogram említésének hiánya 

élesen rámutat erre. Ezt a projektelemet a terv a beavatkozások célterületeként meghatározott, 

és a hivatkozott projektben szereplő Acélgyár- Városközpont vonatkozásában a szociális 

város-rehabilitáció egyik leghangsúlyosabb tevékenységeként határozta meg (Salgótarján IVS 

2012). Szintén hiányzik a foglalkoztatási program említése, amit a tervezők a másik 

legfontosabb beavatkozásként határoztak meg az akcióterület vonatkozásában. Az 

antiszegregációs terv készítői ezt a két beavatkozást tekintették a legfontosabbnak.  

 

 

4.1.5. A salgótarjáni fejlesztési dokumentumok áttekintése a dolgozat szempontjából 

releváns szempontok szerint: 

 

Vegyük most sorra azokat a szempontokat, amelyek a fejlesztés eredményességét 

leginkább garantáló belső tényezőkre vonatkoznak. Mennyire sikerült a fejlesztési 

dokumentumokban azok rendszerszintű számbevétele?  

 

1. az azokban vázolt fejlesztési elképzelések vajon megtalálják-e a már meglévő 

„erényeket”, amelyekre építve a társadalmi gazdasági fejlődést katalizálni lehet?  

 

A kistérségi területfejlesztési koncepcióban SWOT elemzésekben az erősségek és 

lehetőségek számbavétele megtörténik. Amint azonban már azt említettem, az elemzések 
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alapján kialakított két fejlődési szcenárió a koncepció mellékletében kapott csak helyet, arra a 

fődokumentum semmilyen módon nem hivatkozik. Az integrált városfejlesztési stratégia 

helyzetelemzése leginkább a turizmus területén talál kiaknázatlan lehetőségeket, az ipari 

szerkezet-átalakítás és a kutatásfejlesztés területén leginkább csak a leépülés következményeit 

regisztrálja. Az ebben található helyzetértékelés adatokon és azok elemzésén alapul 

elsődlegesen. Nem számol olyan „puha” humán tényezőkkel, amelyekre a fejlesztési folyamat 

alapozható lenne. A kistérségi területfejlesztési koncepció SWOT elemzésében ugyanakkor 

felbukkan az erősségek között „Salgótarján ipari szerkezetátalakítási törekvése” (Salgótarján 

KTK 2009). Ennek azonban sem előzménye, sem pedig következménye nem található meg a 

fődokumentumban.  

 

2. Mennyire sikerült a dokumentumok megfogalmazóinak a dolgokat a „cselekvők” 

szemén keresztül nézni, azaz a már sikeres helyi kezdeményezések tapasztalatait 

feldolgozták-e? 

 

A sikeres helyi kezdeményezések közül a salgótarjáni Ipari Park létrehozása kerül csak 

megemlítésre. Nem esik szó egyáltalán a korábbi nagy cégek átalakításának tapasztalatairól, 

amelyek közül a legérdekesebbek a sikeresen átalakult és eredményesen továbbműködő cégek 

tapasztalatai lennének. A humán erőforrás-fejlesztések szükségességét mindegyik 

tervdokumentum fontosnak tartja, az integrált városfejlesztési stratégia pedig, ahogyan 

említettem is, a legfontosabb beavatkozások közé sorol ezek közül kettőt is (mentorprogram 

és foglalkoztatási program). Hiányzik azonban a sikeres, ilyen típusú korábbi 

kezdeményezések számbavétele, az antiszegregációs terv – bár igen részletes adatelemzést 

tartalmaz –, nem tér ki erre a témakörre. A másik két tervdokumentumban sem találunk erre 

vonatkozó elemzést. A kistérségi területfejlesztési koncepció a szociális gazdaság-fejlesztési 

cél meghatározása ellenére sem foglalkozik a térség ilyen tapasztalataival. Fennáll 

természetesen az a lehetőség, hogy nincsenek ilyenek, azonban ez a megállapítás sem szerepel 

a dokumentumokban.  

 

3. Mennyire sikerült a helyi humán erőforrásokra koncentráltan megfogalmazni a 

fejlesztési elképzeléseket, hogy azok az emberekben idézzenek elő változást (képesek 

legyenek az önállóságra)? 
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A „képessé tevés” stratégiai célját az antiszegregációs terv megfogalmazza: „Szükséges 

segíteni a helyi önszerveződéseket. A civil szféra kiépülése lehet a város megtartóerejének 

egyik záloga, hiszen ezeknél a szervezeteknél koncentráltan jelennek meg az aktivizálható, 

motivált lakosok.” (Salgótarján IVS 2012) 

Ez azonban nem társul további, ezt erősítő beavatkozások meghatározásával egyik 

dokumentum esetében sem. Az integrált városfejlesztési stratégia alapján egyedüli fejlesztési 

elemként egy közösségi ház kialakítása került bele Salgótarján szociális város-rehabilitációs 

célú projektjébe. Nem találunk ugyanakkor a statisztikai jellegű adatok feldolgozásán túl 

olyan elemzést a dokumentumokban, amelyek a helyben rendelkezésre álló humán 

erőforrásokat az aktivitás és a részvétel szempontjából megvizsgálná. A közösségfejlesztés 

csak mint a nagyon rossz humán erőforrás jellemzőket mutató városrészek esetében jön 

szóba, azonban jellegzetesen „külső”, nem az érintett közösségből, hanem azon kívülről 

érkező „fejlesztők” által, mintegy „top-down” fejlesztési logika mentén. Erre is inkább csak 

következtetni lehet a fejlesztési dokumentumok általános szemléletéből, mert a beavatkozás 

szükségessége nagyon általánosan van megfogalmazva.  

 

4. Mennyire koncentrálnak a fejlesztési dokumentumban megfogalmazottak a társadalmi 

tanulás elindítására? Ezt hogyan kívánják előmozdítani és intézményesíteni? Mennyire 

ismerik az adott helyi térségi társadalmi – gazdasági intézményrendszert, ismerik-e 

annak kulcsfontosságú ágenseit (személyek, vagy intézmények) és tevékenységüket?  

 

A fentiekből következően is megállapítható, a dokumentumok a társadalmi tanulással 

egyáltalán nem foglalkoznak. Nincs utalás arra, hogy a közösség, a rossz helyzetben lévő 

közösségek hogyan lesznek képesek jelenlegi helyzetüket meghaladni vagy azon segíteni. A 

közösségek segítése kizárólag külső, felülről vezérelt módon jön szóba. A vállalkozások mint 

célközönség igényeit a dokumentumok helyzetelemző részei nem mérik fel. Nincs információ 

a gazdaság térségi, helyi folyamatairól, nem tudunk meg semmit a beszállítói hálózatokról, 

sem pedig a multinacionális cégek térségben működő egységeinek a cégcsoporton belüli 

szerepéről. Az önkormányzat befektetés-ösztönző tevékenységéről nincs elemzés. Nem 

foglalkoznak a dokumentumok azzal, hogy az önkormányzat hogyan tudna hatékonyabban 

közreműködni a helyi-térségi gazdaság fejlesztésében. A több dokumentumban felbukkanó 

járműipari fejlesztési központ lehetséges funkciói és feladatai nem kellően tisztázottak, az 

leginkább az általánosságok szintjén marad. Nem derül ki egyik dokumentumból sem, hogy 
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milyen belső erőforrásokra, folyamatokra építve lehet a térségre és a városra jellemző negatív 

trendeket megfordítani. Nem kapunk információt a helyi és térségi gazdasági szereplők 

kezdeményezéseiről, kapcsolatrendszeréről, de alapvető módon hiányoznak a konkrét 

igényekről szóló információk is. Azt megtudjuk ugyan, hogy a helyi és térségi szakképzés 

nem reagál adekvát módon a térségi gazdaság szereplőinek igényeire, de ennek részletei 

(milyen képzési kínálat van és ehhez képest milyen munkaerő-piaci igények merülnek fel) 

nem találunk információkat. A helyi gazdaság fejlesztésének intézményesítésére tett 

javaslatok (városfejlesztési társaság, innovációs központ) egyfelől a városfejlesztési 

kézikönyv általános ajánlásait követi, másfelől pedig nem kellően meghatározott általános 

javaslat. Adósok maradnak a dokumentumok egy fejlesztési folyamat meghatározásával, ami 

a gazdaságfejlesztés helyi dinamikáját meghatározni volna képes.  

 

5. Milyen mértékben alapozzák ezekre az ismeretre a fejlesztési beavatkozásokat? Milyen 

mértékben alkalmasak azok az adott intézményi berendezkedés alapvető 

megváltoztatását eredményező (valós átalakítási potenciállal rendelkező) 

tevékenységet eredményezni?  

 

A fentiekből adódóan a válasz egyértelmű: a fejlesztési dokumentumokban meghatározott 

fejlesztési beavatkozások a kellő megalapozottság hiányában általánosságok, trivialitások 

szintjén maradnak. A térségre jellemző negatív folyamatok megfordítására ebből következően 

kizárólag abban az esetben lehetnek alkalmasak a programdokumentumokban felvázolt 

beavatkozások, ha valamilyen véletlen folytán „beletalálnak” a változások kritikus pontjába. 

Mindez azonban csak utólag derülhet ki, mivel a tervdokumentumok nem azonosítják a valós 

átalakítási potenciállal rendelkező folyamatokat, intézményeket vagy éppenséggel 

szereplőket. Nincs válasz arra a kérdésre, hogy ki vagy mi fogja véghezvinni a változásokat. 

A beavatkozások meghatározásánál jellemző egyfajta „személytelenség” szinte mindhárom 

tervdokumentumra. A legjellemzőbb logikai lánc a következő: valamilyen külső forrás 

segítségével megépül vagy létrejön egy meg nem határozott beruházó által kivitelezett épület, 

terület vagy szolgáltató központ. Ez közelebbről nem meghatározott, indirekt módon járul 

hozzá a város fejlődéséhez. A térség fejlesztésében kulcsszerepet játszani képes, a térségre 

specifikusan jellemező tényezők homályban maradnak.  
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4.2. Győr fejlesztési dokumentumainak elemzése 

 

Győr alapvetően két fejlesztési dokumentummal rendelkezik: az időben hamarabb, 

2008-ban elkészült integrált városfejlesztési stratégiával (Győr IVS 2008), és a később, 2010-

ben elkészített 2011–2014-re vonatkozó gazdasági programmal (Győr GP 2011). A később 

készült gazdasági program alapvetően az integrált városfejlesztési stratégiára épít, azzal 

összhangban állapítja meg az önkormányzatnak a politikai ciklusra szóló gazdasági céljait a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. A két dokumentum egymásra épülése tervezés-

módszertani szempontból megítélve nagyon indokolt és pozitív eljárás, ami a gyakorlatban is 

érvényesíti az „egy terület egy stratégia” elvet. Ez az elv egyébként a következő 2014–2020-

as uniós tervezési ciklusban kulcsszerepet játszik majd a komplex területi programok 

kialakításában is. Salgótarjánnal összehasonlítva Győrben tehát egy „mesterterv” képezi az 

alapját a városi fejlesztéseknek, amelyre épülve, abból kiindulva fogalmazódnak meg a 

beavatkozások és a beruházások. Ezen kívül a tervek elkészítésekor helyben tematikus 

tervezési munkacsoportok keretében dolgozták fel az egyes szakpolitikai részterületeket, 

amelybe bevonták a legfontosabb érdekelteket, így a győri tervezés lényegében megfelel a 

partnerségi kritériumnak és részvételi tervezésnek is tekinthető a módszere.  

 

 

4.2.1. Győr Megyei Jogú Város középtávú Integrált Városfejlesztési Stratégiája 

 

Az integrált stratégia tartalomjegyzéke alapján megállapítható, hogy egy alapos 

helyzetelemzés – helyzetértékelés készült, amely számba veszi a gazdasági, társadalmi, 

infrastrukturális és környezeti tényezőket. A mintegy 170 oldalt kitevő elemzés igen alapos. 

Nagyon fontos, hogy kitér a vállalkozások helyzetére is, és a kutatás - fejlesztést is külön 

elemzés tárgyalja. Ugyanakkor itt is fontos megjegyezni azt, hogy a dokumentum elsődleges 

célja, hogy komplex módon megalapozza a város-rehabilitációs fejlesztéseket. A dokumentum 

célrendszere ugyanakkor általában a győri fejlesztéseket megalapozó igényességgel készült. A 

célhierarchia példaszerű, a városi részterületekre vonatkozó célokat a város általános 

célrendszeréből vezeti le, az egyes prioritásokhoz megfelelő hatásindikátorokat rendel.  

Az integrált városfejlesztési stratégia tartalomjegyzéke jól tükrözi a dokumentum 

logikus felépítését. Külön figyelmet érdemel a 2.1.1 fejezet, amely a működő vállalkozások 
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helyzetéről szól. Ez a fejezet meglehetősen rövid ahhoz képest, hogy Győr szempontjából a 

vállalkozások kitüntetett szereppel bírnak. Ez az elemző rész mindössze három oldalt tesz ki, 

ami meglehetősen kevésnek tűnik. Nem találkozunk a gazdaságban lejátszódó hosszabb és 

rövidebb távú folyamatok elemzésével sem, az elemzés mindössze regisztrálja azt a tényt, 

hogy „a rendszerváltással járó nehézségeket is könnyedén megoldotta a város, kedvező 

földrajzi fekvésének, a szakképzett munkaerő meglétének és természetesen a város tudatos 

gazdaságszervező politikájának köszönhetően” (Győr IVS 2008). Mindössze két vállalkozást 

említ meg ez az elemzés: az AUDI és a CHIO-WOLF kerül szóba csupán. A 2.1.4. fejezet is 

igen röviden tárgyalja az innováció témakörét. A város innovációs helyzetére vonatkozó adat, 

miszerint innovációs potenciál tekintetében a város a megyei jogú városok között a negyedik 

helyen áll, nem kellően értékelt, hiszen az előtte álló Szeged, Debrecen és Pécs mindegyike 

teljes tudományegyetemmel rendelkezik és MTA kutatóintézetekkel. Ebben a mezőnyben a 

negyedik hely igencsak jónak számít. Nagy kár, hogy a városban zajló vagy lezajlott K+F 

projektekről nem találunk elemzést. A város közszolgáltatásainak elemzése keretében 

fellelhetők a helyi oktatásról szóló részek. Ebben a szakképzés témakörét meglehetősen 

röviden intézik el a dokumentum szerzői, holott egy település hosszabb távú 

versenyképességét alapvetően meghatározó tényezőről van szó. A felsőoktatás, és benne 

Széchenyi Egyetem is igen kevés figyelmet kap, láthatóan nem került sor az egyetem 

hosszabb távú fejlesztési terveinek megismerésére és feldolgozására az integrált 

városfejlesztési stratégia készítése során. Természetesen az igazsághoz az is hozzátartozik, 

hogy itt is, akárcsak Salgótarján esetében, egy város-rehabilitációs célú beruházásokat 

komplex módon megalapozó dokumentumról beszélünk. Ez azzal a következménnyel jár 

ebben az esetben is, hogy a helyzetelemzés ugyan minden előírt területre kiterjed, de 

szükségképpen a tervezett beruházásokat leginkább megalapozó tényezőkre koncentrál, azaz a 

fejleszteni kívánt kiválasztott városi akcióterületek, és az azokon tervezett beavatkozások 

minél teljesebb körű megalapozását szolgálja. Ebből következően nagyon igényes és alapos 

közlekedési elemzést tartalmaz a stratégia, ami ugyancsak elmondható az akcióterületi 

elemzésekről. A dokumentum stratégiai fejezetében található, a város egészére vonatkozó 

célrendszer bevallottan nem a helyzetelemző részre támaszkodik, hanem korábbi 

műhelymunkákra és a korábban készült településfejlesztési koncepcióra. Ez a célrendszer 

ráadásul még a 2006-ban elfogadott önkormányzati gazdasági programra és a győri kistérség 

területfejlesztési koncepciójára is hivatkozik. Ebből következően ez a célrendszer nem a 

dokumentum helyzetelemző részéből következik. Azzal a furcsa helyzettel szembesülhetünk, 
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hogy az elemző részek lényegében az integrált városfejlesztési koncepció „kötelezően” előírt 

részei, ami egy átfogó városi közpolitikai területekről szóló elemzés. A dokumentum 

ilyenformán kevéssé koherens, a „kakukktojás” lényegében a 176. oldalán szereplő stratégiai 

célrendszer. A város jövőképe kapcsán a dokumentum hivatkozik a győri kistérség 

területfejlesztési koncepciójára. Ez a dokumentum 2005-ben a Magyar Tudományos 

Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-Dunántúli Tudományos Intézete (MTA 

RKK NYUTI) gondozásában készült. Ezen kívül az „Autopolis Nyugat-Magyarországi 

Fejlesztési Pólus Stratégiája” kerül szóba, mely dokumentum 2006-ban készült. Látható, hogy 

a 2007–2013 közötti uniós fejlesztési programciklusra Győr és térsége megfelelően felkészült, 

lényegében teljes tervellátottsággal bírt már 2006-ban. Ugyanakkor a jelenlegi hatályos 

tervdokumentumok, az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és a jelenlegi gazdasági 

program lényegében ennek a korábbi tervkészítési periódusnak a termékei: annyiban 

mindenképpen, hogy azokra épülnek, az akkor, 2005–2006-ban meghatározott jövőképet és 

stratégiai célokat nem, vagy csak kevéssé vizsgálják felül. Ez pozitív abból a szempontból, 

hogy a tervezés tágabb keretei állandóak Győrben, azonban a jelenlegi IVS általános 

helyzetfeltáró része és az IVS-ben szereplő stratégia célrendszer között lényegében nincs 

kapcsolat, és ismerni szükséges a korábban elkészült tervdokumentumokat ahhoz, hogy a 

célrendszer megalapozottságát meg lehessen ítélni. Az IVS tehát ebből a szempontból 

némileg inkoherens tervdokumentum, mivel annak helyzetfeltáró része csak az IVS 

útmutatóban megkövetelt tartalmi elemekre tér ki, míg a stratégiai célrendszert nem ez 

alapján, hanem a város és a kistérség korábban elfogadott terveiben foglaltak szerint 

tartalmazza. A stratégia célrendszer visszautal a város által 2004-ben elfogadott 

településfejlesztési koncepcióra, az abban foglalt célokat és prioritásokat lényegében 

megismétli, ugyanakkor a helyzetfeltáró rész nem tér ki erre a korábbi tervdokumentumra. Ez 

a jelen dolgozat szempontjából azért hátrányos körülmény, mert a korábbi, egyébként kellően 

és magas színvonalon elkészült helyzetelemzés és helyzetértékelés nem került 

felülvizsgálatra, és e miatt az azokban a helyi és térségi gazdaság folyamataira vonatkozó 

információk – a hosszú távú trendekre utalóak kivételével – nem tükrözik a mai állapotokat. 

Nem látszik például egyik jelenlegi tervdokumentumból sem, hogy a 2008-ban kezdődött 

válság milyen hatással volt a győri térség gazdaságára. Összességében meg kell állapítanunk, 

hogy az IVS helyzetfeltáró része lényegében kevéssé tartalmaz a dolgozat szempontjából 

releváns információkat. Ebből következően érdemesebb a korábban elkészült 

tervdokumentumokat megvizsgálni.  
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4.2.2. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója 2005  

 

Ez a tervdokumentum a maga két kötetével (helyzetelemzés és koncepció) a térség és 

a város alapvető fontosságú fejlesztési tervének tekinthető. Egészen egyszerűen nem találunk 

ennél megalapozottabb és alaposabb fejlesztési tervet. Az első kötetben található 

helyzetelemzés rendkívül alapos, minden olyan területre kiterjed, ami a térség fejlődése, 

fejlesztése szempontjából fontos: 

A tartalomjegyzékből is világos, hogy tervezés-módszertani szempontból rendkívül 

alapos tervelőkészítő dokumentummal van dolgunk. A 9. fejezetben a térség és a térségre 

vonatkozó összes fejlesztési elképzelés, koncepció és program számbavétele és elemzése 

megtörténik. Ilyen alapos leltárt a térség más dokumentumában nem találunk. A fejlesztési 

elképzeléseket és irányokat előre jelző módon három fő terület elemzése történik 

hangsúlyosan: a gazdaságot, a turizmust és a közlekedést lényegesen nagyobb terjedelemben 

elemzi a dokumentum. A fő hangsúly a terjedelem alapján a turizmuson van, s az erre 

vonatkozó elemzés mintegy 51 oldalt tesz ki. Második helyen a közlekedési helyzetelemzés 

áll a maga 39 oldalnyi terjedelmével, míg a gazdaság helyzetét a dokumentum 25 oldalban 

tárgyalja. Meg kell jegyezzem azt a – dolgozat szempontjából lényeges – körülményt, hogy a 

városra és térségére vonatkozó tervdokumentumok közül ez a helyzetelemzés tér ki a 

legrészletesebben és a legnagyobb terjedelemben is a gazdaságra. A 6. fejezetben található 

elemzés a térségi gazdaság minden fontos elemére kitekint. Külön szükséges megemlíteni, 

hogy a munkaerőpiac elemzése egyedül itt kap megfelelő terjedelmű és mélységű elemzést. A 

területfejlesztési koncepció és a helyzetelemzés terjedelme lényegében arra mutat rá, hogy a 

kellő megalapozás, a társadalmi-gazdasági elemzés egy jó színvonalú tervdokumentum 

esetében mindig jóval nagyobb terjedelmű, mint maga a koncepció. Ebben az esetben az 

elemzés mintegy 192 oldalt tesz ki, míg a koncepció terjedelme ehhez képest mindössze 51 

oldal.  

A dolgozat szempontjából mindenképpen a gazdaságfejlesztés a kiemelten fontos 

terület az egyéb, leginkább közszolgáltatásokra és az infrastruktúrára vonatkozó részekhez 

képest. A gazdaság térségi helyzetét a koncepcióban található SWOT elemzés a 

következőképpen foglalja össze (Győr KTFK 2005):  
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Erősségek:  

Gazdasági szuburbanizáció megindulása 

Alacsony munkanélküliség 

Magyarország legnagyobb vidéki ingázó vonzáskörzete 

Hagyományos munkakultúra 

Különböző ágazati klaszterek megjelenése 

Fejlett ipar területek 

A vidéki térségben is jelentős az ipari tevékenység 

Jó adottságú mezőgazdasági területek (kertészet, borászat) 

Fejlett szolgáltató szektor 

K+F megjelenése a térségben 

Megjelentek alternatív mezőgazdasági kultúrák 

Kitűnő logisztikai, földrajzi helyzet 

Energetikai szektor számára kitűnő telepítési tényezők 

Gyengeségek:  

Textilipari szektor válsága 

Élelmiszeripar válsága 

A munkaerő képzettségi struktúrája nem felel meg a gazdaság követelményeinek 

Lehetőségek: 

Energetikai szektor jelentőségének növekedése 

Növekvő energia igény és alternatív energiák fokozott használata 

Határ menti helyzet, munkaerő tartalékok a határ szlovákiai oldalán 

Veszélyek: 

A tényezőorientált ipar mobilitása 

Makrogazdasági dekonjunktúra 

A közeli centrumok erős versenyhelyzetet teremtenek (Pozsony, Nagyszombat, 

Komárom, Tatabánya) 

 

A fenti elemzés és a többi elemzést követően a koncepcióban meghatározott jövőkép 

kellően rövid, és a helyzetelemzés és helyzetértékelés megállapításaiból logikusan következik, 

tervezés-módszertani szempontból kellően megalapozott és alapos. A koncepcióban szereplő 

prioritások és intézkedések szintén megfelelő megalapozottsággal bírnak, és kellő mértékben 
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támaszkodnak elsősorban az érintett önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire. A 

dokumentumban meghatározott négy prioritás a következő: 

1. Prioritás: A térségi kohéziót szolgáló infrastruktúra megteremtése, fejlesztése (4 

intézkedés: közlekedésfejlesztés; közösen használt intézmények fejlesztése; 

agglomerációs területrendezés; kistérségi szervezetfejlesztés). 

2. Prioritás: A térség turisztikai szerepkörének erősítése (négy intézkedés: turisztikai 

infrastruktúra és vonzerőfejlesztés; térségi marketing megteremtése; turisztikai 

programszervezés összehangolása; több térségre kiterjedő magyar - szlovák turisztikai 

program készítése). 

3. Prioritás: Új gazdasági ágazatok és terek intézményi és humán hátterének fejlesztése 

(öt intézkedés: munkaügyi fejlesztés - munkaügyi stratégia szlovákiai partnerek 

bevonásával; a felsőoktatás és kutatás gazdasági kapcsolatainak javítása; a térség 

logisztikai szerepkörének erősítése; az energetikai szektor szerepének fejlesztése; a 

határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése). 

4. Prioritás: A társadalmi jólét és a környezet harmonikus fejlesztése (hat intézkedés: 

az egészségügyi ellátás fejlesztése, különösen a várostól távolabb eső településeken; a 

leszakadó helyzetben lévők társadalmi integrációjának segítése; a Duna ágak 

rehabilitációja, a Rába és Marcal program végrehajtása; a nemzeti park vagy natúrpark 

létrehozásához kapcsolódó területhasználat elősegítése a Szigetközben; a falusi 

településkép védelme; Győr városképének javítása). 

 

A kistérség jövőképe és a helyzetfeltáró értékelő vizsgálat között a kapcsolat erős, 

logikusan épül egyik a másikra. Egy koherens tervdokumentummal van tehát dolgunk. 

Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt a tényt is, hogy a tervdokumentum „gazdája” a 

kistérség, amely az akkor hatályos törvényi szabályozás értelmében az önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulását jelentette. A többcélú társulás döntéshozó szervezete a kistérség 

polgármestereiből állt, ebből következően erőteljesen az önkormányzatok érdekei jelentek itt 

meg, míg a gazdasági érdekképviseletek és a civil szervezeteket képviselő civil fórum csak 

tanácskozási joggal vehetett részt a kistérségi tanács ülésein, azok közül is csak azon 

napirendi pontok esetén élt tanácskozási joga, ahol területfejlesztési tárgyú előterjesztéseket 

tárgyaltak. Erről a szabályokat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 
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2004. évi CVII. törvény
109

 és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény tartalmazták a koncepció készítésének idején 2005-ben. Ez utóbbi jogszabály 

ma már hatályon kívül helyezett rendelkezései a területfejlesztési tárgyú napirendek esetében 

igyekezett a partnerséget érvényesíteni, hogy a kormányzati szektor mellett – ami az 

angolszász terminológia szerint magában foglalja az önkormányzatokat is – a civil és a 

gazdasági szektor képviselőiek jelenlétének biztosításával. Mindezzel együtt is a többcélú 

társulás és benne a területfejlesztés témaköre egyértelműen önkormányzati fókuszú terület 

volt ebben az időben (2005), országosan és a győri kistérségben is. A fejlesztési koncepció 

ebből következően elsődlegesen olyan témaköröket emel ki, amelyek önkormányzati 

hatáskörben voltak. A tervezett intézkedések majd’ teljes köre önkormányzati projektként 

értelmezhető, vagy olyanként, amelyek tekintetében az önkormányzat kulcsszerepet játszhat.  

Jó példája ennek a turisztikai prioritás egyik intézkedése és az azon belül tervezett 

projektek: 

„2. Prioritás: A térség turisztikai szerepkörének erősítése… 

2.2 Intézkedés: Térségi marketing megteremtése 

Az információ szolgáltatás megvalósítása Győrön kívül 

▫ A kiépülő közösségi Internet hozzáférési helyek bevonása a turisztikai információ 

szolgáltatásba. 

Egységes turisztikai termékek megalkotása a térségen belül, illetve a szomszédos 

térségekkel együtt 

▫ A térségen belüli termékek eladásának, illetve a vendéglátásban történő 

felhasználásának népszerűsítése (halak, kecske-tejtermékek, lekvár, méz, szörp, bor 

stb.). 

A térségen belüli marketing erősítése (pl. térségi újság megteremtése)” (Győr KTFK 

2005, 32) 

 

A térségi marketing esetében elvileg turisztikai vállalkozások is megvalósíthatják azt 

egyfajta kiszerződési megoldással, de ugyanígy találkozunk sokszor azzal is, hogy lényegében 

önkormányzati szervezetek felelősek ezekért a feladatokért. Ez utóbbi modell működik 

                                                 
109  2004. évi CVII. törvény 5. § (1) A többcélú kistérségi társulás döntést hozó szerve a társulási tanács. A 

társulási tanács gyakorolja a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározott feladat- és 

hatásköröket. (2) A társulási tanácsot a társulás tagjainak polgármesterei alkotják. A polgármester 

helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik. A társulási tanács alakuló ülését a többcélú 

kistérségi társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A társulási tanács 

alakuló ülésén mondja ki a többcélú kistérségi társulás megalakulását. 
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jelenleg Győrben is, ahol a városházán találunk egy marketing, kommunikációs és turizmus 

osztályt
110

.  

A térség települési polgármestereinek jelzése alapján a koncepció összesíti a különböző 

fejlesztési igényeket. Ezek megoszlása a következő százalékos arányokat (az összes igény 

100%) mutatja (30. számú ábra):  

 

 

 számú ábra: fejlesztési igények a győri kistérségben (%) 

 

Forrás: Győr Kistérség területfejlesztési koncepciója alapján saját szerkesztés 

 

                                                 
110  http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/marketing_turizmus_es_kommunikacios_osztaly.html  

http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/marketing_turizmus_es_kommunikacios_osztaly.html
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 A fenti összegzés is jól tükrözi a koncepció alapvetően önkormányzati irányultságát, a 

gazdaság fejlesztése a polgármesterek projektelképzeléseinek csak mintegy 10%-át teszik ki. 

Ez nyilván annak is köszönhető, hogy a térség gazdasága „problémamentes”, azaz jó fejlődési 

kilátásokkal rendelkezett a koncepció készítésének időpontjában, és ebből következően a 

polgármesterek nem tekintették hangsúlyosan fejlesztendő területnek.  

 

 

4.2.3. A győri fejlesztési dokumentumok áttekintése a dolgozat szempontjából releváns 

szempontok szerint: 

 

1. az azokban vázolt fejlesztési elképzelések vajon megtalálják-e a már meglévő 

„erényeket”, amelyekre építve a társadalmi gazdasági fejlődést katalizálni lehet?  

 

 Győr esetében a fenti „erények” számbavétele megtörténik, elsődlegesen a kistérségi 

területfejlesztési koncepció helyzetelemző részében. Itt a térség iparát bemutató 6.2.1. 

fejezetben két kulcstényezőt említenek a szerzők: ezek a „megmaradt a változatos 

termékszerkezet” és „az innovatív, ipartámogató hagyományok” (Győr KTFK 2005, II. 90), 

amelyek miatt „a térség kevésbé szenvedte meg a nyolcvanas évek végének s a rendszerváltás 

időszakának gazdasági visszaesését. A rendszerváltás után a város adottságai révén a külföldi, 

nagyrészt osztrák és német tőke számára vonzó befektetési célterület lett, részben a 

privatizáció során, részben a zöldmezős beruházások révén” (Győr KTFK 2005, II. 90). 

Végül, de nem utolsósorban „a városvezetés követte elődei ipartámogató politikáját”. Tehát a 

kistérségi területfejlesztési koncepció szerzői szerint a történelmileg kialakult helyi gazdasági 

adottságok és azokra alapozva a gazdasági fejlődést a korábban kialakult gyakorlat szerint 

támogató helyi közpolitika együttesen hozták létre, a Győrre és térségére jellemző gazdasági 

siker alapjait.  

 Győr város integrált városfejlesztési stratégiája, amint azt már említettem, a korábban 

készült településfejlesztési koncepcióban és a kistérségi területfejlesztési koncepcióban 

foglaltakat felhasználja, az abban megfogalmazottakra épít, és a saját helyzetértékelésében 

foglaltakhoz képest, abból nem teljes körűen levezethető, de nagyon átfogó célrendszert 

fogalmaz meg (31. számú ábra): 
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 számú ábra: Győr stratégiai célrendszere 

 

Forrás: Győr Megyei Jogú Város középtávú integrált városfejlesztési stratégiája 2008, pp 172. 

 

 A fenti ábrában foglaltak lényegében a 2004-ben meghatározott stratégiai célrendszer 

megismétlése, mely eredeti célrendszert az IVS tartalmazza is. A stratégia leszögezi, hogy a 

2004-ben meghatározott céloknak és fejlesztési prioritásoknak legfeljebb csak kisebb 

pontosítására van szükség, mivel azok széleskörű megalapozottsággal bírtak és bírnak. Az 

IVS prioritásainak indoklásaiban lényegében önálló, a megelőző helyzetelemző részektől 

független helyzetértékeléseket találunk, így a dolgozat szempontjából legfontosabb, a helyi 

gazdaságfejlesztésre fókuszáló rész esetében is. A II. „Működő és fejlődő gazdaság” prioritás 

indoklása szerint:  

 

„Győr város az egyik legstabilabban működő gazdasággal rendelkezik a jelenlegi 

magyarországi megyei jogú városok közül. A klasszikus iparágak válságát nagyobb 

megrázkódás nélkül vészelte át. Azonban a város életét jelentős mértékben 

meghatározó összeszerelő-feldolgozóiparra hosszú távon nem alapozható a város 

gazdasága. Egyrészt az iparág túlságosan érzékeny a világgazdaságban bekövetkező 
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változásokra, és emiatt sérülékeny. Másrészt a letelepedést elősegítő kemény telepítő 

tényezőkkel már más városok is rendelkeznek.  

Ennek ellensúlyozása miatt a feldolgozóipar mellett támogatni kell más, magasabb 

hozzáadott értéket képviselő tevékenységi formák fejlődését és megtelepedést. Ennek 

a folyamatnak már vannak biztató jelei egyes vállalatoknál, de általánossá kell tenni az 

ilyen cégek letelepedését. Ezt olyan vállalkozásbarát környezettel lehet elérni, amely a 

várost vonzóvá teszi a letelepedni kívánók részére. Ennek feltétele a K+F intézmények 

letelepítése, az üzleti infrastruktúrát jelentő szolgáltatások megjelenésének ösztönzése. 

Fontos, hogy a város biztosítani tudjon megfelelő telephelyeket a letelepedni kívánó 

vállalkozásoknak. Szintén támogatni kell a szolgáltatások nagyobb volumenű 

elterjedését.” (Győr IVS 2008)  

 

 Azzal szembesülünk tehát, hogy az egyes prioritásokat nem a megelőző 

helyzetelemzés, hanem az egyes prioritások indokoltságát összefoglaló, helyzetelemzést is 

tartalmazó szövegek támasztják alá, oly módon, hogy az azokban foglaltak lényegében nem 

levezethetőek a korábbiakból. További érdekesség, hogy ezeknél a részeknél nem találunk 

már visszautalást a 2004-ben elfogadott településfejlesztési koncepcióra, így nem lehet 

eldönteni, hogy a prioritást indoklása mennyiben tekinthető a korábbiak felülvizsgálatának. 

Összegezve: a két elemzett tervdokumentum egyaránt tartalmaz meglévő, olyan releváns 

adottságokra vonatkozó megállapításokat, amely adottságok a gazdasági fejlesztésének alapját 

képezték, képezhetik Győrben és térségében. A kistérségi területfejlesztési koncepció 

helyzetelemzése jobban összefoglalja ezeket, míg az IVS általában helyesen jelöli meg a 

gazdaságfejlesztés prioritásait, lényegében a 2004-ben elfogadott településfejlesztési 

koncepcióval összhangban.  

 

 

2. Mennyire sikerült a dokumentumok megfogalmazóinak a dolgokat a „cselekvők” 

szemén keresztül nézni, azaz a már sikeres helyi kezdeményezések tapasztalatait 

feldolgozták-e? 

 

 Ez a szempont leginkább a kistérségi területfejlesztési koncepció helyzetelemző-

értékelő részében érhető tetten, itt a térségi gazdaság szereplőinek és a köztük lévő 

kapcsolatok alapos számbavételét találjuk meg. Kevés és inkább csak általános információkat 
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kaphatunk arról, hogy mi motiválta, mozgatta a térségben már szépen felszaporodott cégek 

megtelepedését, fejlesztéseit. A már hivatkozott „változatos termékszerkezet” és az „innovatív 

ipartámogató hagyományok” említése nem kap komolyabb kifejtést, azaz a „cselekvők” 

szempontjai, a „sikeres helyi kezdeményezések” kulcstényezői lényegében kimaradnak ebből 

és a másik tervdokumentumból is. Ez azért sajnálatos, mert különösen az „innovatív 

ipartámogató hagyományok” módszeres számbavétele híján nem derül ki az, hogy miben is 

állnak a győri siker legfontosabb tényezői, és azok milyen összefüggésben állnak egymással. 

Természetesen, általában véve „tudhatóak” közismert adottságok, de ezek önmagukban nem 

biztos, hogy magyarázó erővel bírnak, hiszen találhatunk kevésbé sikeres, de Győrhöz 

hasonló adottságú térségeket a világban és Európában is
111

. A dolgozat elméleti fejezetében 

Dani Rodrik és Ricardo Hausmann a gazdasági felzárkózási modellekről vallott elgondolásait 

összegző részben az „önfelfedezés” tézisének ismertetésekor leírtam már azt, hogy a 

komparatív előnyök elemzése nem ad választ egy térség lehetséges jövőbeli sikerességére, a 

tényezőknek csak utólagos elemzése során derül ki, hogy egy adott térség miért lett sikeres. 

Ugyanezt elmondhatom a „városvezetés ipartámogató politikájáról” is. Ez a tényező, amit 

például az OECD helyi gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési programja
112

 (Local 

Employment and Economic Development – LEED), kulcsfontosságúnak tekinti, mint a helyi 

gazdasági fejlődést támogató közpolitikát. A két tervdokumentum egyikéből sem derül az ki, 

hogy miben is állt a győri gazdasági fejlődést támogató helyi közpolitika, nem tudunk meg 

semmit a megtett intézkedésekről, a sikeres vagy éppen a sikertelen kezdeményezésekről, s 

nincs összegzés arról, hogy milyen közpolitikai eszközrendszer áll a város vezetésének a 

rendelkezésre. Ez azért is érdekes kérdés, mert az önkormányzatok hatáskörei jelentős 

mértékben átalakultak a közelmúltban. Nagyon fontos lenne azt látni például a most 

folyamatban lévő integrált településfejlesztési koncepció felülvizsgálata
113

 során, hogy milyen 

eszközök álltak a város rendelkezésére korábban, azok közül melyek elérhetőek továbbra is, 

illetve hogy melyek kerülnek át más, döntően központi kormányzati hatáskörbe. A meglévő 

adottságokból a helyi gyakorlat alakította ki a gazdasági siker alapjait. Azonban ezekről a 

„megcselekedett” dolgokról, azaz arról, hogy a kétségkívül meglévő helyi adottságokból 

végül is miképpen „történt meg” a gazdasági siker, nem sokat tudunk meg. Összegezve: két 

kulcsfontosságú tényező említés szintjén jelenik meg Győr két elemzett fejlesztési 

                                                 
111 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10373105/Ministers-urged-to-forget-about-saving-failing-

cities-and-towns-such-as-Hull-Hartlepool-and-Burnley.html (leöltés ideje: 2014. január 10) 

112 http://www.oecd.org/cfe/leed/  

113 http://innovacio.gyor.hu/cikk/gyor_megyei_jogu_varos_integralt_telepulesfejlesztesi_strategiaja.html 

(leöltés ideje: 2014. január 10) 

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10373105/Ministers-urged-to-forget-about-saving-failing-cities-and-towns-such-as-Hull-Hartlepool-and-Burnley.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10373105/Ministers-urged-to-forget-about-saving-failing-cities-and-towns-such-as-Hull-Hartlepool-and-Burnley.html
http://www.oecd.org/cfe/leed/
http://innovacio.gyor.hu/cikk/gyor_megyei_jogu_varos_integralt_telepulesfejlesztesi_strategiaja.html
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dokumentumában, de nem tudunk meg róluk bővebbet.  

 

3. Mennyire sikerült a helyi humán erőforrásokra koncentráltan megfogalmazni a 

fejlesztési elképzeléseket, hogy azok az emberekben idézzenek elő változást (képesek  

legyenek az önállóságra)? 

 

Győr esetében az IVS-ben egy teljes prioritás foglalkozik a humán erőforrások 

fejlesztésével, ami lényegében a település hosszabb távú versenyképességét hivatott 

elsősorban támogatni, megalapozni. Nem nagy átalakításokról, hanem sokkal inkább a 

megszerzett pozíciók megtartásáról és folyamatos fejlesztéséről van itt szó, lényegesebb 

átalakítást csak a szak- és felnőttképzés területén irányoz elő a prioritás indoklása. 

 A felsőoktatás, ezen belül a műszaki irány kap kiemelt figyelmet, amely képes 

nemzetközi kutatásokba bekapcsolódni, a középiskolák versenyképességének megőrzése, a 

szakképzés fejlesztése a cégekkel való szorosabb kapcsolatokon keresztül, ezen kívül az 

életminőséget javító fejlesztések (rekreáció, kultúra) állnak a stratégia e prioritásának 

fókuszában. Kevés figyelmet kap ugyanakkor az, hogy vannak-e olyan Győrre jellemző 

tudásterületek és képességek, amelyek a helyi munkaerőpiacot valamilyen szempontból 

sajátossá, vonzóvá teszik. Nem találunk a szakképzés és a munkaerőpiac összefüggéseit 

megfelelő részletességgel tárgyaló elemzést egyik fejlesztési dokumentumban sem, ezért a 

szakképzés és a munkaerő piac közti szorosabb együttműködés fejlesztési célja túlságosan is 

általános kívánalomként jelenik meg. Kivételt képez az egyetemi műszaki képzés, de itt is 

hiányzik az eddig elért eredmények számbavétele, és azoknak a területeknek az ismertetése, 

ahol beavatkozásokat terveznek.  

 A humán erőforrás fejlesztések esetében kevés figyelmet kap a képességfejlesztés. 

Nincs információ a társadalmi közérzetről, a közösséggel és az egyéni kilátásokkal 

kapcsolatos elégedettségről, a társadalmi egyenlőtlenségekről és azok megítéléséről. Az IVS-

ben a társadalmi helyzettel foglalkozó elemző részek és a fejlesztési beavatkozások is a 

helyben lakókra, mint a fejlesztések alanyaira tekint. Ez az David Ellerman által „jóindulatú 

társadalmi tervezés” szemléletként jellemzett hozzáállásra mutat, ami Ellerman szerint aláássa 

a közösségek önsegítő képességét. Ez a szemlélet tükröződik a városi szegregátumokra utaló 

elemzésben is: nem tudunk meg semmit az itt lakók saját helyzetükre vonatkozó 

véleményéről, sem pedig az általuk legfontosabbnak ítélt problémákról. Nem nagyon veszi 

számba az itt lakókat az IVS, mint a fejlesztések aktív résztvevőit, csak mint a fejlesztés 
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alanyait:  

 

 „Az anti-szegregációs tervben szereplő integrációs pillérek és különösen a 

szegregátumokat érintő mobilizációs program esetében a Város egy „Társadalmi 

Program keretében elősegíti az érintettek tájékoztatását, a konfliktusok elkerülését, 

illetve kezelését, hosszabb távon pedig működő közösségek kialakulását biztosítja.  

- A közösségek közötti kommunikáció alkalmainak és fizikai helyszíneinek (közösségi 

helyiség kialakítása) megteremtésével,  

- külső segítő szakemberek bevonásával,  

- a civil szervezetek bevonásával  

- a helyi nyilvánosság aktív (újság, televízió) használatával  

- a lakóközösség segítségének megnyerésével.” (Győr IVS 2008) 

 

Az IVS-ben a szegregátumokban élők felzárkóztatására tervezett beavatkozások 

ugyanakkor jól fókuszáltak, azok jórészt az ott lakók képességeinek fejlesztését célozzák, 

különösen az oktatási beavatkozások. A közösségfejlesztés mint cél megjelenik ugyan, de 

kevéssé meghatározott annak tartalma. Összességében ugyanakkor azt is meg kell állapítani, 

hogy Győrben teljesen indokoltan nem a társadalmi felzárkóztatás a város fejlesztésének fő 

iránya.  

 

 

4. Mennyire koncentrálnak a fejlesztési dokumentumban megfogalmazottak a 

társadalmi tanulás elindítására? Ezt hogyan kívánják előmozdítani és 

intézményesíteni? Mennyire ismerik az adott helyi térségi társadalmi - gazdasági 

intézményrendszert, ismerik annak kulcsfontosságú ágenseit (személyek, vagy 

intézmények) és tevékenységüket.  

 

 Az IVS humán erőforrás fejlesztés prioritása a következő társadalmi tanulás 

szempontjából releváns célokat fogalmaz meg: 

„Általános célok:  

- Minőségi képzés fejlesztése, új irányok a középiskolai szakképzésben, átképzésben, 

felsőoktatásban elsősorban a műszaki és alkalmazott tudományok területén (mérnöki, 

informatikai, fizikus stb.);  
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 Tudatos képzés, a várost meghatározó két felsőoktatási intézmény piaci 

viszonyoknak megfelelő speciális végzettségeket biztosítson: munkaerő a 

modern üzleti szolgáltatásokat végző cégek számára;... 

 A piaci szereplőket segítő felnőttképzés támogatása;... 

 A közép és felsőoktatási intézmények és a gazdasági szervezetek 

együttműködésének javítása; ” Győr IVS 2008) 

 

A fenti célokhoz kapcsolódóan pedig a következő eredményességi kritériumokat 

határozza meg a stratégia:  

- Szorosabb kapcsolat jön létre a felsőfokú képzés és a gazdaság között. Növekszik az 

egyetemi szakok száma;  

- A Széchenyi Egyetem bázisán a gazdaságot segítő kutatóintézetek és laborok jönnek 

létre;  

- Speciális szakok jönnek létre a logisztika, a környezetvédelem és a turizmus 

területén;  

- A szak- és a felnőttképzési intézmények a gazdaság igényeinek megfelelő minőségű 

és számú tanulót képeznek;  

 

 A gazdaságfejlesztési prioritás indoklásában a következő, a társadalmi tanulás és a 

gazdaságfejlesztés közti összefüggésre mutató szöveg olvasható: 

„...a feldolgozóipar mellett támogatni kell más, magasabb hozzáadott értéket képviselő 

tevékenységi formák fejlődését és megtelepedést. Ennek a folyamatnak már vannak 

biztató jelei egyes vállalatoknál, de általánossá kell tenni az ilyen cégek letelepedését. 

Ezt olyan vállalkozásbarát környezettel lehet elérni, amely a várost vonzóvá teszi a 

letelepedni kívánók részére. Ennek feltétele a K+F intézmények letelepítése, az üzleti 

infrastruktúrát jelentő szolgáltatások megjelenésének ösztönzése. Fontos, hogy a város 

biztosítani tudjon megfelelő telephelyeket a letelepedni kívánó vállalkozásoknak.” 

(Győr IVS 2008)  

 

 A gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó célok jó része a társadalmi tanulás 

folyamatának intézményi és egyéb formáit célozza megteremteni: 

 

„Általános célok:  
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- Egyetemi központ létrehozása, erőteljes műszaki-gazdasági irányultsággal, transzfer 

és K+F intézményekkel;  

- A gazdasági életet támogató szervezetek létrejöttének támogatása;  

- A város idegenforgalmának megtöbbszörözése, a vendégéjszakák számának 

növelése;  

- Győr központú technológiai régió létrehozása (az ipar, a tudományos élet, a kultúra 

és az államigazgatás képviselői együtt működnek közre az innovációs 

fejlesztésekben);  

- Bécs – Pozsony - Győr együttműködés a gazdaság területén;  

- Győr hagyományos gazdasági kapcsolatainak erősítése;  

- Tudás igényes iparágak megjelenésének ösztönzése (elektronika, számítástechnika, 

környezetvédelmi ipar);  

- Logisztikai iparágak fejlesztése a regionális szerepkörű kikötőn és a vasúti és közúti 

közlekedés csomópont bázisán;  

- Modern gazdasági szolgáltatások (innovációs központok, klaszterek, tervező irodák, 

tanácsadó cégek, piackutatás, marketingszolgáltatás stb.…) a regionális vonzáskörzet 

egész területére;  

- Kapcsolatépítés a vállalkozások és az önkormányzat között (egyablakos ügyintézés, 

e-önkormányzat);  

- KKV-k kiemelt segítése (támogatások, információk hozzáférési lehetősége, 

pályázatokra ösztönzés);” (Győr IVS 2008) 

 Találunk a városi szolgáltatások fejlesztése prioritás általános céljai között is találunk 

olyat, ami egyértelműen a társadalmi tanuláshoz köthető, annak eredményeképpen:  

„- A magasan képzett tudás és versenyképes ágazatok letelepítését elősegítő városi 

közeg biztosítása;” (Győr IVS 2008)  

 

A győri kistérség területfejlesztési koncepciója a következő társadalmi tanuláshoz 

köthető intézkedéseket fogalmaz meg, az „Új gazdasági ágazatok és terek intézményi és 

humán hátterének fejlesztése” prioritás részeként: 

3.1 Intézkedés: Munkaügyi fejlesztés (munkaügyi stratégia, szlovákiai partnerek 

bevonásával) 

  Térségi munkaügyi egyeztető fórum létrehozása a munkaügyi szervek, a munkaadók, 

a képzők és a szakszervezetek bevonásával 
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  Foglalkoztatási koncepció készítése a térség munkaügyi vonzáskörzetének területére, 

beleértve a szlovákiai térséget is 

3.2 Intézkedés: Felsőoktatás, kutatás és a gazdaság kapcsolatának javítása 

  Kutatóbázis fejlesztése Győrben 

  Többéves tudományos konferencia-program beindítása 

  A tudományos kutatás humán-kapacitásának bővítése... 

 

3.5 Intézkedés: A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése 

 Szlovák–magyar kamarai tagozatok létesítése 

 Hármashatár üzletember-találkozók, vásárok rendezése” (Győr KTFK 2005) 

 

 Amint az a fentiekből is látszik, az IVS és a kistérségi területfejlesztési koncepció 

készítői számára fontosak a város és a térség gazdasági fejlődését szolgáló társadalmi tanulás 

intézményei. A társadalmi tanulás eredményességi kritériuma is világosan meghatározott az 

IVS-ben. Láthatjuk, hogy az előirányzott tevékenységek alapján eléggé jól meghatározottak 

cselekvés fő irányai. Ezek leginkább a K+F, a szakképzés, a gazdasági szolgáltatások, az 

együttműködések és a felsőoktatás területeire terjednek ki. Világos választ ad a stratégia és a 

koncepció a „mit?” kérdésre. Más kérdés, hogy ezek a válaszok nem minden esetben adnak 

választ a „ki?” és a „hogyan?” kérdéseire. Viszonylag világos a helyzet, amikor 

beazonosítható az adott intézkedés gazdája, mint például az egyetem, vagy éppenséggel a 

munkaügyi szervezetek a kistérségi koncepció esetében. Itt aztán felmerül a gazdasági 

fejlődést előmozdítani képes társadalmi tanulás Charles F. Sabel által leírt lényeges 

körülményeinek a hiánya. Sabel szerint ugyanis a társadalmi tanulást előmozdítani és 

fenntartani képes szervezetek mind magukon belül, mind a szervezetek között folyamatosan 

keresik a megoldásokat a felmerülő problémákra, úgy, hogy közben a saját szerepüket és 

feladataikat is folyamatosan újraértékelik. Olyan korrekciós intézmények ezek, amelyek 

megtanulják azonosítani és csökkenteni a növekedés akadályait, beleértve a saját 

szervezetében meglévő növekedést akadályozó tényezőket is. A hirschman-i 

kiegyensúlyozatlan növekedés elmélete szerint a fejlődés folyamatát, annak dinamikáját 

beindító és mozgató erőket mikro-ökonómiai szinten találjuk. A tanulás és a változás motorja 

a problémamegoldásban van, ezért a nehézségek a fejlődés szempontjából pozitív 

késztetésekké tudnak válni. A problémamegoldás kiindulópontja pedig általában egy kihívás, 

egy sokk, ami miatt a gazdaság szereplőinek újra kell értelmezniük magukat, szerepüket, piaci 
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pozícióikat, eddig követett gyakorlataikat (technológiájukat), mintegy újra ki kell találniuk 

saját magukat. Győr esetében legalább két nagyobb ilyen kihívás és sokk érte a térség 

gazdaságát. Az egyik nyilvánvalóan a rendszerváltás következtében bekövetkezett nagyarányú 

gazdasági (és társadalmi) átalakulás volt. A másik ma már nyilvánvalóan nagy kihívás az 

AUDI Győrbe települése volt. A harmadik ilyen sokk pedig a 2008-ban kezdődött pénzügyi 

válság gazdasági hatásai voltak a térségben. A területfejlesztési koncepció – amint azt már 

említettem – a rendszerváltás hatásait leírta, és két tényezőt ki is emelt a sikeres 

alkalmazkodás okaiként. Az IVS nem veszi lényegében számba egyik kihívást sem ilyen 

módon. Természetesen a két tervdokumentum nem számolhatott a pénzügyi válság hatásaival. 

A dokumentumok elemzése azt mutatja, hogy az alkalmazkodás tényezői és ágensei nem 

kapnak kellő figyelmet. Nem tudjuk így meg azt sem, pedig igen lényeges volna, hogy mit is 

csináltak a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás kulcsszerelői, és ennek mik a tanulságai 

a jelenre és a jövőre nézve. Miben is állt ez a sikeres társadalmi tanulási folyamat? A két 

tervdokumentum alaposan elemzi és értékeli a „tényezőket”, míg nem fordít figyelmet a 

„folyamatokra”.  

 

 

5. Milyen mértékben alapozzák ezekre az ismeretekre a fejlesztési beavatkozásokat? 

Milyen mértékben alkalmasak azok az adott intézményi berendezkedés alapvető 

megváltoztatását eredményező (valós átalakítási potenciállal rendelkező) 

tevékenységet eredményezni?  

 

 A területfejlesztési koncepcióban összesített, polgármesterek által megfogalmazott 

fejlesztési igények esetében ez a szempont nem érvényesül. Az IVS-ben megfogalmazott fő 

fejlesztési célok (belváros fejlesztése, szociális rehabilitáció) nem feltétlenül tartoznak a város 

és térsége intézményi berendezkedését, társadalmi tanulás folyamatait megváltoztatni képes, 

vagy éppenséggel egyáltalán olyan célú beavatkozásoknak. Kivételt képez ez alól az egyetemi 

tudásközpont fejlesztése, amely egy teljesen új irányba történő nyitást jelenít meg, illetve az 

Agóra pólus fejlesztés. A 21 azonosított akcióterületen tervezett fejlesztési beavatkozások 

nagy többsége a fizikai környezetet érinti, különféle építési, ingatlanfejlesztési beruházások 

formájában. Az Agóra pólus fejlesztés végül is mint mobilis interaktív kiállítási központ 

időközben megvalósult az egyetem területén. Az egyetem fejlesztési céljai a város 2004-ben 

elfogadott településfejlesztési stratégiai programjának már részét képezték, és az IVS is 
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tartalmazza ezeket. A tervezett beavatkozások nem céloznak átalakítást a fizikai környezeten 

túl. Nem megváltoztatni akarják a negatív folyamatokat, hanem a meglévő pozitív folyamatok 

erősítését célozzák meg, az esetleges nemkívánatos jelenségek (egyes területek környezeti 

állapota, minősége) korrekcióját. Amint azt az előző témakörnél kifejtettem, említés szintjén 

megjelennek a tervdokumentumban azok a kulcsfolyamatok, amelyek Győr sikeres 

alkalmazkodását és fejlődését lehetővé tették, azonban a tervezett beavatkozások és 

fejlesztések indoklása nem támaszkodik ezekre. A fejlesztések a „tényezők” javítását 

célozzák, leginkább infrastruktúra elemek építésén keresztül. Természetesen a jobb fizikai, 

rekreációs infrastrukturális körülmények, a város jobb esztétikai állapota elősegítik a Győr 

fejlődését eredményező folyamatok érvényesülését, azonban ezek feltárása és elemzése híján 

esetlegesnek tűnik.  

 

 

4.3. Egy sikeres városi, várostérségi stratégia összetevői az OECD LEED programja 

szerint 

 

 Az OECD LEED program szakértői az észak-ír Derry és Londonderry fejlesztési 

stratégiájának elemzésében (OECD 2012) a program évtizedes tapasztalatai alapján, a helyi 

fejlesztés sikerességét alapvetően három tényező meglétére vezetik vissza. Ezek (OECD 

2012, 15): a stratégia, a végrehajtás rendszere (system of delivery) és a vezetés (leadership). A 

stratégia összetevői: felépített vízió és cél, a kockázatok azonosítása, a választási lehetőségek 

kereteinek meghatározása, megfogalmazza a közös és együttesen vallott célokat, a jövőt 

biztosítani hivatott eszközökre vonatkozó prioritásokat és megállapodásokat. A végrehajtás 

rendszere: meghatározza a különféle szaktestületek, szervezetek és a többi résztvevő szervezet 

szerepét; létrehozza a végrehajtó csapatot és az egyes szervezetek szerepeit meghatározza; 

megadja az újabb szervezeteknek a végrehajtásba való csatlakozásának rendszerét; képes 

megújítani a résztvevő szervezetek céljait. A vezetés: a változáshoz szükséges első lendület és 

korai vízió forrása; kapcsolat és önbizalom-építés; az emberek hosszú távú bevonása, 

egyének, csoportok és közösségek azon képességének az erősítése, hogy a rövid távú érdekek 

és kötöttségeken túllépve hosszú távban tudjanak gondolkodni; a vízió ütemének és 

mértékének megadása; a lehetőségek és katalizátorok felismerésének képessége.  

 Jól látható, hogy Győr esetében a stratégia (a fenti leírás elemeinek részben 

megfelelve) rendelkezésre áll, a győri fejlődést és alkalmazkodást lehetővé tévő folyamatok – 



178 

 

a végrehajtás rendszere – említés szintjén megjelennek, azonban hiányzik annak 

számbavétele. A végrehajtás rendszeréhez tartoznak még az IVS-ben leírt városi cég, illetve 

az illetékes önkormányzati szakbizottságról szóló elemi információk. A vezetésről nem sok 

derül ki, csupán feltételezhetjük az önkormányzat vezető szerepét.  

 Salgótarján esetében az erre a három kulcstényezőre vonatkozóan még ennél is 

kevesebbet tudunk meg, úgy, hogy közben a stratégia is komoly hiányosságoktól és 

inkonzisztenciáktól szenved. Itt nem derül ki szinte semmi a végrehajtás rendszeréről és a 

vezetésről. Említés szintjén szóba kerül ugyan egy önkormányzati cég, azonban a 

folyamatban lévő város-rehabilitációs projektben az IVS-ben leírtak ellenére az nem játszik 

szerepet. A vezetésről nem tudunk meg semmit. 

 

 

4.4. Győr és Salgótarján az interjúk tükrében 

 

 A kutatás célja volt, hogy a területi tőke koncepciójában kulcsfontosságúnak tekintett, 

ún. „innovatív kereszt” elemeit megvizsgálja egy a rendszerváltást követően napjainkig tartó 

időszakban egy sikeresnek (Győr) és egy sikertelennek tekintett ipari térségben (Salgótarján).  

 

A kutatás a dolgozat alábbi három hipotézisét kívánja igazolni vagy cáfolni: 

(1) A neo-institucionalista közgazdaságtani elmélet formális és informális 

intézményekre vonatkozó elemzése és a gazdaságszociológia domináns és 

szubdomináns gyakorlatokra vonatkozó elmélete alkalmazhatóak a térségek gazdasági 

fejlődésbeli különbségeinek magyarázatára. 

(2) Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a területi tőke 

különbségei magyarázzák.  

(3) Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a társadalmi tanulás 

megléte és intenzitása magyarázza. 

 

 A fenti három hipotézis vizsgálatára két, a rendszerváltást megelőzően jelentős ipari 

hagyománnyal és kultúrával rendelkező helyszínen: az ipari szerkezetváltást sikeresen 

végrehajtó és minden statisztikai mutató szerint töretlenül fejlődő Győrben, és a 

rendszerváltás óta ipara jelentős részét elvesztő és jelentős gazdasági visszaesést átélő 
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Salgótarjánban került sor. A két helyszín kiválasztására egyfelől a már említett, történelmileg 

kialakult ipari hagyományok megléte, másfelől pedig a rendszerváltást követően kialakult 

gyökeresen eltérő fejlődési pálya indokolta. Ezen kívül Salgótarján kiválasztása mellett szólt 

még az is, hogy a dolgozatíró személyes kapcsolatai révén el tudott érni meghatározó cégeket 

a kutatással.  

 A témakör legismertebb szerzőinek a területi tőkére vonatkozó kutatásai alapján 

állapítottam meg azoknak a kérdéseknek a körét, amelyek segítségével a területi tőke mértéke 

egy adott térség tekintetében kimutatható. Erre alapozva elemzem a két város – Győr és 

Salgótarján – esetében a területi tőke jelenlétét és időbeni alakulását. A vizsgálat célja, hogy 

igazoljuk vagy cáfoljuk azt a hipotézist, miszerint a területi tőke a meghatározó tényező a két 

vizsgált város fejlődési pályája értelmezésében.  

 A fejlett országok esetében a természeti erőforrások, a tőke és a munkaerő egyre 

kisebb szerepet játszik, míg az összeadódó fejlődési folyamatok térbeli koncentrációja egyre 

fontosabbá válik. A korábban „keménynek” tekintett telepítési tényezők szerepe így 

átértékelődik azok extrém mobilitása miatt: a fejlett országokban szinte bárhol létrehozhatóak 

a gazdasági tevékenységek, a tőke rendelkezésre állása, a távolság/szállítás immár nem jelent 

akadályt. A „kemény tényezők” mobilitás miatt a térségek versenyképessége olyan, korábban 

„puhának” tekintett elemeken alapul, mint a helyi kultúra, az innovációs képesség, amelyek 

hosszú társadalmi tanulás során alakulnak ki. Ezek alapvetően lokális, lokalizált belső 

tényezők, a helyi emberi tőke elemei. Az ún. „innovatív kereszt” elemei a tudásteremtés és 

tudáshasznosítás „javai”, melyek lehetővé teszik egy adott térség növekedését. Az 

agglomerálódó gazdasági tevékenységek, a vállalkozó szellem, a kreativitás, a társadalmi és a 

kapcsolati tőke jelenléte azok a tényezők, amelyek képessé tesznek egy térséget arra, hogy a 

tudást a maga gazdasági hasznára fordítsa. 

 A kérdések és maga a területi tőke koncepciója is olyan természetű, hogy óhatatlanul 

előkerül a „történelem”, az előzmények, a személyes történetek. Ezen kívül az interjúk során 

a dolgozat másik két hipotézisére is rákérdeztem, az intézmények szerepére és a társadalmi 

tanulás folyamataira is. Ez utóbbi témakör lényegében automatikusan is adódott a személyes 

narráció, az iparág és benne az adott cég történetének felidézésével. Külön kérdés volt Győr 

esetében, hogy vajon a jelenbeli dinamikus fejlődés valamilyen hirtelen változás és az arra 

adott reakciónak, avagy hosszabb folyamatoknak köszönhető. Mennyire „régi” Győr sikere, 

és azt mi alapozta meg. Salgótarján esetében adott volt, hogy az ottani gazdaság szereplői a 

várost sikertelennek, míg sok esetben a saját cégüket sikeresnek tartják. Itt nem kértem, hogy 
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adjanak választ a sikertelenség okaira, mivel erről egyfelől meglehetős evidens információk 

állnak rendelkezésre (népességcsökkenés, munkanélküliség). Másfelől az a „feszültség”, ami 

a saját cég sikere és a város sikertelensége között állt volna elő, ekkor nem eredményezett 

volna a kutatás szempontjából jól hasznosítható válaszokat, hiszen a sikerről szóló egyéni 

narrációt kellett volna kapcsolni egy sikertelenségről szóló másik történethez. Ezen kívül 

informatív, kulcsszereplőket megszólaltató riportok álltak rendelkezésre, amelyek a kutatás 

szempontjából releváns információkat tartalmaztak.  

 

 

4.4.1. Az interjúalanyok kiválasztásának szempontjai: 

 

 Olyan, elsősorban ipari cégek kiválasztására került sor, amelyek már a rendszerváltás 

idején működtek, vagy azt követően alakultak. A cél ezzel az volt, hogy a helyi – térségi üzleti 

környezetről hosszabb távon kialakult véleményeket és tapasztalatokat lehessen összegezni a 

kutatás keretében. A hosszabb távú tapasztalatok azért fontosak, mert a vizsgált területi tőke 

elemek, az ún. „innovatív kereszt” elemei jellemzően hosszú idő alatt kialakult helyi, 

elsősorban a humán tőkéhez köthető tényezők. Az ipari cégek azért kerültek a kutatás 

fókuszába, mert a kiválasztott két város (Győr és Salgótarján) gazdag ipari hagyományokkal 

rendelkezett a rendszerváltás idején. A két város rendszerváltást követő gazdasági 

átalakulásának sikeréről vagy sikertelenségéről az ipari tevékenységet folytató vállalkozások 

tapasztalatai megfelelő információkkal szolgálnak. A kiválasztásnál Győr esetében az 

úgynevezett „hólabda” elvet követte a kutatás, azaz az első interjúalany (Borsodi István – 

Borsodi Művek Kft.) ajánlotta, hogy mely – a fent részletezett szempontoknak megfelelő – 

cégeket és cégvezetőeket érdemes bevonni. Salgótarján esetében egy, a helyi viszonyokat és a 

vállalkozásokat jól ismerő helybéli szakértő, Géczy Gyula segítette a cégek kiválasztását. 

Győr esetében a kiválasztott cégek végül nem csak ipari profilúak, azok között szolgáltató és 

informatikai cégek is találhatóak. Ezen kívül a Széchenyi István Egyetem tudásközpontjának 

vezetőjével, Dr Dőry Tiborral és az egyetem volt rektorával, Dr. Szekeres Tamással került sor 

hosszabb beszélgetésekre az egyetemnek a helyi gazdaságban játszott múltbeli és jelenlegi 

szerepének a megállapításáért. Az interjúk 2013. második félévében készültek. A kutatásba 

bevont cégek Győr esetében: Borsodi Művek Kft., Jankovics Hidraulika Kft., Szintézis 

Informatika Zrt., és a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. voltak. Salgótarjánban a következő cégek 
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megkeresésére került sor: Vasszer Raktártechnika Kft., Salgglas Zrt., Pirazol Kft., Trigon Kft.,  

és a SVT Wamsler Zrt. Ezen kívül még a Széchenyi Egyetem Tudásközpontja vezetőjével, Dr. 

Dőry Tiborral és az egyetem nyugalmazott rektorával, Dr. Szekeres Tamással folytattam 

beszélgetést az egyetem szerepéről a térség gazdaságában.  

 Az interjúk alapvető célja tehát a dolgozat második hipotézisének igazolása vagy 

cáfolata volt, azaz, hogy a két város fejlődésében elsősorban a területi tőke elemei megléte 

vagy hiánya bír magyarázóerővel. További kérdés volt, hogy az intézményrendszer milyen 

szerepet játszott, játszik a két eltérő fejlődési pálya kialakulásában, azaz, hogy beszélhetünk-e 

és ha igen, milyen mértékben útfüggőségről. Az útfüggőség vizsgálata során az is kérdés volt, 

hogy értelmezhetőek-e az elsődleges és a másodlagos gyakorlatokra vonatkozó elképzelések 

(Crouch és Keune, illetve Skocpol), magyarázatként szolgálnak-e Győr és Salgótarján 

esetében. Győr esetében Colin Crouch és Martin Keune (Couch –Keune 2005) kifejezetten a 

késő szocializmus idején kialakult másodlagos gyakorlatokat tekinti alapvető fontosságú 

tényezőnek a város sikerében. Arra is kerestem tehát a választ, hogy a dolgozat első 

hipotézisében megfogalmazottaknak megfelelően vajon a formális és informális intézmények 

mennyire meghatározó szerepet játszottak és játszanak a fejlődési pályák meghatározásában. 

A dolgozat harmadik hipotézise a folyamat elmélet (Sabel és Hirschman) által a társadalmi 

tanulásnak tulajdonított kulcsszerepre vonatkozik. Az interjúalanyokkal folytatott 

beszélgetések során körvonalazódott, hogy a beszélgetésekből és közlésekből kirajzolódik a 

két város gazdasági fejlődésének vagy éppenséggel visszafejlődésének folyamata. A két 

településen tehát a társadalmi tanulás folyamatát és jellemzőit igyekezett a kutatás tetten érni, 

tehát nem a történetiség önmagában fontos, hanem elsősorban a változásokra, a kihívásokra 

adott reakciók, válaszok bemutatása és ebből a szempontból történő elemzése. A kutatás 

alapvető kérdése, hogy vajon a három hipotézis közül melyik vagy melyek tekinthető, 

tekinthetőek alapvető fontosságúnak, van-e közöttük összefüggés, vagy éppenséggel 

önmagában bír valamelyik magyarázó erővel. Az interjúk eredményeit a hipotézisek szerint 

vizsgálom meg a két város esetében külön-külön.  
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4.4.2. Salgótarján a kutatás tükrében – intézmények 

 

 Salgótarján esetében a kutatás során nem találkoztam a rendszerváltást megelőzően 

vagy azt követően kialakult másodlagos gyakorlatokkal. A nógrádi megyeszékhely 

rendszerváltás utáni gazdaságtörténetét jól foglalja össze a Heti Világgazdaság 2013. július 

31-én megjelent írása. A „Pusztuló gyárak és romok közt keresi a kiutat a hajdani kis 

Moszkva” című cikkben
114

 M. László Ferenc leírja a salgótarjáni ipar és vele a helyi gazdaság 

összeomlását és azóta is tartó agóniáját. A város ipari és feldolgozóipari üzemei tönkrementek 

és bezártak. A város a nehézipar összeomlására nem tudott érdemi válaszokat vagy 

megoldásokat adni. A leépülő üzemek volt dolgozói és menedzsmentje csak a legritkább 

esetben volt képes arra, hogy versenyképes vállalkozásokban folytassa az esetlegesen 

nyereséges tevékenységeket. Egyik ilyen kivétel a Salgglas Zrt. amely a korábbi jelentős helyi 

üvegiparból megmaradt a városban, ahol a maga 300 alkalmazottjával a legnagyobb 

foglalkoztatónak számít. A cég tulajdonosi köre nem köthető Salgótarjánhoz
115

, termékei 

versenyképesek, és a cég a világ vezető autógyártóinak beszállítói körébe tartozik. A kutatás 

során kiderült, hogy kizárólag a munkaerő és a telephely köti Salgótarjánhoz a céget, a helyi 

térségi gazdasággal ezen kívül nincs semmiféle kapcsolata. Ebben az esetben azt tapasztaltuk, 

hogy nem volt meg helyben az a fajta tudás és gyakorlati ismeret (másodlagos gyakorlat), ami 

a szocialista nagyipari cégben meglévő szaktudást és piaci lehetőségeket kiaknázni képes lett 

volna. Ez a tudás Salgótarján esetében mindig kívülről érkezett, és kívül is maradt a városon. 

A HVG cikkében a kilencvenes évekre jellemző esetként találkozunk a kívülről érkező 

„befektetők” történeteivel, amelyek a fenti Salgglas és a Wamsler kivételével mindig nagy 

tervekkel indul, de csúfos bukásban végződik
116

. A HVG cikkében részletesen leírt erőmű és a 

máshol megírt Karancshús
117

 esete ilyen történetek. Az SVT - Wamsler Zrt. privatizációja
118

 

egyértelműen sikeresnek tekinthető, hiszen a cég komoly modernizáción esett át, teljesen 

megújult, és versenyképes termékszerkezettel van jelen több piacon is. Itt is külső szakértelem 

játszott azonban kulcsszerepet a sikerben, amely képes volt a helyben meglévő szaktudást 

eredményesen hasznosítani. A kutatásban résztvevő cégek egyike sem tett említést a 

                                                 
114 http://hvg.hu/itthon/20130731_Salgotarjan_romlasa_riport  (letöltés ideje: 2013. december 10) 

115 http://nol.hu/gazdasag/egymilliardos_fejlesztes_a_salgotarjani_autouveggyarban  (leöltés ideje: 2014. 

január 10)  

116 http://logout.hu/bejegyzes/blacksoul/salgotarjan_iparvaros_iparhalal_varoshalal.html (leöltés ideje: 

2014. január 10) 

117 http://www.hdsz.tag.hu/keret.cgi?/98/4/98_04_06.html  (leöltés ideje: 2014. január 10.) 

118 http://wamsler.hu/rolunk/cegtortenet/  (leöltés ideje: 2014. január 10.) 

http://hvg.hu/itthon/20130731_Salgotarjan_romlasa_riport
http://nol.hu/gazdasag/egymilliardos_fejlesztes_a_salgotarjani_autouveggyarban
http://logout.hu/bejegyzes/blacksoul/salgotarjan_iparvaros_iparhalal_varoshalal.html
http://www.hdsz.tag.hu/keret.cgi?/98/4/98_04_06.html
http://wamsler.hu/rolunk/cegtortenet/


183 

 

munkaerő és a telephely adottságokon kívül olyan tényezőről, ami helyben található. Az 

önkormányzat gazdaságfejlesztést segítő tevékenysége lényegében nem éri el a helyi 

gazdaságban aktív cégek észlelési horizontját. A már említett HVG cikkben a helyi 

intézményrendszer jelenlegi és múltbeli állapotáról árulkodik a következő részlet:  

 

„Elmaradt a kríziskezelés 

„A nehézipar összeomlása után újra ki kellett volna találni a várost” – mondta Nagyné 

Hajdú Györgyi, mivel tartozik évtizedek óta a politikai-gazdasági elit Salgótarjánnak. 

Az alpolgármester pedig arról beszélt, hogy a rendszerváltás utáni koncepciótlan 

privatizáció lökte a mélybe a várost. Eötvös Mihály szerint az 1990-es évek elején az 

új tulajdonosok többsége a vagyonra utazott, a csőd előtt kimazsolázták a még értékes 

elemeket a vállalatokból. Mások csak piacot akartak, így annak megszerzése után 

bezárták a gyárat. Ezzel részben Dóra Ottó is egyetért, önkritikusan megjegyezve, a 

rendszerváltás után nem volt „kríziskezelés”, hagyták összedőlni a nehézipart, és nem 

találtak ki semmit helyette.
119

” 

 

 A riportalanyok közül a jelenlegi alpolgármester és a korábbi szocialista polgármester 

szavai tanúsága szerint „mások” a felelősek a város mélyrepüléséért. Az alpolgármester a 

„koncepciótlan privatizációt” okolja, amit nyilvánvaló módon nem a város vezetése végzett. A 

volt polgármester szerint pedig valakik „hagyták összedőlni a nehézipart és nem találtak ki 

helyette semmit”. A két interjúalanyban láthatóan még mindig a korábbi szocialista 

iparfejlesztés logikája munkálkodik, azaz a felülről jövő, nem megfelelő intézkedéseket 

okolják a város rossz sorsáért. A felülről jövő, „top-down” fejlesztési tervek futtatták fel 

Salgótarján iparát és ezáltal gazdaságát a szocializmus idején, amely fejlesztési logika nem az 

autonómiára és a helyi ötletekre alapult. A szocialista iparfejlesztés Salgótarján életében sok 

esetben olyan irányítási rendszereket hozott magával, ahol e helyi üzemek egy cégcsoport 

jellemzően fővárosi székhelyű központjához tartoztak, mint például BRG esetében
120

 is. 

Mivel sok esetben máshol volt a cégközpont, így a vezetés és a menedzsment kompetenciái 

nem alakultak ki helyben. Jellemző erre az is, hogy a kutatásban résztvevők nem tudnak a 

helyi kormányzat olyan gazdaságfejlesztési célú kezdeményezéséről, amely az ő cégüket 

                                                 
119 http://hvg.hu/itthon/20130731_Salgotarjan_romlasa_riport  

120 http://www.brg-telcorad.hu/page.php?2  

http://hvg.hu/itthon/20130731_Salgotarjan_romlasa_riport
http://www.brg-telcorad.hu/page.php?2
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érdemben segítette volna. Látható tehát, hogy a helyi vezetők ötlettelenek, nincs a város 

jövőjére vonatkozó saját víziójuk. A helyi gazdaság szereplőinek is a saját cégen belül 

maradnak a jövőre vonatkozó elképzelései, és azok nem kapcsolódnak szervesen a település 

és a térség egészéhez.  

 A dolgozat első hipotézise az interjúk alapján Salgótarján esetében magyarázó erővel 

bír, amennyiben a város gazdaságának rendszerváltás utáni visszafejlődését a korábbi 

intézményrendszer és gondolkodásmód továbbélése okozta, úgy, hogy közben nem alakult ki, 

nem alakultak ki olyan másodlagos gyakorlatok, amelyek a korábbi intézményrendszert 

felválthatták volna. A szocialista ipar salgótarjáni történetében megtalálható irányítási modell 

(helyben található termelőüzem és fővárosi cégközpont) nem segítette a menedzsment 

kompetenciák helyi megerősödését. Ugyanezt találom érdekes módon a helyi főiskola 

esetében is: az a budapesti székhelyű és központú Budapesti Gazdasági Főiskola kihelyezett 

tagozata (ami meg is szűnt időközben), de korábban is a Pénzügyi és Számviteli Főiskola 

kihelyezett intézeteként működött
121

. Ez azt is eredményezte, hogy helyben nem volt olyan 

tudás és kompetencia, ami megítélhetővé tette volna a Salgótarjánban előállított termékek 

piacképességét. Kiterjedt technológiai tudás halmozódott fel a különféle ipari üzemekben, 

erre vonatkozott a már idézett HVG cikk azon része, hogy „ma egy leeső kő három 

szakmérnököt csap agyon Salgótarján főutcáján”, azonban a termékek értékesítéséről helyben 

nem halmozódott fel ismeret. Főleg e miatt alternatív, másodlagos gyakorlat kialakulásáról 

nem beszélhetünk. Salgótarján fejletlenségének magyarázataként az interjúk alapján egy 

korábban kialakult, alapvetően a fentről jövő fejlesztési igényekhez való alkalmazkodásként 

jellemezhető elsődleges gyakorlat továbbélése adódik. Ez azt is jelenti, hogy passzív és nem 

aktív alkalmazkodásról beszélhetünk. Az aktív, helyi kezdeményezésen alapuló 

alkalmazkodásnak nincs olyan múltbeli előképe, amely a jelen szereplőinek mintául tudna 

szolgálni. Az útfüggőség is jelen van Salgótarján esetében, ugyanis a meglévő és idetelepült 

cégek esetében kevés kivételtől eltekintve gyakorlatilag a korábbi időszakra jellemző 

irányítási modellt találjuk: a helyben működő termelőüzem anyacégének menedzsmentje 

máshol működik.  

 

 

                                                 
121 http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_Gazdas%C3%A1gi_F%C5%91iskola (leöltés ideje: 2014. 

január 10) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapesti_Gazdasági_Főiskola
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4.4.3. Salgótarján a kutatás tükrében –területi tőke 

 

 A kutatási kérdőív alapvetően a területi tőke elemeinek a meglétre koncentrált. A kutatás 

– fejlesztési eredmények transzferével kapcsolatban a válaszolók egy része nem hasznosított 

ilyen eredményeket, akik pedig igennel válaszoltak azok – érthető módon – Salgótarjánon 

kívüli forrásból tették ezt meg. A két említett intézmény a Budapesti Műszaki Egyetem és a 

Miskolci Egyetem voltak. Egy cég kifejezetten K+F irányultságú fejlesztő vállalkozás (Trigon 

Kft.) amely több ilyen projektben is részt vett, elsősorban a járműipar területén. Az egyetemi 

„spin-off” cégekkel is kapcsolatba kerültek olyan cégek, amelyek K+F eredmények 

hasznosítását jelezték. A bizalmi alapon meglévő kapcsolatokra vonatkozó kérdések a 

salgótarjáni ipari cégek esetében a tulajdonos hálózatokat, mint informális kapcsolatrendszert 

említik a válaszolók, de annak használatát nem rendszeresként jelzik. Az együttműködési 

készség tekintetében pozitív említést kap a beszállítókkal és a vevőkkel való kapcsolat, míg 

többnyire említés szintjén sem jelenik meg a konkurencia, vagy ha igen akkor inkább a 

bizalmatlanság a jellemző. Ez visszaigazolni látszik a korában a településhálózat-fejlesztési 

koncepció kapcsán végzett szociológiai kutatás eredményeképpen előállt nyugat-keleti 

bizalmi lejtő meglétét az országon belül (Nagyházi, Vanyó 2010). Ugyanezzel kapcsolatban 

egy 2004-ben folytatott TÁRKI vizsgálat is megállapítja, hogy „a közép-magyarországi 

régióhoz képest a bizalmatlanság esélye háromszoros az észak-magyarországi, és több mint 

kétszeres a nyugat-dunántúli régióban.”
122

 A közös cselekvési készség általában pozitív 

említést kapott; volt, ahol a napi üzletmenet részeként jellemezték, és volt, amikor korábbi 

egyszeri, de pozitív tapasztalatként hivatkoztak rá. A saját iparágban működő cégek közös 

pozitív tulajdonságai esetében az együttműködési készséget, a műszaki fejlesztést és a 

kooperációt említették a cégek, de volt olyan vállalat is, amely nem tudott ilyet említeni. A 

tudásstratégiai szövetségek esetében egy cég számolt be ilyen meglétéről, míg mások pusztán 

elképzelhetőnek gondolják ezt, azzal a megszorítással, hogy a verseny miatt ennek valójában 

nincs realitása. A közszférával való együttműködés területe lényegében teljesen üres terület a 

válaszok alapján Salgótarján térségében. A helyi és kormányzati hivatalok esetében se pozitív, 

sem pedig negatív tapasztalatokról nem számoltak be a válaszadók, egyedül a kormányzati 

hivatalok ügyintézési sebességét érte enyhe kritika. A cégek működése szempontjából ez egy 

semleges terület, ami ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kormányzati szektor (beleértve az 

                                                 

122 TARKI (2005a): Kockázat, bizalom és részvétel a magyar gazdaságban és társadalomban. 2005. április. 

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a719.pdf , pp. 7. 
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önkormányzatit is) nem nyújt semmiféle olyan szolgáltatást az itteni cégek számára, ami 

érdemben befolyásolná azok tevékenységét, eredményességét. A fogadókészséget elősegítő 

eszközök nem tűnnek hatékonynak a térségben: vagy egyáltalán nem vesznek a cégek igénybe 

ilyesmit, vagy pedig egyenesen feleslegesnek ítélik ezek munkáját (K+F ügynökségek). Az 

ügynökségek munkájára vonatkozó egyik kritika: „Néhányszor előfordult, hogy egy 

ügynökség azt ajánlotta fel, hogy megismertet olyan személyekkel és szervezetekkel, 

amelyekkel 20 éve együttműködünk és jó kapcsolatban állunk. 20 év alatt viszont egyetlen 

esetben fordult elő, hogy olyan új információkat vagy lehetőségeket neveztek volna meg 

konkrétan, amit mi már nem tudtunk volna.” Megállapítható, hogy a térségben az üzleti 

szolgáltatások színvonala hagy némi kívánnivalót maga után. Az agglomerációs 

körzetgazdaságra vonatkozó kérdésre adott válaszok azt mutatják, hogy a cégek lényegében 

alig kötődnek Salgótarjánhoz, ott csak a „telephely és a munkaerő” miatt vannak jelen. 

Térségi beágyazottságról, netán az ahhoz kötődő céghálózatról semmi sem kerül szóba. 

Salgótarján esetében tehát a területi tőke elemei közül az iparágon belüli gyenge 

kapcsolatokkal találkozom, ami jellemzően a saját megrendelői-beszállítói hálózaton belül 

erősebb. A Camagni -féle innovatív kereszt elemei közül a kapcsolati magánszolgáltatások 

általában a térségen kívüli egyetemi szereplőkhöz kötődnek, amely kapcsolatok az adott cég 

és az egyetem között exkluzív jellegűek. A tulajdonosi hálózatok lényegében gyengén 

adottak, informális kapcsolatokként jellemzik a megkérdezettek ezeket. A kapcsolati tőke a 

megkérdezettek szerint inkább csak mint potenciál, lehetőség van jelen a térségben. 

Teljességgel hiányzik ugyanakkor az agglomerációs körzetgazdaság Salgótarján térségéből, és 

szintén nincsenek jelen a kooperációs hálózatok. A modell szerint a kapcsolati 

magánszolgáltatásokat erős versengés jellemzi, és vegyes javakként írhatók le ezek. A 

kapcsolati tőkét immateriális javakként közepes versengés jellemzi, a tulajdonosi hálózatokra 

pedig szintén közepes versengés jellemző és materiális javakként jelentkeznek. E három 

területi tőke elem Salgótarjánban megtalálható, ha gyengén is. Nincsenek jelen a térségben a 

kooperációs hálózatok, amelyeket közepes versengés jellemez, és amelyek vegyes javakként 

írhatóak le, hasonlóan az agglomerációs körzetgazdasághoz, amit viszont gyenge versengés 

jellemez. A két utóbbi területi tőke elem, amelyekben Salgótarján gyengén teljesít, a közjavak 

és a klub-javak (nem tiszta közjavak) körébe tartozik. Ezen területi tőke elemek tekintetében 

komoly mozgástere van a közpolitikának, azonban Salgótarján esetében a kutatás tanulsága 

szerint nincsenek ezeket támogató és érezhető hatású intézkedések.  
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4.4.4. A Salgótarján a kutatás tükrében – társadalmi tanulás 

 

 Salgótarján esetében a társadalmi tanulásra vonatkozóan az interjúk keretében 

lényegében nem kaptam válaszokat. Azonban a gazdasági válság kapcsán 2009-ben a 

polgármester által összehívott fórumról szóló tudósítás
123

 szerint komoly kritika érte a helyi 

szakképzés színvonalát a legnagyobb foglalkoztatók részéről. A cégek képviselői kifejtették, 

hogy nem tudnak megfelelő képzettségű munkaerőt találni a városban a szakképzés elégtelen 

színvonala miatt. A város vezetése a megszűnt pénzügyi-számviteli képzés helyére most 

műszaki-mérnöki felsőfokú képzést szeretne létrehozni, holott a munkaerő-piaci igényeknek 

megfelelő szakképzés biztosítása lényegesen fontosabb feladat lett volna. Az, hogy egyetlen 

interjúalany sem tudott említeni olyan városi szolgáltatást, amely érdemben járult volna hozzá 

az eredményesebb működéséhez lényegében, azt mutatja, hogy a helyi politikai vezetés nem 

ismeri kellőképpen és nem is reagál az üzleti szektor igényeire. Az a fajta negatív spirál, ami a 

város gazdaságát jellemzi a rendszerváltás óta, nem hívott elő semmiféle olyan reakciót a 

helyi elitből, amely ennek a helyzetnek az érdemi megváltoztatását eredményezhetné. Bár 

jelen van a gazdasági leépülés, mint sokkhatás, ez nem hívott elő érdemi 

problémamegoldásokat. A lakók a helyi gazdasági helyzetre egyre inkább a kivonulást 

választják (hirchman-i lojalitás, tiltakozás, kivonulás stratégiái), amit a város jelentős mértékű 

népességvesztése mutat. Egyes interjúalanyok a helyben maradást lokálpatriotizmussal 

indokolták, annak ellenére, hogy lényegében üzleti kapcsolatrendszerük nem indokolná azt. 

Nem tetten érhetőek tehát a társadalmi tanulás olyan folyamatai helyben, amelyek alkalmasak 

Salgótarján helyzetének érdemi megváltoztatására. 

 Nincs érdemi előmozdulás abban, hogy a várost, adottságait és termékeit hogyan lehet 

jobban eladni. A helyi vezetés nem realizálta ennek a kulcskompetenciának a súlyos 

következményekre vezető teljes hiányát. A várost mint terméket senki nem gondolta végig, és 

ennek következtében a városban előállított dolgok nem kapcsolódnak Salgótarjánhoz. Annak 

ellenére igaz ez, hogy jó néhány cég világszínvonalú termékeket állít elő. Ez a kompetencia 

hiány összefügg a már említett rendszerváltás előtt meghonosodott irányítási modellel, amikor 

a termelőüzem helyben, míg a cég központja (benne az értékesítési részleggel) a fővárosban 

működött.  

                                                 
123 http://www.origo.hu/gazdasag/valsag/20090115-havariatervek-keszultek-salgotarjanban.html (letöltés 

ideje: 2014. január 10) 

http://www.origo.hu/gazdasag/valsag/20090115-havariatervek-keszultek-salgotarjanban.html
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4.4.5. Győr a kutatás tükrében – intézmények 

 

 Győr esetében David Crouch és Keune Martin (Crouch –Keune 2005) a sikeres 

gazdasági alkalmazkodás fő okának az elsődleges, domináns gyakorlatot felváltó, a 

reformszocializmus idején kialakult másodlagos gyakorlatnak a rendszerváltást követő 

uralkodóvá válását tette meg. Ez az érvrendszer a másodlagos gyakorlatok kialakulását a 

hetvenes-nyolcvanas évekre teszi, amikor elsősorban az osztrák és német cégek megismerése 

következtében egy modern menedzsment ismeretekkel rendelkező vezető réteg alakult ki 

Győrben. A szerzők szerint aztán ez a menedzser réteg a szocializmust követően a 

gyakorlatban is alkalmazni kezdte az általa korábban megismerteket. Amint azonban azt már 

korábban leírtam, az intézményrendszer változása korántsem előzmény nélküli, és a 

másodlagos gyakorlatnak először is ki kell alakulnia, amint arra Theda Skocpol és Kenneth 

Finegold (Skocpol – Finegold 1982) írása is rámutatott. A másik igen fontos tényező ebben 

tehát az idő, ami azt jelenti, hogy az intézményrendszeren belüli változások, a „gyakorlatok” 

kialakulása nem egyik pillanatról a másikra történik. Kétségtelen, hogy ha már kialakult egy 

alternatív gyakorlat, akkor valóban megtörténhet az, hogy annak uralkodóvá válása olykor 

igen gyorsan „forradalmi módon” bekövetkezik. Győr esetében azonban a kutatás eredményei 

alapján elmondható, hogy ilyesfajta gyors változás nem történt.  

 Megalapozottabbnak tűnik az az álláspont, miszerint Győrt valójában hosszú és töretlen 

fejlődés jellemzi már a kora újkortól kezdődően. A város gabonakereskedelmi központ 

jellegét, amelyet a vízi szállítás tett lehetővé, idővel az ipari centrum szerepkör vette át, ami 

azonban mindvégig a szállítás (vasút), a mobilitás köré szerveződött. Történelmi távlatban, 

Győrben egy töretlen gazdasági technológiai fejlődést láthatunk. Ez a töretlen fejlődés 

azonban lényegében egy álladó alkalmazkodási folyamatot takar, amely folyamat akkor járul 

hozzá a fejődéshez, ha hatékony. Az intézményi közgazdaságtani iskola által a gazdasági 

fejlődésben kulcstényezőnek tekintett alkalmazkodási hatékonyság (adaptive efficiency) tetten 

érhető tehát Győrben. Ennek egyik kulcseleme – ami a város iparát hosszú idő óta 

meghatározza –, a többek által is megemlített igényes műszaki kultúra. Ennek egyik fontos 

közelmúltbéli letéteményese a Rába Művek és annak hosszú éveken át meghatározó vezetője, 

Horváth Ede.  
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 Horváth Ede szerepét és jelentőségét a győri ipari fejlődésben a dolgozat csak annyiban 

kívánja tárgyalni, amennyiben és amilyen témakörökben azt a kutatás során az adatközlők 

megemlítették. A Rába ma már legendás vezetője munkásigazgatóként került a cég élére, ami 

a szocialista nagyipar megteremtése idején nem feltétlenül jelentett egyet a vezetéshez 

szükséges kompetenciák meglétével. Családi háttere azonban inkább mondható iparinak, mint 

mozgalminak, mivel édesapja a szombathelyi repülőgépgyár művezetőjeként egy magas 

minőséget követelő ipari üzem kultúrájával ismertette meg. Horváth Ede elkötelezettsége a 

minőség és a tisztaság iránt legendás. Számára a tisztaság és a rend alapvetően fontosak 

voltak, mivel ezek biztosították a szemében az iparban szükséges pontosságot. Új 

munkaszervezési, technológiai rendszereket vezetett be, mint például az AUDI-ban ma is 

alkalmazott transzfer-sori gyártást, vagy az üzemcsarnokon belüli, mindig tisztán és rendben 

tartott étkezési szigeteket. Hajlandó volt a pártállamban merész és szokatlan döntéseket is 

meghozni, ha azt helyesnek gondolta, mint például a műszaki értelmiségiek bérének jelentős 

megemelését. Győr ipari fejlődése szempontjából lényeges, hogy a Rábában támasztott 

elvárások és meghonosított gyakorlatokhoz képest a város jelenlegi, legjelentősebb ipari 

foglalkoztatója, az AUDI által elvárt munkaszínvonal és pontosság egyáltalán nem jelentett 

komoly kihívást. Paradox módon Horváth Ede egyik utolsó és akkor vitatott döntése – egy 

százezer négyzetméteres üzemcsarnok felépítése – a rendszerváltást közvetlenül megelőzően 

végül alapvetően hozzájárult az AUDI győri letelepedéséhez: ugyanis ott kezdte meg először 

a cég a gyártást.  

 Több jelenleg is működő gépipari cég is a Rába Művekből indult el, és más iparágban is 

történt hasonló eset. A nyolcvanas években elkezdődött egy folyamat, amikor a nagy cégek 

egyre kevésbé voltak képesek alkalmazkodni a megváltozott piaci viszonyokhoz. Ekkor a 

megfelelő információkkal rendelkező emberek, felismerve az új lehetőségeket, elkezdtek 

„kirajzani”. Ez új cégek alapításában öltött testet, és az így kivált korábbi munkatársak 

belefogtak azokba a munkákba, amelyeket a korábbi nagy cég nem akart felvállalni. Ezek az 

emberek jellemzően megfelelő piaci információk birtokában lévő középvezetői státusú 

alkalmazottak voltak korábban. Ennek a folyamatnak a révén a korábban felhalmozott tudás 

és ismeretek új körülmények között hasznosultak, nyilvánvalóan nem a „semmiből jöttek”, de 

végső soron új gyakorlat honosodott meg. Ez a folyamat nem szokatlan, „company spin-

out”
124

-ként is ismert, amikor egy nagyobb cégtől kiváló munkatársak egy ötlet vagy egy 

eljárás hasznosítására egy új céget alapítanak (start-up company).  

                                                 
124 http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_spin-off  (leöltés ideje: 2014. január 10) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_spin-off
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 Az egyetem szerepe is lényeges a győri intézményrendszer hosszú távú fejlődésében. 

1968-as lapítása óta a térségi gazdaságban betöltött szerepében egy dolog állandó: a 

folyamatos alkalmazkodás és ezáltal a gazdaság igényeinek kiszolgálása. Az új szakok 

alapítása mindig kellő körültekintéssel és a piaci igényeket figyelembe véve történt meg. Az 

intézmény a helyi, térségi igényekre viszonylag későn, a nyolcvanas évek elején kezdett 

komolyabban figyelni, amikor kiderült: nincs valódi helyi bázisa. Ezért kezdett olyan új 

szakok alapításába, amelyek még az országban vagy Budapesten kívül sehol sem voltak. Ez a 

fajta aktív alkalmazkodás, azaz a jövőben jelentkező piaci igényekre való odafigyelés tehát 

már legalább három évtizede jellemzője az intézmény működésének. Az egyetem aktív 

résztvevője a térség technikai-technológiai fejlesztéseinek, sokszor kezdeményezője is. Egyes 

vélemények szerint lényegében betölti a térségi gazdaságfejlesztő szervezeti szerepkört is. 

Kapcsolatrendszere a távközlési és közlekedési eredeti fő profiljára tekintettel kiterjed az ezen 

ágazatokban aktív, szinte mindegyik hazai piacon működő kisebb és nagyobb cégre, hiszen az 

itt végzettek az érintett ágazatok szinte mindegyik cégében megtalálhatóak. Az intézmény 

komoly hangsúlyt helyez az iparági kapcsolatainak fenntartására és fejlesztésére. 

 A győri ipari kultúra, a pontosság és az igényesség olyan miliő, amely az egyes emberek 

értékpreferenciáiból, cselekvéseiből, aktivitásából jött létre. Ez az egyének tevékenységeinek 

olyan összessége, amely hosszabb idő alatt alakult ki, és amely egyfajta aggregátuma a jó 

életről vallott elképzeléseik megvalósítása érdekében végzett tevékenységeiknek. Ez a 

Williamson által „beágyazottságnak” (Török 2005) nevezett szint nagyon lassan alakul ki, és 

épp ilyen lassan változik meg. Azonban ezt nem lehet meghatározó, determináló adottságként 

kezelni, hiszen – ahogyan azt Amartya Sen is világosan megfogalmazza: az intézmények 

kialakulása és minősége egyértelműen összefügg az emberek szabadságával, mégpedig azon 

szabadságukéval, hogy az általuk vélt jó élet érdekében tevékenykedjenek. Győr esetében 

megállapítható, hogy ez a hosszú idő alatt kialakult helyi intézményi környezet és gyakorlat 

egyértelműen kedvez a gazdasági fejlődésnek, hiszen alapvető fontosságú részét képezi ennek 

az új lehetőségek kihasználására irányuló alkalmazkodási képesség.  
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4.4.6. Győr a kutatás tükrében – területi tőke 

 

 Győr esetében a területi tőke elemei az ún. „innovatív-keresztben” megfogalmazott 

„puha”, elsősorban humán tényezők mindegyike megtalálható. A kutatás során a kapcsolati 

magánszolgáltatások, a tulajdonosi és kooperációs hálózatok, a kapcsolati tőke és a 

fogadókészséget elősegítő eszközök is meglévő tényezőknek bizonyultak a városban és 

tágabb térségében. A magán-javak körébe tartozó kapcsolati magánszolgáltatások különösen 

erős hálózata alakult ki a helyi (közepes és nagy) cégek és az egyetem között. Ez a sokszor 

informális kapcsolatrendszer rendkívül intenzíven jelen van a város gazdaságában. Ez jelent 

kutatási megbízásokat, amelyek sokszor nem az intézménynek, hanem egyes kutatóknak, 

oktatónak szólnak, de akár olyan technológiai fejlesztéseket is az egyetemen belül, amelyek a 

térségben működő cégek igényeire válaszul valósulnak meg. Az egyetem ezzel a 

szolgáltatásait fejleszti, de egyúttal hozzájárul a városban és térségében működő cégek 

versenyképességéhez is, hiszen azok olyan technológiai-mérési eredményekhez tudnak az 

egyetem révén hozzájutni, amelyekhez a szükséges eszközöknek a beszerzése meghaladná 

erejüket, illetve nem tudnák azok kapacitásait megfelelő mértékben kihasználni. Ez az 

egyetem által ellátott funkció rendkívül hasonló ahhoz, amit a japán MITI (ipari és 

kereskedelmi minisztérium) végzett az ötvenes években, amikor az általa megvásárolt 

technológiai licenceket díjmentesen vagy csekély díj ellenében bocsátotta az adott iparág 

cégeinek rendelkezése. Ugyancsak ilyen megoldás az, amikor egyes területileg koncentrált 

azonos iparágban tevékenykedő cégek (klaszterek) közösen szereznek be és használnak olyan 

eszközöket, amelyek egyenként meghaladnák erejüket. A győri egyetem ilyen tevékenységei 

mind a területi tőke elemei közül, mind a kapcsolati magánszolgáltatások, mind pedig a 

kooperációs hálózatok közé beleillenek, mindkét területen aktív az intézmény. Szolgáltatásai 

kiterjednek az egyes technológiai problémák megoldására, vizsgálatok elvégzésére, testre 

szabott oktatásra és piackutatásra is. Az egyetem, mint intézmény és az egyes egyetemi 

oktatók is szolgáltatásokat adnak el a cégek számára. A cégek közvetlenül férnek hozzá a 

számukra fontos technológiai-technikai innovációkhoz és olykor piaci információkhoz is. Az 

egyes cégek önállóan is részt vesznek különféle K+F projektekben, más felsőoktatási 

intézményekkel közösen is.  

 Győrben az egyes iparágakon belül aktív cégvezetők rendszeres kapcsolatban állnak 

egymással, a cégtulajdonosok rendszeresen összejárnak. Egymás üzemeit rendszeresen 

közösen meglátogatják, elemzik a látottakat, meglehetősen kritikusan. Ezekre a látogatásokra 
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a meglátogatott is készül, az üzemet ilyenkor a szokásosnál is jobban rendbe szokás szedni. 

Ezek az összejövetelek meglehetősen rendszeresen folynak mintegy 11 éve: évi mintegy tíz 

alkalommal találkoznak a helyi cégvezetők, amit hol „siker körnek”, hol pedig „ökör körnek” 

neveznek tréfásan egymás közt. A győri Fészek Klub is hasonló funkciót tölt be, ott is 

rendszeresen sor kerül az aktuális cégügyek közös átbeszélése. Ennek az iparágakon átívelő 

együttműködésnek az eredménye az is, hogy több esetben előfordult: egy adott megrendelést 

azért tudott teljesíteni egy cég, mert ismerte a más iparágban működő többi helyi cég 

kapacitásait és képességeit. Ez alapján be tudta vonni az adott projekt megvalósításába a 

megfelelő és helyben elérhető közreműködőket. Ez az ismeret és információ a cégvezetők 

informális együttműködése nélkül nem jutott volna el a megfelelő helyre a megfelelő időben, 

ezért aztán nem is gondolkodott volna az ajánlattételen az érintett cég. Az is megtörtént, hogy 

egy fontos technológiai fejlesztés előtt az egyik cég annak előkészítésébe bevonta az 

egyetemet. A célja ezzel az volt, hogy minden szempontból értékálló, világszínvonalú és 

piacképes beruházást valósítson meg. Ennek a beruházásnak kihasználtságát biztosította, hogy 

a cégvezetők informális együttműködése keretén belül a helyi igényekről is megfelelő 

információval rendelkezett, így értékesíteni tudja a beruházás révén megvalósított fölös 

kapacitásait a többi cég számára.  

 A Győrben működő cégek közül az iparban aktívak körében magas szintű bizalom 

jellemző, elsősorban a megrendelők és a beszállítók irányába. Ezekben a relációkban komoly, 

több évre, olykor évtizedre visszatekintő partnerségi kapcsolatok léteznek. A közvetlen és 

térben közelebbi beszállítókkal érthető módon szorosabb kapcsolatban állnak a cégek. 

Természetesen a konkurencia felé nem lehet és nem is teljes a bizalom. Van olyan cég, amely 

a beszállítóit szervezett formában képzi, aztán auditálja. Ezt követően pedig kategóriákba 

sorolja, és ennek megfelelően fizeti ki a munkájukat. A bizalmi szinthez tartozik az is, hogy a 

cégek olykor a konkurenciának képeznek, ugyanis előfordul, hogy a hosszú idő alatt a 

megfelelő képzettségi és készségszintet elért munkatársukat elcsábítja a konkurencia, vagy 

esetleg egy jóval nagyobb cég, de ez sem ásta alá eddig a cégek közti alapvetően jó viszonyt. 

Erre a helyzetre a cégen belüli képzési rendszer átalakításával reagált az egyik megkérdezett 

cégvezető. 

 A kollektív cselekvési képesség esetében szinte mindegyik megkérdezett cégvezető meg 

tudott említeni olyan esetet, amikor az adott iparágon belüli cégek összefogtak egy nagyobb 

megrendelés elnyerése érdekében. Érdekes tapasztalatról számol be az egyik cégvezető, 

amikor elmondta, hogy egy iparágon belüli, egy adott tenderre szerveződött hazai 
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együttműködés valóságos pánikreakciókat váltott ki egy nagyobb, Lajtán túli konkurens 

cégnél. Ez a cég a hazai együttműködésre válaszul az adott tenderre egy önköltségi árnál is 

alacsonyabb ajánlatot adott be, és aztán meg is nyerte a megbízást e miatt. Alkalmi, 

projektekre történő iparágon belüli együttműködésre több példa is volt, azonban általában 

problémásnak tartották a megkérdezettek a magyarországi cégek körében tapasztalható 

alacsony szintű együttműködési kultúrát, voltak rossz tapasztalataik is. Adott iparágon belül 

és különösen a Nyugat-Dunántúlon a cégek közti viszonyokat kifejezetten jónak ítélték a 

megkérdezett cégvezetők. A bizalmi szint tekintetében határozott különbséget érzékelnek az 

ország keleti részében ténykedő cégek esetében, ugyanis ott lényegesen alacsonyabbnak látják 

a cégek egymás iránti bizalmát, a Győrben tapasztalt együttműködések és informális 

információcseréket pedig egyenesen elképzelhetetlennek. Említette az egyik cégvezető, hogy 

kelet-magyarországi partnerei kifejezett megrökönyödéssel hallgatták, amikor erről beszélt.  

 A tudásstratégiai szövetségekkel kapcsolatban már szót ejtettem korábban az egyetem 

kiemelkedő jelentőségű szerepéről Győrben. A helyi is és közepes vállalkozások megítélése 

szerint nagyon nehéz dolguk van, ha nagyobb cégekkel akarnak üzletet kötni, mint amilyen 

például a RÁBA. Ebben kifejezetten segít az egyetem, mert rajta keresztül létre tudnak jönni 

az üzleti kapcsolatok. Különösen jó tapasztalatokról számoltak be a cégek a pénzügyi 

válságot követő gazdasági visszaesés idején az egyetem pozitív és segítő hozzáállásáról.  

 A kormányzati, önkormányzati szervezetek gazdaságfejlesztést segítő tevékenységei 

esetében általános a vélemény, hogy a város általában pozitívan viszonyul a cégekhez. Ám az 

az álláspont is létezik, hogy a helyi és térségi gazdaságfejlesztést ténylegesen nem az 

önkormányzat, hanem az egyetem végzi. Ugyanakkor például a városmarketing szorosan 

összefonódik Győr gazdaságával, amennyiben a város, az egyetem és az AUDI szlogenje 

közös: a jövő Győrben épül. A város gazdaságának három kulcsszereplője között jó az 

összhang. Az önkormányzat, a helyi politika és politikusok az egyetem minden fejlesztési 

törekvését támogatták, támogatják. Erre volt jó példa, amikor Győr más önkormányzatokhoz 

hasonlóan lehetővé tette, hogy a helyi iparűzési adó egy bizonyos részét meghatározott 

közcélok finanszírozására lehet irányítani a befizető cégeknek, az egyetem javaslatára az 

eredetileg csak sportcélokat a város az egyetem kérésére kiegészítette a tudományos célokkal. 

Az erre a célra a cégek által megjelölt összegekhez az egyetem még ugyanannyit hozzáadott, 

aminek eredményeképpen sikerült Európa legmodernebb fékpadját üzembe helyezni. Több 

cég is részt vesz iparági országos és klaszter szerveződésekben. A helyi kereskedelmi és 

iparkamara tevékenysége nem jelent érdemi gazdasági szervezőerőt, csak az utóbbi időben 
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kezdett a kamara a vállalkozások számára értékelhető szolgáltatásokat nyújtani. A korábbi 

kötelező kamarai tagság idejét szemlélik a helyi vállalkozások a legkritikusabban, amikor az 

nagyon sok pénzből gazdálkodott, csak utazásokra és a székház megépítésre ment el a pénz. A 

kötelező tagság megszűnése után a taglétszám harmincezerről ezerötszázra csökkent e miatt. 

Általában az országos szintű vállalkozásokat segítő szervezeteket és támogatási lehetőségeket 

többre értékelik az ilyen jellegű helyi és térségi kezdeményezéseknél. Az Ipari Parkban 

működő inkubátorházat ismerik, azt általában szükséges szolgáltatásnak ítélik, de a 

tevékenységéről és eredményeiről nincsenek információik. Az önkormányzat gazdaságot 

segítő konkrét intézkedéseiről nem tudnak, általános a vélekedés, hogy inkább a sporttal és a 

kultúrával foglalkozik.  

 A cégek többsége aktív helyi és térségi üzleti kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A 

térségi kapcsolatrendszer esetenként a Nyugat-Dunántúl régióját jelenti, vagy éppenséggel az 

ország egészét. Az iparágon belüli kapcsolatrendszerek kiterjednek a Dunántúl északi részére, 

Székesfehérvárra és Veszprémre, de Szombathelyig is leérnek az aktív és intenzív üzleti 

kapcsolatok. A nagy helyi cégek is jelentős megrendelők, így ők tekinthetők a gazdasági 

agglomeráció kulcsszereplőinek. Az AUDI-val kapcsolatban elhangzott, hogy nagyon sajátos 

viszonyt alakít ki a beszállítóival, akiket kíméletlenül versenyeztet, így azokat is, akikkel már 

korábban is kapcsolatban állt. Lényegében az általa globálisan követett gyakorlatot valósítja 

meg Győrben is. Ez szokatlan a magyar cégek számára. Van olyan vélemény is, hogy az 

AUDI lényegében nem integrálódott a helyi és térségi gazdaságba, szigetként működik, és ha 

hirtelen kivonulna, akkor nagy bajba kerülne a város és a térség, mivel nagyon sok 

hagyományos győri ipari és feldolgozóipari ágazat leépült és megszűnt az utóbbi években. 

Problémaként élik meg a cégek a nemzetközi üzleti kapcsolataik kiépítését, elsősorban a 

nyelvtudás hiányosságai miatt, ami az első generációs, az alapító cégvezetőket jellemzi. 

Ennek ellenére komoly munkát fektetnek ebbe, mert mindenki számára nyilvánvaló a nyitott 

világpiacok miatt a talpon maradás záloga világszínvonalú minőség. Érdekes kapcsolati 

pontokat jelent a német iparban tevékenykedő korábbi, '56-os emigránsok csoportja, akik 

révén egyes cégeknek komoly rálátása van a világ legfejlettebb ipari rendszerének 

működésére. Ebből az a tapasztalat is adódik, hogy alapvetően jó irányban gondolkodnak a 

fejlesztéseket illetően, ugyanakkor kihívást is jelent a magas követelményeknek való 

megfelelés. 

 Győrben a területi tőke kulcsfontosságúnak tekintett, az „innovatív keresztben” 

Camagni által felsorolt minden eleme megtalálható. Komoly, bizalmi viszonyokon alapuló 
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kapcsolati hálózat működik a helyi cégek között. Napi szinten van üzleti együttműködés és 

informális információcsere. Az innováció, a tudáshasznosítás és megosztás kulcsfontosságú 

szereplője a városban és a régióban a Széchenyi Egyetem, amely ezt a szerepkört évtizedek 

munkájával alakította ki. Az egyetem a Camagni -féle innovatív kereszt közepén található 

kooperációs hálózatokat nagyon jó hatékonysággal és sikeresen menedzseli. A városban és a 

térségben a területi tőke gyarapszik, a gazdaság és az üzleti élet helyi kulcsszereplőinek 

tudatos, néha pedig habituális együttműködése révén. Fennáll ugyanakkor egyfajta 

sérülékenység lehetősége, ami elsősorban az AUDI-nak a helyi és térségi gazdaságba még 

nem teljes körű illeszkedéséből adódik. Ezzel a kockázattal azonban elsősorban az egyetem 

számol, és komoly lépéseket tesz ennek csökkentésre. 

 

 

4.4.7. Győr a kutatás tükrében – társadalmi tanulás 

 

 A társadalmi tanulás összefügg az új intézményi közgazdaságtan alkalmazkodási 

hatékonyság fogalmával. Akkor beszélhetünk alkalmazkodási hatékonyságról, ha a társadalmi 

tanulás folyamatai működnek, méghozzá úgy, hogy az adott problémára, kihívásra pozitív 

megoldások alakulnak ki ennek során. Az új intézményi közgazdaságtan szerint a 

történelmileg kialakult intézmények meghatározzák a társadalmi tanulást, és útfüggőséget 

eredményeznek, amit nem, vagy csak a legritkább esetekben lehet meghaladni. Ez röviden 

annyit jelentene, hogy ahol nem volt és nincs, ott nem is lesz gazdasági fejlődés, míg ahol volt 

és van, ott pedig mindig is lesz prosperitás. Az „önfelhúzó-fejlődés” elgondolása ezzel 

szemben pedig egyenesen azon alapul, hogy a történetileg kialakult formális és informális 

intézményrendszer is meghaladható. Sőt, a társadalmi tanulás nem jelent egyebet, mint a 

korábbi intézményrendszer meghaladását. Ez az elgondolás Hirschman nyomán, 

kulcsszerepet tulajdonít a sokkoknak és a kihívásoknak, a „módszeres zavarkeltésnek”. Győr 

esetében az volt a kérdés, hogy tetten érhetőek-e a társadalmi tanulás folyamatai, és hogy mi 

jellemzi őket. Igazolható-e a társadalmi tanulás kulcsszerepe Győr sikerében.  

 Az interjúk alapján több olyan sokkot és zavart sikerült azonosítani, amelyek fontos 

tanulási, alkalmazkodási folyamatokat indítottak el. Az első ilyen jelenség az interjúalanyok 

által kirajzásként leírt jelenség, amikor a nyolcvanas években az átalakuló piaci igényekre 

nem tudtak a nagy cégek megfelelően reagálni, vagy egyszerűen nem akartak foglalkozni a 
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megjelenő új piaci lehetőségekkel. Több győri cég gyakorlatilag innen eredezteti indulását. A 

kiválás indokai változatosak: az új lehetőségek felismerésétől az új elgondolások cégen belüli 

elutasítására adott indulatos válasz, vagy éppenséggel az elképzelt nívójú tevékenység nagy 

cégeken belüli folytatásának lehetőségeinek felmérése. Volt olyan vélekedés is, hogy a 

későbbi sikerek tükrében kár, hogy nem korábban került sor a kiválásra. A kiválás vagy 

kirajzás egy kompetens, az eredeti nagy cégen belül jellemzően középvezetői, vagy 

közvetlenül az alatti vezetői szinten dolgozó, az adott szakma magas szintű kompetenciájával 

bíró cégalapítókat eredményezett. A vezetői készségek lényegében egyes szakmai projektek 

végrehajtása során alakultak ki. Ezen cégvezetők közül lényegében senkit sem találunk, akik a 

nagy cégek adminisztratív vagy magas vezetéséből jöttek volna. Általános motívum a korábbi 

nagy cég túlzottan bürokratikus rugalmatlan és kevéssé hatékonynak ítélt menedzsmentjével 

való elégedetlenség, illetve az attól való idegenkedés. Találkozunk még a vállalaton belüli 

GMK elutasításával, mint indokkal, annak lényegében korrupt volta miatt. A tanulási folyamat 

a cégalapítás napján kezdődött, hiszen a nyolcvanas években lassan, majd az évtized végére 

robbanásszerűen kialakuló „maszek világ” szereplőinek egy teljesen új szabályrendszert 

kellett megtanulniuk. Ennek sikerét a cégek megmaradása és piaci sikerei mutatják.  

 A soron következő sokk, maga a rendszerváltás és az azt követő, egyes iparágakat 

súlyosan érintő leépülés. Volt olyan cég, amelynek emiatt teljesen összeomlott a 

rendelésállománya, egyik napról a másikra 50%-kal csökkent, s e miatt az akkori 

alkalmazottak felét el kellett küldeni. A cég termékprofilját gyökeresen át kellett alakítani, új 

piacokat feltárni és megtanulni. Ez magába foglalta olyan készségek és képességek 

elsajátítását, amelyek elengedhetetlennek bizonyultak a későbbiek során ahhoz, hogy 

nemzetközi cégek minősített beszállítójává tudjon válni a cég. Ez alatt a tanulási folyamat 

alatt, melyben egyaránt voltak pozitív és negatív leckék, kiderült, hogy melyek a cég 

szempontjából igazán fontos kulcskompetenciák, amelyek a jövőbeli fejlődését megalapozták. 

Egy másik cég esetében a rendszerváltás új lehetőségeket, újabb piacokat jelentett, amit 

természetesen szintén meg kellett tanulni. Általános problémát jelentett az akkor már működő 

cégek számára, hogy az addigi üzleti kapcsolatrendszerük hirtelen leértékelődött, azt olykor 

teljesen újra kellett építeni, teljesen megváltozott piaci viszonyokhoz kellett alkalmazkodniuk. 

 A legutolsó általános jellegű sokk az 2008-as pénzügyi válság és annak 

következményei. Az egyes esetekben jelentékeny módon visszaesett rendelésállomány 

komoly gondokat okozott, és komoly alkalmazkodási folyamatokat indított el. Ugyan csak 

átmenetinek bizonyultak a piaci zavarok, de a megrendelők lényegesen komolyabb, kihívást 
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jelentő feltételeket támasztottak a határidők, a minőség és az árak területén. Az egyik cég 

számára a munkatársak oktatása vált a legfontosabb feladattá, annak érdekében, hogy a piaci 

igényekre és az esetlegesen a gyártás során fellépő problémákra megfelelően és gyorsan 

tudjon reagálni. A teljes szervezet átalakítása és a cégben dolgozók kompetenciáinak a 

felmérése azt hivatott szolgálni, hogy egy probléma vagy piaci igény felmerülése esetén a 

reakcióidő jelentékeny módon rövidülhessen. Lehessen azt tudni, hogy esetleg milyen olyan 

dolgokra képes a cég, amit eddig cégen belül sem tudott senki. A válság felszínre hozott 

ugyanakkor olyan hiányokat is, amelyek nem a cég belső viszonyaiból fakadtak, hanem a 

magyarországi képzés és a szakképzés hiányosságaiból adódtak. Ennek a válságnak a hatására 

a helyi cégek külső segítséget kértek elsősorban az önkormányzattól és az egyetemtől.  

 Érdekes tapasztalatokkal szolgált a Borsodi Műhely Kft. kisújszállási üzeme 

kialakításának esete, ami – bár kívül esik földrajzilag a dolgozat témakörén –, mégis azt 

mutatja, hogy az önfelhúzó-fejlesztés tézise a gyakorlatban is működőképes, vagyis a 

helyesen megválasztott beavatkozás képes meghaladni a történelmileg kialakult viszonyokat. 

A korábbi kisszövetkezet a csőd szélére került, és a kisújszállási vezetők megkeresték a 

Borsodi Műhely Kft.-t, ahol korábban beszállítók voltak, hogy segítsen a munkahelyek 

megtartásában, vegye meg a céget. A győri cég 54 tulajdonostól megvásárolta az üzemet 

1998-ban. Egy rendkívül szokatlan ajánlatot tett Borsodi István az ottani dolgozóknak: 

mindenkit átvesz, aki a januári első munkanapon reggel hatkor megfelelő állapotban (tiszta 

munkaruhában és józanon) a gépénél áll. Az alkalmazottak ezt teljesítették is, azonban 

mintegy két hónap múlva megkeresték a cégvezetőt, és annak nagy megrökönyödésére 

elmondták, hogy van egy komoly gondjuk: nincs egy nyugodt éjszakájuk, mert attól félnek, 

hogy nem képesek beérni reggel hatig. A cég ugyanis reggel hatkor bezárta a gyár kapuit. 

Attól rettegnek, hogy elkésnek, és ez nagyon megviseli őket. A cégvezető arra a 

következtetésre jutott, hogy az az ipari kultúra, ami Győrt már jó ideje jellemezte, 

Kisújszálláson 1999-ben idegen volt. A megfelelő műszaki színvonalhoz és minőséghez 

elengedhetetlen pontosság azóta gyökeret vert ott is, aminek az alapját a fenti történetben leírt 

hozzáállás megváltoztatása képezte. Ezt természetesen támogatta egy jó adag céges képzés is. 

A cég itteni telephelye ma már teljesen azonos minőségi színvonalon dolgozik a győri vagy a 

szombathelyi telephellyel összevetve. Érdekes módon a helyi szakképzés megfelelő 

színvonalú átalakításában is sikereket ért el itt a cég, mivel az önkormányzat és az oktatási 

intézmény igyekeztek a település munkahelyeinek megőrzésében komoly áldozatokat vállaló 

Borsodi Műhely Kft. igényeinek mindenben megfelelni. A kisújszállási céget ért sokk, a 
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fenyegető csőd arra késztette az ott dolgozókat, hogy új módon álljanak hozzá eddigi 

munkájukhoz, és a régi rutin helyett igyekezzenek új dolgokat tanulni. Lényegében egy teljes 

munkakultúrán belüli átállás valósult meg, úgy, hogy sikerült a megfelelő műszaki igényesség 

és pontosság feltételeit megteremteni egy olyan közegben, amely számára ez „idegen” volt. Itt 

tehát tanúi lehetünk egy krízis nyomán elinduló társadalmi tanulási folyamatnak, amely képes 

volt meghaladni a körülményeket. Ez lényegében a Charles F. Sabel által a Toyota 

üzemszervezési eljárás kapcsán leírtak gyakorlati példája is, amikor a problémamegoldás 

folyamatában az adott munkacsoport tagok újraértelmezik a saját szerepüket, mintegy újra 

identifikálják magukat azáltal, hogy az eredeti munkakörüket meghaladva, abból kilépve a 

munkacsoporton belüli másik, nem saját munkaköröket szisztematikusan átvéve, azok 

tökéletesítésére tesznek javaslatokat. Kisújszállás esetében a fenyegető csőd tette az itt 

dolgozókat nyitottá a változásokra, az új ipari kultúra elvárásainak való megfelelésre.  

 Találkoztunk olyan esetekkel is, amikor az adott cég a tanulási, alkalmazkodási 

folyamatot lényegében intézményesítette. A megrendelők igényeinek való megfelelés 

érdekében rendkívül rövid, szinte azonnali határidőkre vállalt munkák nagyon hamar a 

felszínre hoznak addig rejtve maradt problémákat, amiket lényegében azonnal meg kell 

oldani. Erre született meg válaszul a céges tudásbázis felmérés, hogy lehessen tudni az ott 

dolgozók esetleg addig nem ismert képességeit, jártasságát. Egyfelől azért, hogy a hiányokat 

ki lehessen küszöbölni képzéssel. Másfelől pedig azért, hogy ha megjelenik egy megoldandó 

nem várt probléma, tudni lehessen, hogy esetleg cégen belül is van valaki, aki képes azt 

megoldani. Ez a tudásbázis felmérés azt is célozza ebből következően, hogy a munkatársak 

úgynevezett „tacit” személyes, hallgatólagos tudását is számba vegye. A másik ilyen 

alkalmazott megoldás, hogy a cég elvállal olyan megbízásokat (szakterületén belül 

természetesen), amelyekről tudja, hogy jelenleg nem ért hozzá. Ennek az a célja, hogy a 

feladatmegoldása során kiderüljön, mi kell ahhoz, hogy a következő alkalommal az ilyen 

típusú munkákat el tudja végezni a cég. A feladat megoldása során, a megoldandó 

problémákon keresztül jutnak el a munkatársak ahhoz a jártassághoz, ami szükséges a 

sikerhez. Ez természetesen visszahat a cég egészére, ugyanis felmerülhet új kompetenciák 

elsajátításának, megszerzésének az igénye csakúgy, mint üzemszervezésbeli, technológiai 

módosítások, átalakítások. Ez is, mint az előző eset, egy tanulási folyamat eredményeképpen 

előálló átalakulás: alkalmazkodás.  

 A társadalmi tanulás győri központja: az egyetem. Az egyetem Dr. Szekeres Tamás 

nyugalmazott rektor álláspontja szerint 1968-as alapítása óta lényegében folyamatosan és 
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rugalmasan reagál a gazdaság igényeire. Igyekszik olyan kiegészítő, komplementer területeket 

fejleszteni, amelyek már futó fejlesztésekhez, a piaci igényekhez kapcsolódnak. Az oktatás 

projekt alapúvá vált, ahol gyakorlati problémák megoldásán keresztül folyik a hallgatók 

képzése. Az egyetem a problémamegoldást az oktatás fókuszába állította, különösen igaz ez a 

járműipari képzésekre. Az újonnan alakult AUDI tanszékeken a cég mérnökei oktatnak, és 

alapvetően gyakorlat orientált szemléletűek. Az egyikük például minden alkalommal hoz egy 

vödör hibás alkatrészt az ingolstadt-i gyárból, amelyeken a hallgatóknak a hibákat kell 

elemezniük, feldolgozniuk, feltárni az okokat és megoldásokat javasolni. Ez a fajta szemlélet 

az egész egyetemre kihat, még a jogi képzésre is hatással van, ahol elsősorban az iparhoz 

kapcsolódó profil kezd kialakulni. A hallgatói innovációs centrum is azt a célt szolgálja, hogy 

a diákok kipróbálhassák magukat a mérnöki munkákban. Jelenlegi célja az intézménynek a 

járműipari kutatások alaptudományi hátterének a megteremtése. Nagyon komoly kihívás az 

AUDI által képviselt járműipari világszínvonal. A cégnél folyó fejlesztésekbe való 

bekapcsolódás révén az egyetem globális projektekben vesz részt, amelyek Sanghajon át a 

mexikói Pueblán és Győrön keresztül a nap 24 órájában folyamatosan zajlanak. Az egyetem a 

járműiparon belül annak a kihívásnak megfelelni képes mérnököket igyekszik képezni, akik 

ugyanazt a magas minőségű terméket képesek teljesen eltérő kulturális feltételek között 

előállítani. A regionális innovációs és technológiai központ azt a célt szolgálja, hogy a győri 

eredményeket, a világszínvonalú tudást ki lehessen térben terjeszteni. Az egyetem nagyon jó 

kapcsolatokkal rendelkezik a helyi vállalkozások körében is, rendszeres az információcsere, a 

különféle képzések és a cégeknél felmerülő problémák megoldásában is sok segítséget ad. Ez 

a jó kapcsolat lényegében azt jelenti, hogy az egyetem oktatói olykor napi szinten segítenek a 

vállalkozások technikai, technológiai problémáik megoldásában, célzott képzéseket tartanak, 

és néha konkrét fejlesztési projektekben is tevékenyen részt vesznek. Az egyetemi 

laboratóriumok fejlesztésére eleve úgy került sor, hogy azok az ipari igényeknek 

megfeleljenek. Ebből következően azok szinte a nap 24 órájában működnek, a különféle 

céges megbízásokat végezve. Ez a szerteágazó informális kapcsolatrendszer, ami az egyetem 

és a különféle cégek között fennáll, alapvetően fontos a győri, elsősorban ipari cégek 

versenyképessége szempontjából. A társadalmi beágyazottság és az innovációs aktivitás közti 

erős kapcsolatot más kutatások is megerősítették (Csizmadia, Grosz 2011 és 2012). Rendkívül 

megkönnyíti és költséghatékonnyá teszi ugyanis számukra a különféle tudás-javakhoz való 

hozzáférést, beszerzését. Az egyetem számára is hasznos, hiszen a különféle mérnöki-

számítástechnikai és technológiai gyakorlati alkalmazásokkal élő kapcsolata van az itteni 
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oktatógárdának. A már említett AUDI tanszékek ezt a fajta gyakorlat orientáltságot, közvetlen 

technológiai kapcsolatot egy más minőségi szinten hivatottak biztosítani. Az egyetem a 

technikai, technológia és a tudástranszfer egyedülálló rendszerét hozta létre, amely nagyon 

nagymértékben integrált a térség gazdasági szervezeteinek – olykor napi szintű – 

működésébe.  

 Az egyetemi tudásmenedzsment és nemzetközi kapcsolatok központ számára az 

jelentette a kihívást, hogy mit tud ehhez képest az összetett, informális és nagyon hatékonyan 

működő rendszerhez képest egy másfajta tudástranszfert kiépíteni. A 2006-ban indult 

tudásközpontok programja az egyik ilyen kezdeményezés, amely keretén belül vállalati és 

egyetemi oktatók működnek együtt. A központ kezdeményezése a prototípus pályázat, ami 

igen sikeres az innovációs projektek fejlesztése szintjén. Van egy pénzdíjas üzleti-modell 

építési verseny is, ami szintén nagyon jól működik, bár még sokszor megesik, hogy a győztes 

mégis inkább alkalmazott lesz, és nem kezd vállalkozásba. Ez is mutatja azt az általános 

problémát, hogy a jelenlegi hallgatók között alacsony a kezdeményezőkészség szintje, a 

vállalkozó szellem. Ehhez a programhoz kamarai mentor, kockázati tőkealapok is 

kapcsolódnak. Ilyen kezdeményezés még az „ötletből üzlet” kurzus is, ami rendkívül sikeres. 

Az egyik legérdekesebb kezdeményezésük a „carreer advantage” kurzus, amely egy amerikai 

professzorral együttműködve a partner cégek által beküldött problémákat értelmeznek és 

dolgoznak ki ezekre megoldási javaslatokat. A hallgatói csoportok kéthetente beszámolnak az 

általuk elvégzett munkáról. Ennek a strukturált üzleti probléma-megoldási gyakorlatoknak a 

segítségével a hallgatók olyan helyzetekben próbálhatják ki magukat már az egyetemen, 

amilyenekkel a majdani munkahelyükön szembesülnek később. Egyetemi üzleti inkubátor is 

működik. A központ tehát alapvetően a vállalkozásokkal összefüggő gyakorlati ismeretek 

átadására koncentrál, mivel ezek meglehetősen hiányzó képességek és készségek a hallgatók 

körében. Nagyon hasonló kezdeményezés ez a vállalkozó egyetemekéhez
125

, amely 

intézmények és programok a hallgatókat igyekeznek ösztönözni képzési programjaikkal a 

vállalkozóvá válásra.  

 

 

 

                                                 
125 http://www.entrepreneurial-universities.com/ (letöltés ideje: 2013. december 12) 
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5. Összegzés, a kutatás új eredményei 

 

 A dolgozatban bemutattam, hogy Magyarországon, a Lengyelországban, Csehországban 

és kisebb részben Szlovákiában lezajlott, elsősorban a területi önkormányzatokra koncentráló 

decentralizációs folyamatokkal ellentétben, lényegében folyamatos centralizációnak lehettünk 

tanúi attól kezdődően, hogy rendszerváltást követően lezárult az önkormányzati rendszer 

létrehozása. Magyarországon a megyei jogú városokat (és a kiemelkedő iparűzési 

adóbevétellel rendelkező egyes településeket) leszámítva, egyetlen önkormányzat vagy 

területfejlesztési tanács sem rendelkezett semmiféle valós fiskális autonómiával. Felvethető, 

hogy az önkormányzati pénzügyi rendszer ilyetén alakulásának oka az „oligarchia 

vastörvényének” érvényesülésben keresendő: a központi pénzügyi igazgatás személyzeti és 

gyakorlati jogfolytonosságában. Ugyanez a pénzügyi-igazgatási elitcsoport a forrása azon újra 

és újra felmerülő ötletnek, hogy a helyi iparűzési adó – szinte az egyetlen valós autonómiát 

biztosító önkormányzati bevételi forrás – szűnjön meg.  

 Az önkormányzati rendszert és benne a területi önkormányzatok rendszerét illetően, a 

két komolyabb átalakítás (a kistérségi rendszer 2004-et követő bevezetése és az 

önkormányzati hatáskörök 2010-es és 2012-es radikális átalakítása) egyike sem nyugodott 

széles körű társadalmi párbeszéd alapján kialakított politikai konszenzuson, ellentétben 

Csehországgal és Lengyelországgal, és részben Szlovákiával. A súlytalanná tett középszintű 

önkormányzatokat, a megyéket az uniós csatlakozásra való felkészülés jegyében létrehozott 

regionális fejlesztési intézmények igyekeztek először integrálni, majd mindenestül 

megkerülni.  

 A területfejlesztés intézményrendszerének, területi fókuszának gyakori, szinte már 

követhetetlen változásai lényegében lehetetlenné tették a formális intézmények 

megszilárdulását, ezért a területfejlesztés szereplői csak az informális intézményekre, 

kialakult gyakorlatokra támaszkodhattak. Ezek a gyakori változások ugyanakkor nélkülöztek 

mindenfajta stratégiai megalapozottságot, azaz lényegében hiányoztak azok a stratégiai 

(fejlesztéspolitikai) célok, amelyek alapján az adott intézményi változtatás eredményessége 

megítélhető lett volna. Ennek következtében mind központi, mind pedig területi szinten 

fokozatosan ellehetetlenült az ország átfogó területfejlesztési céljainak a megvalósítása.  

 E sokrétű, és a dolgozatban bemutatott romlási folyamat eredményeképpen 

területi/térségi fejlesztésekhez szükséges kapacitásokkal, a honi önkormányzati rendszer 

sajátosan alakult pénzügyi és hatásköri szabályai következtében is, végül már csak a megyei 
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jogú városok rendelkeztek. A megyei jogú városok úgy maradtak a területi fejlesztések 

kulcsszereplői, hogy nem érik el a valós térségi dinamizáló hatással bíró 300-500 ezres 

lélekszámot. E miatt, és abból következően is, hogy a városi agglomerációs kormányzásnak 

hazánkban nincs intézménye, sem pedig tapasztalata, illetve hogy semmiféle ösztönző nem 

működött e téren, lényegében képtelenek térségi fejlesztési szerepkör betöltésére. Az egyes 

megyei jogú városok sikere vagy sikertelensége gyakorlatilag függetleníthető elsősorban a 

hazai (területfejlesztési) és – kisebb részben – az uniós támogatási rendszertől is. 

Az önkormányzati, a területfejlesztési és az uniós intézményrendszer lényegében 

elkülönült volta, az önkormányzati rendszer „rendszerhibáival” együtt (területi önkormányzat 

kiüresítése; csökkenő, majd megszűnő fiskális autonómia) alapvetően tette lehetetlenné 

bármiféle érdemi regionális fejlesztés rendszerének a hazai kialakítását.  

A hazai területfejlesztés rendszere születése pillanatától fogva lényegében kudarcra 

volt ítélve ugyanis az állampolgári részvétel (a demokratikus legitimáció) soha nem volt az 

igen gyakran változó középszintű – területi intézményrendszeri konstellációk egyikének sem 

a horizontján.  

 A dolgozat egyik legfontosabb tudományos eredménye, hogy igyekezett szintetizálni és 

bemutatni a fejlesztési közgazdaságtannak azon újabb nézeteit taglaló szerzők nézeteit, 

amelyek újabban – elsősorban az európai uniós szintű – fejlesztéspolitika fő áramában is 

megjelennek. Igyekeztem bemutatni, hogy a neo-institucionalista közgazdasági iskola 

gazdasági fejlődésről vallott nézetei releváns alapjául szolgálhatnak a hazai fejlesztéspolitika 

jövőjéről való gondolkodásban. A területi tőke koncepcióját a dolgozat igyekezett új, másfajta 

kontextusba helyezni, annak érdekében, hogy annak – véleményem szerint – meghatározó 

dinamikus elemei megfelelő hangsúlyt kaphassanak. A társadalmi tanulás fontosságát a 

gazdasági fejlődés középpontjába állító elgondolások szintén olyan újabb keletű elképzelések, 

amelyekre érdemes komolyabb figyelmet fordítani, különösen arra való tekintettel, hogy az 

ezen elképzelések alapján álló fejlesztési beavatkozások, véleményem szerint különösen jól 

alkalmazhatóak lennének az elmaradott térségek magára találásának segítésében.  

A területi tőke elemei lényegében véve két csoportra oszthatóak: az intézményekre és 

a társadalmi tanulás folyamataira. A területi tőke valójában e két fő komponensnek egy adott 

lokációra jellemző konstellációját adja meg. Ugyanakkor a területi tőke elsősorban deskriptív, 

leíró eszköz. A területi tőke „innovatív keresztjében” szereplő elemeinek vizsgálata 

megragadhatóvá, leírhatóvá teszi a társadalmi tanulás folyamatait. Az ezt előmozdítani képes 

területi tőke elemek erősítése olyan közpolitika révén lehetséges, amely figyelembe veszi 
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ezen elemeknek a közgazdaságtani kereteket meghaladó természetét is, tekintetbe véve ezen 

tulajdonságaikat megalapozó elméleti megfontolásokat. 

Az központi kormányzat szerepe a térségi társadalmi-gazdasági fejlesztésben inkább 

támogatást jelent, semmint kész megoldások átadását. Egy jól működő társadalom és 

gazdaság megfelelő alkalmazkodási hatékonysággal, és alacsony a tranzakciós költségekkel 

jellemezhető. Az alkalmazkodási hatékonyság legfontosabb folyamatai a kreatív rombolás és 

a társadalmi tanulás. Az alacsony tranzakciós költségek két kulcseleme a verseny és a 

személytelen csere. A verseny és a személytelen csere pedig a törvények uralmán (rule of 

law), a stabil tulajdonjogi rendszeren, mint formális intézményeken, illetve a társadalmi 

gyakorlatokon és azok révén kialakult értékeken, mint informális intézményeken alapszik. A 

tranzakciós költségek alacsony szinten tartásában az értékek közül az egyik legfontosabb a 

bizalom, de ide tartozik a játékszabályok igazságosságáról alkotott közvélekedés is (mármint 

hogy azok a többség véleménye szerint igazságosak). 

Egy adott szűkebb vagy tágabb közösség fejlődését, a formális és informális 

intézmények közti ellentmondás (szabadságot növelő), pozitív irányú csökkentésével célzó 

programnak az útfüggőség, és az oligarchia vastörvénye jelenségeivel kell leginkább 

számolnia. Mindkét jelenség egy adott közösség társadalmi tanulási folyamatait jellemzi, 

jellemezheti. Ha ezen (a társadalmi tanulás folyamatain) akarunk változtatni, akkor olyan 

tevékenységeket kell választanunk, amelyek ezt átalakítani képesek, transzformatív 

potenciállal bírnak. Éppen ilyen megoldásokat javasolnak az „önfelfedezést”, a „tanulást 

monitoring révén”, az „önfelhúzó fejlődést” előmozdítani célzó elgondolások, ahol a 

beavatkozások kialakításának és megvalósításának kulcsfontosságú eleme érintettek 

autonómiájának tiszteletben tartása, bevonása, az által is, hogy a beavatkozásokat az érintettek 

viszik véghez, nem pedig „elszenvedik” azokat.  

 A dolgozat eredményeképpen Győr esetében a fejlődést egy sajátos módon megalapozó 

tényező-együttest sikerült feltárni, amely elsősorban a társadalmi tanulás időben egyre 

szerteágazóbb folyamatain alapszik. Győrben a területi tőke kulcsfontosságúnak tekintett, az 

„innovatív keresztben” Camagni által felsorolt minden eleme megtalálható. Komoly, bizalmi 

viszonyokon alapuló kapcsolati hálózat működik a helyi cégek között. Napi szinten van üzleti 

együttműködés és informális információcsere. Az innováció, a tudáshasznosítás és megosztás 

kulcsfontosságú szereplője a városban és a régióban a Széchenyi Egyetem, amely ezt a 

szerepkört évtizedek munkájával alakította ki. Az egyetem a Camagni -féle innovatív kereszt 

közepén található kooperációs hálózatokat nagyon jó hatékonysággal és sikeresen menedzseli. 
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A városban és a térségben a területi tőke gyarapszik, a gazdaság és az üzleti élet helyi 

kulcsszereplőinek tudatos, néha pedig habituális együttműködése révén. 

 

5.1. A hipotézisek értékelése 

 

 A három hipotézis tekintetében a dokumentumelemzés és az interjúk összességében 

megfelelő információkat eredményeztek ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy az egyes 

feltevések hol és milyen mértékig igazolhatóak, avagy cáfolhatóak. Azok az információk, 

amelyek ennek eldöntéséhez szükségesek voltak, egyrészt a dokumentumokban korlátozott 

mértékig megtalálhatóak. Az interjúk ehhez képest jóval többel szolgáltak, végső soron a 

hipotézisek megítélhetőségét eredményezték. A tervek elemzése ugyanakkor arra is irányult, 

hogy a dolgozat egyik céljának megfelelően, a fejlesztéspolitika tekintetében is javaslatokat 

lehessen megfogalmazni. Fontos volt látni, hogy a két város hogyan gondolkodik a jövőjéről, 

milyen fejlesztési célja vannak, és ezeket milyen eszközökkel kívánják megvalósítani. A 

dolgozat eredményeképpen úgy gondolom, megítélhetővé vált az a kérdés, hogy vajon a 

jelenlegi fejlesztési tervezés iránya és fókuszai megfelelőek-e a városok gazdasági 

fejlődésének elindítására, avagy éppenséggel fenntartására. Külön kérdés, hogy az országos és 

területi szinten éppen (át)formálódó területfejlesztési intézményrendszer mennyiben képes 

támogatni ezt a következő – éppenséggel ma már aktuális – 2014–2020-as európai uniós 

tervezési ciklusban. 

 

 

A dolgozat első hipotézise: 

 A neo-institucionalista közgazdaságtani elmélet formális és informális 

intézményekre vonatkozó elemzése és a gazdaságszociológia domináns és 

szubdomináns gyakorlatokra vonatkozó elmélete alkalmazhatóak a térségek gazdasági 

fejlődésbeli különbségeinek magyarázatára. 

A feltevés, hogy az intézmények meghatározó szereppel bírnak a két város 

fejlettségbeli különbségeinek a magyarázatában, igazoltnak tekinthető. Salgótarján esetében a 

város gazdaságfejlesztésének egyedüli gazdája, az önkormányzat lényegében képtelennek 

bizonyult a problémák azonosítására és a gazdaságfejlesztés elindítására. Itt a város 

gazdaságát az államszocializmus idején meghatározó modell miatt nem alakultak ki a 



205 

 

megfelelő menedzsment kapacitások és készségek. A város „termelt”, de nem „értékesített”, 

csak kevés esetben történt az, hogy a teljes termékpálya feletti kontroll helyben lett volna. Ez 

a hiányosság a mai napig érezteti hatását, egyfajta útfüggőségként van jelen a helyi 

közgondolkodásban. Lényegében nem alakult ki olyan másodlagos gyakorlat helyben, ami az 

államszocializmus gazdasági összeomlását követően sikeressé tudta volna tenni a várost. 

Salgótarján esetében egy korábbi domináns gyakorlat és az abból fakadó beidegződések, 

szokások, informális intézmények a mai napig meghatározzák a várost.  

 Már korábban felmerült Colin Crouch és Marteen Keune írásában, hogy – hasonlóan a 

Thatcher korszak gyors váltásához, amikor a poszt-Keynesiánus iparpolitikát hirtelen 

felváltotta a monetarizmus –, egy domináns gyakorlatot egy korábban kialakult másodlagos 

gyakorlat váltotta fel Győr esetében is. A szerzőpáros ennek kialakulását a fellazuló késő 

szocializmus idejére, a hetvenes-nyolcvanas évekre tette, hordozójává a vállalati 

menedzsereket, lényegeként pedig az ebben az időszakban megismert nyugati menedzsment 

ismereteket tekinti. A kutatás e fenti elgondolástól némileg eltérő eredményre vezetett. Az 

mindenképpen igazoltnak látszik Győr esetében, hogy a rendszerváltás utáni sikeres 

gazdasági átmenet egyik legfontosabb összetevője az államszocializmus domináns gyakorlatát 

felváltó másodlagos gyakorlat. Azonban ennek a gyakorlatnak a lényegét a kutatás nem a késő 

szocializmusban az élénkülő nyugati kapcsolatokban megismert menedzsment ismeretekben 

találta meg.  

 A győri másodlagos gyakorlat kialakulása furcsa módon – és hasonlóan más esetekhez 

– egy „véletlenhez” köthető. A Rába élére egy olyan munkásigazgató került a berendezkedő 

kommunista rezsim ipart államosító intézkedései eredményeképpen, akinek a mozgalmin túl 

egy másik hagyományhoz, a nyugat-dunántúli ipari kultúrához, ha lehet még erősebb 

kötődése volt. Ez kulcsszerepet játszott abban, hogy ez az ipari hagyomány tovább tudott élni 

az államszocializmus és a tervgazdaság viszonyai között is. Ennek köszönhető az a jelenség, 

hogy rendszerváltást követően az ide települő világcég, az AUDI minőségi és pontossági 

elvárásai lényegében egyáltalán nem idegenek az itteni ipari miliőben. Az itt továbbélő és 

fejlődő ipari kultúra azt is megalapozta, hogy a rendszerváltást követően képesek voltak 

sikeres vállalkozásokat alapítani az egyes cégektől „kirajzó” szakemberek. Ezeknek a 

cégeknek, bár erőfeszítéseket igényel, nem jelent különös nehézséget az ipar nemzetközi 

színvonalán működni. A Rába tekinthető annak a közegnek, amelyben ez az 

államszocializmust felváltó másodlagos gyakorlat kialakult. A másik nagy jelentőségű 

beavatkozás, amely hosszú távú elkötelezettséget jelentett a város életében a helyi 
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gyakorlatokat formáló intézményként a később egyetemmé fejlődő főiskola létrehozatala és 

folyamatos, szisztematikus fejlesztése. Nagy jelentőssékel bír az egyetem egyszerre 

konzervatív és kísérletező gyakorlata és erőteljes beágyazottsága a helyi és térségi 

gazdaságba, intézményekbe. Lényegében ebben az esetben is igazolódik a Kenneth Finegold 

és Theda Skocpol által a New Deal idején kialakított ipari és a mezőgazdasági hivatalok 

kapcsán az ipari sikertelenségéről és a mezőgazdasági sikeréről leírtak. A mezőgazdasági 

hivatal sikerességét egy hosszú intézményi fejlődés alapozta meg. A győri ipari hagyományok 

kialakulása is hosszú ideig tartott: van olyan vélemény is, hogy ez lényegében az ipar győri 

megjelenésétől töretlen folyamat. Még ha hajlok is arra, hogy elfogadom ezt az utóbbi 

álláspontot, le kell szögeznem azonban azt is, hogy az államszocializmus viszonyai között a 

győri eset inkább a kivételek közé tartozik. Mindezek alapján egyetértek Lengyel Imre azon 

álláspontjával (Lengyel 2012) is, hogy a gazdasági fejlődést hosszabb távon (10-100 év) az 

intézményi környezet határozza meg.  

 Kérdés, hogy a területfejlesztés eszközei és intézményei vajon mennyiben járultak 

hozzá Győr fejlődéséhez, és mennyiben voltak képesek segíteni Salgótarján felzárkózását. 

Győr esetében ezek hatásai a többi helyi tényezőhöz, folyamathoz és intézményhez képest 

elhanyagolhatóak. Salgótarján esetében a területfejlesztési támogatásokat és intézményeket a 

gazdasági- társadalmi fejlődés és felzárkózás szempontjából összességében hatástalannak 

tekinthetjük. Ezen túl azonban felvethető annak a lehetősége is, hogy ennek a rendszernek a 

működése, a külső forrásoktól függő „felzárkóztatás” eszköz- és intézményrendszere okozta, 

hogy fennmaradhatott a város fejletlenségét okozó a gondolkodásmód. Ez, mint sajátos 

útfüggőség állt annak útjába, hogy saját magukra támaszkodva, új, járatlan utakra 

merészkedjen a helyi közösség és annak vezetői. 

 Összességében tehát a dolgozat első hipotézise igazoltnak tekinthető a kutatás 

eredményei alapján. Az intézményrendszer ok és következmény is egyben. Oka a fejlődésnek 

vagy a hanyatlásnak és következménye a társadalmi tanulásnak.  

 

A dolgozat második hipotézise:  

 Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a területi tőke 

különbségei magyarázzák. 

 A kutatás eredményei azt mutatják, hogy Győrben számottevő területi tőke halmozódott 

fel, míg Salgótarján esetében gyenge területi tőkéről beszélhetünk. A területi tőke és annak a 

Camagni által kulcsfontosságúnak tekintett „puha” elemei jól mutatják egy térség fejlettségét 
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és annak fejlődésbeli kilátásait. Alapvetően azt mutatja meg, hogy egy adott térség fejlődése 

mennyire alapozódik annak belső erőforrásaira, illetve hogy rendelkezésre állnak-e azok. A 

területi tőke elemei tehát a dinamika, a fejlődési-értékteremtési folyamatot fenntartó, azt 

működtető, egymással szoros kapcsolatban álló tényezők. Elsődlegesen nem a területi 

versenyképesség meglétét jelző mutatók, hanem a terület versenyképességét biztosító 

folyamatok ezek: tehát nem „fenomének”, hanem esszenciális elemek.  

 Salgótarján esetében az innováció és a tudáshasznosítás külső forrásokból táplálkozik, 

mely nem kapcsolódik a helyi gazdaság folyamatiba szervesen. A helyi kapcsolatrendszer a 

cégek között gyenge, a kooperációs hálózatok iparágon belüliek és jellemzően nem helyiek. 

 Győrben komoly, bizalmi viszonyokon alapuló kapcsolati hálózat működik a helyi 

cégek között. Napi szinten van üzleti együttműködés és informális információcsere. Az 

innováció, a tudáshasznosítás és megosztás kulcsfontosságú szereplője a városban és a 

régióban a Széchenyi Egyetem, amely ezt a szerepkört évtizedek munkájával alakította ki. A 

területi tőke szempontjából Győrben a legfontosabb intézmény az egyetem, amely az 

„innovatív kereszt” közepén a kooperációs hálózatok központja és menedzsere helyben. A 

területi tőke másik négy kapcsolódó elemének tevékenységi területein (kapcsolati 

magánszolgáltatások, tulajdonosi hálózatok, kapcsolati tőke és K+F transzfer ügynökségek) is 

rendkívül aktív és hatékony. A város fejlődése szempontjából kulcsfontosságú három 

szereplő, az önkormányzat, az AUDI és az egyetem között nagyon jó a kapcsolat és az 

együttműködés.  

 A területfejlesztés eszköz- és intézményrendszere érdemben soha sem fókuszált a 

humán tőke, vagy a helyi- térségi együttműködések fejlesztésére, elmélyítésre. Nehéz is lett 

volna, hiszen ehhez elengedhetetlen egy olyan intézményi és közpolitikai stabilitás megléte 

(nyílt vitát követően létrejött társadalmi konszenzus), amely többi visegrádi országban, de 

különösen Csehország és Lengyelország esetében adott volt.  

 A dolgozat második hipotézise a kutatás alapján igazoltnak tekinthető: a területi tőke és 

annak az „innovatív keresztben” leírt puha elemei magyarázzák a két város, Győr és 

Salgótarján fejlettségbeli és fejlődési kilátásaiban meglévő különbségeit. A területi tőke 

elemzése képes megmutatni egy térség esetében a fejlődés akadályát képező hiányos, rosszul 

működő elemeket, azonban nem ad receptet a bajok orvoslására. Fel lehet állítani ez alapján 

egy diagnózist, és ki lehet jelölni a fejlesztendő képességbeli területeket, de fejlesztés 

tulajdonképpeni tartalmát nem lehet ez alapján megadni.  
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A dolgozat harmadik hipotézise: 

 Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a társadalmi tanulás 

megléte és intenzitása magyarázza. 

 A kutatás Győrben szerteágazó és régóta működő társadalmi tanulási folyamatokat 

talált. Az egyetem a technikai, a technológia és a tudástranszfer egyedülálló rendszerét hozta 

létre, amely nagyon nagymértékben integrált a térség gazdasági szervezeteinek – olykor napi 

szintű – működésébe.  

 Salgótarján esetében lényegében nincs, vagy alig van nyoma a társadalmi tanulás olyan 

módjának, amely képes lenne előmozdítani a város hosszú immáron évtizedes válságából való 

kilábalását. Ez a helyi elit öröklött kompetenciahiányával magyarázható, mely komoly 

útfüggőségként állja útját a társadalmi tanulási folyamatok elindulásának.  

 Az, hogy mit kellene tenni (tanulás), nem válik el a mit csinálunk most (monitorozás) 

kérdésének tárgyalásától, és ezen kívül a hasznok és veszteségek elosztásának jelenlegi és 

jövőbeli elveinek megbeszélése sem. A társadalmi tanulás jól működő intézményei lehetővé 

teszik az abban résztvevők számára, hogy ezeken a megbeszéléseken keresztül újradefiniálják 

saját szerepüket, egy közös új értelmezési keret kialakítása révén. A társadalmi tanulási 

folyamatok nem a semmiből jönnek, a sikeres gazdasági térségek létrejöttét az adott államok 

lépésről lépésre segítették kialakulni: a brazil légi ipari klaszter előzménye az 

importhelyettesítő iparfejlesztésben, az állami kutatás-fejlesztési projektekben, a támogatott 

repülőgép-ipari cégeknek nyújtott hitelekben található. A nagyon sikeres chilei gyümölcs és 

lazac-termelő ipar is hosszas és komoly állami beavatkozások és segítségek révén érte el mai 

jelentőségét, amikor a rézipar után a második legjelentősebb exportáló az országban (Sabel 

2005).  

 A hazai fejlesztéspolitika eszközei közül lényegében véve hiányzanak a kísérleti 

projektek, de magának a fejlesztéspolitikának az eredményessége vagy inkább 

eredménytelensége sem hatott lényegében vissza az eszközökre és az intézményekre sem. 

Ilyenformán a területfejlesztés evidensen nem a társadalmi tanulás eszköze hazánkban. 

 Győr esetében sem beszélhetünk arról, hogy a társadalmi tanulás manapság tapasztalt 

folyamatai egyik pillanatról a másikra keletkeztek. A siker annak köszönhető, hogy a város 

gazdaságának szereplői a korábbi kihívásokra alapvetően jól reagáltak, a felmerülő problémák 

kooperatív jellegű megoldásával. Ezen problémák vagy „zavarok” egy egyedülállóan 

alkalmazkodó közeget hívtak életre, amelyben az egyetem saját szerepfelfogása döntően 
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hatott. Győrben az egyes cégek stratégiáit a kihívások, a válság is úgy alakította, hogy sok 

esetben tanuló szervezetekről is beszélhetünk ezek eredményeképpen, mert napi 

működésükbe integrálták a problémamegoldás rendszerét és az abból való tanulást. Érdekes 

módon itt is, ebben is jelentékeny a város ipari öröksége, ugyanis a pontosság és a tisztaság 

megkövetelése lényegében, mint állandóan jelenlévő és megoldandó probléma is ezt a 

tanulási, kognitív alkalmazkodási folyamatot erősítette alapozta meg: „a megfelelő 

hozzáállás”. Győrben a jó életről vallott felfogás része a pontosság, a tisztaság és a hozzáértés, 

ezeket tekintik itt sokan a boldogulás alapjának. A győri elit véleményét vizsgáló kutatás 

(Csizmadia, Páthy 2010) 2008-ban az egyetem, a közbiztonság és a helyi kis és közepes 

vállalkozások szerepét emelte ki a város versenyképességében, de pozitív megítélés alá esett a 

városi vezetés rátermettsége is e tárgykörben. A városra jellemző értékek körében a szép és a 

barátságos jellemzők után a szorgalom, az önállóság és a megbízhatóság következik a győri 

vezető réteg vélekedése szerint (harmadik-ötödik helyek). Amint arra Amartya Sen is 

rámutatott, a gazdaság jó működése gazdaságon kívüli, azt megalapozó társadalmi 

konvenciókon, szokásokon és tudáson, a szabadság különféle aspektusain alapul a világon 

mindenütt. Nincs ez másképp Győrben sem. A társadalmi tanulás révén újradefiniált saját 

szerepkörre érdekes példát szolgáltatott a Borsodi Műhely Kft. kisújszállási üzemének 

története. Ezzel az esettel lényegében igazolva látjuk a hipotézisen túl azt a nézetet is, hogy ez 

a folyamat (a társadalmi tanulás) a megfelelő kezdeti beavatkozás jó megválasztásával egy 

eredendően másfajta hagyományú közeget is képes megváltoztatni. 

  Győr esetében számtalanszor találkozunk a Charles F Sabel által a sikeres társadalmi 

tanulás ismérveként megfogalmazottakkal. Szerinte ennek érdekében olyan intézmények 

létrehozására van szükség, amelyek megtanulják azonosítani és csökkenteni a növekedés 

akadályait, beleértve a saját szervezetükben meglévő növekedést akadályozó tényezőket is 

(Sabel 2005). Amint erre rámutattam, ez itt (Győrben) jórészt a napi gyakorlat része. A 

társadalmi tanulás a valódi ok és a fejlődés működési elve, valójában ez mozgat mindent egy 

fejlődő térség esetében.  
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5.2. A győri modell 

 

 Győr a globális termelési hálózatokba egy nagy nemzetközi vállalat révén 

bekapcsolódott város, amely ennek révén a meglévő helyi kapacitásai és ezek szisztematikus 

fejlesztése segítségével még képes volt arra is, hogy a nemzetközi tudáshálózatokba is 

bekapcsolódjon. A világban a térségek ilyesfajta sikeressége sajátos helyi adottságokon 

alapszik, olyan „kedvező társadalmi és intézményi kontextuson, amely képes a tanulás 

(társadalmi tanulás) és az új tudás teremtésének és felhasználásának pozitív dinamikáját 

elindítani.”
126

 A dolgozatban ezt a pozitív helyi kontextust (és Salgótarján esetében annak 

hiányát) igyekeztem feltárni.  

 Az áttekintett elméletek nyomán, a vizsgálatok eredményei alapján három tekintetben 

összesíthetőek Győr fejlődésére jellemző, azt magyarázó elemek. Ezek: tényezők, folyamatok 

és intézmények. Tényezőkön a területi tőke Győrben meglévő, tetten érhető elemeit értem. 

Folyamatok tekintetében elsősorban az alkalmazkodás, az adaptáció dinamikus és olykor apró 

lépésekben végbe menő történései a lényegesek, míg az intézmények tekintetében a győri 

sikert lehetővé tévő formális és informális intézmények tartoznak a modellhez. 

 A győri sikeresség tényezői, a területi tőke innovatív keresztjében található elemek 

közül az egyik legfontosabb a kooperációs hálózatok megléte. Ennek legfontosabb szereplője 

az egyetem és az önkormányzat. Ezen alapszanak a szerteágazó kapcsolati 

magánszolgáltatások, elsősorban az egyetem és a város és a tágabb térség vállalkozásai 

között. Jellemző a városra az öntevékeny csoportok működése, amely a gazdaság szereplőire 

is kiterjed. Komoly kapcsolati tőke képződött, amely a korábbi együttműködések alapján 

kialakult bizalmi viszonyokon alapszik a helyi és térségi (elsősorban hasonló iparágon belül 

működő) cégek között. Az önkormányzat a közjavak igazgatása és menedzselése során a helyi 

gazdaság igényeire hagyományosan nagy figyelemmel van. Az innovatív kereszten kívüli 

területi tőke elemek is megtalálhatóak, mint a magas színvonalú kulturális és természeti 

környezet. Győrre jellemző szubkulturális elemek is, mint a sajátos helyi divat jelensége is 

felmerült a kutatás során és az értékek és viselkedési módok esetében is jelentékeny (pozitív) 

helyi hagyományokra derült fény.  

Tényezők: kooperációs hálózatok; tulajdonosi hálózatok; kapcsolati tőke (bizalom); 

fogadókészséget elősegítő közjavak (helyi közpolitika); kapcsolati magánszolgáltatások helyi 

rendszere. Az innovatív kereszten kívüli Győrben meglévő területi tőke elemek: közösségi 
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cselekvés (értékek, konvenciók, megjelenések, viselkedési kódok); erőforrások (kulturális és 

természeti), humán tőke elemei, elsősorban a személyes know-how a rendszerváltást követően 

a nagy cégekből kirajzó vállalkozók esetében.  

 Folyamatok esetében alapvetően a társadalmi tanulás folyamatai az alapvetőek a 

gazdasági sikeresség szempontjából. Azonban Győrben, világ sok más sikeres lokációjához 

hasonlóan – egy „véletlen” is fontos szerepet játszott. Ennek köszönhetően itt tovább élt és 

fejlődött egy gyakorlat (hagyomány). Elindul ez alapján egy, a későbbiekben szerteágazónak 

bizonyuló társadalmi tanulási folyamat. Ezek a folyamatok alapvetően arra koncentrálnak, 

hogy azonosítsák és csökkentsék a növekedés akadályait, beleértve a saját szervezetben 

meglévő növekedést akadályozó tényezőket is. A köz- és az üzleti szektor szereplői Győrben 

képesek voltak arra, hogy újra és újra újjá szervezzék magukat, annak megfelelően, amit a 

tevékenységük alapján feltáruló, változó gazdasági- társadalmi környezet diktált. Ebben 

nagyon fontos szerepe van a városra jellemző, kiválóságra törekvő ambíciónak is. Erre a 

legutóbbi pénzügyi-gazdasági válság szolgáltatott példát, ahol a cégek, az önkormányzat és az 

egyetem lényegében együttes erőfeszítéssel, minden ötletre nyitottan kereste a legjobb helyi 

válaszokat a válság kihívásaira. Ennek során készek voltak arra, a saját szerepüket és 

feladataikat is folyamatosan újraértékeljék, átalakítsák. Győrben lényegében elfogadott 

hozzáállás a közös „inkrementális” intézményrendszer-építő átalakító, tanuló nyitott végű 

folyamat, amelynek elsősorban az egyetem részéről a kísérleti projektek megvalósítása is 

része, amelyek azonban általában már meglévő „erényekre” támaszkodnak, kiválasztásukban 

minden esetben alapvető szempont a térség gazdaságához való illeszkedés. Az itteni cégek 

közül jó néhány tanuló szervezetként működik, azaz a kihívásokra és a problémákra új 

képességek és tudás elsajátításával reagál, a problémamegoldást a napi működés részévé téve. 

Intenzíven részt vesznek a tudásmegosztás formális és informális intézményeiben, helyben, 

országosan és nemzetközi szinten is. 

Folyamatok: az ambíció és a kihívások által diktált közös tanulási folyamatok (fejlesztések) és 

együttműködések, amelyek nyitottak a saját működés átalakítására is; kísérletek. 

 Intézmények: A formális intézmények tekintetében a város mindig is fontos szerepet 

töltött be az Észak – Dunántúlon, mint megyeszékhely, és mint ipari központ, melyben 

egyértelmű a kontinuitás. Azonban a formális intézmények (az előnyös földrajzi helyzettel 

együtt), különösen a rendszerváltást követően önmagukban nem voltak képesek garantálni a 

város korábbi fejlődési dinamikájának a fennmaradását. Az új környezethez és adottságokhoz 

való alkalmazkodás kulcstényezői a helyi informális intézmények Győrben melyek a formális 
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intézmények működését valójában meghatározzák. A helyben kialakult gyakorlatok: kultúra, 

különösen az ipari kultúra, a bizalom, a város fejlődése iránti elkötelezettség és az ambíció 

együttesen tette képessé a várost, hogy a lehetőségit kihasználva kivételes fejlődést produkált. 

A helyi kormányzat a megnyíló lehetőségek közepette hatékonyan segítette a város és benne 

lakói képességeinek érvényesülését: immár két évtizede azt tekinti egyik fő küldetésének, 

hogy a helyi gazdaság fejlődését minden lehető módon támogassa. A Széchenyi Egyetem 

évtizedes munka eredményeképpen a tudástranszfer meghatározó intézményévé vált, erősen 

integrálódik a térség gazdaságába. Az egyetem a város fejlesztésében egy hosszabb távú 

elköteleződést testesít meg, létrejöttét és fejlesztéseit a mindenkori helyi kormányzat 

támogatta. Győrben nem riadtak vissza attól az erőfeszítéstől, hogy megtalálják a 

gazdaságfejlesztésben kulcsszereplők közös cselekvését elősegítő megfelelő formális és 

informális intézményeket, amelyek megfelelő környezetet biztosítanak a térségi gazdaság 

fejlődéséhez. Intézmények: ipari hagyományok, helyi kormányzat, egyetem, helyi kultúra, 

ambíció. 

 A győri sikerben lényegében nem, vagy alig játszott szerepet a hazai területfejlesztés, 

vagy a fejlesztéspolitikai eszköz- és intézményrendszer. A támogatás abszorpciós adatokból 

kiderült, hogy Győr rendkívül eredményes volt a forrásszerzésben, ami mintha ellentmondana 

a fenti állításnak. Azonban a város ilyetén sikeressége nem az országos terület- és 

fejlesztéspolitikából következett, hanem leginkább a helyi elit erőforrás mozgósító, 

támogatásszerző potenciáljából, amely helyi elit lényegében bármire és bármennyi forrást 

képes ma is mozgósítani, megszerezni. A cégeknek számtalan életképes, támogatható 

projektötlete van, a helyi közcélú fejlesztésekre pedig komoly szervezettségű tervezés és 

lobbizás eredményeképpen képes a város vezetése a megfelelő források biztosítására. Ez a 

forrásszerző potenciál azonban „haszontalan” dolgokra nem költhet, ugyanis a helyi 

közvélemény és kultúra ezt nem tolerálja.  

 A fentiekből következik, hogy a győri siker alapvetően helyi tényezőkön, folyamatokon 

és intézményeken alapszik, amelyek egyike sem támaszkodik országos közpolitikákra, 

országos intézményekre is kevéssé, azokat csak felhasználja. A város jövőbeli fejlődésének 

záloga éppen ezért e helyi sajátosságok tudatosításában és e gyakorlatok folytatásában, 

„művelésében” rejlik. Nagyon fontos ugyanakkor az önkorrekciós képesség, az 

alkalmazkodási hatékonyság hosszabb távú fennmaradása szempontjából a helyi nyilvánosság 

nyitottságának és pluralitásának fenntartása: az ötletek, a „botrányok”, az új gondolatok és a 

kreativitás. Ezek nélkül nehezen fenntartható a városra jellemző „ambíció”. 
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 Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy mennyiben „másolható” a győri siker? A 

dolgozatban összegzett elméletek és bemutatott példák alapján az a tűnik valószínűnek hogy a 

„másolás” nem működik. Azok a tényezők, amelyek ezt megalapozták erősen hely-

specifikusak. A saját helyi viszonyokhoz való adaptáció egyik legfontosabb vezérelve pedig 

az, hogy a meglévő saját (kisebb nagyobb mértékben sokszor rejetett) problémák nem 

megkerülhetőek, tehát egy jó példa sikeres adaptációja nem a „könnyebb”, hanem sokkal 

inkább a nehezebb – a saját problémákkal való szembesülés – útjának követését jelenti. 

 

 

5.3. Tanulságok a fejlesztéspolitika számára  

 

 A problémamegoldás paradoxonja, hogy egy váratlan helyzettel szembesülve csak 

akkor lehet azt megoldani, megtalálni rá a helyes választ, ha előbb megleljük hozzá a helyes 

kérdést. Ennek során az ötletek, a tévedés lehetősége, a kockázat mindig jelen van. A 

szubszidiaritás már igen csak elcsépelt definíciója szerint ott kell a problémákat megoldani, 

ahol az ahhoz szükséges legtöbb információ rendelkezésre áll. Magyarországon a gazdasági, a 

közigazgatási és fejlesztéspolitikai térszerkezet elszakadt egymástól, amint azt a 

településhálózat fejlesztési koncepció megalapozását szolgáló kutatások kimutatták. Azok a 

területi közigazgatást, az önkormányzatokat és a területfejlesztés intézményrendszerét érintő 

átalakítások, amelyek az elmúlt időszakot jellemezték, igen kevéssé vették ezt figyelembe. A 

sikeres helyi és térségi gazdaságfejlesztés megkívánja a szükséges kompetenciák, közhatalmi 

jogosítványok és gazdasági erőforrások megfelelő összhangjának és lényeges helyeken 

történő szükséges összpontosításának biztosítását. Az Európai Unió a 2014–2020-as időszak 

előkészítése során éppen ezért is helyezte a kohéziós politika fókuszába az urbánus 

központokat, mint a növekedés motorjait. Itt jön létre ugyanis az a fajta intézményrendszer, 

területi tőke és társadalmi tanulás, amire alapozva a centrumok és térségeik képesek 

bekapcsolódni a gazdasági folyamatokba. A várostérségek kérdéskörét a hazai kutatások – 

korábban is – sokféle módon körüljárták
127

 már. Úgy látszik, hogy a témakör annak ellenére 

fontos a jövő szempontjából, hogy ma úgy tűnik: egy jó ideig nem kerül a honi közpolitikai 

viták napirendjére ez a téma a közelmúltbeli változások miatt.  

 Mire jók a tervek? Salgótarjánban elemi szinten megalapozott város-rehabilitációs 

építési beruházásokra. Győrben a tervek komplex módon teret biztosítanak a gazdaság 
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fejlődésének. A kutatás eredményei és a tervek elemzése alapján érdemes lehet végiggondolni 

az integrált településfejlesztési stratégiák tartalmát az olyan regionális jelentőségű centrumok 

esetében, mint amilyen Győr is. Látható, hogy gazdaság fejlődését valójában mozgató vagy 

arra képes tényezők alig vagy egyáltalán nem jelennek meg a meglévő fejlesztési tervekben. 

Mindenképpen fontos lenne a területi tőke „puha” elemeinek a megjelenítése és elemzése a 

centrumszerepet betöltő városok fejlesztési terveiben.  

 A fentiekkel összhangban, a dolgozatban arra tettem kísérletet, hogy az újabb elméleti 

megközelítések alapján a szakirodalomban alaposan körbejárt „mit” kérdésköre mellett a 

„hogyan” kérdésére adandó válaszokhoz adjak szempontokat. Nyilvánvaló: annak ellenére, 

hogy a fővároson kívüli nagyvárosaink általában a térségi gazdasági fejlődés szempontjából 

„kritikus tömeg alatt” találhatóak, mégis szükséges volna a városokra jobban koncentráló 

valós decentralizáció lehetőségeit megvizsgálni. A hazai önkormányzati rendszer 

újragondolása nélkül a területfejlesztési politika lényegében tehetetlen. „…nem azon 

nemzetek a legboldogabbak, nem azoknál legbiztosabb a rend, melyeknél a kormány igen 

sokat kormányoz, hanem azoknál, melyeknél a mindennapi életben alig lehet észrevenni, 

hogy kormány van, mert a közérdekek legnagyobb részét maguk a polgárok látják el, s a 

kormány tevékenysége csak a nagy, országos érdekekre szorítkozik: – de ezek körül aztán van 

is tevékenységének látszata!”.
128

 A területi önkormányzat, a megye, habár felelőse, de 

véleményem szerint a mai körülmények között igen kevéssé tud eredményeket elérni a területi 

felzárkózás előmozdításában. Szükség lenne az önkormányzati rendszer egészének 

újragondolására. Ennek keretében sor kerülhetne a gazdasági térszerkezethez jobban igazodó 

önkormányzati térszerkezet lehetőségeinek vizsgálatára. Fontos lenne az igazgatás, a 

közszolgáltatások, a valós társadalmi részvétel fórumainak a megfelelő gazdasági 

autonómiával együtt való kezelése. Ennek megfelelő formáját és valóban működő 

intézményeit nem lehet egyik pillanatról a másikra kialakítani. Ebben a folyamatban fontos 

szerep kell, hogy jusson a világos értékek melletti tartós elkötelezettségnek, a kísérletezésnek 

és a megfelelő megoldások keresésében az értékelésnek is fontos funkciója van. 

 A társadalmi tanulást előmozdítani képes, a térségek társadalmi - gazdasági fejlődését 

előmozdítani célzó állami beavatkozásoknak két fontos feltételnek kell megfelelniük 

egyszerre:  

 hosszabb távú elkötelezettséget kell hogy jelentsenek és  
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 megfelelő elvi alapokon kell nyugodniuk.  

Fontos lenne az olyan helyi kísérleti fejlesztések támogatása, amelyekről feltételezhető, hogy 

képesek a társadalmi tanulás, az „önfelfedezés” előmozdítására. Kiszámíthatóság és 

kísérletezés egyszerre kell hogy jellemezze a térségi fejlesztési kezdeményezéseket.  
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1. Számú melléklet: kutatási terv 

Kutatási terv 

Nagyházi György 

 

A kutatás célja:  

A területi tőke koncepciójában kulcsfontosságúnak tekintett, ún. „innovatív kereszt” 

elemeinek a vizsgálata egy a rendszerváltást követően napjainkig tartó időszakban sikeresnek 

és egy sikertelennek tekintett ipari térségben (városban). A kutatás a dolgozat alábbi három 

hipotézisét kívánja igazolni vagy cáfolni: 

(1) A neo-institucionalista közgazdaságtani elmélet formális és informális 

intézményekre vonatkozó elemzése és a gazdaságszociológia domináns és 

szubdomináns gyakorlatokra vonatkozó elmélete alkalmazhatóak a térségek gazdasági 

fejlődésbeli különbségeinek magyarázatára. 

(2) Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a területi tőke 

különbségei magyarázzák.  

(3) Az egyes térségek sikerét vagy sikertelenségét elsősorban a társadalmi tanulás 

megléte és intenzitása magyarázza. 

 

A fenti három hipotézis vizsgálatára két, a rendszerváltást megelőzően jelentős ipari 

hagyománnyal és kultúrával rendelkező helyszínen: az ipari szerkezetváltást sikeresen 

végrehajtó és minden statisztikai mutató szerint töretlenül fejlődő Győrben, és a 

rendszerváltás óta ipara jelentős részét elvesztő és jelentős gazdasági visszaesést átélő 

Salgótarjánban került sor. A két helyszín kiválasztására egyfelől a már említett történelmileg 

kialakult ipari hagyományok megléte, másfelől pedig a rendszerváltást követően kialakult 

gyökeresen eltérő fejlődési pálya indokolta. Ezen kívül Salgótarján kiválasztása mellett szólt 

még az is, hogy a dolgozatíró személyes kapcsolatai révén el tudott érni meghatározó cégeket 

a kutatással.  

A témakör legismertebb szerzőinek a területi tőkére vonatkozó kutatásai alapján állapítottuk 

meg azoknak a kérdéseknek a körét, amelyek segítségével a területi tőke mértéke egy adott 

térség tekintetében kimutatható. Erre alapozva elemezzük a két város – Győr és Salgótarján - 

esetében a területi tőke jelenlétét és időbeni alakulását. A vizsgálat célja, hogy igazoljuk vagy 
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cáfoljuk azt a hipotézist, miszerint a területi tőke a meghatározó tényező a két vizsgált város 

fejlődési pályája értelmezésében.  

A fejlett országok esetében a természeti erőforrások, a tőke és a munkaerő egyre kisebb 

szerepet játszik, míg az összeadódó fejlődési folyamatok térbeli koncentrációja egyre 

fontosabbá válik. A korábban „keménynek” tekintett telepítési tényezők szerepe így 

átértékelődik azok extrém mobilitása miatt: a fejlett országokban szinte bárhol létrehozhatóak 

a gazdasági tevékenységek, a tőke rendelkezésre állása, a távolság/szállítás immár nem jelent 

akadályt. A „kemény tényezők” mobilitás miatt a térségek versenyképessége olyan korábban 

„puhának” tekintett elemeken alapul, mint a helyi kultúra, az innovációs képesség, amelyek 

hosszú társadalmi tanulás során alakulnak ki. Ezek alapvetően lokális, lokalizált belső 

tényezők, a helyi emberi tőke elemei. Az ún. „innovatív kereszt” elemei a tudásteremtés és 

tudáshasznosítás „javai”, melyek lehetővé teszik egy adott térség növekedését. Az 

agglomerálódó gazdasági tevékenységek, a vállalkozó szellem, a kreativitás, a társadalmi és a 

kapcsolati tőke jelenléte azok a tényezők, amelyek képessé tesznek egy térséget arra, hogy a 

tudást a maga gazdasági hasznára fordítsa. 

 

Az innovatív kereszt elemei (forrás: Camagni, 2008.) 

Kapcsolati magánszolgáltatások amelyek: 

 külső kapcsolatok a cégek számára 

 K+F eredmények transzfere 

 egyetemi Spin-Off 

Tulajdonosi hálózatok; közösségi javak: 

 táj 

 kulturális örökség 

 öntevékeny csoportok 

Kooperációs hálózatok: 

 K+F és tudásstratégiai szövetségek 

 public-private partnerségi szolgáltatások és rendszerek 

 a föld/táj és a kulturális erőforrások igazgatása 
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Kapcsolati tőke: 

 együttműködési készség (bizalom) 

 közösségi cselekvési képesség (részvétel) 

 kollektív készségek 

K+F transzfer ügynökségek: 

 Fogadókészséget elősegítő eszközök 

 Agglomerációs és körzetgazdaságok 

 

 

Az interjú alanyok kiválasztásának szempontjai: 

Olyan, elsősorban ipari cégek kiválasztására került sor, amelyek már a rendszerváltás idején 

működtek, vagy azt követően alakultak. A cél ezzel az volt, hogy a helyi – térségi üzleti 

környezetről hosszabb távon kialakult véleményeket és tapasztalatokat lehessen összegezni a 

kutatás keretében. A hosszabb távú tapasztalatok azért fontosak, mert a vizsgált területi tőke 

elemek, az ún. „innovatív kereszt” elemei jellemzően hosszú idő alatt kialakult helyi 

elsősorban a humán tőkéhez köthető tényezők. Az ipari cégek azért kerültek a kutatás 

fókuszába, mert a kiválasztott két város (Győr és Salgótarján) gazdag ipari hagyományokkal 

rendelkezett a rendszerváltás idején. A két város rendszerváltást követő gazdasági 

átalakulásának sikeréről vagy sikertelenségéről az ipari tevékenységet folytató vállalkozások 

tapasztalatai megfelelő információkkal szolgálnak. A kiválasztásnál Győr esetében az 

úgynevezett „hólabda” elvet követte a kutatás, azaz az első interjúalany (Borsodi István – 

Borsodi Művek Kft.) ajánlotta, hogy mely –a fent részletezett szempontoknak megfelelő – 

cégeket és cégvezetőeket érdemes bevonni. Salgótarján esetében egy helyi viszonyokat és a 

vállalkozásokat jól ismerő helyi szakértő Géczy Gyula segítette a cégek kiválasztását. Győr 

esetében a kiválasztott cégek végül nem csak ipari profilúak, azok között szolgáltató és 

informatikai cégek is találhatóak. Ezen kívül a Széchenyi István Egyetem tudásközpontjának 

vezetője Dr Dőry Tiborral és az egyetem volt rektorával Dr. Szekeres Tamással került sor 

hosszabb beszélgetésekre az egyetemnek a helyi gazdaságban játszott múltbeli és jelenlegi 

szerepének a megállapítására. 

 

A kutatásba bevont cégek – Győr: 

Borsodi Műhely Kft. (forrás: www.borsodimuhely.hu ) 

1981-ben alapítás Borsodi László, egyéni vállalkozó , fő profil textilipari alkatrészgyártás 

http://www.borsodimuhely.hu/
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1981-1989 dinamikus növekedés, rendszerváltás után profilváltás vált szükségessé 

1989-től nyitás a nyugati piac felé szemléletváltás: minőség,határidő, ár 

1994-től egy jelentős megrendelő (OPEL) lépett be a cég megrendelő körébe, ami hosszú távú 

kapcsolattá alakult 

1999-től kizárólagos beszállítói státusban biztosítjuk egyik fő megrendelőnk teljes alkatrész 

ellátását mérnöki jelenléttel 

1999 januárjától megvásároltunk kelet-Magyarországon egy termelő üzemet (Kisújszállás) 24 

fő munkatárssal 

2000-től fő cél az EU csatlakozásra olyan technológiai és szociális körülmények teremtése, 

mely megfelel és versenyképes a nyugat-európai konkurenciával 

2002. március átadásra került a győri ipari parkban egy modern telephely (irodaház + 

üzemcsarnok) központi telephelyünk 

2003-ban Kisújszálláson modern körülmények, egységes cégarculat kialakítása céljából – 

épület felújítás 

2004-ben új üzem létrehozása Szombathelyen 8 fővel, fő feladata az EPCOS Kft. teljes 

alkatrészellátása egy hosszú távú szolgáltatási szerződés keretében 

2008-as évben tovább bővítettük győri telephelyünket és megvalósítottunk egy 

csúcstechnológiájú hőkezelő üzemet, melyet kiegészítettünk egy teljes körű anyagvizsgálatra 

alkalmas laboratóriummal 

2008-ban a győri Széchenyi István Egyetemmel közös fejlesztési programok kapcsán pedig 

helyet és lehetőséget biztosítottunk egy kutatás-fejlesztési divíziónak, ahol 20 

fejlesztőmérnöknek tudunk korszerű munkahelyet biztosítani  

 

Jankovics Hidraulika Kft. (forrás: http://jankovitshidraulika.hu ) 

Cégünk 1992-ben, családi vállalkozásként indult, s 1994 óta kft-ként működik. 1997-ben, 

több jelentős fejlesztést követően építettük fel jelenlegi telephelyünket a Győri Ipari Parkban, 

ahol a telephely adottságait kihasználva folyamatosan fejlesztünk. 

1992. Cégalapítás 

Jankovits István 1992-ben alapította a céget egyedi és kissorozatú hidraulikus célgépek, 

berendezések tervezésére, fejlesztésére és gyártására. 

1994. Jankovits Hidraulika Kft létrejötte 

Jankovits István 1994-ben megalapította a Jankovits Hidraulika Kft-t. 

http://jankovitshidraulika.hu/
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1997. Új üzemcsarnok építése 

 A Győri Ipari Parkban 1997-ben felépült 500 m2 alapterületű üzemcsarnok és 320 m2-es 

irodaház ma Magyarország egyik legkorszerűbb és technikailag legjobban felszerelt 

hidraulikus fejlesztő és gyártó szakműhelye. 

1997. Oktatólaboratórium átadás 

Jankovits Hidraulika Kft. 1997 óta a győri Széchenyi István Egyetem támogatója. A társaság 

berendezte azt a hidraulikus oktató laboratóriumot, mely folyamatosan szolgálja a 

szakemberképzést. 

2001. Jankovits István az Év Vállalkozója 

 Vállalkozók Országos Szövetsége a Jankovits Hidraulika Kft. ügyvezető igazgató 

tulajdonosát az Év Vállalkozója címmel tüntette ki, a társaság sikereit is magasra értékelve 

ezzel. 

2003. Újabb területvásárlás a Győri Ipari Parkban 

Jankovits Hidraulika Kft. jövendő terveinek megvalósításához újabb területet vásárolt 

meglévő telephelye mellett. 

2004. A Régió Legjobbja – Innovációs Díj 

 Az egyetemmel való együttműködés igen jelentős sikere, hogy a lemeztechnológiai 

laboratórium számára egy 200 tonnás többcélú, hidraulikus mélyhúzó gépet fejlesztettek és 

gyártottak a Jankovits Hidraulika Kft. mérnökei, szakemberei. A berendezésért a társaság a 

Régió Legjobbja - Innovációs Díjat érdemelte ki és a Miskolci Egyetem által kétévente 

megrendezett Nemzetközi Pneumatikai Kiállításon I. díjat nyert 2004-ben. 

2004. Kisalföldi Presztízsdíj 

Győr-Moson-Sopron Megye legnagyobb sajtóterméke, a Kisalföld című napilap vállalkozói 

pályázatán a Jankovits Hidraulika Kft. az Innovációs-díjat nyerte el. 

2005. ISO minősítés megszerzése 

Jankovits Hidraulika Kft. alábbi tevékenysége megfelel az ISO 9001 szabvány 

követelményeinek: 

- Automatizált célgépek, hidraulikus rendszerek, munkahengerek, aggregátok tervezése, 

gyártása, felújítása, korszerűsítése, elemek értékesítése, szerviz. 

2006. Üzemcsarnok bővítés 

 A társaság meglévő telephelye szomszédságában megtervezteti új üzemcsarnokát, hogy 

növekvő termelési és alkatrész forgalmazási feladatait elláthassa. 
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2008. Minőségi és speciális tömlőgyártás bevezetése 

Jankovits Hidraulika Kft az ipari hidraulikában használatos tömlőgyártás mellett a jármű- és a 

légiiparban alkalmazható tömlőgyártási technológiát honosított meg. 

2009. Egyedi blokk gyártás bevezetése 

A társaság 3 és 5 tengelyes CNC megmunkáló központok beszerzésével és a CNC technológia 

megvalósításával megteremtette az egyedi hidraulikus blokk gyártását. 

2010. Növelt élettartamú környezetbarát hidraulikus munkahenger és energiatakarékos 

tápegység család kifejlesztése. Jankovits Hidraulika Kft az egyedi gépgyártás mellett egyre 

nagyobb figyelmet fordít a termékfejlesztésre, melynek fő iránya a növelt élettartam, az 

energiatakarékos üzemmód és a környezet szempontúság. 2011. Telephelyfejlesztés Jankovits 

Hidraulika Kft a 2006. évben megtervezett telephelybővítésének első ütemeként pályázati 

támogatással felépítette 755 m2 –es gyártó és szerelőcsarnokát, valamint a CNC technológia 

és a minőségi forgácsolás elengedhetetlen követelményeként létrehozott egy mérőszobát, 3D-

s mérőgéppel. 2011. Kisalföldi Presztízsdíj Jankovits István a Jankovits Hidraulika Kft 

tulajdonos-ügyvezető igazgatója a Kisalföldi Pesztízsdíj Kamarai különdíját nyerte el  a Győr-

Moson-Sopron Megye legnagyobb sajtóterméke, a Kisalföld című napilap pályázatán. 2011. 

Jankovits István az Év Vállalkozója. Vállalkozók Országos Szövetsége a Jankovits Hidraulika 

Kft. ügyvezető igazgató tulajdonosát ismételten az Év Vállalkozója címmel tüntette ki. 

 

Szintézis Informatika Zrt. (forrás: www.szintezis.hu ) 

A Szintézis Informatikai ZRt. története több mint 25 évvel ezelőtt kezdődött. 1987-ben 

Győrött alapították a SZINTÉZIS Leányvállalatot, melynek vezetését neves számítástechnikai 

cégeknél vezetői és szakmai elismertséget szerzett szakemberekre bízták. 

1990-ben ezek a szakemberek alapították a Szintézis Computer Rendszerház Kft.-t. A vállalat 

fő tevékenységi területe a szoftvergyártás, az informatikai szaktanácsadás, személyi 

számítógépek forgalmazása, valamint szervizszolgáltatás volt. Az értékesített és szervizelt 

berendezések köre és az alkalmazói szoftverek fejlesztése kezdetben győri, majd országos 

vállalatoknál folyamatosan bővült. 

2002. szeptember 2-ával a cégbíróság bejegyezte átalakulási szándékunkat, azóta Szintézis 

Informatikai Részvénytársaság néven folytatjuk tevékenységünket. 

A Szintézis ma már egy cégcsoporttá fejlődött (kirendeltségek: Budapest, Salgótarján - 

leányvállatok: Szombathely, Szeged, Dombóvár), melynek központja Győrben található egy 

új irodaházban, ahol a vezetőség, a fejlesztés, a rendszermérnökség, az oktatás és az 

adminisztráció kapott helyet. 

Vállalatunk központjában jelenleg 110 munkatárs dolgozik, cégcsoport szinten több mint 300. 

A kvalifikált szakembergárda 90%-a a kereskedelmi és az ügyfélnek nyújtandó szolgáltatási 

http://www.szintezis.hu/
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területen végzi feladatát, akik felelősek az első szintű támogatásért, melyet ügyfeleink 

élveznek. 

A folyamatosan bővülő tevékenységeink fő területe Magyarország, de folyamatosan 

szélesítjük hatókörünket a határokon túl is. Ennek érdekében létrehoztunk leányvállalatokat 

Romániában és Szlovákiában is, Közép-Európában az informatika területén a Szintézis-

cégcsoport kiemelkedő szerepet tölt be. 

A Szintézisnek több mint 16 szállító partnere van, akik segítenek abban, hogy a vállalat 

megőrizze rugalmasságát, teljes körű megoldásokat, és támogatást nyújtson ügyfeleinek az 

egész ország területén. A Szintézis folyamatosan bővíti kapcsolatait megbízható, jó nevű 

szoftver- és hardvergyártókkal, magas színvonalú oktatást nyújt szakembereinek a korszerű 

ismeretek elsajátításához. 

A Szintézis ZRt. 1999 óta rendelkezik az egész cégre vonatkozó ISO 9001 minősítéssel, 

2003-ban az új ISO 9001-2000 minősítést is megszereztük. 

 

Palatia Nyomda és Kiadó Kft. (forrás: 

http://aranyoldalak.hu/gyor/nyomdaipar/44927295/Palatia_Nyomda_es_Kiado_Kft./hirdetes.

mtt?id=44927295 ; www.palatia.hu ) 

A Palatia Nyomda és Kiadó Kft.1993-ban alakult meg 6 fővel, minimális gépparkkal. Néhány 

évvel ezelőtt egy sikeres pályázat során lehetőség nyílt a Heidelberg Speedmaster SM 74-5 

íves-ofszet nyomógép,ill. a POLAR 115 egyenes-vágógép beruházására. A közelmúltban 

valósult meg egy Xerox Igen 3 nagy teljesítményű digitális nyomógép és egy speciális 3 késes 

vágógép üzembe helyezése.2009 elején fejeződött be a nyomda bővítése, melynek keretében 

egy vadonatúj csarnokba költözött kötészeti részlegünk. A régi csarnokot pedig a 

folyamatosan bővülő digitális nyomda részleg vette át. Jelenlegi kapacitásunk meghaladja az 

1000 tonnás papírfelhasználást. Ez a teljesítmény 4 db színes,1 db egyszínes nyomógép és a 

digitális gépek munkájának eredménye. A beruházások között meg kell említeni az ISO-9002 

valamint a 14001 minőségbiztosítási rendszert, melyet 2008-ban auditált az ÉMI-TÜV Bayern 

Kft.  

 

Kardirex Kft. 

2010 Megnyílt a Kardirex Egynapos Sebészeti Centrum, mely Győr első, sebészeti profilú 

magánklinikája. 2007 A régió gazdasági életének rangos társadalmi eseményén, a Kisalföldi 

Presztízs Díj gálán elnyertük „ Az   év középvállalkozása „ díjat. Szolgáltatási palettánkat 

gyógyszertárral bővítettük, megnyitottuk a Kardirex Patikát. 2006 A Semmelweis Egyetem 

akkreditált képzőhelyeként részt veszünk a munkahigienes képzésben.2005 Átvettük az OEP 

által finanszírozott Bábolnai Egészségügyi Központ működtetését. Bevezettük az MSZ EN 

ISO 9001-2001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert . 2004 Kialakítottuk a 

http://aranyoldalak.hu/gyor/nyomdaipar/44927295/Palatia_Nyomda_es_Kiado_Kft./hirdetes.mtt?id=44927295
http://aranyoldalak.hu/gyor/nyomdaipar/44927295/Palatia_Nyomda_es_Kiado_Kft./hirdetes.mtt?id=44927295
http://www.palatia.hu/
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Munkapszichológiai laboratóriumot , mely regionálisan kijelölt szervezet a tűzoltók és a 

lőfegyverrel rendelkezők pszichológiai alkalmassági vizsgálatának elvégzésére. 2003 

Létrehoztuk a munkahygienes csoportot, mely a munkavédelmi törvény által a munkáltatók 

részére kötelezővé tett kockázatértékelés munkaegészségügyi és munkabiztonsági 

szakfeladatában is segítséget nyújt partnereinek. A Semmelweis Egyetem 24 hónapos 

speciális foglalkozás-egészségügyi képzésre akkreditált képzőhelyeként részt veszünk 

orvoskollégáink posztgraduális képzésében. 2000 Két tornateremmel, gyógytornával és 

fizikoterápiával bővítettük ellátási körünket, mellyel a méltánytalanul elhanyagolt 

rehabilitációs lehetőségeken kívántunk segíteni. 1999 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

minimumfeltételeinek megfelelően intézményünkben biztosítottuk a röntgen diagnosztika 

elérhetőségét is. A fogászati ellátást is beintegráltuk egészségügyi ellátó rendszerünkbe. 1998 

Foglalkozás-egészségügyi Központ megszervezése. Alapellátó rendelőink szakmai hátteréül 

szolgáló multidiszciplináris rendelőt hoztunk létre. Funkcióját tekintve már inkább 

szűrővizsgálati centrumként működött intézetünk. 1997 Foglalkozás-egészségügyi 

Szakrendelő Intézet megnyitásával a munkaalkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatok 

elérhetőségét helyben biztosítottuk. 1996 A megyében elsőként működési engedélyt kaptunk 

foglalkozás-egészségügyi szakrendelő működtetésére. 1995 Foglalkozás-egészségügyi 

alapellátás kiépítése. 1994 A várakozásmentes ellátás érdekében a magánszférában szakorvosi 

hálózatot szerveztünk. A " kötelező" piac megjelenése előtt 12 céggel álltunk szolgáltatói 

kapcsolatban. A betegségek korai szakban történő kiszűrését követően definitív ellátásra 

törekedtünk, de nem csak a foglalkozási megbetegedések körében. 1993 A járóbeteg 

szakellátás szektor semleges privatizációjára számítva létrehoztuk Győrben a Kardirex 

Egészségügyi Központot, az első, orvos csoport által, vállalkozási formában működtetett 

belgyógyászati-kardiológiai magánrendelőt. A jövőt már akkor a technikai és szakmai 

adottságok koncentrálásában láttuk. Célunk ambuláns keretek között a definitív ellátás 

biztosítása volt. 

 

A kutatásba bevont cégek – Salgótarján: 

SVT Wamsler Zrt. (forrás: http://wamsler.hu ) 

A Wamsler SE a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár jogutódjaként 1992-től a 

németországi (müncheni) Wamsler GmbH-val egyesülve több mint 100 éve (1894-óta) gyárt 

háztartási sütő-, főző-, fűtőkészülékeket. Az elmúlt években az Iparfém Kft.-vel és a 

Mátrafűtőber Kft.-vel kibővülve ma Közép Európa legnagyobb, 100%-ban magyar 

magántulajdonban lévő "tűzhelygyára" vagyunk. Termékeink nagyobb részét exportáljuk 

főleg német, osztrák, holland piacra, de jelentős részesedést foglalunk el a magyar piacon is. 

Technológiai területeken korszerű, termelékeny berendezésekkel rendelkezünk. Éves szinten 

több mint 10.000 t lemezt használunk és 4.500 t vasöntvényt gyártunk, ebből 2.500 t-t építünk 

be készülékeinkbe.  

 

http://wamsler.hu/
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Salgglas Zrt. (forrás: http://salgglas.hu ) 

A Salgglas ZRt. több mint 110 éves üveggyártási tapasztalatot és hagyományt ápolva 

működik. Magyarország első üveggyáraként itt kezdődött meg 1893-ban a táblaüveg-gyártás. 

A hagyományos húzott síküveggyártás mellett-jelentős fejlesztések révén- a gyár az elmúlt 

évtizedek során korszerű biztonsági üveggyártást honosított meg Salgótarjánban. A cég 

stratégiája a nagy hozzáadott értékű, magas feldolgozottsági szintű, speciális réspiaci igények 

kielégítése.  

Első és másodlagos beépítésre különböző személygépkocsik, valamint mezőgazdasági és ipari 

haszonjárművek üvegezéséhez gyárt edzett és ragasztott biztonsági üvegeket, továbbá 

különleges  ragasztott biztonsági üvegeket, melyek a dobásálló üvegek, az áttörésbiztos 

üvegek és az átlövésgátló üvegszerkezetek. 

2002-től folyamatosan végrehajtott modernizálás - új gyártócsarnok, új gyártósorok 

üvegmegmunkáló csiszoló, fúró és kivágó berendezések – lehetővé teszik a világszínvonalú 

üvegfeldolgozó eljárások alkalmazását.  

Ezek a beruházások,- amelyek fő célja a járműipari üvegek közepes sorozatú gyártására 

történő átállás volt- teremtették meg a feltételeit annak, hogy a SALGGLAS is megfeleljen az 

újabb európai jármű fejlesztési irányzatoknak, pl. az üveg az üvegben konstrukció 

gyártásának. 

A Volkswagen T5 haszonjármű és az SLW városi kisautóbusz edzett oldalüvegeit, az ,,üveg az 

üvegben" konstrukcióban gyártjuk. 

A több lábon állás stratégiáját követve a Salgglas ZRt. egyre több partnerrel tart kapcsolatot, 

köztük cseh és belarusz traktorgyártókkal, valamint erő- és munkagépek kabinjait gyártó 

európai cégekkel. 

 

Pirazol Kft. (forrás: http://pirazol.hu/ ) 

A cég a megalakulást követő első évben egy 5000 m2-es bérelt telephelyen dolgozott, majd 

1994. augusztusában megvásárolta saját telephelyét, ahol jelenleg is működik. A telek 5700 

m2 területű, rajta 2150 m2 épület található, mely irodákból, raktárhelyiségekből, valamint 

1800 m2 gyártó területből áll. 1999 és 2005-ben pályázati pénz felhasználásával a 

gyártóterület egy részének átalakításával egy 1000 m2-es daruzott csarnok épült.  

Fő profilok: Acélszerkezetek tervezése, gyártása és szerelése. Olajipari és vegyipari 

nyomástartó készülékek tervezése, gyártása, telepítése, szerelése, ötvözetlen és ötvözött 

szerkezeti anyagokból. Általános rendeltetésű nyomástartó berendezések tervezése, gyártása, 

telepítése, szerelése, ötvözetlen és ötvözött szerkezeti anyagokból. Általános és veszélyes 

anyagokat tároló tartályok gyártása, telepítése, szerelése, ötvözetlen és ötvözött szerkezeti 

http://salgglas.hu/
http://pirazol.hu/
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anyagokból. Általános, valamint éghető és maró folyadékot szállító ipari technológiai 

csővezetékek szerelése. Ipari kazánok és kazánházi berendezések telepítése, szerelése, 

karbantartása. Épületgépészeti szerelések.  Különféle egyedi, speciális hegesztési és anyag 

meghatározási feladatok:  

 ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok  

 erősen ötvözött (pl. korrózióálló) acélok, speciális ötvözetek  

 alumíniumötvözetek  

 hibafeltárás, javítási technológiák készítése  

Nyomástartó és nem nyomástartó edények (tartályok), kazánok területén javítási technológiák 

kidolgozása, a technológiák jóváhagyatása az illetékes hatóságokkal (pl. Müszaki Biztonsági 

Főfelügyelettel)  

Hegesztés technológiák:  

 hegesztés technológiák komplett kidolgozása  

 speciális hegesztési feladatok megoldása  

 technológiák kivitelezés előtti véleményezése  

Alapanyag és hegesztési varratvizsgálatok tervezése:  

 nyomástartó, nem nyomástartó és veszélyes anyagokat tároló edények technológiai 

felülvizsgálata  

 varratvizsgálatok megtervezése  

Tervezés:  

 nyomástartó, nem nyomástartó, veszélyes és tűzveszélyes anyagokat tároló tartályok, 

berendezések tervezése  

 csővezetékek tervezése  

 átalakítások (készülékek eredetitől eltérő felhasználásra) megtervezése  

 adatok, tervezési paraméterek helyszíni felvétele  

 tervek hatósági jóváhagyatása kivitelezésre  

 

Vasszer Raktártechnika Kft. (forrás: www.vasszer.hu ) 

 1983. Gmk alapítás 

 1990. Vasszer Vasipari Szerelő és Szervező Kft alapítása 

 1994. Salgószer Vasipari Gyártó és Szerelő Kft alapítása 

http://www.vasszer.hu/
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 2004. Cégek egyesítése Vasszer-Raktártechnika Kft megalakítása 

A Vasszer Raktártechnika Kft napjainkban fővállalkozóként egyik meghatározó szereplőjévé 

vált a magyarországi raktártechnikai termékek és rendszerek gyártó és forgalmazó bázisának, 

jelenlétünk a nemzetközi piacokon is biztosított. Vasszer-Raktártechnika Kft jelenleg magyar 

és angol magánszemélyek tulajdonban lévő társaság. Telephelyeinken a kor követelményeinek 

megfelelő technikai és technológiai környezet áll rendelkezésre. Cégünk eredményes 

munkáját 95 fős, kvalifikált humán erőforrás biztosítja. 

 

Trigon Kft. (forrás: www.trigone.hu ) 

A Trigon Kft. 1994. óta működő kisvállalat. A tevékenységi köre járműelektronikai, 

automatikai rendszerek fejlesztése és kissorozatú gyártása, a termékkibocsátással kapcsolatos 

kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellátása, valamint a tevékenységi körrel 

kapcsolatban hozható műszaki kutatás-fejlesztés. A működés fő területe a hajtáslánc 

vezérléssel kapcsolatos fejlesztés és gyártás. Elektronikus motorvezérlő, kuplungműködtető, 

és mechanikus sebességváltást automatizáló konstrukciók és ezen rendszerekből felépíthető 

különféle automatizáltságú komplex hajtásvezérlési rendszerek. A Trigon termékei az 

autóbusz és tehergépkocsi, valamint vasúti motorkocsik és egyéb különleges járművek 

gyártásának fontos komponensei.  

 

Dokumentumelemzés: 

A helyi közpolitika gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseit a két város esetében az 

úgynevezett Integrált Városfejlesztési Stratégiák (IVS) elemzése révén térképezzük fel. Ez a 

dokumentum a jelenlegi uniós fejlesztési időszakban (2007-13) született, és előfeltétele volt 

annak, hogy a települések fejlesztési forrásokhoz jussanak városfejlesztési elképzeléseikhez. 

Az IVS-ek elkészítéséhez a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium útmutató 

kézikönyvet dolgozott ki és bocsátotta azt a városok rendelkezésre. Az ez alapján készült 

városfejlesztési integrált stratégia elvileg és gyakorlatilag is összegzi a város hosszabb  és 

közép távú fejlesztési elképzeléseit, egy alapos és megfelelően elkészített helyzetfeltáráson és 

helyzetértékelésen alapulva. Ez az a dokumentum amely külső szakmai segítséggel készült el 

és híven tükrözi az adott város politikai vezetői által kívánatosnak vélt fejlesztési célokat és 

eszközöket. Mindezek alapján az IVS-ek megfelelőek a helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó 

közpolitikák vizsgálatára. A dolgozat által felvetett szempontok és modell alapján kerül sor a 

dokumentumok elemzésére, hogy kiderüljön: menyiben találunk a helyi gazdaságfejlesztés 

újabb eszközeire az elképzelések között, illetve, hogy valóban adekvát válaszok találhatóak-e 

ezekben a dokumentumokban a kor kihívásaira.  

A kutatás ütemezése:  

http://www.trigone.hu/
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Győr esetében a cégek megkeresésére 2013 nyarán került sor, az időpontok egyeztetése a 

nyári szabadságok miatt ez egészen 2013. augusztus végéig lehúzódott. 

Salgótarján esetében a cégek megkeresésére 2013 augusztusában került sor, a kutatás 

áthúzódott szeptemberre is.  

Budapest, 2013. október 4.
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2. Számú melléklet: az elemzett tervdokumentumok: 

 

Győr Megyei Jogú Város Középtávú Integrált Városfejlesztési Stratégiája; készült a HHP 

Contact Tanácsadó Kft. vezetésével, - a Győri Építész Műhely, a Győri Mérnök Műhely 

és az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete szakmai 

együttműködésével; Győr 2008 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója; Készítette: MTA RKK 

NYUTI, Győr 2005. Témavezető Hardi Tamás PhD 

A Salgótarjáni Kistérség Területfejlesztési Koncepciója 2008-2015 

Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Városfejlesztés Zrt.  
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3. Számú melléklet: a kutatás kérdései: 
 

 

K+F eredmények transzfere – Kutatás fejlesztési eredményeket hasznosított-e cége? Helyi, 

vagy a térségen (Salgótarján/Győr és vonzáskörzete) kívüli forrásból származott?  

 

Egyetemi spin-off: Került-e kapcsolatba a egyetemhez köthető kutatásokat hasznosító céggel, 

cégekkel? 

 

Tulajdonosi hálózatok: Van-e az iparágban aktív cégek tulajdonosai között rendszeres 

információcserék (formális vagy informális), amelyet mindenki ismer és használ? 

 

Együttműködési készség (bizalom): Mennyire bízik meg a partnercégeiben (beszállítók, 

megrendelők) és mennyire bízik a konkurenseiben? 

 

Közösségi cselekvési képesség (részvétel): Volt-e, van-e példa cégek (partnerek, 

konkurensek) közös akciójára? El tud olyan esetet képzelni amikor ez megtörténik? 

 

Kollektív készségek: Fel tud-e sorolni az ön iparági/tevékenységi területén működő cégekre 

jellemző közös pozitív tulajdonságokat?  

 

Tudásstratégai szövetségek: Volt-e, van-e példa az ön által ismert iparág/üzleti terület 

esetében közösen kezdeményezett kutatásokra, vagy kutatási eredmények hasznosítására? 

Elképzelhető-e ilyen eset? Ha igen, akkor milyen területeken és feltételekkel, ha nem akkor 

mi ennek az oka? 

 

Public-private (közszféra és magánszektor kapcsolatok) partnerségi szolgáltatások és 

rendszerek: Az ön megítélése szerint az önkormányzati hivatalok szolgáltató módon 

viszonyultak/viszonyulnak az ön cégéhez, vagy inkább adminisztratív-bürokratikus 

hozzáállást tapasztal?  

Az ön megítélése szerint a kormányzati hivatalok szolgáltató módon 

viszonyultak/viszonyulnak az ön cégéhez, vagy inkább adminisztratív-bürokratikus 
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hozzáállást tapasztal?  

Volt-e, van-e példa arra, hogy közigazgatási szereplő (önkormányzat, kormányzat) 

kezdeményezése segítette az ön cégét vállalkozását? Létezik-e ilyen rendszeres szolgáltatás, 

amit hasznosnak ítél? 

 

A fogadókészséget elősegítő eszközök: Ismer-e K+F eredményeket közvetítő szervezeteket a 

térségben? Igénybe vett-e ilyen szolgáltatásokat?  

 

Agglomerációs körzetgazdaságok: Mennyire kötődik cége a térséghez termelésében 

(beszállítók, munkaerő, telephelyi adottságok, közlekedés, piac), és mennyire kapcsolódik 

azon kívüli hálózatokhoz, piacokhoz? 

 


