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A dolgozat témájának aktualitása 

 

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. 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. Az országon belüli területi különbségek tovább fokozódtak (ÁSZ 

2013 és Jelentés 2012), s a hazai régiók távolsága az uniós átlagtól nem csökkent (KSH 2012 

és 2013). Ez alapján e közpolitika hatásossága és hasznossága megkérdőjelezhető. A dolgozat 

a területfejlesztés és általában a fejlesztéspolitika eredményességének vizsgálatához kíván 

hozzájárulni, ehhez új szempontokat adni. 

A dolgozatban azt vizsgáltam, hogy milyen okok állhatnak a mögött, hogy a 

területfejlesztési politika eszköz- és intézményrendszere kevéssé tudta mérsékelni a 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. A dolgozatban 

olyan újabb elméleteket vizsgáltam, melyekről feltételeztem: az egyes kiválasztott térségek 

sikerességét, vagy sikertelenségét az ezen elméletek alapján elvégzett elemzések jobban 

magyarázzák és ezen túl megfelelőbb elvi kiindulópontokat adhatnak a területfejlesztési 

közpolitika megújítására. 

 

A doktori kutatás célja, főbb kérdései 

 

Az a probléma áll a dolgozat elemzésének fókuszában, hogy mik lehetnek egy, a belső 

erőforrások mozgósítására koncentráló országos, valamint helyi és térségi fejlesztéspolitika 

lehetséges elvei és elemei.  

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

valós szerepének a területfejlesztési politikában való megfelelő megjelenítését (Faragó 2006). 
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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 és Bartha 2012). Ezen 

elképzelések a területi tőke koncepcióján alapulnak elsősorban, mely elgondolás álláspontom 

szerint az intézmények sajátos térségi konstellációjaként értelmezhető.  

A fejlesztési- és az új intézményi közgazdaságtan újabb elméletei és az ezek által 

feltárt jó gyakorlatok elemzése új közpolitikai elvek és gyakorlatok kialakítását teszik 

lehetővé. Különösen fontos elképzelésnek találtam az alkalmazkodási hatékonyság, a formális 

és az informális intézmények szerepét. Az elsődleges (domináns) és a másodlagos 

gyakorlatok adott (lokális/térségbeli) intézményrendszeren belüli funkciója álláspontom 

szerint szintén a kulcsfontosságú elképzelések közé tartoznak.  

A dolgozat egyik fő kérdése az volt, hogy ha ezen elméleti keretekből kiindulva 

vizsgálunk meg egy fejlett és sikeres, valamint egy leszakadó fejletlen térséget, vajon jobb 

magyarázó-erővel bíró okokat találunk-e? 

Mindezek alapján a dolgozatban a következő kérdések megválaszolására törekedtem: 

(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 

érvényesültek-e a fentebb (1) említett sajátos gazdaságfejlesztési politikai alapelvek 
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és modell, illetve a területi tőke aspektusai voltak-e inkább meghatározók? 

 

A disszertáció módszertana, az értekezés szerkezete 

 

Az értekezés keretében először is áttekintettem 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 (Boda – Medve 2009). Ennek célja az volt, 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.  

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

(uniós forrásokat felhasználó) eszköz- és intézményrendszerét elsősorban a hazai 

közigazgatás- és regionális-tudomány elemző és értékelő írásai, az Állami Számvevőszék ide 

vonatkozó jelentései és tanulmányai alapján tekintettem végig. A területfejlesztés hazai 

történetének átfogó és azt nemzetközi összefüggések közé helyező összegzését Rechnitzer 

János és Smahó Melinda 2011-ben megjelent munkájában (Rechnitzer – Smahó 2011) 

találjuk. A dolgozatban ezt az átfogó és részletes elemzést más szempontok felvetésével 

igyekeztem kiegészíteni.  

A hazai rendszer mellett a regionális fejlesztés intézményrendszerét megvizsgáltam a 

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

mely alapján összevetettem azokat a hazai intézményrendszerrel. Igyekeztem számba venni az 

azonosságokat és a különbségeket. Bemutattam az összefüggéseket az egyes országoknak az 

elmaradott területeik felzárkóztatásában, a területi különbségek mérséklésében elért 

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

fontosnak adódott az egyes országok regionális fejlesztése és önkormányzati rendszere közti 

kapcsolat. Ennek az elemzésnek az eredményeképpen állapítottam meg, hogy 

Magyarországon és a többi visegrádi országban mely területi-önkormányzati szereplő 

tekinthető a térségi gazdaságfejlesztés kulcsszereplőjének. Az azonosságok és a 

különbözőségek összesítése révén igyekeztem a dolgozatban bemutatni azt, hogy ilyen 

körülmények között milyen valós lehetőségek mutatkoztak hazánkban a területi felzárkózás 

előmozdítására, és hogy melyek a sikeres területi felzárkózás azon általános térségi és 



6 

 

országos intézményi feltételei, melyek képesek a területi leszakadás mérséklésére.  

Ezt követően elemeztem azokat az újabb elméleti megközelítéseket, 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 tekintettem át (például: Lengyel 2012). Pusztán érintőlegesen 

foglalkoztam a koncepció genealógiájával, inkább azokat a tényezőket jártam jobban körül, 

melyek a területi tőke fogalmát relevánssá teszik a jelen körülményei között.  

Az új intézményi közgazdaságtani iskolának a gazdasági fejlődésről megfogalmazott 

téziseit azért tekintem lényegesnek, mivel álláspontom 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 volt e tágabb elméleti keretek közé helyezni. Ezt 

követően a gazdasági fejlődés és az intézmények közti összefüggések elemzését végeztem el 

Daren Acemoglu, James A. Robinson (Acemoglu – Robinson 2012), Douglas C. North (North 

1992 és North – Wallis – Weingast 2009) manapság nagyhatású elgondolásai és az arra 

vonatkozó kritikák alapján. Ezen túl Elinor Ostrom (Ostrom – Ahu 2007 és Ostrom 2010) 

közösségi döntéselmélet (public choice theory) felőli megközelítésének a dolgozat 

szempontjából azon releváns elemeit tekintettem át, amelyek a gazdasági fejlődést leginkább 

előmozdítani és (részben vagy egészben) meggátolni képes intézményrendszeri 

összefüggésekre vonatkoznak. Mindezek alapján összegeztem a gazdaságfejlesztés 

szempontjából azon legfontosabb elemeket, melyek véleményem szerint a térségi és helyi 

gazdaságfejlesztés számára is relevánsak. Elemeztem és bemutattam a gazdaságfejlesztésben 

az intézményi megközelítés kínálta másfajta perspektíva gyakorlati alkalmazásának két 

kulcsmozzanatát: az alkalmazkodási hatékonyságot, és a társadalmi tanulás folyamatait. Ezzel 

összefüggésben kitértem az állam lehetőségeire is. 

Az intézményi megközelítés összegzése révén olyan további tágabb elméleti, 

politikafilozófiai megfontolások merültek fel, amelyek a klasszikus közgazdaságtan –

általában ki nem mondott – előfeltevéseit álláspontom szerint alaposan megkérdőjelezik. Az 

emberek képességeire és lehetőségeire fókuszáló fejlődés tágabb fogalma teszi 

értelmezhetővé a társadalmi tanulás kulcsfontosságú szerepét. Amartya Sen (Sen 2007) 

szabadságfogalma az emberekre nem mint a fejlődés alanyaira, hanem annak aktív 

ágenseiként tekint. Ez az átfogó elméleti keretrendszer teszi véleményem szerint azt lehetővé, 
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hogy az elsősorban a társadalmi tanulás folyamataira koncentráló gazdaságfejlesztési 

elgondolások minden lényeges elemét megfelelő helyükön lehessen értelmezni. Ezzel szoros 

összefüggésben elemeztem az Albert O. Hirschman (Hirschman 1958) munkássága által 

inspirált újabb gazdaságfejlesztési elgondolásokat, elsősorban Ricardo Hausmann és Dani 

Rodrik (Hausmann – Rodrik 2003), valamint Charles F. Sabel (Sabel 2005) és David 

Ellerman (Ellerman 2005) munkái alapján. Olyan gazdaságfejlesztési elképzelések ezek, 

melyek elsősorban a belső erőforrások mozgósítására, az egyéni és társadalmi aktivitás 

elősegítésére fókuszálnak: a társadalmi tanulás folyamatát tekintik egy térség gazdasági 

fejlődésének kulcsmozzanatának.  

Az elméleti fejezet lezárásaként összegeztem azt az általam kialakított 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 elméleti fejezet összegzése alapján határoztam meg és indokoltam az alapvetően a 

területi tőke koncepciójára támaszkodó empirikus vizsgálat szempontrendszerét és módszerét. 

Ennek segítségével elemeztem a két város, Győr és Salgótarján rendszerváltás utáni 

gazdaságfejlődését.  

Magyarországon 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. 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 betöltve. A két város eltérő fejlődési pályát járt be, mindkettő 

komoly ipari hagyományokkal bír. Salgótarján ezen túl, fejletlensége miatt, állandó alanya 

volt a különféle területfejlesztési támogatásoknak. Ezek voltak a szempontjai Győr – mint 

sikeres település –, és Salgótarján – mint válsággal küszködő város –, elemzésre való 

kiválasztásának. A két városnak magyar településhálózatban betöltött szerepét és funkcióit is 

megvizsgáltam, a területfejlesztési és az uniós fejlesztési forrásokat felhasználó helyi és 

térségi programokat és projekteket is számba vettem az elemzés keretében. 

Sor került a két település városfejlesztési dokumentumainak, az integrált 

városfejlesztési stratégiáknak és az adott kistérségi fejlesztési terveinek az elemzésére. Ezt 

követte a két város iparában és gazdaságfejlesztésének utóbbi két évtizedében meghatározó 
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szerepet betöltő személyekkel folytatott interjúk elemzése. Ezek eredményei alapján vázoltam 

fel az elméleti fejezet végén felállított elvi és gyakorlati tényezőkhöz képest a város helyi 

gazdaságfejlesztésben követett útját. Igyekeztem ez alapján választ találni arra a kérdésre, 

hogy mennyiben helytállóak az általam összegzett elméleti keretek és az ezek alapján 

meghatározott elemzési szempontok és hipotézisek. 

 

Összegzés, a kutatás új eredményei 

 

 A dolgozatban bemutattam, hogy a Lengyelországban, Csehországban és kisebb részben 

Szlovákiában lezajlott, elsősorban a területi önkormányzatokra koncentráló decentralizációs 

folyamatokkal ellentétben Magyarországon lényegében folyamatos centralizációnak lehettünk 

tanúi attól kezdődően, hogy rendszerváltást követően lezárult az önkormányzati rendszer 

létrehozása. Itt a megyei jogú városokat (és a kiemelkedő iparűzési adóbevétellel rendelkező 

egyes településeket) leszámítva, egyetlen önkormányzat vagy területfejlesztési tanács sem 

rendelkezett semmiféle valós fiskális autonómiával. 

 Álláspontom szerint 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 másik három visegrádi ország közül Csehországban és Lengyelországban a területi 

önkormányzatok tekinthetőek a regionális fejlesztés fő letéteményesének, amint az a 1. számú 

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 
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gazdaságfejlesztés legfontosabb szereplői Csehország és Lengyelország esetében a területi 

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

betölteni. 

 Véleményem szerint hazánkban 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. 

 

1. számú táblázat: A visegrádi országok regionális fejlesztésének területi szereplői 

és főbb hatásköreik, 2007–13  

Hatáskörök 

Regionális fejlesztés területi szereplője  

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 
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hatáskör 

Választott/”delegált” 

képviselők 

többségében 

„delegált” 

képviselők 

csak választott 

képviselők 

csak 

választott 

képviselők 

csak választott 

képviselők 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A dolgozatban bemutattam, 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 

bemutattam, 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. Megállapítottam, hogy a területi tőke „innovatív 

keresztjében” szereplő elemeinek vizsgálata megragadhatóvá, leírhatóvá teszik a társadalmi 

tanulás folyamatait. Álláspontom szerint a társadalmi tanulást előmozdítani képes területi tőke 

elemek erősítése, olyan közpolitika révén lehetséges, amely figyelembe veszi ezen elemeknek 

a közgazdaságtani kereteket meghaladó (politika-elméleti, szociológiai és antropológiai) 

természetét is. Fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy igen könnyen tévedhet egy nyílt, 

fejlődő társadalom is a hozzáférést korlátozó, kizsákmányoló rendszerek és ezáltal a 

gazdasági sikertelenség útjára is. Ugyanakkor egyes közösségek sorsa is eltérően alakulhat 

azonos politikai-gazdasági viszonyok között nem annyira adottságaik, mint inkább a 

társadalmi tanulás eltérő folyamatai miatt, melyet okozhatnak az „útfüggőség”, vagy az 

„oligarchia vastörvénye” jelenségei is.  

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. ” .
1
 A fejlesztés igénye, 

a fejletlenséggel, vagy alulfejlettséggel való szembesülés eredményeképpen, mint probléma 

                                                           
1  Sen, A. (2003) pp. 92. 
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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.  

A dolgozatban a következő komplex összefüggésrendszert állapítottam meg a 

gazdasági és társadalmi fejlődés kulcselemei között:  

 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).  

Ez az összefüggésrendszer a következő (1. számú) ábra segítségével szemléltethető: 

 

1. számú ábra: Az alkalmazkodási hatékonyságot és az alacsony tranzakciós 

költségeket meghatározó intézményrendszeri összefüggések 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmaz-

kodási 

hatékonyság 

Alacsony 

tranzakciós 

költségek 
Kreatív 

rombolás 

Társadalmi 

tanulás 

Verseny 

Személyte-

len csere 

Formális intézmények: törvények uralma, stabil tulajdonjogi rendszer 

Informális intézmények: társadalmi gyakorlat, értékek (bizalom, igazságosság) 
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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. Álláspontom szerint ezek azok az általános keretek (2. számú ábra), 

amelyekre figyelemmel kell lenni egy, a gazdasági és társadalmi fejlődést az intézmények 

jobbításán keresztül célzó programnak.  

 

2. számú ábra: A társadalmi-gazdasági fejlődés szempontjából legfontosabb értékek 

kialakulásának összefüggései 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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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. Ezek révén válik egy adott közösség képessé 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 lehetségessé.  

Az állami fejlesztési beavatkozások lehetséges jövőbeli szerepe tehát:  

 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 1999).  

A központi kormányzat szerepe a térségi társadalmi-gazdasági fejlesztésben 

támogatást kell jelentsen, nem pedig kész megoldások átadását. Amennyiben egy adott 

közösség társadalmi tanulási folyamatait akarunk változtatni, akkor olyan tevékenységeket 

kell választanunk, amelyek ezt átalakítani képesek. Álláspontom szerint az „önfelfedezést”, a 

„tanulást monitoring révén”, az „önfelhúzó fejlődést” előmozdítani célzó elgondolások 

alapján lehetséges ilyen beavatkozások kialakítása. Ezek 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 
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tényező-együttest sikerült feltárni, amely elsősorban a társadalmi tanulás időben egyre 

szerteágazóbb folyamatain alapszik. Győrben a területi tőke kulcsfontosságúnak tekintett, az 

„innovatív keresztben” Camagni (2009) által felsorolt minden eleme megtalálható.  

 

 

A hipotézisek értékelése 

 

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 

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 megyeszékhely sorsát.  

 Már korábban felmerült Colin Crouch és Marteen Keune (Crouch – Keune 2005) 

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 
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sikeres gazdasági átmenet egyik legfontosabb összetevője az államszocializmus domináns 

gyakorlatát felváltó másodlagos gyakorlat. Azonban ennek a gyakorlatnak a lényegét a kutatás 

nem a késő szocializmus idején az élénkülő nyugati kapcsolatokban megismert menedzsment 

ismeretek közt 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 a hagyomány tovább tudott élni az 

államszocializmus és a tervgazdaság viszonyai között is. Ennek köszönhető az a jelenség, 

hogy a 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 

gyakorlatokat formáló intézményként a később egyetemmé fejlődő főiskola létrehozatala és 

folyamatos, szisztematikus fejlesztése. Nagy jelentőséggel bír az egyetem egyszerre 

konzervatív és kísérletező gyakorlata és erőteljes beágyazottsága a helyi és térségi 

gazdaságba, intézményekbe.  

 Kérdés, hogy a területfejlesztés eszközei és intézményei vajon mennyiben járultak 

hozzá Győr fejlődéséhez, és mennyiben voltak képesek segíteni Salgótarján felzárkózását. 

Győr esetében ennek hatásai a többi helyi tényezőhöz, folyamathoz és intézményhez képest 

elhanyagolhatóak. Salgótarján esetében a gazdasági- társadalmi fejlődés és felzárkózás 

szempontjából összességében hatástalannak kell tekintsük a területfejlesztési támogatásokat 

és intézményeket. Ezen túl azonban felvethető annak a lehetősége is, hogy ennek a 

rendszernek a működése, a külső forrásoktól függő „felzárkóztatás” okozta, hogy 

fennmaradhatott a város fejletlenségét okozó gondolkodásmód, ami útfüggőségként 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 
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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 

és annak fejlődésbeli kilátásait. A területi tőke alapvetően azt mutatja meg, hogy egy adott 

térség fejlődése mennyire alapozódik annak belső erőforrásaira, illetve hogy rendelkezésre 

állnak-e azok. Ennek 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 szervesen a helyi gazdaság folyamataiba. 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, elmélyítésére. Nehéz is lett 

volna, hiszen ehhez olyan intézményi és közpolitikai stabilitás szükséges, amely a többi 
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visegrádi ország, 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 a fejlesztés 

tulajdonképpeni tartalmát – vagyis a társadalmi tanulást beindítani képes konkrét, az adott 

helyen hatékony beavatkozásokat – nem feltétlenül lehet ez alapján megadni.  

 

 

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 igen 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 hazai fejlesztéspolitika eszközei közül jelenleg hiányoznak 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 
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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 is döntően 

hatott. Győrben az egyes cégek stratégiáit a kihívások, a válság is úgy alakította, hogy sok 

esetben már tanuló szervezetekről beszélhetünk: napi működésükbe integrálták a 

problémamegoldás rendszerét és az abból való tanulást. 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. Mindezek alapján a harmadik hipotézis igazoltnak tekinthető. 

 

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 

integrálódjon. 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.”.
2
 A 

dolgozatban ezt a pozitív helyi kontextust (és Salgótarján esetében annak hiányát) igyekeztem 

feltárni.  

 Az áttekintett elméletek nyomán, a vizsgálatok eredményei alapján három tekintetben 

                                                           
2  Ascani, Crescenzi, Immarino (2012) pp. 6. (saját fordítás) 
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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. 

 

Tanulságok, ajánlások 

 

 A probléma megoldás paradoxona, 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. 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 tette az urbánus központokat, mint a növekedés motorjait a kohéziós politika 

fókuszába. 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 kérdéskörének a hazai kutatások – korábban is – sokféle 

módon körüljárták már (Somlyódyné, 2008, 2012). 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 

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 a gazdaság fejlődését valójában mozgató vagy 

arra képes tényezők alig vagy egyáltalán nem jelennek meg a meglévő fejlesztési tervekben. 
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Mindenképpen fontos lenne a területi tőke „puha” elemeinek a megjelenítése és elemzése a 

centrumszerepet betöltő városok fejlesztési terveiben.  

 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, hogy 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. Lényegében a hazai önkormányzati rendszer újragondolása nélkül 

a területfejlesztési politika tehetetlen. A területi önkormányzat, a megye habár annak felelőse, 

de véleményem szerint a mai körülmények között igen kevéssé lehet eredményes a területi 

felzárkózás előmozdításában. Szükség volna az önkormányzati rendszer egészének 

újragondolására, egy olyan önkormányzati térszerkezet lehetőségeit szem előtt tartva, 

amelyben az igazgatás, a közszolgáltatások és a valós társadalmi részvétel terei a megfelelő 

gazdasági autonómiával együtt értelmezhetőek. Alkalmasnak kínálkozik erre a Bibó István 

által egyszer már körvonalazott „városmegyék” (Horváth 2011) és a régiós szinten értelmezett 

térségi önkormányzatok rendszere is. Ennek megfelelő formáját és valóban működő 

intézményeit nem lehet egyik pillanatról a másikra kialakítani. Egyszerre kell szerepet kapjon 

a világos értékek melletti tartós elkötelezettség, és a kísérletezés a megfelelő megoldások 

keresése során, melyben az értékelésnek fontos szerepet kell kapnia. 

 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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