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1. A doktori kutatás célja  

 

A doktori kutatásom célja egyrészt a hipotézisekben kinyilvánított gondolataim elvetése 

vagy elfogadása, másrészt a megfogalmazott tudományos kérdések megválaszolása az 

elméleti szakirodalom és az általam végzett kutatások segítségével. A korábbiakban 

megszerzett ismereteim, tapasztalataim alapján, illetve a szakirodalom folyamatos 

feldolgozása során a következő kérdések fogalmazódtak meg bennem: 

 

- Milyen megjelenési formái és összetevői vannak a területi tőkének, mint komplex 

fogalomnak, illetve hogyan kapcsolható ez össze a sikeresség tényezőivel? Az 

elméleti, főként külföldi szakirodalom elemzései jó alapot kínálnak ahhoz, hogy az 

immateriális tőketípusok, a területi tőke és a területi sikeresség fogalmi rendszerei 

alapján a kérdés megválaszolható legyen. 

- Hogyan alakult az elmúlt években, évtizedekben a törpefalvak
1
 helyzete és sorsa a 

magyar településrendszerben? Hogyan változott meg ezzel párhuzamosan a falvak 

funkciója, milyen új funkciók jelentek meg? Ma mi jellemző a törpefalvak 

demográfiai állapotára? Célom, hogy önálló elemzéssel a témához kapcsolódó 

ábrákkal, valós mai napig tartó trendeket mutassak be. A magyar szakirodalom széles 

köre állt rendelkezésemre az adatok összegyűjtéséhez. A legfrissebb adatokat a KSH 

megyei és országos statisztikai évkönyvei, és népszámlálási kötetei adták 

kutatásomhoz.  

- Milyen a kisfalvak állapota napjainkban? Valóban szinte teljesen kilátástalan? E 

kérdés megválaszolására elvégzek egy állapot és egy funkcióelemzést, mely az 

összes mintegy 1.109 ma létező törpefalut figyelembe veszi 2001 és 2011 között. 

- Miért vannak mégis kivételek és mely törpefalvak azok, amelyek kis méretük 

ellenére fejlődést mutatnak és sikeresen működnek? A kérdés megválaszolását hazai 

gyakorlati példák segítik, ezek alapján próbálok következtetéseket levonni a 

törpefalvak sikerességi tényezőinek jelenlétére vagy hiányára. 

- Általánosíthatóak-e ezek a sikertényezők, és ha igen milyen formában írhatóak le? 

Azonosak-e a sikert meghatározó faktorok Magyarország fejlett térségeiben és az 

elmaradott, hátrányos helyzetű térségek kisfalvaiban? Ábrázolhatóak-e ezek a 

                                                
1 A törpefalvak a disszertációban 0-499 lakosságszámmal rendelkező települések. 
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tényezők modell segítségével, amely aztán útmutató lehet, és követendő példaként 

szolgálhat a többi kistelepülés számára? 

- Mérhető-e a sikeresség ilyen kicsi, 500 fő alatti településeken és hogyan?  

 

2. Hipotézisek 

 

Hipotéziseimet három témakör mentén csoportosítottam. Először a siker és a település (1., 

2. hipotézisek), majd a siker és a területi tőke (3. hipotézis), végül a siker és a törpefalvak 

kapcsolatát (4., 5. hipotézis) vizsgálom meg segítségükkel. 

 

1) A siker, mint a település fejlődését bemutató értékelési mód bizonyos tényezőkkel 

bemutatható, leírható és értelmezhető (H1).  

A területrendszer változásaival, az azokra ható tényezők vizsgálatával és a siker 

térbeliségével foglalkozó szakirodalom széleskörű (Enyedi 1995, 1996, Rechnitzer 

1993, Lengyel 2000, Tímár-Velkey 2003, Mezei 2006, Lukács 2008, Szörényiné 

2010, stb.). A települési és a vidéki sikerességgel kapcsolatban született irodalmak 

bemutatásával feltételezésem szerint tisztázásra kerülnek a települési szinten 

jelentkező sikertényezők. 

 

2) A sikertényezők és a település alrendszerei között kapcsolat van, azok a település 

rendszermodelljéből levezethetőek, és ezáltal mérhetővé válnak (H2). 

A települések sikertényezőit feltevésem szerint hat témakör mentén lehet 

csoportosítani, melyek a Rechnitzer-Smahó (2011) féle hat települési alrendszer 

meghatározói. Bizonyítani szeretném ugyanis, hogy a törpetelepülések 

„sikerkutatásához” és a siker hátterében meghúzódó ok-okozati összefüggések 

vizsgálatához a településeket, mint alrendszereket kell figyelembe venni. A települési 

alrendszerekhez keresem meg és kapcsolom hozzá a sikertényezők egyes alkotóit és 

elemeit. Ezt végiggondolva nézem meg, hogy az elfogadott sikertényezők miként 

kapcsolódhatnak a településrendszer alrendszereihez, illetve alkotóihoz. 

Feltételezésem szerint ezáltal az egyes alrendszerekre értelmezhető, statisztikailag 

gyűjthető mutatók és mérőszámok adhatóak. 
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3) A területi tőketényezők a falvak esetében is értelmezhetőek és összekapcsolhatóak 

ezen településtípus sikertényezőivel (H3).  

Értekezésemben kiemelkedő fontosságúnak találom a területi tőke komplex 

rendszerének részletes bemutatását, és összekapcsolását a települési sikermodellel. 

Feltevésem szerint ugyanis egy terület vagy térség területi tőkéjének fejlődése 

hasonlóan a területi rendszer sikeréhez, nem egyedül a rendelkezésére álló anyagi 

forrásoktól függ, hanem a gazdasági és a társadalmi szférából származó megfogható 

és megfoghatatlan elemek összekapcsolódásából. A fenti gondolatmenet szerint a 

települések sikermodellje a területi tőketényezőkkel is leírhatóak, illetve a kemény és 

puha sikertényezőkhöz rendelhetőek. Feltételezésem szerint ezáltal a területi 

tőketényezők a települések, és falvak esetében is értelmezhetőek és 

összekapcsolhatóak ezen településtípus sikertényezőivel. Ennek bizonyítását azért 

tartom fontosnak, mert a terület állapotát és a területi folyamatokat ezáltal jobban 

meg lehet ismerni, így a területi feszültségeket fel lehet oldani, hiszen a területi tőke, 

ill. a helyi potenciál feltérképezésével szervezetten lehet a rendszerbe beavatkozni. 

 

4) A siker a magyarországi törpefalvak esetében is kimutatható (H4).  

Feltételezésem szerint a klasszikus piaci versenyképesség speciálisan területi 

szemléletű változata nem zárja ki a kistelepülési kör bevonását a vizsgálatokba. A 

települési siker és a területi verseny értelmezhető, vizsgálható a kistelepülések 

szintjén is, így a települési sikermodell a törpetelepülésekre is alkalmazható. Ennek 

bizonyítására sor kerül néhány, az elmúlt években fejlődést produkáló és sikereket 

elért magyarországi törpe- és aprófalu felkutatására és vizsgálatára - sajtóelemzés és 

irodalomkutatás módszerével -, azaz a modell törpefalvakban való tesztelésére. A 

modell tesztelésével feltételezhető, hogy a sikerfaktorok száma tovább bővíthető a 

törpefalvak esetében, illetve bizonyos sikertényezők kiesnek az eredeti 

elgondolásokhoz képest.  

 

5) A nyugati, fejlett térségekben több innováció tud megvalósulni, ezáltal azok 

törpefalvaiban gyorsabb a funkcióváltás, mint a perifériákon fekvő 

törpetelepüléseken (H5). 

Feltételezésem szerint egy dinamikus térség, mint például a nyugati fejlett régió és 

annak települései gyorsabban tudnak alkalmazkodni az újhoz, a változásokhoz, 

több innováció jelenik meg, ezért ott gyorsabbak a funkcióváltozások is, ennek 
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megfelelően a törpetelepülések sikertényezőinek átalakulása is gyorsabban megy 

végbe. Az ország perifériáján elhelyezkedő törpetelepüléseken ez lassabban 

működik, ott nincsen jelen ilyen fajta gyorsütemű változás, ami a falvak 

funkcióváltozását érinti. 

 

3. A kutatási téma aktualitása 

 

Doktori értekezésemben a kistelepülések – és ezen belül is a törpefalvak – sikerességét 

kutatom. A falvak és a törpefalvak helyzete örökké aktuális téma, hiszen a területi politika 

mindig visszatérő nagy dilemmája az elmaradott tanyák/falvak vagy a fejlett települések 

támogatása. Manapság a téma aktualitását az is adja, hogy az új 2014-2020-as európai 

tervezési időszak előtt állunk, amikor is a források irányának meghatározása 

kulcsfontosságúvá válik. A tervezési időszak előkészítésekor különösen is a figyelem 

középpontjába kerül az egyes ágazatok, területek stratégiai értékelése, tervezése.  

Kiemelt fontossággal bírnak tehát a gazdaság- és társadalomfejlesztés szempontjából 

leginkább érzékeny területek, közülük is kiemelkedik a vidék és a falvak helyzete, ahol a 

közösségi innováció a fennmaradás és versenyképesség kulcstényezője lehet. A területi 

alapú (szó szerinti fordításban a helyi bázisú – „place-based”) megközelítés kialakulását az 

elmúlt 20 év nemzetközi tapasztalataira vezethetjük vissza, mely a helyi erőforrások 

felértékelődésének fontosságát is magával hozta. Az Európai Unió új fejlesztéspolitikai 

paradigmája szerint – melyet részletesen az uniós kohéziós politika jövőjéről zajló európai 

vita egyik alapdokumentuma, a Barca jelentés mutat be -, a helyi szint, a funkcionális 

térségek jelentik a megfelelő területi egységet a területfejlesztés számára. A 

fejlesztéspolitikai beavatkozásokat a helyi adottságokhoz illeszkedően kell kialakítani, 

adott térségre szabott megoldásokra van szükség (Barca 2009). 

A hagyományos, korábbi vizsgálatokkal szemben, amelyek általában a törpefalvak 

hátrányos helyzetével, és azok okaival foglalkoztak, én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen 

új lehetőségek állnak előttük. Megfordítva az eddigi kutatásokat, a kudarcok helyett a 

sikereket állítom kutatásaim középpontjába, s bár meglehetősen kevés ezen jó példák 

száma, ennek ellenére mégis azokat a törpefalvakat választottam vizsgálataim tárgyául, 

amelyek fejlődést, sikereket tudnak felmutatni.  

E falvak elemzését szintén nem hagyományos módszerekkel végzem el, hanem a 

manapság újonnan megjelent és a kutatók által „felkapott”, divatos területi tőke és a siker 
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fogalomrendszereinek felhasználásával. Ezen fogalmak újszerűsége nemcsak abban van, 

mert újonnan jelentek meg a köztudatban, hanem azért is, mert ezeket eddig nem 

alkalmazták vidéki térségekre, kistelepülésekre és főleg nem a törpefalvakra. Habár 

tartalmuk nem zárja ki, hogy e fogalmakat a kistelepüléseken is értelmezni lehessen, eddig 

mégis csak középvárosokra, nagyvárosokra, metropoliszokra vizsgálták őket nagyrészt.  

Doktori értekezésemben bemutatom a területi tőke komplex jelentését, vizsgálom annak 

elemeit, összetevőit. Majd következik a siker, mint fejlesztési, életminőségi kategória, 

annak értelmezése, majd a siker térbeliségének elemzése, annak megjelenése vidéken, s 

részeként a település, majd a falvak sikere. Kitérek arra is, hogy milyen összefüggés van a 

területi tőke és a települési sikeresség fogalomrendszere között.  

A disszertáció további aktualitása, hogy a fent említett fogalmak segítségével felállításra 

kerül egy települési sikermodell és egy területi tőke modell. Ismertetem azok kemény és 

puha tényezőit és eszközeit, majd bemutatom a jellemzőit, elméleti háttereit, gyakorlati 

alkalmazhatóságuk lehetséges tereit. 

A felállított modell alapján először a magyarországi sikeresnek vélt törpefalvak 

vizsgálatára kerül sor médiaelemzés módszerével, majd néhány Győr-Moson-Sopron és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei törpefalu empirikus elemzését végzem el. Fontosnak 

tartottam, hogy az ország két „végletéből”, a nyugati fejlődést mutató centrumtérségből és 

az ország északkeleti, hátrányos helyzetű térségéből is válasszak településeket, azok 

sikertényezőit összehasonlítsam és következtetéseket vonjak le azok egyezőségéről vagy 

éppen különbözőségéről. A végső célom egy olyan sikermodell felállítása, amely példaként 

szolgálhat és alkalmazható hazánk fejlett és kevésbé fejlett térségében fekvő 

törpetelepülései számára egyaránt. A hazai törpefalvak elemzése és vizsgálata során nem 

került még eddig sor olyan elemzésre, melynek célja a kistelepülési sikertényezők, illetve 

azok területi tőkével való kapcsolatának feltárása.  

 

4. A kutatás módszertana 

 

A disszertáció megírása során folytatott kutatómunkám a következő módszertani 

bázisokon alapul: 

 

1) Hazai és külföldi szakirodalmi bázis feldolgozása a következő elméleti 

tématerületekre vonatkozóan: 



8 

 

- a területi versenyképesség és siker definíciója, jellemzői, 

- a területi tőketényezők, és a területi sikertényezők összekapcsolása,  

- a kistelepülési siker meghatározása, 

- a falu definíció meghatározása, és a falvak általános demográfiai helyzetének a 

bemutatása, 

- a falufunkciók átrendeződésének történelmi metszetben való bemutatása, 

- a törpefalu fogalom pontos definiálása,  

- a hazai falutipizálások bemutatása. 

 

Az értekezés elméleti részének a megírásához az alapot a nemzetközi és a hazai 

szakirodalom áttekintése nyújtotta. Hazánkban a térségi, területi versenyképesség és siker 

fogalmak ugyan gyakran kutatott témák, ám mégsem specializálódott vidéki, települési és 

kistelepülési szintekre. Szerencsére néhány mértékadó irodalom mégis született az elmúlt 

másfél évtizedben, többek között Bódi Ferenc – Bőhm Antal (2000), Mezei Cecília (2006), 

Kovács Katalin (2008), Glatz Ferenc (2010), Rechnitzer János (2010), Szörényiné 

Kukorelli Irén (2010), tollából.  

A területi tőke fogalmát szintén használtam dolgozatomban. Feltételeztem, hogy a területi 

tőketényezők a falvak esetében is értelmezhetőek és összekapcsolhatóak ezen 

településtípus sikertényezőivel, illetve a területi siker a területi tőkeelemek aktivizálását, és 

a szinergizáló folyamatok által azok generálását vonja maga után. A területi tőke 

fogalmának nemzetközi szinten kialakulóban van az ún. ”alap”- irodalma, de az igazi 

kihívást a saját kutatási koncepciómhoz igazodó írások fellelése jelentette, mint Giffinger 

Rudolf (2007), Camagni Roberto (2008), Capello Roberta (2005, 2009) írásai. 

A hazai porondon a településrendszer és azon belül a falvakhoz és az aprófalvakhoz, azok 

tipizálásához és a falufejlesztéshez kapcsolódó tanulmányok és szakirodalmak széles 

körének feldolgozására került sor, Bajmócy Péter – Balogh Andás (2002), Kóródi József 

(2004), Kovács Tibor (2004), Beluszky Pál – Sikos T. Tamás (2007), Váradi Mónika (szerk. 

2008), Kovács Katalin (2008), G. Fekete Éva (2009), stb. mélyrehatóan foglalkoztak a 

témával. A saját törpefalu definíció megalkotásánál többféle nézőpontot vettem 

figyelembe, végül az általam legoptimálisabbnak – a KSH kutatásoknál is használt – 

fogalmat választottam. Az irodalom feldolgozás eredményeképpen létrehoztam a 

törpefalvakra is vonatkoztatható települési sikerdefiníciómat, ami a kutatás többi részében 

segítséget nyújtott az eligazodáshoz, a helyi siker köntösébe bújtatott, de oda nem illő 

részek leválasztásához. Áttekintettem számos, hazai falutipizálás eredményeit és 
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módszertanát, közülük néhányat bemutattam, néhányat pedig beépítettem a saját empirikus 

kutatásomba. 

 

2) Irodalom- és sajtóelemzés: 

- a hazai szakirodalomban megtalálható települési sikerpéldák, 

- a hazai sajtóban fellelhető kistelepülési sikerpéldák. 

A kutatás fontos részét képezte a törpetelepülések sikerességét leíró modellhez, a 

sikerdefiníció felállításához és később a teszteléshez alkalmazott irodalom- és 

sajtóelemzés. Megkerestem a magyarországi sikeres törpefalvakról szóló, és a témához 

kapcsolódó országos majd később megyei szintű média megjelenést, mind az írott és 

elektronikus sajtóban, mind pedig a televízióban, rádióban a témával foglalkozó 

riportfilmekben. Ezek adták aztán a kutatás egyik alapját és kiindulópontját az interjúk 

elkészítéséhez. 

 

3) KSH adatok elemzése: 

- Országos statisztikai évkönyvek (2001-2011),  

- Megyei statisztikai évkönyvek (2001-2011), 

- KSH Népszámlálási adatok (2001, 2011). 

Az országos és megyei statisztikai évkönyvek és két évtizedforduló népszámlálási adatait 

felhasználva, azokat rendszerezve sor került Magyarország összes, mintegy 1.109 

törpefalvának állapotfelmérésére és funkcióelemzésére. Az önálló kutatás során idősorokat 

állítottam fel a magyarországi törpefalvak számának, azok népességének, és funkcióinak 

változásairól. 

 

4) Résztvevői megfigyelés, mélyinterjú és fókuszcsoportos beszélgetés 

Azokat a kérdéseimet, melyekre a statisztikai adatok nem tudtak választ adni, résztvevői 

megfigyeléssel, mélyinterjúval és fókuszcsoportos beszélgetés keretében tettem fel, a 

következő kritériumokat definiálva: 

- a vizsgált törpetelepülések Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye területén helyezkedjenek el, 

- a minta nagyságát 10
2
 törpefaluban definiáltam, 

                                                
2 Hét Győr-Moson-Sopron megyei és három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település. 
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- a kérdéseket a törpetelepülések polgármestereinek, az önkormányzatok 

településfejlesztéssel foglalkozó szakembereinek, a civil szervezetek és 

alapítványok vezetőinek, a falu vállalkozóinak és a helyi lakosság körében tettem 

fel. 

 

A kutatás legfőbb eredménye az interjús felmérés, amely egyedülálló információkhoz 

juttatja az érdeklődőket a hazai törpefalvak és főként a Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei törpefalvak sikerének faktoraival kapcsolatban. A kutatás 

időintervalluma 2012. január és 2013. júniusa közé esett.  

 

A kutatás orientációja megismerni a célcsoport attitűdjét, véleményét, jövőképét, 

személyiségvonásait. Emellett a kutatás középpontjában áll a vizsgálati csoport 

cselekvéseinek megismerése, a polgármester, az önkormányzati tagok, alapítvány és civil 

szervezetek vezetői, a vállalkozók és a helyi lakosság közötti kapcsolatok feltárása és a 

falvak közösségi életének elemzése. Feltétlenül szükséges volt primer információgyűjtést 

végezni azért is, hogy megtudjam véleményüket a település helyzetéről, és megismerjem 

az együttműködéssel kapcsolatos gondolkodásmódjukat és a hozzá való viszonyulásukat. 

A primer vizsgálatokat kibővítettem résztvevői megfigyeléssel, bekapcsolódtam a falu 

mindennapi életébe, részt vettem a helyi rendezvényeken (falunapokon, idősek napján, 

helyi fesztiválokon). A kutatási módszer a fentiek mellett kiegészült fókuszcsoportos 

interjúkészítéssel, melyet a település társadalmi, történeti sajátosságainak, valamint 

jelenlegi helyzetének feltérképezéséhez alkalmaztam. 

 

A kutatás első lépése a települések kiválasztása volt. A következő feltételeknek kellett 

megfelelniük: Győr-Moson-Sopron megyei települések legyenek, 500 fő alatti 

lakosságszámmal – két kivétel volt Győr-Moson-Sopron megyében (Lipót 675 fő és 

Mecsér 589 fő)
3
 és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is (Rozsály 751 fő és Túristvándi 

660 fő)
4
 – hiszen a kutatás lényege éppen abban van, hogy a településrendszer legkisebb 

egységei, azaz a törpefalvak kerüljenek a sikeresség szempontjából górcső alá. Másrészről 

indokoltnak találtam megvizsgálni néhány települést az 500 és 999 fő közötti 

népességkategóriából
5
 is, mivel kutatásaim során kiderült, hogy ez egy veszélyeztetett 

                                                
3 KSH 2011 Népszámlálás adatai alapján.  
4 KSH 2011 Népszámlálás adatai alapján. 
5 Aprófalvak csoportjának az 500 és 999 népességszám közötti településkategóriát értem. 
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településkategóriának minősül, amelyből nagyon gyorsan le tud csúszni a település az 500 

fő alatti népességcsoportba.  

 

A Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvaknál a kiválasztás szempontjából kiemelten 

fontos volt: 

- a Nyugati határ közelsége (Hövej, Dénesfa), 

- a hagyományokra való építés (Hövej), 

- az idegenforgalom jelenléte (Lipót), 

- agglomerációs múltú falu (Mecsér, Répceszemere), 

- egy település, ami bekapcsolódott a START munkaprogramba (Rábaszentmihály), 

- egy falu 250 fő lakosságszám alatt (Rábcakapi). 

 

Győr-Moson-Sopron megyére azért esett a választásom, mert: 

- dinamikusan fejlődő, centrumtérségben fekvő, helyi törpefalvakat kerestem, 

- ahol megfigyelhető a törpefalvak intenzív együttélése a nagyvárosokkal, mert 

kíváncsi voltam a siker lehetséges terjedésére a nagyvárosok melletti 

törpefalvakban, 

- ahol jelentkezik a határ mentiség, 

- ahol a térség nyugati fejlődést mutat. 

 

Disszertációmban egyrészt egy fejlett centrumtérségben, sikerrégióban, sikeres nagyváros 

közelében kerestem a törpefalvakra sikerpéldákat. Kíváncsi voltam, hogy vannak-e olyan 

törpetelepülések, amelyek ezt az elhelyezkedést, és a bennük rejlő lehetőségeket ki tudják 

használni és abban érvényesülni tudnak. Egyszerűen megfogalmazva a célom a sikerben a 

siker keresése volt. 

Másrészről tudatosan választottam kutatásaim céljául egy hátrányos helyzetű térséget is, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Arra voltam kíváncsi, hogy az ott elhelyezkedő 

törpetelepülések sikertényezői mennyiben módosulnak a fejlett térségek településeinek 

sikertényezőihez képest, tehát mennyiben határozza meg a földrajzi fekvés a 

törpetelepülések sikerét, és mennyire lehet általánosítani a sikerfaktorokat. Célom volt az 

is, hogy a centrum-periférián elhelyezkedő törpetelepülések sikertényezőit 

összehasonlítsam egymással.  
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Fontosnak tartottam továbbá, hogy a kiválasztott falvak a média középpontjában legyenek, 

tevékenységükkel, fejlődésükkel, jövőbeli terveikkel és elképzeléseikkel. Az etnikai 

összetétel a vizsgálandó falvak kiválasztásánál nem volt szempont.  

 

Összesen 46 egyéni és 7 fókuszcsoportos interjú készült. Az interjúk számának az 

összefoglalását az 1. táblázat mutatja.  

 

1. táblázat: A megkérdezettek száma a vizsgált törpefalvakban 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

5. A hipotézisek értékelése, új eredmények 

 

Disszertációm elején öt hipotézist állítottam fel, melyek értékelése érdekében széles körű 

szakirodalmi feldolgozást és empirikus kutatást végeztem. Hipotéziseim a magyarországi 

törpetelepülések sikerét meghatározó sikertényezők felkutatására fókuszáltak, állításaim 

hátterében szakirodalmi ismereteim és korábbi kutatási tapasztalataim álltak. 

 

Az első hipotézisemben azt állítottam, hogy a siker, mint a település fejlődését bemutató 

értékelési mód bizonyos tényezőkkel bemutatható, leírható és értelmezhető (H1).  

Ezt a hipotézisemet egyértelműen igazoltam, melynek bizonyításához a hazai 

szakirodalmat, a vidéki és települési sikerességi elméleteket vettem alapul. Az elméletek 

segítségével összegyűjtöttem azokat a sikerességi tényezőket, melyeket rendszerezve és 

kategorizálva egy települési sikermodellben ábrázoltam. A modellben meghatározásra 

kerültek a siker kemény és puha tényezői, amikhez eszközöket rendeltem hozzá, végül a 

sikeresség végső célját határoztam meg. Ez alapján elfogadom a siker tényezőinek 

leírhatóságára vonatkozó állítást. 

 

Megkérdezettek / Falvak Dénesfa Lipót Hövej Mecsér Rábcakapi Rábaszentmihály Répceszemere Rozsály Zajta Túristvándi

Polgármester 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Önkormányzat tagjai 2 1 1 1 2 2 1

Vállalkozók 1 1 1 1 2 1 1 1 2

Helyi lakosok 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

Civil szervezetek, alapítványok 1 1 1

A 10 faluban készített interjúk száma 5 5 4 3 4 4 3 7 6 5

Összes egyéni interjú

Fókuszcsoport 1 - 1 - 1 1 - 1 1 1

Összes fókuszcsoportos interjú

46

7
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A második hipotézis szerint a sikertényezők és a település alrendszerei között kapcsolat 

van, azok a település rendszermodelljéből levezethetőek (H2).  

Ennek a hipotézisnek az igazolásához a Rechnitzer-Smahó féle (2011) rendszermodellt 

vettem alapul. Bebizonyítottam, hogy a siker hátterében meghúzódó ok-okozati 

összefüggések vizsgálatához a településeket, mint alrendszereket kell figyelembe venni. A 

statisztikai adatokkal mérhető sikertényezőket hat témakör mentén állítottam fel, amelyek 

a Rechnitzer-Smahó féle (2011) hat települési alrendszer meghatározói. Majd az egyes 

alrendszerekre adtam értelmezhető, statisztikailag gyűjthető mutatókat. Ezen mutatók, a 

legfrissebb statisztikai adatok rendszerezésével mérhetővé tettek számomra bizonyos 

sikertényezőket. Azokat a kérdéseimet, melyekre a statisztikai adatok nem tudtak választ 

adni, interjúzással és fókuszcsoportos beszélgetés keretében tettem fel a helyszínen, az 

egyes törpefalvakban a település polgármesterének, helyi vállalkozóinak és a helyi 

lakosoknak. 

 

A harmadik hipotézisemben azt állítottam, hogy a területi tőketényezők a falvak esetében 

is értelmezhetőek és összekapcsolhatóak ezen településtípus sikertényezőivel (H3).  

A hipotézisemet bebizonyítottam aszerint, hogy részletesen megvizsgáltam hazai és 

külföldi szakirodalmi bázis alapján az új immateriális tőketípusok megjelenését, ezen belül 

annak legújabb fajtáját a területi tőke fogalmát, annak összetevőit, komplexitását. 

Feltevésem az volt, hogy egy terület területi tőkéjének fejlődése hasonlóan a területi 

rendszer sikeréhez, nem egyedül a rendelkezésére álló anyagi forrásoktól függ, hanem a 

gazdasági és a társadalmi szférából származó megfogható és megfoghatatlan elemek 

összekapcsolódásából. Igazoltam, hogy a területi siker és a területi tőke elmélet közelít 

egymáshoz és tényezőik egymással behelyettesíthetőek. A települések sikermodelljét a 

területi tőketényezőkkel ábrázoltam, úgy hogy azokat a puha és kemény sikertényezőkhöz 

rendeltem hozzá. Ezáltal bizonyítottam, hogy a területi tőketényezők a települések, és 

falvak esetében is értelmezhetőek és összekapcsolhatóak ezen településtípus 

sikertényezőivel.  

 

A negyedik hipotézis azt feltételezte, hogy a siker a magyarországi törpefalvak esetében is 

kimutatható (H4).  

A hipotézis egy modellalkotási folyamaton keresztül került igazolásra, több lépésben. Az 

első fejezetben bemutatott települési és vidéki sikertényezőket egy települési 

sikermodellben ábrázoltam. Ezt a sikermodellt a 4. fejezetben továbbgondoltam úgy, hogy 
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sajtóelemzés és irodalomkutatás módszerével megvizsgáltam az elmúlt években fejlődést 

produkáló és sikereket elért magyarországi törpefalvakat, azaz a modellemet leteszteltem 

ezekben a törpefalvakban. A modell tesztelésével kiderült, hogy a települési sikermodell a 

törpetelepülésekre is alkalmazható, a sikerfaktorok száma tovább bővíthető a törpefalvak 

esetében. Így a kistelepülési példák mentén a 4. fejezetben testre szabtam a modellt, és a 

törpefalvak sikerességét befolyásoló faktorokat újonnan kategorizáltam. Majd az 5. 

fejezetben a Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei törpefalvak 

empirikus vizsgálata után bizonyításra került, hogy az eredetileg, a 4. fejezetben ábrázolt 

törpetelepülésekre vonatkozó sikermodellem végső célja, mint jó életminőség és 

fenntarthatóság helytálló. A sikert befolyásoló faktorok nagy része is bebizonyosodni 

látszott. Mivel azonban egy nagy horderejű, a kistelepülések sikerét véleményem szerint 

kardinálisan befolyásoló faktor jelent meg a modellben – tulajdonképpen nem újonnan, 

hanem a már említettek közül vált ki - ezért modellemet ennek megfelelően át kellett 

alakítanom. A végső modellemet tehát egy más perspektívára helyeztem, mint amiből 

eredetileg kiindultam, és amely modellt aztán folyamatosan átdolgoztam. Ezen modell 

középpontjába a település vezetőjét, a polgármestert helyeztem, ebből ágaznak ki aztán az 

eredeti modellemben kemény és puha tényezőkként definiált faktorok és az azok 

megvalósításához szükséges eszközök. Bizonyításra került, hogy Magyarország fejlett 

centrumtérségében a Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvak sikertényezői és 

Magyarország egyik leghátrányosabb térségében fekvő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

kisfalvak sikerességi tényezői nagyon sok szempontból megegyeznek, és sikertényezőiket 

egy modellben fel lehet írni.  A negyedik hipotézis ezáltal szintén elfogadásra került. 

 

Az ötödik hipotézisemben azt feltételeztem, hogy több innováció van a nyugati, fejlett 

térségekben, ezáltal azok törpefalvaiban gyorsabb a funkcióváltás, mint a perifériákon 

fekvő törpetelepüléseken (H5).  

A hipotézis bizonyítása érdekében részletesen megvizsgáltam a magyarországi törpefalvak 

múltbeli és jelenlegi funkcióit, azok változását kiértékeltem. A törpefalvakra vonatkozó 

vizsgálati sikermodellemben pedig külön sikertényezőként állítottam fel a törpefalvak új, 

ill. lehetséges gazdasági tevékenységeinek, ill. funkcióinak kialakulását.  

A Győr-Moson-Sopron megyei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elhelyezkedő 

törpefalvak vizsgálata után egyértelműen igazoltam, hogy a törpetelepülések sikerét 

nagyban meghatározzák az új innovációk megjelenése. Bizonyítottam, hogy mindkét 
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térség törpefalvaiban aktívan jelen volt az innovációk bevezetése. Az innovációk típusa 

azonban különbözött a két térségben, ami aztán a funkcióváltásukra is hatással volt. 

A Győr-Moson-Sopron megyei településekre a turisztikai, szolgáltató, öko funkciók 

megjelenése volt jellemző, mert azok egy dinamikusabb, fejlett, nyugati térségben 

helyezkedtek el és a települések gyorsabban tudtak alkalmazkodni a centrumtérség által 

generált és közvetített változásokhoz. Másfajta, a centrumtérséghez kapcsolódó impulzus, 

innováció jelenik meg tehát a fejlett térségekben, így ott a funkcióváltozások és ennek 

megfelelően a törpetelepülések sikertényezőinek átalakulása is gyorsabban megy végbe.  

Megállapítható azonban, hogy az innovációk kialakulása és terjedése a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei sikeres településekre is nagymértékben jellemzőek voltak, csak ott másfajta 

innovációk jelennek meg a fejlett térséghez képest. Ez egyrészt annak tudható be, hogy a 

falvak meglehetősen elzárt helyzetűek, messze vannak a nagyobb városoktól. A helyi 

társadalmak jobban ellenálltak a külvilág hatásainak. Távol vannak a nagyvárosok 

centrumtérségeitől, nagyobb a helyi lakosság társadalmi kohéziója, tradíciókhoz való 

ragaszkodása. Jellemzőek az agrártelepülések, kevésbé van jelen a foglalkozási 

átrétegződés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az önellátáshoz és a mezőgazdasághoz 

kapcsolódó innovációk jellemzőek. Egyúttal azt is példázzák ezek a törpefalvak, hogy a 

hagyományaik és az örökségük által gerjesztett és újragondolt innovációk milyen 

korszerűek tudnak lenni a mai világban. Emellett fokozatosan ugyan megjelenik a turizmus 

is, mint új gazdasági tevékenység. Az ország fejlettebb és kevésbé fejlett térségeit 

vizsgálva kiderült, hogy a turisztikai és szolgáltató funkciók a nyugati országrészben már 

korábban kialakultak, mint az ország északkeleti településein, ahol csak az elmúlt években 

indultak meg az ez irányú új gazdasági tevékenységek és kezdeményezések. Az ország 

perifériáján, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elhelyezkedő törpetelepüléseken tehát 

az új funkciók kialakulása lassabban működik, hiszen ott a hagyományos 

mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó funkciók (mint pl. az önellátás) éledtek újjá. 

A fent leírtak figyelembe vételével az ötödik hipotézisem első fele elvetésre, második fele 

elfogadásra került. 

 

A dolgozat új tudományos eredményei egyrészt a szakirodalmi feldolgozáshoz, másrészt az 

empirikus kutatáshoz köthetők, melyeket az alábbiakban foglalok össze. 

Disszertációm legnagyobb és egyben új eredménye abban fogható meg, hogy először 

mélyebben én kezdtem el foglalkozni a törpetelepülések sikerességének kérdésével. A 

legutóbb megjelent törpefalvakkal foglalkozó tanulmányok (Bajmóczy-Balogh 2002, 
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Ignits–Kapitány 2007, Beluszky-Sikos 2007, Kovács 2008, Váradi (szerk.) 2008, G. Fekete 

2009) nagy része a törpefalvakat jellemző negatív tendenciák bemutatását helyezte a 

középpontba, azok demográfiai eróziójának, funkcióleépülésének, intézményi 

ellátatlanságának kialakulásának okaival és következményeivel foglalkozott. 

Disszertációmban egy új nézőpont bemutatására helyeztem a hangsúlyt, és a törpefalvak 

sikerességét kutattam. A hagyományos, korábbi vizsgálatokkal szemben, amelyek 

általában a törpefalvak hátrányos helyzetével, és azok okaival foglalkoztak, én arra voltam 

kíváncsi, hogy milyen új lehetőségek állnak előttük. Megfordítva az eddigi kutatásokat, a 

kudarcok helyett a sikereket állítottam kutatásaim középpontjába, konkrétan azokat a 

törpetelepüléseket, amelyek fejlődést, sikereket tudtak felmutatni.  

Kutatásom rámutatott arra, hogy igenis kimutathatóak sikerelemek és területi 

tőkepotenciálok a legkisebb falvakban, a törpefalvakban is. Ennek vizsgálatához egy 

speciálisan a törpefalvakra alkalmazható sikermodellt állítottam fel, amelyben a sikeresség 

kemény, puha tényezőit és eszközeit definiáltam és kategorizáltam. A sikertényezők 

konkrét definiálásával a fejlesztések eszközei is megnevezésre kerültek. A törpetelepülések 

sikerességének kimutatásáig vezető úton, a következő új részeredmények is napvilágra 

kerültek: 

- definiáltam a területi tőke komplex fogalmát a területi siker kontextusában, annak 

elemeit behelyettesítettem a területi sikertényezők fogalmába, 

- értelmeztem a siker térbeliségét, annak megjelenését vidéken, s részeként a 

településen és a törpetelepülésen, 

- rendszereztem és aktualizáltam az összes magyarországi törpetelepülésre, a 

mintegy 1.109 településre vonatkozó legfrissebb demográfiai és makro statisztikai 

adatokat, illetve elvégeztem állapotfelmérésüket és funkcióelemzésüket 2001-

2011-es adatok alapján,  

- teszteltem a települési sikermodell működését hazai törpetelepüléseken, 

- majd levezettem és definiáltam a törpetelepülésekre vonatkozó új sikerelméletet, 

és modellbe foglaltam a törpefalvak közös sikertényezőit. 

 

Újdonságként lehet elkönyvelni, hogy a Magyarország két ellentétes pólusán fekvő 

törpetelepülések sikerfaktorai - melyek látszólagos ellentmondást tükröznek -, egy 

modellben bemutathatóak. A fejlett centrumtérségben fekvő Győr-Moson-Sopron megyei 

törpefalvak sikertényezői és Magyarország egyik leghátrányosabb térségében fekvő 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisfalvak sikerességi tényezői több szempontból 

hasonlóságot mutatnak.  

Mindkét térségben kiderült, hogy a sikerhez elengedhetetlen a korábban puha tényezőkként 

definiált, különösképpen pedig a humán tőke, a természeti tőke, a társadalmi tőke stb. 

együttes jelenléte és egymást felerősítő hatása.  

Kiderült továbbá az is, hogy a fejletlenebb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 

humánerőforrás hatása még erősebben érvényesült, mint Győr-Moson-Sopron megyében. 

Mindkét térségben kiemelkedő szereppel rendelkeznek a törpetelepülések sikerében a 

polgármesterek, hiszen bebizonyosodott, hogy mindkét megyében ők a fejlesztések és 

innovációk generálói és véghezvivői. A településvezető személyisége, elhivatottsága, 

kezdeményező készsége még erőteljesebben mutatkozott Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, mint a fejlett centrumtérség falvaiban.  

Míg Győr-Moson-Sopron megyében a polgármestereknek különböző magatartástípusait 

lehetett megkülönböztetni, mint vállalkozó, nagy tervező, elkötelezett, közösségi típusú, 

addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiválasztott falvaiban csak a menedzser típusú 

településvezető volt a jellemző. 

A Győr-Moson-Sopron megyei települések polgármestereinek érdekviszonyai és 

érdekeltségei erőteljes összefonódásokat mutatatnak a falu területi tőkéjével, azt 

összekapcsolták saját üzleti érdekeikkel és vállalkozást hoztak létre. Érdekes felismerés 

volt, hogy míg Győr-Moson-Sopron megyében a településvezetők családi vállalkozásokat 

működtetek a polgármesteri hivatásuk mellett, addig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

vezetők a családi és baráti kapcsolatokat maguk köré a hivatalukban építették fel, a falu 

érdekében.   

Az innovációk és az új gazdasági tevékenység megjelenése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében is jellemző volt, de ott nem a turizmushoz volt köthető elsősorban, hanem a 

hagyományokhoz, az önfenntartáshoz kapcsolódó tevékenységekhez. Ezekben a falvakban 

nagyobb a helyi lakosság társadalmi kohéziója, tradíciókhoz való ragaszkodása, ezáltal a 

civil szervezetek, alapítványok és egyesületek szerepe.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a törpefalvak sikerességét vizsgálva kiderült, hogy az 

multiplikátorhatást is kifejthet. Azaz, a puha, humán tényezők hatása ezen törpefalvak 

esetében olyan erős, hogy a sikeresség, mint innováció belülről terjedhet kifelé. Erre 

hoztam példaként Zajta települést, amely Rozsályt tekinti követendő példának, és olyan 

kezdeményezéseket indít el, melyek a „mintafaluban” már sikeresen megvalósultak, annak 

fejlődésébe sikeresen beintegrálódtak. 
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6. A törpetelepülések sikeréről alkotott összegző gondolataim 

 

Doktori dolgozatomnak alapvetően három fő célja volt: egyrészt bemutatni a területi 

sikerességet és a hozzá tartozó fogalmi rendszereket (vidéki, települési sikeresség), ill. a 

területi tőke komplex fogalmi rendszerével való összefüggéseit. Másrészt elemezni 

kívántam a magyarországi törpefalvak jelenlegi helyzetét a legfrissebb statisztikai adatokat 

és idősorokat felírva és rendszerezve, valamint elvégezni egy, a hazai összes 

törpetelepülésre vonatkozó funkcióelemzést. Harmadrészt célom volt felállítani a 

törpetelepülésekre vonatkozó sikermodellt és másodlagos kutatásokkal, illetve empirikus 

kutatások segítségével ismertetni a törpetelepülések sikerét meghatározó kemény és puha 

tényezőket és eszközöket. Ezzel bebizonyítva, hogy vannak olyan törpefalvak 

Magyarországon, amelyek sikeresek és fejlődést tudnak felmutatni a kistelepülések 

általános, kedvezőtlen helyzetével szemben. Ezek a sikerek lemodellezhetőek és példaként 

szolgálhatnak a többi törpetelepülés számára. 

 

A dolgozat elméleti részében (2. fejezet) bemutattam a területi tőke komplex jelentését, 

vizsgáltam annak elemeit. Majd következett a siker, mint fejlesztési, életminőségi 

kategória, annak értelmezése, majd a siker térbeliségének elemzése, annak megjelenése 

vidéken, s részeként a település, majd a falvak sikere. Kitértem arra is, hogy milyen 

összefüggés van a területi tőke és a települési sikeresség fogalomrendszere között.  

Felállítottam egy elméleti települési sikerességi modellt, definiáltam annak kemény és 

puha tényezőit és eszközeit. Ismertettem ezek jellemzőit, elméleti háttereit, gyakorlati 

alkalmazhatóságuk lehetséges tereit. 

 

Az elméleti rész második részében (3. fejezet) irodalom feldolgozás eszközével sorra 

került a falvak definíciójának, és általános demográfiai helyzetüknek a bemutatása, a 

falufunkciók átrendeződésének történelmi metszetben való elemzése úgy, hogy a 

törpefalvak helyzetét, funkcióik változását mindvégig fókuszba állítottam, majd az új 

falufunkciók elemzésére került sor. Áttekintettem az ezidáig napvilágot látott 

falutipológiákat, azokról időbeli és módszertani áttekintést nyújtottam, rendszereztem őket. 

Ezt követően a törpefalu fogalom pontos definiálását adtam meg, továbbá bemutattam 

elhelyezkedésüket az ország területén, idősorokat és térképeket elemeztem a népességszám 

alakulásáról, a települések számának változásairól, állapotfelmérést végeztem 2001-től 
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egészen napjainkig, a legfrissebb 2011-es a népszámlálási adatok felhasználásával. Egyéni 

kutatást végeztem továbbá az ország összes, mintegy 1.109 törpefalvára oly módon, hogy 

funkcióelemzéssel megvizsgáltam 2001 és 2011 közötti időtávra funkcióikat, azok 

változását és annak dinamikáját. 

 

A negyedik fejezetben a hazai sikeresnek tartott törpetelepüléseken a települési 

sikermodell lehetséges működését és tesztelését végeztem el. Több mint fél tucat 

magyarországi kistelepülés kapcsán végeztem irodalom-, sajtóelemzés módszerrel 

kutatásokat. A kutatásból nyert tapasztalataim rávilágítottak arra, hogy a települési 

sikermodellt a törpetelepülések tekintetében módosítanom kell és felállításra került egy 

átdolgozott, törpetelepülésekre vonatkozó sikermodell. 

 

Az ötödik fejezetben elvégeztem az empirikus felmérést, azaz a törpetelepülési modellem 

tesztelését Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A mérési modell 

felállításához a Rechnitzer-Smahó féle (2011) települési alrendszereket hívtam segítségül 

és az azok által meghatározott mérőszámokat vettem alapul. A hozzájuk rendelt statisztikai 

adatok azonban a körültekintő kutatómunka ellenére sem voltak kielégítőek, azok nem 

adtak megfelelő mértékben információt a kisfalvak helyzetéről. A modell használatához 

ezért mindenféleképpen interjús módszer volt kiegészítésként szükséges.  

Személyes megfigyeléssel, fókuszcsoportos beszélgetéssel és az interjúzás módszerével 

először hét törpefalut vizsgáltam meg Győr-Moson-Sopron megyében. Az empirikus 

kutatásom eredményeképpen rálátásom nyílt arra, hogy mely faluban mely sikertényezők 

jelennek meg, milyen mértékben és azok mennyiben befolyásolják valójában az adott 

település sikerét. Három települést mélyrehatóan vizsgáltam meg, melyek testreszabott 

sikermodelljét is felállítottam. A többi négy törpetelepülés sikerfaktorait röviden 

jellemeztem. Ezután a három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elhelyezkedő törpefalu 

empirikus vizsgálatára került sor, mert fontosnak tartottam, hogy a médiaelemzés során 

sikereket felmutató, de periférián elhelyezkedő törpetelepüléseken is kimutassam a 

sikertényezőket, azok hasonlóságát vagy éppen módosulását a Nyugati térség 

településeinek sikertényezőihez képest. Kutatásom ottani tapasztalatait szintén 

esettanulmány formájában mutattam be, és modellben ábrázoltam. Habár a kutatás nem 

volt reprezentatív, összességében megállapítható, hogy a törpetelepülések általam felírt 

modellje a gyakorlatban is működik. 
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7. A kutatás során megfogalmazott jelenlegi problémák, 

hiányosságok, javaslatok 

 

A következőkben a kutatásom során tapasztalt problémák, hiányosságok bemutatására 

teszek kísérletet gazdasági és társadalmi oldalról történő megközelítésben:  

- A törpetelepüléseken a társadalmi és demográfiai problémák összetetten 

jelentkeznek.  

- Az állapotfelmérés eredményeként megállapítható, hogy a törpefalvak helyzete az 

országos átlaghoz képest még mindig kedvezőtlenebb az elöregedés, az 

elvándorlás, a szociális helyzet, az iskolázottság, és a munkanélküliség 

tekintetében is.  

- A törpetelepülések földrajzi elhelyezkedése az elmúlt 40 évben nem változott, 

azok térségi specifikuma egyértelműen meghatározható a jövő számára is.  

- A törpefalvak az utóbbi évtizedekben jelentős funkcióvesztésen mentek keresztül. 

A törpefalvak jelentős része nem tud a mezőgazdaságon és az idegenforgalmon 

kívül foglalkoztatási lehetőséget és intézményi ellátottságot kínálni lakói számára. 

- A regionális politika formálói kizárólag problémaként kezelik őket, maximum az 

üdülőfaluvá válást látják lehetséges megoldásnak (G. Fekete 2009). 

- A törpefalvak maguk nem boldogulnak, mert gyakran nem is motiváltak, 

nincsenek a szükséges információk birtokában, nincsenek mozgósítható 

erőforrásaik, gyengék az érdekképviselethez, szövetségek építéséhez. 

- A törpefalvak önfenntartásához a különböző földmunkaprogram és 

közfoglalkozatási támogatások igénybevétele alapvető fontosságú, nélkülük 

kezdetben nem lenne fenntartható a rendszer. 

- Ezek a falvak gyakran a letelepedést elősegítő programokat és akciókat hirdetnek 

meg, mellyel nem minden esetben érik el a céljukat. Ez egyrészt azzal 

magyarázható, hogy nem tudnak lakosokat a faluba csábítani, másrészt pedig ha 

új lakók is jönnek, azok több esetben hátrányos helyzetűek, leszakadó rétegek, 

akik máshol nem tudják fenntartani magukat. 

 

Továbbá javaslatokat fogalmazok meg a törpefalvak fejlesztésére, sikeres működésükre és 

az ahhoz szükséges eszközökre vonatkozóan: 
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- Véleményem szerint integrált, egyszerre többfrontos „támadás” bevezetésére 

lenne szükség, mint a humán tényezők megerősítésére, a környezeti minőség 

megőrzésére, és a gazdasági alapok létrehozására. 

- A sikermodellben a humán tényező bizonyult a legfontosabb sikertényezőnek, 

ezért elsőként a törpetelepülés helyi vezetőségének kiválasztását és működésének 

fenntarthatóságát tartom fontosnak. 

- Kiemelt figyelmet kell fordítani a törpefalvak egyes előnyeinek feltárására, a 

területi potenciáljainak, területi tőkéinek a pontos számbavételére és az azokra 

hosszútávon építő stratégia kialakítására. 

- Ezekre a helyi erőforrásokra építve, a helyben történő foglalkoztatás biztosítása 

jelenthet megoldást a törpetelepülések számára. 

- Potenciálokat jelenthet a hagyományos mezőgazdálkodáshoz való visszatérés, a 

helyi feldolgozott termékek előállítása és értékesítése, a helyi piac kialakítása és 

az önellátó gazdálkodás. 

- Különösen érzékeny fejlesztési területek vannak a kistelepülések kapcsán, mint 

például a turizmus, a fejlesztő kapacitások, környezeti és kulturális értékek 

feltárása, megóvása, értékek bemutathatóvá tétele által. 

- Elő kell segíteni az innovációk bevitelét a törpetelepülésekre, a külső 

kezdeményezők és segítők, a belső önértékelés, és a képességek feltárásával.  

- A disszertációból kiderül, hogy nagyon fontos szereppel bír a törpetelepülések 

fejlődésénél és az innovációk bevezetésénél és átvételénél a mintakövetés 

elősegítése.  

- Ezért kiemelten fontosnak tartom a jó példák népszerűsítését, és szakmai, 

módszertani támogató hálózatok kialakítását, amelyekkel elő lehetne segíteni azok 

terjedését. 

- A törpetelepülések költségvetése nem elegendő az új beruházások, esetleges új 

ötletek és innovációk bevezetésére, ezért kiemelten fontos az állami és Európai 

Uniós pályázatokon való aktív részvétel. 

- Mind a piac létrehozásánál mind pedig más új funkciók, vagy helyi gazdasági 

tevékenységek kiépítése esetén fontos, hogy hálózatban kell gondolkodni, és a 

városokkal, szomszédos településekkel való kapcsolat és piacteremtés szükséges. 

- Fontos a hagyományok megőrzése, tisztelete, bemutatása mind a helyi közösség 

fenntartásához, mind pedig az esetleges idegenforgalmi szerepkör erősítéséhez. 
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- Kiemelt szereppel bír a települési marketing, a jó imidzs kiépítése és az 

érdekérvényesítő képesség.  

- A köz- és földmunkaprogram megerősítése, annak ”törpefalvakra” specializált 

programjának a kidolgozása kulcsfontosságú. 

- Különös figyelmet kell fordítani a helyi társadalom képzésére, a képzett fiatalok 

letelepülésének elősegítésére, a közösségek megerősítésére.  

- A törpefalvak számára kiemelten fontos a fenntartható fejlődés nemcsak a 

természeti és kulturális értékeket, hanem a gazdasági szempontokat, és a humán 

tényezőket is figyelembe véve. 
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8. Jövőbeni kutatatási irányok 

 

Doktori értekezésemben széles irodalmi bázisra alapozva a területi sikeresség 

megvalósulásának egy kis szeletét, a magyarországi törpefalvak helyzetét, azok 

sikerességének összetevőit vizsgáltam. Már a kutatásom során felmerült bennem több ötlet, 

kutatási irány a jövőre nézve, melyekkel tovább bővíthetők és mélyíthetők a hazai 

törpefalvak sikerességi tényezői kapcsán szerzett ismeretek. 

 

A lehetséges jövőbeli kutatási irányok a következők lehetnek: 

 

- A siker fenntarthatósága a disszertáció szerint személyfüggő (a polgármester van 

a középpontban). Fontos kutatási kérdés lehet a jövőre nézve annak vizsgálata, 

hogy ha kiesik a modellből a polgármester, akkor összedől a rendszer is, vagy van 

olyan erős a modell többi sikertényezője, hogy az a humán tényező nélküli is 

fenntarthatóvá válik? 

- A kutatásból kiderült, hogy a fenntarthatóság probléma a törpefalvaknál, 

ugyanúgy, mint a generációváltás a KKV-knál, ahol a következő generáció (azaz 

a vállalkozó gyermeke) nem akarja továbbvinni a vállalkozást és az egész cég 

jövője kérdésessé válik. Ezek a gazellavállalkozások, melyek gyorsan nőtték ki 

magukat és fejlődtek sikeres vállalkozássá. Ugyanez jellemző a „gazella” 

törpetelepülésekre is? Javaslom e témakörben a törpetelepülések körében 

reprezentatív kutatás folytatását interjúzás és kérdőíves módszerekkel.  

- További érdekes kutatási téma lehet a településvezetők magatartástípusainak 

részletesebb vizsgálata, kategorizálása. 

- A polgármesterek érdekviszonyainak mélyrehatóbb vizsgálata a törpefalvakban, 

továbbá az egyéni és települési érdekek összefonódásainak kutatása. 

- A külföldi, mindenekelőtt az európai országok sikeres törpetelepüléseinek és azok 

sikertényezőinek vizsgálata. 

- Egy sikerességi index kialakítása, mely árnyaltabban, konkrétabban fejezi ki az 

adott település sikerének tényezőit, és ad rá mutatószámokat. 
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