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Bevezetés
A kistelepülések, és különösen az 500 léleknél is kevesebbet számláló községek –
törpefalvak – az utóbbi évtizedekben a hazai társadalomkutatás „népszerű” témái közé
tartoznak. Pedig súlyuk az ország összlakosságához mérten régóta csekély: az elmúlt száz
évben már soha nem emelkedett 3% fölé.
A fokozott érdeklődés mégsem teljesen indokolatlan. Akár „statisztikai alapon” sem,
hiszen például az ország területéből már jóval nagyobb a törpefalvak részesedése (2011ben közel 14%), a települések számát tekintve ma már az igazgatási településállománynak
kereken egyharmadát adják az 500 lakosnál kisebb települések. Tény az is, hogy az elmúlt
évtizedekben egyre több község fogyott 500 lakosnál kisebb méretűvé, így a törpefalvak
száma folyamatosan növekedett az országban.
A figyelem mégis elsősorban akkor irányult rájuk, amikor különböző vizsgálatok az apróés törpefalvak nagy többségére általánosan jellemző problémahalmazt mutatott ki. Az
alacsony lélekszámú kistelepülések társadalma különösen sérülékeny, e közösségekben
könnyebben válnak jellemzővé a kedvezőtlen demográfiai, társadalmi folyamatok, mint az
elöregedés, a munkanélküliség, az elvándorlás és a vidékies szociális és etnikai
szegregációk

kialakulását

kísérő

egyéb

kedvezőtlen

társadalmi

jelenségek.

A

törpefalvakból történő állandó elvándorlás következtében az átlagosnál jelentősen öregebb
korstruktúra jött létre, aminek következtében e falvak természetes népmozgalmi mutatói
rosszabbak a településekre jellemző átlagnál (Kovács 2004).
Másfelől léteznek Magyarországon akár egy adott régióban, illetve megyehatáron belül is
(tehát közel azonos földrajzi fekvéssel rendelkező) törpefalvak, amelyek az előző
folyamatokkal szemben fejlődést mutatnak, ahol van munkalehetőség, a település
népességmegtartó erővel rendelkezik, jó az életszínvonal, és ahol – nem utolsó sorban –
szeretnek élni az emberek.
Disszertációmban ennek a folyamatnak, képződménynek kívánok utána járni és
megfejteni, hogy milyen tényezők állhatnak a sikeres kistelepülések hátterében, hiszen
ennek kutatásával és megismerésével jövőt lehetne mutatni a többi, leszakadó és hanyatló
törpefalu számára.
Az értekezés a siker kemény és puha tényezőinek szerepét kívánja bemutatni a törpefalvak
életében. A kutatás előzetes feltételezése szerint ahhoz, hogy egy kisfalu sikeres legyen,
nem elégséges csupán az anyagi forrás megléte, hanem fontos, hogy a sikerességet
befolyásoló

faktorok

felismerésre

és

megfelelő
1

kihasználásra

kerüljenek.

A

rendszerváltozás következményei jelentős gazdasági és társadalmi változást idéztek elő a
falvak életében. Ezek a változások olyannyira differenciálták a településeket, hogy azok a
statisztikai mutatók hasonlósága ellenére is eltérő életminőségbeli különbségeket
produkálnak. Azon települések kerülnek ki nyertesen az állandó versenyből, amelyek
gazdasági helyzete biztonságos, jó életminőséget tudnak teremteni. Az ehhez szükséges
tényezőket kívánom disszertációmban feltárni.
2012-ben empirikus kutatásokat végeztem Győr-Moson-Sopron megye hét településén,
Lipóton,

Hövejen,

Mecséren,

Rábcakapin,

Dénesfán,

Répceszemerén

és

Rábaszentmihályon, 2013-ban pedig kutatásomat kibővítettem három Szabolcs-SzatmárBereg megyei kistelepülés, Rozsály, Zajta és Túristvándi empirikus vizsgálatával. A
kutatás során szerzett adatokat és eredményeket esettanulmány formájában, a szakirodalom
fényében mutatom be. A doktori értekezés általános célja rámutatni a sikertényezők
jelentőségére a törpefalvak életében és a vidékfejlesztésben.
Doktori dolgozatom témája, kialakulásának kezdete még az egyetemi iskolai
tanulmányaimhoz nyúlik vissza. Az egyetemi diplomám megírása közben kerültem
kapcsolatba a szegénység témakörével, ahol a fiatalok anyagi körülményeit vizsgáltam,
abszolút, objektív, és szubjektív nézőpontból. Már akkor figyelmes lettem a területi
különbségek és a települési nagyságkategóriák által meghatározott életminőségbeli
különbségekre. Ez a felismerés további, mélyebb elemzésre ösztönzött, így a doktori
tanulmányom témájaként már konkrétan a településrendszer legkisebb egységével, a
törpetelepülések helyzetével, azok megújuló és innovációs képességével foglalkoztam
tovább Bőhm Antal egyetemi tanár, majd Rechnitzer János egyetemi tanár vezetésével. A
dolgozat megírására személyes érdeklődésem inspirált.
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1 A doktori kutatás célja, hipotézisek
1.1 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 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
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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?

1.2 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 féle hat települési alrendszer
meghatározói (Rechnitzer-Smahó 2011). 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 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 leírhatók, illetve a kemény és
puha sikertényezőkhöz rendelhetőek. Feltételezésem szerint a területi tőketényezők
ezáltal 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.

1.3 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.

1.4 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:
- a területi versenyképesség és siker definíciója, jellemzői,
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- 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 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 vonatkozó 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 hazai 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 101 törpefaluban definiáltam,
- a

kérdéseket

a

törpetelepülések

polgármestereinek,

településfejlesztéssel foglalkozó szakembereinek, a

1

az
civil

Hét Győr-Moson-Sopron megyei és három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település.

10

önkormányzatok
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 SzabolcsSzatmár-Bereg megyei törpefalvak sikerének faktoraival kapcsolatban. A mélyinterjúk
készítésének

időintervalluma

2012.

január

és

2013.

júniusa

közé

esett.

Az

interjúkérdéseket a 1. melléklet mutatja be részletesen.
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)2 és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is (Rozsály 751 fő és Túristvándi
660 fő)3 – 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
népességkategóriából4 is, mivel kutatásaim során kiderült, hogy ez egy veszélyeztetett

2

KSH 2011 Népszámlálás adatai alapján.
KSH 2011 Népszámlálás adatai alapján.
4
Aprófalvak csoportjának az 500 és 999 népességszám közötti településkategóriát értem.
3
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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 a 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

összehasonlítsam egymással.
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törpetelepülések

sikertényezőit

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
Megkérdezettek / Falvak

Dénesfa

Lipót

Hövej

Mecsér

Rábcakapi

Polgármester
Önkormányzat tagjai
Vállalkozók
Helyi lakosok
Civil szervezetek, alapítványok

1
2
1
1
-

1
1
1
1
1

1
1
1
1
-

1
1
1
-

1
2
1
-

A készített interjúk száma összesen

5

5

4

3

4

Összes egyéni interjú
Fókuszcsoport

Rábaszentmihály
1
1
1
1
-

Répceszemere
1
1
1
-

4
1

Rozsáj

Zajta

Túristvándi

1
2
1
2
1

1
2
2
1

1
1
2
1
-

3

7

6

5

-

1

1

1

46
1

-

1

-

Összes fókuszcsoportos interjú

1
7

Forrás: Saját szerkesztés

.

13

2 A területi tőke és a sikerességi elméletek
Az alábbi fejezet a területi tőke komplex jelentését, annak elemeit hivatott bemutatni a
külföldi és hazai szakirodalom segítségével. Majd következik a siker, mint fejlesztési,
életminőségi kategória vizsgálata, értelmezése, végül a siker térbeliségének elemzése,
annak megjelenése vidéken, s részeként a település sikere. Kitérek arra is, hogy milyen
összefüggés van a területi tőke és a települési sikeresség fogalomrendszere között, majd
annak tudomásulvételével felállításra kerül a települési siker és területi tőkemodell.
Tóth (2011) összefoglalta a területi tőke témakörében megjelent legmeghatározóbb
publikációkat és kiadványokat. Kifejtette, hogy a területi tőke fogalma még nem
integrálódott teljes mértékben a területfejlesztés rendszerébe annak ellenére, hogy már
megfogalmazódott az Európai Unió kohéziós politikájának tapasztalata és kritikája (Barca
2009, Bougas 2001), a kínálatoldali megközelítések iránti szükséglet (Camagni 2008),
valamint a fenntarthatósági koncepció intelligens növekedés irányába történő elmozdulása
(Camagni 2009, EB 2010, EC 2004).
A területi tőke fogalma újonnan jelent meg a regionális gazdaságtanban és a regionális
politikában. Az utóbbi években egyre több kiadvány és tudományos publikáció (Camagni
2008, Capello et al. 2009, Fábián – Tóth 2009, Giffinger 2007, Illés 2009, Tóth 2010a,
2010b, Waterhout 2007, EC 2005, OECD 2001) állította érdeklődése középpontjába a
területi tőke fogalomrendszerét. Az unió szakértői anyagai és több szakmai tanulmány
tehát fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektet a területi tőke koncepciójának. Camagni,
Capello és szerzőtársai, valamint Giffinger a materiális és immateriális erőforrásokat, mint
a területi tőke két alrendszerét helyezi vizsgálatai középpontjába. Ezzel szemben a
szakértői dokumentumok a területi és a társadalmi tőkét, mint egymást meghatározó
fogalmakat definiálják (EC 2010).
Az empirikus kutatások nagyobbrészt a területi tőke két komponensét elemzik: a városok
és régiók „megfogható” vagyonállományát és a kevésbé kézzelfogható és mérhető kognitív
erőforrásait. Capello és szerzőtársai (2009) az Európai Unió régióinak területi tőkéjét
kutatták 1999 és 2006 között térökonometriai modell segítségével. Giffinger (2007) az
európai nagyvárosok belső erőforrásait gyűjtötte össze és rangsorolta a „European smart
cities” című publikációjában.
A magyarországi vizsgálatok a városok innovációs potenciálját kutatták (Rechnitzer 1993,
Csizmadia – Rechnitzer – Grosz 2005, Nárai 2005), ill. a városok közötti verseny (Enyedi
1997) és a városok hálózatalakító szerepének vizsgálatára (Dőry – Ponácz 2003) helyezték
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a hangsúlyt. Lengyel (1999) többdimenziós skálázás segítségével, a főbb demográfiai,
foglalkoztatottsági, infrastrukturális és gazdasági mutatókat alapul véve jellemezte a
megyei jogú városokat. Szirmai (2009) a nagyvárosok versenyképességével, annak területi
jellegzetességeivel és társadalmi tényezőinek összefüggéseivel foglalkozott. A Területi
Statisztika cikkeiben többször a városi fejlődést befolyásoló elemeket kutatta (Hahn 2004).
Brandmüller – Faluvégi (2007), Csomós (2009) és Marton (2006) a városi
versenyképességet empirikusan vizsgálta. A területi tőke fogalomrendszerével, az élhető,
okos városok kulcsfontosságú alrendszereivel kapcsolatban Horváthné Barsi – Lados
(2011) jelentette meg publikációját (Tóth 2011). A legfrissebb tanulmány a témában pedig
Tóth Balázs (2011) tollából való, aki a magyar középvárosok területi tőkéjét vizsgálta
faktor- (főkomponens-) elemzés segítségével, majd rangsorolta azokat a területi tőke
szempontjából.
A hivatkozott elemzések – ahogy az a fentiekből is egyértelműen kirajzolódik mindenekelőtt a hazai nagyvárosokra koncentráltak. Ennek hátterében a városok kapcsán
rendelkezésre álló széleskörű adat- és információhalmaz, illetve a látványos eredmények
kimutatásának lehetősége, az innovációk, a versenyelőnyök, a területi tőkék koncentrált
jelenléte állhat. Talán éppen ez az ok szolgálhat magyarázatul arra, hogy a falvak kutatása
eddig miért szorult háttérbe. Hiszen az adatok, információk hiánya és a lassabb fejlődés
miatt a falvak vizsgálatát e kontextusban eddig elhanyagolták. Célom a területi tőke
fogalmának települési szinten, sőt a településrendszer legkisebb egységének a
törpetelepülések szintjén való értelmezése. Hiszem, hogy a területi tőke koncepciója
szervesen összekapcsolódik a területi siker fogalmával, elemei abba behelyettesíthetőek és
leírhatóak, ezáltal alkalmasak arra, hogy a kistelepülések fejlődési pályáját meghatározzák.
Ehhez elsőként a területi tőke fogalmának megismerése szükséges.

2.1 A területi tőke értelmezése
A területi tőke egy komplex rendszer, ezért meghatározásában is egy komplex fogalomként
kell kezelni. A területi tőke fogalma nem értelmezhető úgy, mint az immateriális
tőkeelemek egyik további fajtája, hiszen az összes materiális és immateriális tőkét
vertikálisan keresztülmetszi, tehát azok valamennyi komponensét tartalmazza (Tóth
2010a).
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Bár több európai dokumentumban megjelent már a területi tőke fogalma, e kiadványok –
az elnevezés említésén túl – napjainkig még nem adták meg a fogalom pontos
meghatározását. A területi tőke és alkotóelemeinek definiálásánál két forrást és ennek
megfelelően két felosztást veszek alapul. Az első az OECD regionális politikáról szóló
írása által meghatározott fogalom, míg a másik tudományosabb alapokon nyugszik, a
Camagni munkássága által létrehozott területi tőke definíció.

2.1.1

Az OECD meghatározás

A területi tőke fogalmának alkalmazását először a regionális politika kontextusában az
OECD javasolta a Territorial Outlookban (OECD 2001). A közelmúltban az Európai Unió
Regionális Politikai Főigazgatóság idézte fel ismét: „Minden régiónak saját regionális
tőkéje van, amely elkülönül más területekétől, és bizonyos fajta befektetések esetében
nagyobb hozadékot biztosít, mint más területeken, mivel ezek jobban illeszkednek az adott
területhez, és hatékonyabban hasznosítják a terület eszközeit és lehetőségeit. A
területfejlesztési politikáknak (az olyan politikáknak, amelyek területi megközelítéssel
állnak hozzá a fejlesztés kérdéséhez) elsősorban és legfőképpen területi tőkéjük
fejlesztésében kell támogatniuk a területeket” (EC 2005).
A területi tőke fogalma azért hasznos, mert magába foglal minden anyagi és nem anyagi,
magán és közszférabeli eszközt, amely szerepet játszik a gazdasági teljesítmény
meghatározásában. Az OECD által létrehozott területi tőke kifejezést később az Európai
Unió gyakorlata is átvette. 2005-ben az Európai Bizottság megfogalmazta, hogy „minden
régió egyedi területi tőkével rendelkezik, így a területfejlesztési politikáknak
mindenekelőtt az egyes térségek saját területi tőkéjének fejlesztését kellene előmozdítania”
(EC 2005). A koncepció hamarosan támogatókra talált az uniós gyakorlatban, s több fórum
alkalmával megfogalmazták, hogy a területfejlesztési politika elsődlegesen a területi tőke
kibontakozását hivatott támogatni.
Az OECD a területi tőkét meghatározó elemeket gyűjtötte össze, a hagyományos anyagi
erőforrásokat, ill. az újonnan feltárt nem anyagi jellegű erőforrásokat is (OECD 2001a).
Ennek megfelelően az OECD felvázolt egy listát azokról a tényezőkről, amelyek a területi
tőke meghatározóiként szerepelnek, és amelyek a hagyományos anyagi eszközöktől kezdve
az újabb immateriális eszközökig terjednek. „Ezek közé a tényezők közé tartoznak a hely
földrajzi elhelyezkedése, mérete, a termelőképesség tényezője, a klíma, a hagyományok, a
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természeti erőforrások, az élet minősége vagy az agglomeráció gazdasága, amit a városok
biztosítanak, de ide tartozhatnak az üzleti élet inkubátorai és az ipari övezetek vagy más
üzleti hálózatok is, amelyek csökkentik a tranzakciók költségeit. Az egyéb tényezők között
szerepelhetnek a „nem-kereskedelmi kölcsönös függőségek”, mint megállapodások,
szokások és informális szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdasági szereplők
bizonytalan körülmények között együttműködhessenek, vagy a szolidaritás, a kölcsönös
segítségnyújtás vagy elképzelések elfogadása, amelyek gyakran az ugyanabban a
szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokból álló klaszterek formájában
alakulnak ki (társadalmi tőke). Végül pedig, Marshall szerint, van egy nem kézzelfogható
tényező, „valami a levegőben”, amit környezetnek nevezünk, és amely az intézmények,
szabályok, gyakorlatok, termelők, kutatók és politikusok kombinációjának az eredője, ami
lehetővé tesz egy bizonyos kreativitást és innovációt” (OECD 2001).

2.1.2

Camagni elméleti osztályozása

Camagni (2008) a területi tőke potenciális forrásainak osztályozására egy elméletileg
szilárd és viszonylag teljes körű háromszor hármas mátrixot javasolt (1. ábra).
1. ábra: A területi tőke komponenseinek elméleti felosztása

Forrás: Saját szerkesztés, Camagni 2008 alapján
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Camagni osztályozása két fő dimenzióra épül:
- Rivalizálás: közjavak és magánjavak, valamint a nem tiszta magánjavak és a nem
tiszta közjavak közbülső osztálya,
- Anyagiság: megfogható javak és immateriális javak, valamint a vegyes, a
megfogható és immateriális jószágok közbülső osztálya.
A négy szélsőséges osztály (A, C, D, F) – erős és gyenge rivalizálás, megfogható és
immateriális jószágok – nagyjából a regionális politikai sémákban általában idézett területi
tőkeforrások csoportjait képviselik. Ezeket nevezhetjük „hagyományos négyszögnek”,
melynek elemei a legkönnyebben azonosíthatóak. Ezek gyakran mennyiségi formában
érkeznek (fizikai tőke, munkaerő és infrastruktúra), vagy szilárd háttérrel rendelkeznek a
közgazdaságtudományi vagy a társadalomtudományi szakirodalomban (társadalmi tőke),
valamint közvetlenül be tudnak lépni egy hagyományos termelési függvénybe.
Az osztályozás alapján kapunk egy másik csoportot is (B, E, G, H, I). Ezeket Camagni
„innovatív keresztnek” nevezte el (1. ábra), melyek az anyagiság tengelyén magukba
foglalják a vegyes elemeket, amelyeket a megfogható és immateriális elemek integrációja
jellemez. Az anyagi javakat és szolgáltatásokat a megfoghatatlan elemek tényleges
cselekvéssé, együttműködéssé, a köz- és magánszféra partneri kapcsolatává (PPP) képesek
alakítani.
A Camagni-féle kereszt elemei kevésbé élesen megfogalmazott határokkal, és összetettebb
definícióval rendelkeznek. Ezek jelentik a társadalmat összetartó ragasztót, amely azokban
a komplex kognitív folyamatokban gyökereznek, amelyek a társadalomban hosszú idő alatt
halmozódnak fel. Ez utóbbiak jellegüknél fogva hatással vannak a tudás keletkezésére és
kihasználására, tehát a fizikai tényezőkhöz (tőke, munkaerő és humán tőke) hasonlóan
kombinálva növekvő hozadékokhoz vezetnek (Capello et al. 2009). Ez a négy közbülső
osztály érdekesebb és innovatívabb elemeket tartalmaz, amelyekre a jövőben nagyobb
figyelmet kell fordítani, hiszen a régiók, térségek és települések fejlődésének kulcsát,
sikerének zálogát jelentik.
Ahhoz hogy a területi tőketényezők és a területi sikertényezők összefüggései bizonyításra
kerüljenek, mindenekelőtt a siker fogalmának és annak térbeliségének a bemutatása
szükséges.
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2.2 A siker, mint fejlesztési, életminőségi kategória
„Egyáltalán mérhető-e a siker a településeken, s ha igen, mivel mérjük?” Ezt a kérdést
2000-ben tette fel Bódi Ferenc és Bőhm Antal a sikeres helyi társadalmak vizsgálata
kapcsán, majd meg is válaszolták azt. A szép településkép, rendben tartott műemlékek,
turistákat vonzó terek, tisztaság, rendezettség, ahol a polgár otthon érzi magát, elégedett a
településével, kötődik lakóhelyéhez, s benne utódai számára is perspektívát lát. Ahol a
polgárok részt vesznek a közösségi életben, hajlandóak másokkal együttműködni, s mindez
egy jól integrált helyi társadalmat eredményez. Működik a település, a lakosságnak
kialakult lokális identitása van, következésképpen sajátjuknak érzik településüket. A
vegetáló, pusztuló települések mellett számos jó, pozitív példát is találunk a prosperáló,
gazdagodó településekre. Ezek nem régió-specifikusak és függetlenek a települések
nagyságától is, falvakat, kis- és nagyvárosokat egyaránt találhatunk közöttük (Bódi –
Bőhm 2000).
A sikeresség véleményem szerint szubjektív tényező, hiszen mindenki számára más és más
a siker megítélése. Más részről azonban nem szabad megfeledkezni azokról az objektív
tényezőkről, amelyek nagyrészt befolyásolják, illetve befolyásolhatják egy település
sikerességét.
Nem lehet tehát általános receptről beszélni a sikeres települések esetében, egységes
megoldások sincsenek. A hely, a körülmények, a lehetőségek, s maguk a szereplők
határozzák meg a jövőképet. Ennek megfelelően nem egyszerű magának a sikernek a
mérése, illetve annak meghatározása, hogy melyik területi egység tekinthető egyáltalán
sikeresnek.

2.2.1

A siker térbelisége, magyarországi sikerességi elméletek

A területrendszer, térrendszer változásaival és az azokra ható tényezők vizsgálatával
foglalkozó szakirodalom nagyon széleskörű. Enyedi György (1995, 1996) foglalkozott
először a sikeres város és városverseny fogalmával és integrálta be a sikeresség fogalmát a
regionális kutatásokba. Enyedi György a siker meghatározóit két tényezőcsoport alapján
jellemezte. Az első csoportot a “kemény” faktorok alkotják, amik lényegében a területi
gazdaság mutatói. A kemény mutatók alkalmasak a vizsgált település, térség helyzetének
megítélésére, ám az okok, az innovációs miliőt alakító körülmények már a “puha”
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faktorokban keresendők. Ezek a gazdaságon kívüli, vagyis területi endogén tényezők
(Rechnitzer 1993) adják a területi egység további sajátosságát és másságokat, amik a sikert
megalkotják, majd azt hordozzák. Butler (1997) szerint egy térség sikeressége esetében a
legfontosabb a térség jövedelemgeneráló képessége. Majd Lengyel Imre (2000, 2002)
vizsgálta tanulmányaiban mélyrehatóan a települési és regionális versenyképességet,
amihez a GDP, a foglalkoztatottság és a jövedelemviszonyok mutatóit hívta segítségül.
Rechnitzer János (1993), illetve Dőry Tibor – Rechnitzer János (2000) szintén a
versenyképességgel, továbbá az innovációkkal kapcsolatban végeztek kutatásokat, míg
Csatári

Bálint

(2002)

a

faktoranalízisen

alapuló

városfejlődési

folyamatokat

tanulmányozta. Tímár Judit és Velkey Gábor (2003) a helyi társadalom működését vették a
sikeresség alapjául tanulmányukban.
A törpetelepülések sikerességének tudományos vizsgálatához feltevésem szerint két
irányvonal megismerése alapvető fontosságú. Az egyik a vidéki, a másik a települési szintű
sikerességi kutatások. A siker térbeliségének vizsgálata kulcsfontosságú, ezért elsőként a
sikert vidéken, mint térbeli egységben vizsgálom. Ezután a települést, mint organikus
egységet állítom kutatásaim középpontjába.

2.2.2

A siker megjelenése vidéken, azaz a vidéki sikeresség

A vidék témában megjelent egyik legfrissebb sikerkutatás Lukács Gergely Sándor (2008)
tollából való. A sikeres vidéket elemző tanulmányában főként az oktatással, a gazdasággal
és a munkapiaccal összefüggő sikertényezőket mutatta be, melyből kiderül, hogy szerinte a
kistérségi siker alapfeltétele a versenyképesség növelése és megtartása. Glatz Ferenc
(2010) a sikeres vidék titkát a jó földrajzi adottságban, a természeti erőforrások
gazdagságában látja, habár a központi szerepet elsősorban az emberi leleménynek, a
találékonyságnak, a szorgalomnak és összefogásnak tulajdonítja, azaz a humán
tényezőknek. Míg Rechnitzer János (2010) a vidék kapcsán öt sikerhordozóról beszél:
- a politikáról,
- az intézményrendszer stabilitásáról,
- a finanszírozásról,
- a helyi menedzsmentről,
- a helyi társadalomról.
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Disszertációmban a vidéki sikerességi elméletek közül Szörényiné Kukorelli Irén (2010)
munkáját vettem alapul és gondoltam tovább, aki a vidéki sikerességet úgy határozta meg,
melynek végső célja a helyi lakosság életminőségének javítása. Ezen cél elérését segíti elő
a vidékfejlesztés, mint a fenntartott és fenntartható gazdasági, társadalmi, kulturális,
politikai és környezeti változásoknak egy szándékosan megtervezett folyamata, valamint a
terület- és vidékfejlesztési stratégiák. Megkülönbözteti a sikeresség látható, fizikai
(kemény) és kevésbé látható (puha) tényezőit. A fizikai tényezőkhöz sorolja a földrajzi
fekvést (természeti tőke), az infrastruktúrát (infrastrukturális tőke), a helyi gazdasági
erőket (gazdasági, pénzügyi tőke) és a helyi erőforrásokat (természeti tőke). E tényezők
statisztikai adatokkal kimutathatóak és mérhetőek. A puha tényezők közé a társadalmi
tőkét, a humán tőkét, a helyi kultúrát (kulturális tőke), a hagyomány tiszteletét, megőrzését
(szimbolikus tőke), a tudást (tudás tőke), az adaptációs képességet (kreativitás tőke) és a
valódi közösséget (társadalmi és kapcsolati tőke) sorolja.
Kiemeli a vidéki tér népességmegtartó és közösségformáló erejének fontosságát. Ebből is
látszik, hogy a sikertelenség egyik okozója az elvándorlás, a vidéki munkahelyek
számának visszaesése, amit a természetes szaporodás csökkenése, a népességfogyás követ.
Mindez aztán a szolgáltatások iránti igény hanyatlásával, egyben további munkahely
csökkenéssel

jár

együtt.

A

népességmegtartás

másik

fontos

tényezőjeként

a

közösségképzés és az életminőség szellemi-kulturális oldalának fontosságára is felhívja a
figyelmet. Kiemelkedő szerepet tulajdonít a helyi adottságokat használni képes rurális
innovációnak, vagyis egy tudásra alapozott rurális társadalom meglétének. Ezért is fontos
része a vidékfejlesztésnek a különböző tanulási rendszerek kidolgozása. Felhívja a
figyelmet továbbá az új funkciók befogadásának és annak megtelepedésének szerepére és
ezáltal a fenntarthatóság kiemelt fontosságára.

2.2.3

Települési sikeresség

A települési szinten végzett sikerességi kutatások közül Bódi Ferenc és Bőhm Antal (2000)
kutatását fontos megemlíteni, melyben a sikeres helyi társadalmak típusait mutatták be.
Példákat hoztak arra vonatkozóan, hogy vannak olyan, sokszor kedvezőtlen adottságú,
falvak és kistelepülések, amelyek élni tudnak az önkormányzatiság adta lehetőségekkel és
az új rendszerben is fejlődést tudnak produkálni. Vizsgálták azt is, hogy az új
vállalkozások miként változtatják meg a település gazdasági bázisát, milyen változásokat
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eredményeznek a foglalkoztatásban. Kutatási eredményeik alapján kijelenthető, hogy több
kedvező feltétel párhuzamos megléte adja a pozitív eredményeket, a sikert.

A siker

tényezőihez sorolják a polgármester vagy egy olyan befolyásos személy, vállalkozó
meglétét, aki a település érdekeit komolyan veszi, annak védelmére minden lehetséges
eszközt felhasznál és alárendel. Szükséges ezen kívül egy véleményformáló réteg
kialakulása a településen, amely támogatja ezt a személyt, annak ötleteit és
kezdeményezéseit. Továbbá szükség van a település sajátosságainak és értékeinek a
felmérésére, azok felismerésére és kihasználására. Minél integráltabb egy település helyi
lakossága, minél jobban együttműködik és kooperál a helyi társadalom, annál nagyobb
esélye van a települést sikerre vinniük. Itt fontos megemlíteni azokat a humán értékeket,
amelyek szintén nagy szerepet játszanak a sikeres helyi társadalmak és így a sikeres
települések életében, mint az identitás, az empátia, a szolidaritás, az adaptációs képesség és
az innovációs hajlam. Felelőssége van ezen kívül a helyi vezetésnek is a település
eredményes működtetésében, hiszen a menedzser típusú önkormányzatok azok, amelyek a
helyi lakosságot engedik érvényesülni. A szerzők hangsúlyozták, hogy különösen a
vállalatként irányított települések számíthatnak sikerre.
Mezei Cecília (2006) kutatásában a versenyképességi vizsgálatok olyan területére téved,
ahol a versenyképesség fogalmát leginkább a sikeresség szinonimájaként értelmezi. A
települések versenyébe beleveszi a kistelepülések, a falvak versenyét éppúgy, mint a
kisvárosokét, a városokét vagy a fővárosét. Hiszen a globalizáció hatásaként hazánkban is
egyre inkább felértékelődik a lokalitás szerepe, ezért egyre fontosabb annak vizsgálata,
hogy a helyi szint, a kistérség, a település, hogyan képes megtalálni, megtartani a saját
egyediségét. A versenykényszer a helyi közösségek szintjén éppúgy megjelenik, mint a
régiók vagy a nemzetállamok között. A saját adottságokhoz igazodó helyi gazdaságpolitika
és fejlesztési stratégia ma már elengedhetetlen feltétele a települések túlélésének,
ugyanúgy, mint a helyi lakosság vonzása és megtartása, a jövedelmek alakulása és az
életminőség. Amikor a versenyképességet nem lehet pontosan kimutatni és mérni, akkor
sokszor használják a sikerességet, mint annak laza szinonimáját. A sikeresség már nem
csak a gazdaság nézőpontjából vizsgálja meg a települési verseny témakörét, hanem egyéb
sikerességi faktorok is befolyásolják, így a hosszú távú környezeti, társadalmi, politikai
stb. folyamatok (Lengyel 2000). A települési siker összetevőit egy módosított, teljes
települési körben használható piramis modellként határozza meg, mely nem sokban
különbözik az eredeti modelltől. A piramis csúcsán ebben az esetben is az életminőség áll,
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a piramis talapzatán pedig a gazdasági, társadalmi, természeti-fizikai környezet elemei
találhatók meg. A talapzat alsó szintjén álló tényezőket Lengyel és Rechnitzer a
közvetetten ható tényezőkként definiálják, amelyek az Enyedi féle városi sikertényezők
alapján lettek lehatárolva. Mi sem bizonyítja jobban a sikeresség és a versenyképesség
fogalmának szoros összefonódását (Lengyel – Rechnitzer 2000). Ezen sikerességi faktorok
egy része főként statisztikai elemzésekkel, más része pedig zömében puha módszerekkel
elemezhető. Mezei kifejti továbbá, hogy a települési versenyképességi vizsgálatokhoz
igazított modell esetében valószínűsíthető, hogy több a csupán puha módszerekkel
vizsgálható faktorok száma. A modell alapját nyolc sikerességi faktor (gazdasági szerkezet,
innovációs kultúra, munkapiaci helyzet, döntési központok jelenléte, regionális
elérhetőség, társadalmi szerkezet, társadalmi kohézió, környezeti minőség) adja. Az
intézmények közül a helyi önkormányzatnak kiemelkedő szerepük van a helyi
gazdaságfejlesztési tevékenységük miatt. A gazdaság és a jövedelem központi szerepköre
azonban továbbra is fennáll, így a piramismodell középpontjában itt is a térségi jövedelem
szerepel,

mint

az

életminőségre

ható

legfontosabb

tényező,

amelyet

a

munkatermelékenység és a foglalkoztatottság egészít ki (Lengyel 2000, Mezei 2006).
A fent leírtak szerint a piramis modell települési szinten is értelmezhető, ahol azonban több
olyan tényező lehet, amely a nem mérhető kategóriába tartozik. A végső sikert ebben az
esetben is a jövedelmek növekedése határozza meg, amit azonban nem kizárólag a
település gazdasági bázisa jelent. A település sikere abban is meghatározható, hogy a
helyiek vonzónak találják-e a települést, elégedettek-e az ottani szolgáltatásokkal, és
tudnak-e azonosulni a településsel (Mezei 2006).

2.3 A települések sikermodelljének felállítása az elméletek alapján
A fenti két – a vidéki és a települési – sikerelméleti megközelítést alapul véve célul tűztem
ki magam elé a saját települési sikermodell felállítását. Ezt azért tartottam
szükségszerűnek, mert abból kiindulva, ill. azt átalakítva a törpefalvak sikermodelljének
felállítása válik lehetővé.
A modellben meghatározásra kerültek a siker kemény tényezői (első szint) és puha faktorai
(második szint), amikhez eszközöket rendeltem hozzá (harmadik szint), végül a sikeresség
végső célját (negyedik szint) határoztam meg. A települések és a vidéki területek sikerének
végső célja a jó életminőség elérése és megtartása, ezért legfőbb célként a modellemben én
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is a településen élők jó életminőségét definiáltam. Ehhez azonban nem elég a helyi
jövedelem, egy sor más faktor is meghatározza azt. Ezek a kemény faktorok, mint a
földrajzi fekvés, az infrastrukturális és intézményi ellátottság, a helyi gazdasági erő és a
helyi erőforrások. A puha faktorok szerepe kiemelkedően fontos, ezek azonban mind
mérhetőség, mind pedig minőség és hatásmechanizmus szempontjából jelentősen eltérnek
a kemény faktoroktól. Míg a kemény faktorok statisztikai adatokkal jól mérhetőek, hatásuk
közvetlenül jelentkezik, addig a puha faktorok kevésbé mérhetőek, hatásuk közvetett, de
megfelelő eszközökkel kimutatható. A puha faktorok közé a 2. ábra szerint a valódi
közösség, az adaptációs képesség, a tudás, a hagyomány, a helyi kultúra és identitás
tarozik.
A siker eléréséhez szükséges puha eszközök szintén a modell részét képezik, mint a
tudásra alapozott társadalom, a közösségképzés, a helyi adottságokat használni képes
innováció, a népességmegtartás, a helyi hagyomány tisztelete és a helyi kultúra ápolása.
2. ábra: Települési sikerességi modell

Forrás: Saját szerkesztés, Szörényiné Kukorelli 2010 alapján
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A 2. ábra magyarázataként az alábbiakban az egyes tényezők, és azok modellben betöltött
szerepét kívánom röviden bemutatni.
Az első szinten a kemény tényezők elemei állnak, melyek közé a földrajzi fekvést, az
intézményi, infrastrukturális ellátottságot, a helyi gazdasági erőt és a helyi erőforrásokat
soroltam.
A település földrajzi fekvése meghatározó, hiszen a különféle vonzáskörzeteket alakító
szerepkörök, az azokat megtestesítő intézmények által átalakul és formálódik, egyben
meghatározza a hely térbeli befolyását. A település, mint az országos településhálózat
egyik eleme a többi településsel kapcsolatokat és együttműködési rendszereket alakít ki
(Rechnitzer – Smahó 2011). Magyarország tekintetében a földrajzi fekvésnek, mint
kemény tényezőnek kiemelt jelentősége van. A földrajzi fekvés, a nyugati határmentiség,
az agglomerációban való elhelyezkedés, az autópálya közelsége mind-mind meghatározza
egy település fejlődését, sikereit.
A településeken élők életkörülményeit és a gazdasági szereplők működési lehetőségeit is
nagyban

meghatározza

a

vezetékes

infrastruktúra

kiépítettsége.

A

különböző

közműelemek fejlődése időben és térben is eltérően alakult hazánkban, melyekre a térség
földrajzi elhelyezkedése, településszerkezete, a központi kezdeményezésű programok, a
beruházásokhoz elérhető források nagysága, valamint a jogszabályi háttér változása is
jelentős hatást gyakorolt. Az infrastruktúra szerepe mára még inkább felértékelődött, elég
csak példaként említeni, hogy a korszerű kommunikációs infrastruktúra mára a befektetők
szemében is alapkövetelménnyé vált, valamint egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a
környezettudatos életvitel révén a környezetvédelmi célú beruházások.
Az életkörülmények és az életmód sok elemből tevődik össze és számos tényező
befolyásolja (Bánlaky 1993, Weixlbaumer 1993). Az intézményi ellátottság is ide tartozik,
hiszen az nagyban meghatározza a lakosság komfortérzetét és egyben összefüggést mutat a
település nagyságával. A kistelepüléseken élő lakosok alapfokú ellátottsága jóval
szerényebb, mint a nagyobb falvakban, ami az intézmények alacsonyabb számával
magyarázható. Az elmúlt évtizedben a gazdaságosságra és racionalizálásra hivatkozó
intézkedések visszalépést hoztak az apró- és törpefalvak fejlődésében, az állami
fenntartású intézmények működésében és a szolgáltatásokban (Csapó 2007).
A gazdasági bázis teremti meg a településen a munkahelyeket, amiből aztán jövedelmek
keletkeznek. A település helyi gazdasági ereje, szerkezete, annak alakulása, folyamatos
változása és megújítása döntő eleme a foglalkoztatásnak, s ezzel a fogyasztás alakulásának.
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A különféle termelői infrastruktúrák, a közszolgáltatások rendszere a gazdasági bázisnak
fontos részei, hiszen ezek a piaci vállalkozások számára gazdasági előnyöket kínálhatnak, s
ezzel még vonzóbbá tehetik a települést (Rechnitzer – Smahó 2011). Mai gazdasági
rendszerünket tekintve a helyi gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés a gazdaságnak azt a
legalsó működési szintjét jelenti, ahol a termelés és a fogyasztás közvetlenül
összekapcsolódik.
Az 1990-es évektől megjelent vidékfejlesztési koncepciók középpontjába a helyi értékekre
és erőforrásokra alapozott stratégiák kerültek. Kiemelték a helyi értékekre alapozott
fejlesztések fontosságát, majd azok termékké alakítására helyezték a hangsúlyt. Ilyen
termékekké váltak a helyi kulturális, természeti, építészeti, táji örökségek, amelyek a
turizmus eszközével kerültek értékesítésre.
A következő szintet (a modell 2. szintjét) a puha tényezők képviselik, melyek közé a helyi
közösséget, az adaptációs képességet, a tudást, a helyi hagyományokat, kultúrát és azok
tiszteletét, és az identitást soroltam.
A helyi társadalom, mint valódi közösség adja a településen élő lakosság értékeit és
érdekeit,

közösségi

együttműködési,

együttélési

feltételeit,

a

település

iránti

elkötelezettséget, az identitást. A település ezekkel az egymást is alakító tulajdonságokkal
megtestesít egy miliőt, ami lényegében az értékeinek a megjelenítését, az ott felhalmozott
tudások, tapasztalatok és magatartásmódok összességét jelenti mind önmaga, mind a külső
szemlélők (pl. befektetők, letelepülni szándékozók) számára. A helyi kormányzatok, a
lokális társadalom tagjai, intézményei, valamint a különféle további szereplők
kommunikációja a helyi nyilvánosságon, mint közvetítő és egyben értékalakító rendszeren
keresztül megy végbe (Rechnitzer – Smahó 2011). Az egyik legfontosabb sikertényező a
befogadó közösség, a helyi társadalom önszerveződő képessége (Rechnitzer 2010). A
sikerhez nélkülözhetetlen feltétel a lakosság együttműködése a település problémáinak
kezelésében. Az összefogó helyi társadalom képes csak a kezdeményezéseket véghezvinni
és a céljaikat megvalósítani. Minél integráltabb egy-egy település helyi lakossága, annál
jobban működik a település és védelmet nyújthat kellemetlen belső és külső behatások
ellen.
Az utóbbi időben a társadalomtudósok sokat foglalkoztak a tudás és tudástársadalom
fogalmával, mely a vidéki terekre és így a falvakra és törpefalvakra is alkalmazható. Az
infokommunikációs technikák használata és a tudás megszerzése ma már a falvaknak is
egyik legfontosabb sikertényezője. Szörényiné Kukorelli Irén (2010) hangsúlyozza, hogy a
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vidéki társadalom tudása fontos lehet az életminőség javításában, így például az
infokommunikációs eszközök és programok ismerete. Az életminőség javítását a magas
színvonalon elérhető információalapú közszolgáltatások is elősegítik, mint az ekereskedelem, internetes alapú banki és egészségügyi szolgáltatások. Ide sorolható továbbá
a távmunka is, mely a falvakban egyre inkább felértékelődik, s melynek alapját szintén az
infokommunikációs technikák ismerete és a tudás adja.
Az adaptációs képességhez is szervesen kapcsolódik a tudás fontossága, hiszen nélküle
innováció aligha valósulhat meg. De először is fontos tisztázandó pont, hogy kinek a
tudását vesszük alapul, a polgármesterét, a helyi vállalkozóét esetleg a helyi lakosságét.
A hagyomány egy adott közösség tudásának, tapasztalatainak összessége, mely a közösség
fennmaradását támogatja (Harkai 2006). Ez a fajta közösségi tudás a közösség
magatartásformáinak, szokásainak lassabban vagy gyorsabban változó rendszerén belül
működik. A hagyomány egyrészt az eltanulás (nyelv, megfigyelés, tapasztalat, stb.),
másrészt pedig az elsajátítás által válik a közösségek részévé, és meghatározzák annak
viselkedését és tevékenységét. A társadalmat érintő kedvezőtlen folyamatok és a
meggyengült közösségi kapcsolatok ellensúlyozásaként a múlt értékeinek megőrzése és
továbbvitele

meghatározó,

mert

a

hagyománnyal

rendelkező

közösségnek

a

biztonságérzete, a megújulásra való képessége és a kreativitása is megnő. A hagyomány
egy térség számára gazdasági erőt is jelenthet, ha az a humántőkét, a tudástőkét növeli. A
gazdasági termék nemcsak tárgyiasult formában, de például a falusi turizmusban is
megjelenhet.
A vidéki tér nyitottabbá válásával és a falusi turizmus egyre nagyobb térnyerésével a helyi
kultúra bemutatásának szerepe is megnőtt, ezzel együtt annak „áruba bocsátása” is
(Szörényiné Kukorelli 2010). A helyi értékek, örökségek, kulturális termékek felismerését
követően, azokat be kell építeni a fejlesztésbe, hogy azok sikerfaktorokká váljanak.
A térségi hovatartozás érzését annak belső megszerveződése adja meg. A belső
kapcsolatokból fejlődik ki a térségi identitás, amelyek érzelmi szálakat hoznak létre. Ezek
aztán arra ösztönzik az embereket, hogy részt vegyenek a térség társadalmi életében
(Osváth 2005). Ennek fontos eszközei lehetnek a helyi civil szervezetek is, melyek
fenntartják, és formálják ezt a kötődést. A közös érdekek kialakításának a térségi kötődés
lehet az alapja, amely aztán az összefogás és a szerveződés kulcsát is jelenti a területi
érdekérvényesítés érdekében. Különösen meghatározó a települési hovatartozás és a lokális
identitás (Nárai 2009). A helyi identitás erősítésének fontossága a helyi kulturális értékek
megteremtésének egyik legfontosabb eszköze (Bugovics 2007).
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A modell harmadik szintjén a puha tényezők eszközeit definiáltam. Ide tartozik a tudásra
alapozott társadalom, a közösségképzés és fejlesztés, a helyi adottságokat használni képes
innováció és a népességmegtartás.
A falvak társadalmának tudása is bővíthető és mintegy alapkövetelmény a sikerhez. A
globalizáció eszközével, az internettel lehetőségük nyílik a tanulásra, az ismeretek
megszerzésére, amely tovább növeli kreativitásukat, ezzel pedig az adaptációs készség
javítását segítik elő, mely szintén elengedhetetlen az innovációk bevezetése érdekében.
A közösségképzés a lakossági részvétel erősítésével foglalkozik. Fontos, hogy a
közösségfejlesztő

programok

alulról

építkezzenek,

mert

a

helyi

intézmények,

szolgáltatások bővítésére irányuló törekvések egy újabb, elidegenítő intézményrendszert
hozhatnak létre, ami a vidéki népesség passzivitását, ellátottság-igényét növelhetik
(Vercseg 1999). A közösségfejlesztés emberi munkában, napi személyes kapcsolatokban,
azonnali információ-nyújtásban, a tapasztalatokra épülő, élményszerű képzésekben
jelentkezik, amelyek az igények hatására születnek meg. A legfontosabb, hogy a helyi
közösségek felismerjék, hogy mit akarnak és a cél eléréséért vállaljanak felelősséget,
kockázatot, fektessenek be energiát, tanuljanak és működjenek együtt a tágabb
társadalommal.
A siker eléréséhez továbbá szükséges felismerni azt, hogy miben egyedi az adott település,
milyen sajátosságai vannak. A vidéki térségek, kistelepülések innovativitásának
elemzéséhez, a legtágabb innováció fogalom alkalmazása szükséges. Ez a fogalom
Schumpetertől (1939) származik, mely szerint a gazdasági életben a dolgok másképpen
csinálása, és annak bármely formája innovációnak számít (vagy fordítva értelmezve:
felhagyva valamilyen cselekvéssel, amely korábban az adott helyen, közösségben, stb.
megkérdőjelezhetetlen volt, az innovatívnak minősülhet). Vannak ugyanis olyan újítások,
amelyek hagyományos értelemben nem számítanak haladásnak, jelentőségük azonban
éppen abban áll, hogy mindenki más már felhagyott velük. Az innovációk a vidéki
térségekben kétféle módon jelenhetnek meg. Az egyik formája az alkalmazott innovációk,
amelyek csak a vidéki térség számára jelentenek újdonságot. Ezek azonban éppúgy
hozzátartoznak a vidék megújításához, mint az olyanok, amelyek vidék specifikusak,
vagyis a vidéki térben jelennek meg először. Az új ötlet, technológia, ill. gazdasági ág
bevezetése akkor fogja csak a kistelepülést a fejlesztés irányába elmozdítani, ha a jelenség
integrálódni tud a helyi gazdaságba, sőt a helyi társadalmat is fel tudja rázni és megújítani.
Tehát vidéki innovációnak nevezhető a gazdaság terén az a tevékenység, amely helyi
emberi és természeti erőforrásokat képes beépíteni és hasznosítani (akár a helyi lakosság
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képzésével) a fejlesztési folyamatok során. Fontos, hogy a település nemcsak kiszolgálója,
hanem felhasználója is legyen az innovatív jellegű anyagoknak, technológiáknak. Tehát
például a megújuló energiák termelése és felhasználása is helyben, a rurális térben kerüljön
kipróbálásra, mert ezzel növelni lehet az adott térség innovativitását (Szörényiné Kukorelli
2005). A helyi társadalom nyitottá tétele nélkül a közösség nem képes az újdonságok
befogadására, tehát az innováció előbb vagy utóbb kihat a helyi társadalomra.
A lemaradó térségek kevésbé képesek megtartani a képzett fiatalokat, és az idősebb
kevésbé képzett emberek maradnak többnyire a településen, ezért is van kiemelt fontossága
a népességmegtartásnak. A terület- és településfejlesztéssel foglalkozó intézmények fő
célja a népesség helyben maradásának ösztönzése.
3. ábra: A halmozott körforgás okozati elve

Forrás: Drudy 1989, Szörényiné Kukorelli 2010
A halmozott körforgás okozati elve szerint (3. ábra) a munkahely beszűkülése a központi
tényező, azaz a népességcsökkenés, falukihalás elsődleges oka. Ha nincs munkahely,
elvándorol a fiatalság, akkor a természetes szaporodás is csökken és a kettő együtt
népességcsökkenéshez vezet. Ezután a szolgáltatások és közszolgáltatások után is
megszűnik a kereslet, így a falu nem lesz piacképes, fenntartása túl drágává válik (Drudy
1989, Szörényiné 2010).
Mint ahogy arról korábban szó esett, a siker célját, mint az ott élő emberek jó
életminőségét definiálhatjuk. Az életminőség javítása a vidékfejlesztés alapját képezi, mert
széles körű törekvéseket foglal magába (Farkas 2002). Ezzel együtt megállapítható, hogy
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az életminőség fogalmának értelmezése sokrétű lehet, hiszen a jó életminőség
meghatározása mindenki számára más értékeket hordozhat (Fehér 2005). Madarász (2003)
és Fehér (2005) kifejtik továbbá, hogy a fejlődés és a fejlesztés célja az emberek jólétének
fokozása, ami elképzelhetetlen gazdasági fejlődés nélkül. Vagyis az a település kínálhat jó
életminőséget, amelyik erős gazdasági bázissal rendelkezik, amely végső soron
meghatározza a munkatermelékenységet és a foglalkoztatást, és ezáltal kihat a települési
jövedelemre is.
A fent leírtak alapján az első hipotézisem bizonyítást nyert. Felállításra került a települési
sikermodell. A modellben meghatározásra kerültek a siker kemény és puha tényezői,
amikhez eszközöket rendeltem hozzá, végül a sikeresség végső célját határoztam meg.

2.4 A települési sikermodell és a területi tőketényezők
Disszertációmban kiemelkedő fontosságúnak találom a területi tőke komplex rendszerének
részletes bemutatását, és összekapcsolását az ábrázolt települési sikermodellel. Feltevésem
szerint ugyanis egy 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 (Capello et al. 2009). Mindezeket a szempontokat jelenleg a területi
tőke koncepciójában lehet összefoglalni.
A területi siker és a területi tőke elmélet egyaránt kimondja, hogy a makroökonómiai
tényezők, ill. a regionális GDP nem az egyetlen meghatározója a regionális
különbségeknek. A térségek GDP-je közelíthet ugyan egymáshoz, de nem biztos, hogy az
emberek és társadalmak helyzetében is minőségjavulást eredményez. Ez a megállapítás
fordítva is fennáll, a társadalmi rendszerek közeledhetnek ugyan egymáshoz, miközben a
regionális GDP-ben mért különbségek nem csökkennek (Barca 2009). A két elmélet
hasonlóan mondja ki a lényeget miszerint az a fontos, hogy egy térség önmagához képest
legyen sikeres, nem pedig más térségekkel összevetve. Minden egyes terület más és más,
hiszen gazdaságuk eltérőképpen alakult, ahogy vagyonállományuk is, továbbá minden
térség specifikus aszerint, hogy milyen egyedi területi tőkével, sikertényezővel
rendelkezik.
A szakemberek egy része szerint egy terület csak akkor lehet sikeres és tud a fejlődés
irányába elmozdulni, ha saját maga tesz érte, azaz ő maga kezdeményezi és viszi véghez
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azt. Mivel a régiók, területek, települések nem homogének, hanem egyedi természeti,
társadalmi, intézményi háttérrel jellemezhetőek, ezért a sajátos területi adottságok
maximális és harmonikus kihasználásán alapul a területi kohézió célja (Benko 1997).
Minden térség, terület, régió fejlődési stratégiáját alapvetően tehát a helyben meghatározott
rendelkezésre álló eszközök és erőforrások optimális kihasználása határozza meg (FábiánTóth 2009). A területi tőke és a települési siker elméletek továbbá feltárják azokat az
egyedi erőforrásokat, amelyekre építve diverzifikált és unikális programok alakíthatók ki, s
ezen keresztül sikeresebb endogén fejlődés érhető el. Az elméletek nagy előnye, hogy
alkalmazhatóak a vidéki és leszakadó vagy hátrányos helyzetű térségek viszonylatában is.
E gondolatmenet szerint a települések fent bemutatott sikermodellje a területi
tőketényezőkkel is leírhatóak, illetve puha és kemény sikertényezőkhöz rendelhetőek.
Feltételezésem szerint a területi tőketényezők a települések, és falvak esetében is
értelmezhetőek és összekapcsolhatóak ezen településtípus sikertényezőivel.
Az alábbi modellben (4. ábra) azt ábrázolom, hogy a települési szinten meghatározott
sikertényezőknek mely területi tőkeelem felel meg. Ezzel is bizonyítva, hogy egy terület
lehetséges fejlődési stratégiáját alapvetően a helyben meglévő erőforrások és azok
hatékony kihasználása határozza meg.
4. ábra: A települési sikermodell területi tőketényezői

Forrás: Saját szerkesztés
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A területi tőke modell ez esetben is két tényezőcsoportra bontható, kemény és puha
tényezőkre,

melyek

a

korábban

bemutatott

sikerességi

összetevők

szerint

behelyettesíthetőek a megfelelő tőketényezőkre.
A kemény tényezők közé elsőként az infrastruktúrát soroltam. Erlicher (1964) a tőke
oldaláról vizsgálja meg és termelői és fogyasztási infrastruktúrát különböztet meg. Az első
kategóriába a „reprodukálható termelő vagyont” sorolja, mint a hírközlés, a közlekedés és
az energiagazdaság tőkeállományát. A reprodukálható termelő vagyon másik része a
nyersanyag-gazdálkodás, a feldolgozóipar, az elosztás-gazdaság és a szolgáltató ágazatok
állóeszköz- és készletállománya. A fogyasztói infrastruktúrát az ún. „reprodukálható
fogyasztási vagyon” azon részéhez sorolta, amely a közületi fogyasztási vagyonhoz
tartozik (pl. uszodák, sportpályák, parkok, színházak és a közlekedési hálózat). A lakást és
a magánfogyasztási vagyont nem veszi hozzá az infrastruktúrához. A települések kapcsán
infrastrukturális tőkének én az adott település infrastrukturális és intézményi ellátottságát
vettem.
A gazdasági tőke, mint kemény faktor „közvetlenül pénzzé konvertálható, és különösen
tulajdonjogi formában történő intézményesedésre hajlamos" (Bourdieu 1998). Másrészt
pedig azok az erőforrások sorolhatók ide, amelyek potenciálisan pénzbeli értékkel
rendelkeznek. A települések esetében gazdasági tőke alatt, a település gazdasági erejét
értem.
A kemény tényezőkhöz harmadikként a természeti tőkét soroltam, azokat a természeti és
földrajzi adottságokat, amelyeket az ember (a társadalom) a termelés adott fejlettségi
szintjén sajátos tulajdonságainál fogva anyagi szükségleteinek kielégítésére hasznosít.
Továbbá ehhez a tőkeelemhez sorolom a település földrajzi fekvését is.
A modell (4. ábra) második szintjén a puha tényezők tőkeelemei kerültek meghatározásra.
Bourdieu a társadalmi tőke fogalmát az 1980-as évek folyamán fogalmazta meg, de
később Coleman (1990) és Putnam (1993, 2000) tanulmányai váltak meghatározókká. A
társadalmi tőke a bizalmat, a kötelékeket és intézményeket jelenti. A társadalmi tőkét „civil
erényként” is definiálják, amely az egyének közötti kapcsolatokat, az azokból felépülő
hálózatokat és a hálózatokat működtető generalizált és specializált közösségi elveket is
jelenti. Bourdieu (1983) kifejtette, hogy a társadalmi tőke egy erőforrás, amely egy
csoporthoz való tartozáson alapul. A társadalmi tőke szerinte a társadalmi kapcsolatokból
fakad, gazdasági tőkére konvertálható. Coleman később úgy fogalmazott, hogy a
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„társadalmi tőke (…) akkor jön létre, amikor az emberek közötti viszonyok változnak meg
úgy, hogy elősegítsék a cselekvést” (Coleman 1990). Emellett figyelmet kell szentelni
annak is, hogy a társadalmi kapcsolathálók mennyire zártak vagy nyitottak, és hogy az
egyének mennyire integráltak. A társadalmi és a kapcsolati tőke alatt az eredeti települési
sikermodellemben a valódi, integrált közösséget értem.
A

szociálpszichológia

szerint

kapcsolati

tőkével

az

egyének

rendelkeznek,

a

gazdaságtudományokban viszont a gazdálkodó külső kapcsolatrendszerekben rejlő
erőforrásokat (klaszterek, vevők, hálózatok, stb.) nevezik eképpen. Capello és Faggian
(2005) és Camagni (2008) megállapításai szerint kapcsolati tőkének minősül a gazdaság
egyes szereplői közötti együttműködések, a tudástranszfer, a tapasztalatcsere az országok,
régiók, települések, ill. vállalati szinten.
A kreativitás kibontakozása képzési és tanulási időt igényel. A kreativitás tőke humán és
pszichikai tőkével párosul és felhalmozódását egy elsajátítási folyamat előzi meg. Ez a
tőkeelem a sikermodell adaptációs képesség tényezőjének feleltethető meg.
A tőkefogalom többirányú továbbgondolása az 1950-es és 1960-as évekre tehető a modern
közgazdaságtanban. A humán tőke fogalomrendszere Theodore Schultz (1961) és Garry
Becker (1964) által került kidolgozásra. A humán tőkét a fizikai tőkeállomány
(szerszámok, gépek stb.) melletti erőforrásként definiálják. A humán tőke elméletek szerint
az emberek azért ruháznak be a továbbtanulásba, mert ezáltal nagyobb haszonra tehetnek
szert majd a munkaerőpiacon (magasabb jövedelem). Tehát itt az elemzés szintje már az
individuum. Majd James Coleman (1988) és Sherwin Rosen (1991) foglalkoztak
mélyebben a humán tőke definíciójának további értelmezésével (Eranus – Letenyei –
Siklós 2003). Coleman koncepciója szerint a humán tőke az emberek tanulása révén, azaz
az új készségek, képességek megszerzése által jön létre, és így kitárulnak cselekvési
lehetőségeik. Az OECD (1996a, 2001a) meghatározás szerint humán tőkének nevezzük az
egyénekbe beágyazódott tudást, a szakértelmet, a hozzáértést, egy adott tevékenység
végrehajtására való képességet, amely megkönnyíti az egyéni, társadalmi, gazdasági jólét
megteremtését.
Stehr (2002) szerint a tudástőke a humán tőkétől abban különbözik, hogy a cselekvés
képességét hangsúlyozza, és magába foglalja a kreativitást és a tőkehasználati képességet.
Alapját adja az emberek humán tőkéje, amely az egyének által megszerzett tudást,
szakértelmet, hozzáértést és az adott tevékenység végrehajtására vonatkozó képességet
foglalja magába (OECD 2001b).
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A területi tőke fogalmát tekintve az egyik legfontosabb tőkeelem a szimbolikus tőke.
Bourdieu (1978) szerint ez a „gazdasági és a fizikai tőke átalakított, és ezáltal álcázott
formája”. Ez biztosítja a gazdasági, kulturális, és társadalmi tőke továbbörökítését. Egy
nemzet, régió vagy térség történelmében, kultúrájában, hagyományában, vallásában,
irodalmában, képzőművészetében fogható meg a szimbolikus tőke titka és sikere, az
anyagi hordozók pedig (művészeti alkotások) ezeket a szerves termékeket objektiválják.
Felhalmozásuknak jelentős szerepe van, hiszen a szimbolikus tőke nagymértékben
javíthatja egy régió, térség, nemzetgazdaság tőkeállományát és teremtheti meg akár
jövőbeni sikerük alapját is. Promóciós és marketing stratégiákkal a szimbolikus tőke
visszaalakítható gazdasági és fizikai tőkévé.
A társadalmi tőke vizsgálata mellett az antropológiai és a szociológiai kutatásokban egyre
nagyobb szerepet kapott a kulturális tőke fogalma, mely Bourdieu nevéhez fűződik.
Bourdieu három kulturális tőkefajtát különített el egymástól, az inkorporált kulturális tőkét,
az objektivitált kulturális tőkét és az intézményesített kulturális tőkét. Az inkorporált
kulturális tőke (egyéni tudástőke) ún. készségek formájában létezik, amelyet egy
elsajátítási folyamat (képzés és tanulás) előz meg. Az objektivitált kulturális tőke láthatóvá
válik különböző írások, technikák, képzőművészeti alkotások által, azaz materiálisan
átadhatóvá válik. Minél több a materiális (anyagi) hordozó, mint például a könyv, és a
tanulmány, annál nagyobb esélye lesz az embernek a kulturális tőkéjét intézményesíteni. A
kulturális tőke ezáltal végső soron társadalmi státuszt és pozíciót adhat az egyénnek.
A harmadik hipotézisemben azt állítottam, hogy a területi tőketényezők a falvak esetében
is értelmezhetőek és összekapcsolhatóak ezen településtípus sikertényezőivel. Az állítás
bizonyítása érdekében részletesen vizsgáltam a hazai és külföldi szakirodalmi bázis alapján
az új immateriális tőketípusok megjelenését, majd 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. Bizonyítást nyert, hogy a területi siker és a
területi

tőke

elméletek

közelítenek

egymáshoz,

és

tényezőik

egymással

behelyettesíthetőek, azáltal hogy a települések sikermodelljét a területi tőketényezőkkel
ábrázoltam, illetve a puha és kemény sikertényezőkhöz tudtam rendelni őket. Ezáltal
igazoltam, hogy a területi tőketényezők a települések, és falvak esetében is értelmezhetőek
és összekapcsolhatóak ezen településtípus sikertényezőivel.
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3

A törpefalvak

A kistelepülések, ezen belül pedig kiváltképpen az 500 főnél kisebb települések – a
törpefalvak – a hazai társadalomkutatókat az utóbbi évtizedekben gyakran mélyebb
kutatómunkák elvégzésére inspirálták. Tették ezt annak ellenére, hogy súlyuk az ország
össznépességéhez képest az elmúlt száz évet tekintve is csekély, hiszen soha nem
emelkedett 3% fölé (2011-ben a magyar lakosság 2,9%-át tette ki a törpefalvak együttesen
is mindössze 288.683 lakosa). A községeken belüli népességarányuk sem mondható
jelentősnek, hiszen az a 10%-ot sem éri el.
A statisztikai adatok mélyebb vizsgálatával a törpetelepülések iránt kialakult kutatói
érdeklődés azonban egyértelművé válik. Ezek az adatok ugyanis azt mutatják, hogy az
ország területéből már jóval nagyobb a törpefalvak részesedése (2011-ben közel 14%), a
települések számát tekintve ma már a településállománynak több mint egyharmadát adják
az 500 lakosnál kisebb községek. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az
elmúlt évtizedekben egyre több település népességszáma csökkent 500 fő alá, így a
törpefalvak száma egyre inkább megnőtt Magyarországon (Kiss 2008).
Fontos azonban kiemelni, hogy a figyelem középpontjába elsősorban azért kerültek, mert a
különböző vizsgálatok ezen falvak nagy többségére általánosan jellemző problémahalmazt
mutatott ki. Az alacsony lélekszámú törpetelepülések társadalma különösen sérülékeny, e
közösségekben könnyebben válnak jellemzővé a kedvezőtlen demográfiai, társadalmi
folyamatok, mint az elöregedés, a munkanélküliség, az elvándorlás, a vidékies szociális és
etnikai szegregációk kialakulását kísérő egyéb kedvezőtlen társadalmi jelenségek. A
törpefalvakból történő állandó elvándorlás következtében az átlagosnál jelentősen öregebb
korstruktúra jött létre, aminek következtében e falvak természetes népmozgalmi mutatói
rosszabbak a településekre jellemző átlagnál (Kovács 2004).
Kis János Péter (2008) kifejtette, hogy a legtöbb értekezés a törpefalvakról az 1980-as
években keletkezett (Enyedi 1985, Nemes Nagy 1982, Vágvölgyi (szerk.) 1982, Vági
1984, 1985, 1986, Beluszky 1985, Degré – Foki (szerk.) 1987, Kovács 1990). 1990 után is
jelentős számú tanulmány foglalkozott ezen településtípus helyzetével (Bajmócy – Balogh
2002, Csatári 2000, G. Fekete 2004, Kovács 2003). Megfigyelhető azonban az is, hogy a
2000-es évek elejétől a törpefalvakkal foglalkozó tanulmányok száma valamelyest
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csökkenni kezdett (Balogh 2006, Ignits – Kapitány 2007, Beluszky – Sikos 2007, Kovács
2008, Váradi (szerk.) 2008, G. Fekete 2009, stb.).
A fenti kutatások nagy része a törpefalvakat jellemző negatív tendenciák bemutatását
helyezte a középpontba, azok demográfiai eróziójának, funkcióleépülésének, intézményi
ellátatlanságának okaival és következményeivel foglalkozik.
Disszertációmban egy új nézőpont bemutatására helyezem a hangsúlyt, és a törpefalvak
sikerességét kutatom. 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 a jó példák
száma az összes létező törpetelepüléshez képest, ennek ellenére azokat a törpefalvakat
kívánom a későbbiekben vizsgálataim tárgyául választani, amelyek fejlődést, sikereket
tudnak felmutatni.
E kérdés megválaszolására azonban alapvető fontosságú mindenekelőtt a falvak
definíciójának, és általános demográfiai helyzetének a bemutatása, a falufunkciók
átrendeződésének történelmi metszetben való elemzése, úgy hogy a törpefalvak helyzetét,
szerepének változását mindvégig fókuszba állítom, majd az újonnan megjelent
falufunkciók elemzését végzem el. Áttekintem továbbá az ezidáig napvilágot látott
falutipológiákat, azokról időbeli és módszertani áttekintést nyújtok és rendszerezem őket.
Ezt követően a törpefalu fogalom pontos definiálását adom meg, majd elvégzek egy
állapotfelmérést és funkcióelemzést, amely Magyarország összes 1.1095 törpefalvát elemzi
2001 és 2011 között.

5

A törpefalvak száma a 2011. január 1-jei közigazgatási beosztást és lakónépességet alapul véve.
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3.1 A falu fogalmának értelmezése, általános helyzetének bemutatása
3.1.1

A falvak definíciójának meghatározása

A falvak6 a különböző országokban, térségekben méretük, funkcióik, megjelenésük szerint
rendkívül eltérőek, mivel kialakulásukat számos történelmi, társadalmi, ill. természeti
tényező befolyásolta. A falvaknak, ahogy a városoknak sincs általánosan elfogadott
definíciója. Meghatározása nem csak a tudományos szemlélettől függ, hanem a
tudományágtól is, ami vizsgálja.
A falu szociológiai meghatározása általában az életmód alapján szokásos. Vagyis a falu
olyan település, ahol az emberek közötti kapcsolat szoros és homogén, a gondolkodásmód
a hagyományos mintákat követi. Jellemző a társadalmi normákhoz való alkalmazkodás. A
településföldrajz és településnéprajz számára a falu a városi joggal nem rendelkező
csoportos település egészét jelenti a jórészt lakóhely szerepű belterülettel, a munkahely
szerepű külterülettel és a települést éltető helyi társadalommal együtt (Barabás – Gilyén
1987).
Hagyományos értelemben a falvak jelentik a

mezőgazdaság település-földrajzi

környezetét. A falu általában kisebb népességszámú település, mely nem rendelkezik
központi funkciókkal. Fejletlenebb intézményhálózatú, laza, földszintes beépítésű,
népsűrűsége a 200 fő/km2 alatt van, ill. kommunális és infrastrukturális ellátottsága a
városokéhoz képest alacsonyabb (Szűcsné – Szűcs 2007).
A falu korábban egyértelmű meghatározásai mára azonban nagyrészt elvesztették
értelműket, hiszen a falvakban ma már nem kizárólag az agrártevékenység jellemző, nem
lehet őket egyértelműen az agrártelepülések fogalmával illetni. A falu szociológiai
jellemzői közelednek a város lakosságáéhoz, az építészeti szakirodalom műszaki
kritériumai pedig egyre kevésbé használhatóak manapság.
Mindez ahhoz vezet, hogy a falu-város dichotómia alapján lehet a falut a leginkább
definiálni. A falvak és városok elkülönülését a városok településhálózatban és
településhierarchiában betöltött pozíciója határozza meg. A falvak tehát azok a települések,
melyek nem rendelkeznek városi funkciókkal.

A falu másik ismert elnevezése a község. A két megjelölés között csupán annyi a különbség, hogy a
„község” inkább államigazgatási, statisztikai használatú fogalom, míg a „falu” a település szélesebb körű
társadalmi, gazdasági helyzetére utal, s többnyire a szociológia és a néprajz használja. A disszertáció a
községet a falu szinonimájaként használja.
6
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Ma a város és a falu közötti különbséget leginkább a bennük lakó népesség
különbözőségében lehet megtalálni, melyek nagyrészt az értékrendek különbözőségéből
fakadnak. Az értékek és a szellemi örökség megléte és megőrzése nagyon fontos, hiszen az
a helyi közösséget közös cselekvésre tudja ösztönözni.
A falut olyan településnek tekinthetjük, ahol többek között a vallási és a közösségi élet
hagyományai tovább fennmaradnak. A bizalom és a kölcsönös segítségnyújtás
megkönnyíti, a közösség tagjainak kölcsönös ellenőrzése, a presztízsfogyasztás, az irigység
és a büszkeség viszont inkább megnehezíti a falvakban élők életét. Magyar specialitás
(szemben Nyugat-Európával), hogy a falvakban a szolgáltatásoknak alacsony a színvonala
és az elérhetősége, ill. az innovációkkal szemben meglehetősen magas az ellenállás
(Enyedi 1980, Farkas 2008).
A falu és a város vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a falu egyrészt idillikus
helyszínként jelenik meg, míg másrészt az elnéptelenedő, szociális hátrányokkal,
elmaradottsággal küszködő településtípust testesíti meg. Sokszor jelenik meg különböző
írásokban, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztese a vidék és a benne élő roma
társadalom. Meg kell azonban állapítani, hogy a csak negatív jellemzőkkel történő
lehatárolás sok esetben nem állja meg a helyét.
Összességében elmondható tehát, hogy a városi életmódra a heterogénebb társadalom, az
elszemélytelenedés, a cserekapcsolatok, a közös értékek, normák meggyengülése jellemző,
míg a falusira a természet közeli népies életforma, zártabb közösségi lét, személyes
kapcsolati háló, és az erősebb etnocentrizmus.

3.1.2

A falvak demográfiai helyzete

Mint ahogy a falu definíciója a város fogalmának megfogalmazásával lehetséges, úgy a
falu demográfiai helyzetét is a városéval összehasonlítva lehet a legárnyaltabban leírni.
Magyarországon a városi lakosság aránya fokozatosan növekszik. A városi és falusi
népesség

alakulásának,

ill.

változásának

leírásánál

különböző

ciklusokat

lehet

megkülönböztetni.
Enyedi (1988) szerint a ciklus első, „városrobbanás” szakaszában rohamosan nőtt a
városok népessége. A második szakaszt relatív dekoncentráció jellemzi: a városnövekedés
lefékeződik, a nagyvárosok központjaiban helyenként már csökken a népesség, viszont
gyorsan nőnek az elővárosok, a falvak között elválnak a dinamikusan növekvők és a
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hanyatlók. A harmadik a dekoncentráció, vagy dezurbanizáció szakasza. Ekkor a
városnövekedés megáll, a falusi népesség száma és aránya nőni kezd. Hazánk jelenleg a
második szakaszban tart.
A növekedést, különösen az utóbbi évtizedekben, elsősorban a nagyközségek várossá
nyilvánítása (városodás) okozza, s csak másodsorban a népesség városokba történő
vándorlása. A településfejlesztésnek azonban fel kell készülni a minden bizonnyal
bekövetkező harmadik szakaszra.
5. ábra: A magyarországi népesség megoszlása településtípus szerint (1949-2011, %)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Budapest

Többi város

Község

Forrás: Saját szerkesztés, Miltényi 2000, KSH Magyar Statisztikai Évkönyvek 1990, 2001,
2011 adatai alapján
A 5. ábra Magyarország népességének az egyes településeken való százalékos eloszlását
mutatja. Jól látszik, hogy a II. világháborút követően a falvakban lakó népesség százalékos
megoszlása csökken. Hogyha ezt népességszámban akarjuk szemléltetni, akkor azt a 2.
táblázat szerint tehetjük meg. A magyar községek népessége 1960-ban volt a csúcspontján,
azóta számuk folyamatosan csökken. A csökkenés nagy regionális különbséget mutat, Pest
megyében pl. a falusi népesség növekedése felülmúlja a városokét. Összességében
Budapest és a falvak népessége csökkent, a városoké nőtt.
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2. táblázat: A magyarországi népesség megoszlása településtípus szerint (1949-2011)
Év
1949
1960
1970
1980
1990
2001
2011

Népesség
Budapest
1 589 065 17,3%
1 804 606 18,1%
1 945 083 18,8%
2 059 347 19,2%
2 016 774 19,4%
1 759 209 17,2%
1 733 685 17,4%

Többi város
1 800 870
2 153 801
2 721 768
3 642 218
4 399 485
4 803 542
5 218 758

19,6%
21,6%
26,4%
34,0%
42,4%
47,1%
52,3%

Község
5 814 864 63,2%
6 002 637 60,3%
5 655 248 54,8%
5 007 898 46,8%
3 958 564 38,2%
3 637 547 35,7%
3 033 279 30,4%

Népesség összesen
9 204 799
9 961 044
10 322 099
10 709 463
10 374 823
10 200 298
9 985 722

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Népesség százalékos megoszlása
Budapest
17,3%
18,1%
18,8%
19,2%
19,4%
17,2%
17,4%

Többi város
19,6%
21,6%
26,4%
34,0%
42,4%
47,1%
52,3%

Község
63,2%
60,3%
54,8%
46,8%
38,2%
35,7%
30,4%

Forrás: Saját szerkesztés, Miltényi 2000, KSH Magyar Statisztikai Évkönyvek 1990, 2001,
2011 adatai alapján
A falvak talán egyik legnagyobb problémája a folyamatosnak tűnő elvándorlás. A falvakat
az elmúlt húsz évben igyekeztek elhagyni a munkaképes korú fiatalok.7 A folyamat hatása
a községek társadalmának átalakulását vonta maga után. Elsősorban az öregedésre kell
gondolnunk, de az iskolázottságot, jövedelmi helyzetet tekintve polarizálódás is történt. Az
agglomerációban lévő falvak szerkezete, korstruktúrája erősödött, az apró- és törpefalvaké,
és a periférián elhelyezkedőké pedig romlott.
A tartósan kilátástalannak tűnő helyzet megjelenik az egészségügyi helyzetben is.
Fokozódik a deviáns viselkedés, nő az alkoholizmus és a mentális betegek száma. A
falvakban élők életminősége, egészségi állapota rosszabb, mint a városokban élőké.
A falusi népesség demográfiai problémái – a magasabb halandóság és az öregedés – a
társadalmi szerkezet változásából adódik, az eltérő társadalmi-demográfiai szerkezet
társadalmi problémákat, feszültségeket generál. A demográfiai különbségek mellett
gazdasági egyenlőtlenségek is megjelennek a falusi településeken. Az egyenlőtlenségek
fokozódása pedig a különböző társadalmi problémák terjedéséhez és a demográfiai helyzet
romlásához vezet.

A mezőgazdasági nagyüzemek felszámolásával a korábban jelentős társadalmi feladatokat ellátó
agrárértelmiségiek túlnyomó többsége is elhagyta a falvakat (kb. az egyharmaduk maradt). A mezőgazdasági
tőketulajdonosok is igyekeznek városi körülmények közé kerülni. A helyi elitek a gyerekeiknek már városi
szolgáltatásokat igyekeznek vásárolni.
7
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3.2 A falufunkciók és a törpefalvak szerepének átrendeződése
Számos község lélekszáma évszázadok óta csökken, a hivatalos népességszámlálások
tanúsága szerint többnek a népesedési csúcsa a 19. századra tehető. A második világháború
után nagymértékben csökkent bizonyos falvak lakosságszáma a kitelepítések, a kényszerű
népességcserék és az iparvidékek vonzó hatása miatt, de a községállomány összlakossága
1949 és 1960 között még mindig emelkedett. 1960-ban következett be egy törés a
községek népesedési folyamataiban. Ennek oka a csökkenő természetes szaporodás, a
városokra korlátozódó állami lakásépítés, a tsz-esítés nyomán felszabaduló munkaerő, a
vidéki iparosítás munkaerő szükséglete, stb. Ez a tendencia csak 1990 után változott meg,
részben a szuburbanizáció, részben a szociális indíttatású falura való menekülés
eredményeként, hiszen a növekvő természetes fogyás ellenére növekedni kezdett a
községek lakosságszáma. A községi lakosságszámok átlaga mögött azonban óriási
települési és regionális különbségek találhatóak (Beluszky – Sikos 2007).
A településhálózat átalakulása magával hozta a falufunkciók átrendeződését is. Míg a
falvak gazdasági jellegére – ahogy korábban a falu meghatározásánál szóba került – a
mezőgazdaság túlsúlya volt a legutóbbi időkig jellemző, addig a XX. században ez az
agrárspecializáció felbomlott. Gyors ütemű minőségi átalakulás, városiasodás ment végbe,
a falvak új, nem falusi funkciókkal gazdagodtak. A vidéket érintő problémák
kialakulásában, fokozódásában, jelentős szerepet kapott az agrárágazat jelentőségének
visszaszorulása, az agrárium foglalkoztatásban, alternatív jövedelemszerzésben betöltött
szerepének csökkenése (Ritter 2008).
Ezeknek az átalakulási folyamatoknak járok utána a következő alfejezetekben, továbbá a
falvak funkcióváltásának bemutatásán keresztül sorra veszem azokat a konkrét
állomásokat, amelyek az apró- és törpefalvak mai hátrányos helyzetéhez vezettek. Végül a
legaktuálisabb adatokkal világítom meg a falvak mai helyzetét, funkcióit.

3.2.1

Fejlődési folyamatok 1867-től az I. világháborúig, és az azt követő
évtizedekben

A községek életét a 19. század végétől egyre erőteljesebben befolyásolta lélekszámuk.
Tessedik Sámuel, Szarvas lelkésze már a 18. században érzékelte, hogy a kis lakosságú
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falvak hátrányosabb helyzetben vannak, mint a nagyobb népességű társaik, mert nem
rendelkeztek a paraszti lakosság ellátásához szükséges iparosokkal, iskolákkal stb. A
dualizmus évtizedeinek vándormozgalma szorosan hozzákapcsolódott a településmérethez,
és 1880-1910 között az 1.000 főnél kisebb települések 49 százalékos vándorlási
veszteséget értek el (Beluszky-Sikos 2007). Az 1. térkép a 20. század elején mutatja be a
törpefalvak elhelyezkedését Magyarország területén.
1. térkép: Törpefalvak 1911-ben, a korabeli közigazgatás szerinti településállományt
alapul véve

Forrás: Kiss 2008

A kiegyezés után a falusi népesség arányának folyamatos csökkenése elsősorban az ezer
lakosúnál kisebb falvakban, az aprófalvakban jelentkezett. Ez a falukategória már az I.
világháború előtt is egyre nagyobb mértékben veszítette el népességét és életképesnek csak
az ezer főnél népesebb települések tűntek.
A falvak népességvesztésének oka főként a munkaképes korosztályok városba áramlása
volt. 1869–1910 között a városi népesség háromszor olyan gyorsan növekedett, mint a
falusi.

A

korszak

legjelentősebb

településhálózati
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változása

az

urbanizálódás

kibontakozása, aminek leglátványosabb jellemzője a főváros páratlanul gyors növekedése
volt.
Az I. világháborút lezáró trianoni béke (1920) és az új országhatár meghúzása a
faluhálózatra is hatással volt, hiszen a községek nagy része elcsatolásra került, továbbá
szerkezeti átrendeződést vont maga után (3. táblázat). Mivel az elcsatolt falvak jelentős
része apró- és törpefalu volt, így Magyarországon arányuk jóval kisebb lett. 1910-ben az
1.000 lélekszámot el nem érő településeken élt a történelmi Magyarország népességének
közel 1/4-e, 1930-ban viszont már csak az 1/10-e. Ennek megfelelően megnőtt a falvak
átlagos népességszáma (1910-ben kb. 1.200 fő, 1920-ban kb. 1.500 fő volt) (Miltényi
2000).
3. táblázat: A magyarországi települések megoszlása népességnagyság-kategóriák
szerint (1910-1920)
A települések
Népességszámkategória
10.000 5.000 - 9.999
2.000 - 4.999
1.000 - 1.999
500 - 999
0 - 499
Együttesen

száma
1910
146
271
1 391
2 768
3 982
3 984
12 542

népességszáma

1920
1910
95 4 340 889
130 1 839 778
561 4 140 070
828 3 821 520
1 016 2 856 170
838 1 266 106
3 468 18 264 533

1920
3 210 805
896 666
1 696 598
1 170 751
726 413
278 910
7 980 143

részesedése (%)
a településszámból a népességből
1910
1920
1910
1920
1,2%
2,7% 23,8% 40,2%
2,2%
3,7% 10,1% 11,2%
11,1%
16,2% 22,7% 21,3%
22,1%
23,9% 20,9% 14,7%
31,7%
29,3% 15,6%
9,1%
31,8%
24,2%
6,9%
3,5%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Forrás: Saját szerkesztés, Miltényi 2000 alapján
Ennek ellenére jelentős mértékben maradtak meg aprófalvas térségek Magyarországon, így
a Dunántúl nyugati és déli részén, valamint Észak-Magyarországon. Az 1.000 lakost el
nem érő aprófalvak többségének fejlődési potenciálja a két világháború között már
leszálló, kedvezőtlen tendenciát mutatott, lakóik száma stagnált vagy csökkent.

3.2.2

Változási tendenciák a II. világháború után

A „fordulat éve” (1948) a falvak számára is viharos gyorsaságú, drasztikus, többnyire a
szerves fejlődést negligáló változások kezdetét jelentette. A falvak helyzetét a második
világháború befejezése után gyökeres változást hozó események jellemezték, mint a
földosztás és az ország egyes részein a német és sváb ajkú lakosság kitelepítése. Ezek a
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negatív változások a tradicionális falusi társadalmakat mélyen megrázták és az életformán
változást eredményeztek, amelyeket a statisztikai adatok nem feltétlenül tudnak kellő
mélységben megvilágítani. Az ország agrárkeresőinek aránya már 1960-ra 38,5%-ra, majd
1990-re 15,3%-ra csökkent (Beluszky – Sikos 2007).
A 20. században a településnagyság és a demográfiai-társadalmi folyamatok közötti
összefüggések egyértelműen kirajzolódtak. Az apró- és törpefalvak a magyar
településhálózatban az elmúlt ötven évben még inkább hátrányos helyzetbe kerültek.
Ennek oka már nemcsak kis méretük, hanem az államszocialista gazdaság és területi
politika volt, mely 1950-től életképtelennek minősítette a kistelepüléseket.
Magyarországon az 1940-es évek végén működő településtervezés a falvakat szinte
kizárólag

méretgazdaságossági

szempontból

ítélte

meg.

A

tervezők

abból

a

gondolatmenetből indultak ki, hogy a lakosság ellátása annál gazdaságosabb, minél
nagyobb a népességszáma. Ezt a mérlegelést alapul véve állapították meg, hogy az akkori
társadalmi átlagos igények mellett a 900 – 1.000 lakost el nem érő falu a szocialista
társadalom feltételei mellett még átmeneti időre is életképtelen. Ezt a vélekedést a
településtervezéssel kapcsolatban álló tudományágak is elfogadták. A geográfus Kolta
János a Baranya megyei aprófalvak kapcsán azt írta, hogy azok a felszabadulás utáni gyors
fejlődéssel lépést tartani nem tudnak, az ipari üzemek és a mezőgazdasági nagyüzemek
megtelepedését nehezítik, így a településsűrűség felszámolása szükséges. Ez egyértelműen
a falurombolás deklarált igényét jelentette (Beluszky – Sikos 2007).
A 2. térkép a korabeli magyarországi települések osztályba sorolását mutatja meg. A
TERINT8 által készített besorolás ugyan nem került elfogadásra, azaz törvényi szintre nem
emelkedett, ennek ellenére éveken keresztül formálta a településpolitika szemléletét.
Innentől váltak tulajdonképpen a falvak egészen 1990-ig a településfejlesztés „örök
veszteseivé” (Rechnitzer – Smahó 2011).

8

Területrendezési Intézet 1948-1951
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2. térkép: A települések osztályba sorolása a TERINT kapcsolata alapján (1951)

Forrás: Hajdú 2001
A községek, illetve a faluhálózat súlya Magyarországon összességében is csökkent. A
szocializmus idején a falvakra nézve hátrányos és diszkriminatív intézkedéseket hoztak,
ami megerősítette a már korábban elindult negatív irányú folyamatokat a községekben. Ezt
példázzák az 1950-es években történt beszolgáltatások, az erőszakos tsz-szervezések, az
1960-as és 1970-es években a közös tanácsok létrehozása, és az iskolakörzetesítések is.
Ezek az elképzelések az 1963-as Településhálózat-fejlesztési tervtanulmányban is
megjelentek, ahol falukörzet központokat, mellékfalvakat és megszűnő településeket
különböztettek meg. Ez a tervezet azonban törvényi erőre nem emelkedett (Miltényi
2000).
Az 1971-es Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció (OTK) lényegében
szentesítette a falvak hátrányos megkülönböztetését, amikor a településhálózat mellékes
elemeként kezelte őket, s a településfejlesztést alapjában véve a városfejlesztéssel
azonosította. A területi kiegyenlítés az OTK koncepciójában ugyan megjelenik, de azt a
településhierarchia szintjén képzelték el kidolgozói (3. térkép). Látványos körzetesítés
indult meg az országban, ami az országos politikai érdekeket erősítette fel. Ennek hatására
a települések többségében a szerepkörök kiürültek és az egyéb kategóriába sorolt
települések semmilyen fejlesztési forráshoz nem jutottak (Rechnitzer – Smahó 2011).
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3. térkép: Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció középfokú és
magasabb szerepkörű központrendszere és a tervezési-gazdasági körzetek (1971)

Forrás: Hajdú 2001
Az OTK az ágazati racionalitásokra hivatkozott, miszerint meg kell különböztetni azokat a
centrum településeket, melyek a nagyüzemek gazdasági központjai, és amelyek
gazdaságos üzemeltetése meghatározott népességszámhoz kötött. A kisfalvakat funkció
nélküli településekként bélyegezte meg, így több mint 2.070 település maradt
infrastrukturális ellátatlanságban, rossz életkörülmények között és munkanélküliségben,
míg a településfejlesztési tiltások miatt nagyon sokan elköltöztek az apró- és
törpefalvakból.

Ez

erőteljesen

hozzájárult

marginalizálódásukhoz,

azaz

öregedő

korszerkezethez, alacsony iskolai végzettséghez, és leromló lakókörnyezethez vezetett
(Bajmóczy – Balogh 2002).
Lackó (1975) szerint a hazai települések között megtalálhatjuk a kedvezőtlen feltételek
fajtáinak mindhárom változatát, egyes településeken ezeket halmozva is. Ő a következő
három jellemző típust nevezi meg 1975-ben: aprófalvak, kedvezőtlen természetű adottságú
mezőgazdasági területek, és az ún. elmaradott területek (Lackó 1975). Az apró- és
törpefalvak problémaként ott jelentkeznek, ahol egybefüggő területeket alkotnak. Ez
elsősorban a Dunántúlon jellemző, Baranya, Vas, Zala és Somogy megyében. De
Magyarország több térségében is vannak – így például a Cserehát és az Aggteleki-karszt
vidékén – apró- és törpefalvas területek (4. térkép) (Miltényi 2000).
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4. térkép: Az elmaradott körzetek területi elhelyezkedése (1975)

Forrás: Lackó 1975
Enyedi György (1976) ugyanakkor már nem az elmaradottság területi mintázata felől
közelítette meg a kérdést, hanem kifejezetten a falusi életkörülmények területi típusait
kívánta kimutatni (5. térkép).
5. térkép: A falusi életkörülmények típusai Magyarországon (1976)

Forrás: Enyedi 1976
A falurombolási folyamatok markáns változásokat hoztak a magyar falvak életében.
Közülük az egyik legfontosabb, hogy az elmúlt évtizedekben mintegy másfél millióan
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vándoroltak el a vidéki térségekből az ország fejlettebb, főként ipari területeire. A
mezőgazdasági munka felcserélődött az ipari munkára, és a maga-ura gazdálkodóból
alkalmazottá válást, a falusi környezetből, miliőből való kiszakadást, városba költözést,
esetleg panel-lakóvá válást eredményezett. Számtalan társadalmi, életmódbeli, gazdasági
következménye volt tehát ennek az időszaknak, mint a falusi közösségek bomlása, a
családszerkezet és szerepek megváltozása, a lakásfelszereltség látványos javulása. Erősen
differenciálódott a faluállomány is, jómódú, gyarapodó községek jöttek létre a
nagyvárosok környékén és a prosperáló mezőgazdasági nagyüzemek mellett, míg falvak
sorvadtak el (elöregedés, gyors népességvesztés, a hátrányos helyzetű emberek
nagymértékű jelenléte) a hátrányos helyzetű területeken (Beluszky – Sikos 1982).

3.2.3

A rendszerváltozás után

A kedvezőtlen népesedési folyamatok következtében a 20. század második felében
jellemzőbbé vált az apró- és törpefalvasodás jelensége. Az 500 lakosnál kisebb méretű
települések száma 1949-ben 604 volt, ez a szám azonban 1990-ben már 950-re nőtt
(Miltényi 2000).
1990 után bizonyos szempontból a törpefalvak helyzete pozitív irányba mozdult el, hiszen
a közlekedési lehetőségek javulásával elérhetőbbek lettek, elterjedt a távközlés és a
magánvállalkozók által kiépített szolgáltatások a kisfalvak egy részében is megjelentek,
azaz megváltozott a falvak és az alapfokú intézmények viszonya. A munkahelyek
számának nagyarányú csökkenése a kisfalvakat súlyosan érintette, így a munkaerő-piaci
helyzet szerepe a falusi lakosság életében előtérbe került és erőteljes differenciálódást
okozott. Több törpetelepülés rossz munkaerő-piaci helyzetű régióban fekszik, távol a
foglalkoztatási lehetőséget nyújtó városoktól, központoktól, és így nagyon kedvezőtlen
helyzetbe került. Míg a prosperáló térségekben, ahol a gazdasági aktivitás csekélyebb
mértékben esett vissza, ott a falvak méretüktől függetlenül elfogadható állapotban vannak
(az ingázás lehetőségei fennmaradtak, falusi turizmus működik).
A rendszerváltozás után a települések önállóan gazdálkodhatnak és dönthetnek a
rendelkezésre álló források felhasználásáról. Új lehetőségek tárultak fel a törpetelepülések
előtt, mint az egyéni gazdálkodásra épülő mezőgazdasági formák újjáéledése, vagy mint az
idegenforgalom, amely révén új kitörési pontok jelentek meg a falvak életében. Ezekkel az
új perspektívákkal azonban nem tud minden törpefalu egyformán élni és a bennük rejlő
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lehetőségeket kihasználni, így ez a településkategória sokkal differenciáltabban van jelen,
mint egy-pár évtizeddel ezelőtt.
A

rendszerváltozással

felgyorsult

nagy

horderejű

átrendeződések

Magyarország településállományát is érintették. Alig egy évtized leforgása alatt megfordultak a korábbi korszakokra jellemző vándorlási irányok, és nem faluról városba,
hanem ellenkezőleg: a nagyvárosokból a falvakba vándorol a népesség. A váltás
legnagyobb vesztese a főváros lett, amely százezreket veszített népességéből.
Felértékelődtek

a

vidékies

(természet

közeli,

egészséges,

stb.)

életmódideálok

megvalósítását kínáló kisfalvak, és ezzel párhuzamosan kezdték elveszteni értéküket a
zsúfolt, környezetszennyezéssel terhelt nagyvárosok (Kovács 2008).
A változás meglehetősen érzékelhető, hiszen majdnem ezerkétszáz község lélekszáma
emelkedett az 1990 utáni évtizedekben (a községek kétötöd része) és mintegy ötszáz
községben figyelhető meg mérsékelt csökkenés (6. térkép).
6. térkép: A községek lélekszám változása 1990-2001 között, az 1990-es lélekszám
százalékában

Forrás: Beluszky – Sikos 2007
2000 és 2005 között a községek lélekszáma kereken 40 ezer fővel, mintegy 1,1%-kal
növekedett a városok 2,4%-os lélekszámfogyásával szemben, ami a 4. táblázatból is
kiolvasható (Beluszky – Sikos 2007).
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4. táblázat: A vándorlás alakulása a különböző településkategóriákban (1990-2011)
Többi város

Budapest

Év

Összes
vándorlás

1990
2000
2001
2005
2006
2008
2009
2010
2011

213 625
229 007
216 853
222 275
253 562
242 191
213 159
202 158
200 640

25 422
19 318
18 700
23 139
28 306
29 339
27 476
27 099
26 200

21 798
37 153
32 687
29 403
33 111
32 121
27 436
24 874
24 154

3 624
-17 835
-13 987
-6 264
-4 805
-2 782
40
2 225
2 046

1990
2000
2001
2005
2006
2008
2009
2010
2011

261 006
175 972
183 024
210 878
235 633
154 953
165 456
177 433
260 161

55 578
26 072
26 678
30 783
35 231
25 658
28 182
31 175
38 703

47 451
26 613
26 891
28 969
32 858
16 244
17 541
18 558
33 400

8 127
-541
-213
1 814
2 373
9 414
10 641
12 617
5 303

Község

Vándorlási
Vándorlási
Vándorlási
Odavándorlás Elvándorlás
Odavándorlás Elvándorlás
Odavándorlás Elvándorlás
különbözet
különbözet
különbözet
Állandó vándorlás
79 285
86 603
90 560
96 322
88 894
94 723
98 019
100 144
116 972
117 159
115 922
113 489
99 998
101 049
95 838
98 059
95 858
97 865
Ideiglenes vándorlás
118 867
116 438
85 889
86 866
91 329
92 521
109 070
107 669
123 296
121 296
86 118
78 595
90 776
85 938
97 377
93 395
137 588
140 732

-7 318
-5 762
-5 829
-2 125
-187
2 433
-1 051
-2 221
-2 007

108 918
119 129
109 259
101 117
108 284
96 930
85 685
79 221
78 582

105 224
95 532
89 443
92 728
103 292
96 581
84 674
79 225
78 621

3 694
23 597
19 816
8 389
4 992
349
1 011
-4
-39

2 429
-977
-1 192
1 401
2 000
7 523
4 838
3 982
-3 144

86 561
64 011
65 017
71 025
77 106
43 177
46 498
48 881
83 870

97 117
62 493
63 612
74 240
81 479
60 114
61 977
65 480
86 029

-10 556
1 518
1 405
-3 215
-4 373
-16 937
-15 479
-16 599
-2 159

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Magyar Statisztikai Évkönyvek 1990, 2000, 2005-2010,
KSH Népszámlálás 2001, 2011 adatai alapján
A kutatások egyértelműen kimutatják, hogy a városlakóknak jellemzően két, jól
meghatározható rétege adta a vidékre költözők számát. Az egyik csoportba a módos
középosztály került, akik anyagi forrásaik tekintetében ezt megtehették és ily módon
válogathattak a jó fekvésű, városközeli községek között. A másik csoport tagjai viszont
nehéz szociális körülményeik miatt rákényszerültek a költözésre, ők az olcsóbb
ingatlanokat kínáló falvakat keresték. Betelepülésükkel növekedett a munkanélküliség és a
szegény lakosság aránya, ill. a konfliktushelyzetek száma az őslakossággal, stb. A
felértékelődés tehát nem mondható kiegyenlítettnek a községállományban, mi több az
elmúlt évtizedben nagymértékű különbségek alakultak ki az egyes falvak között annak
megfelelően, hogy milyen társadalmi réteghez tartoznak lakosaik (Kovács 2008).

A községek népességszám-változásának iránya és üteme lélektani hatást gyakorol az ott
élőkre, mint a pusztuló porták, zuhanó népességcsökkenés, az elhagyatottságot sugalló
falukép. A helyi lakosság bizonytalanná válik a falu jövőjével és a beruházások
hasznosulásával kapcsolatban, és ez további elvándorlást ösztönöz. Az életfeltételek hiánya
elvándorlásra késztethet, a megléte ugyanakkor odavonzza a betelepülőket, így alakítja a
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népességszámot. A népességszám alakulása pedig visszahat a települések különböző
mutatóira, mint a lakosság kormegoszlására, gazdasági aktivitására, a lakásépítésre, a helyi
beruházásokra, a további demográfiai folyamatokra, stb.
Megállapítható, hogy szoros, szinte függvényszerű kapcsolat van a népességszám-változás
mértéke és aránya, ill. a települések életjelenségei között. A népességszám-változás
egyértelműen igazodik a községek biztosította életfeltételekhez és annak negatív irányú
elmozdulása mélyrehatóan befolyásolja a települések demográfiai és társadalmi
folyamatait és a falvak nyújtotta életminőséget (Beluszky – Sikos 2007).
1990-től a községek várossá nyilvánítása is felgyorsult és mára az ország lakosságának
több mint a kétharmada városi jogú településeken él, melyből közel 200 nem is rendelkezik
tényleges városi funkciókkal.
A politikai-gazdasági változások első részében meghatározó volt a gazdasági recesszió,
miszerint 1988 és 1993 között az ipari keresők száma 540 ezer fővel (az 1988. évi érték
3%-ával), az összes foglalkoztatott száma 1,1 millióval csökkent. Lényegesen
átrendeződött a keresők foglalkoztatási szerkezete: a mezőgazdaság keresőinek aránya és
száma gyorsabban csökkent, mint az ipari keresőké, miközben a tercier szektor keresőinek
száma és aránya egyaránt növekedett (5. táblázat).
5. táblázat: A keresők foglalkozási szerkezete (1980-2011)
Agrárkeresők
Év
1980
1990
2001
2011

Száma Aránya
Változás
(fő)
(%)
1980=100%
958 369
18,9%
100%
699 258
15,5%
73%
203 106
5,5%
21%
185 119
4,9%
19%

Ipari keresők
Száma
Aránya
Változás
(fő)
(%)
1980=100%
2 124 144
41,9%
100%
1 712 839
37,9%
81%
1 212 615
32,9%
57%
1 173 782
30,8%
55%

Tercier szektor
Száma
Aránya
Változás
(fő)
(%)
1980=100%
1 983 142 39,1%
100%
2 112 875 46,7%
107%
2 274 548 61,6%
115%
2 453 046 64,4%
124%

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Magyar Statisztikai Évkönyvek 1980, 1990, KSH
Népszámlálás 2001, 2011 adatai alapján
A termelés visszaesése következtében több ipari üzem és bánya került felszámolásra főleg
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, és Komárom-Esztergom megyékben. A termelés
visszaesése következtében megjelent az addig ismeretlen munkanélküliség hazánkban. A
kilencvenes évek elején elérte a 700 ezer főt a regisztrált munkanélküliek száma. Az aktív
keresők számának gyors csökkenése, az egyes kistérségekben tapasztalható igen magas
munkanélküliség, a válságövezetek kialakulása, a falusi térségek nagy részét negatívan
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érintette. A kilencvenes évek második felétől ismét növekedni kezdett a gazdaság,
csökkent a munkanélküliség. Ez nem az 1990-es évek előtti gazdasági szerkezet
visszaállítását jelentette, hanem egy teljes gazdasági újrarendeződést, amely a
településállomány, városverseny átrendeződését is magával hozta.
A mezőgazdaság és a falu továbbra is távolodott egymástól. Ennek egyik legkézenfekvőbb
mutatója a községek foglakoztatási szerkezete: a 2001. évi népszámláláskor a községek
keresőinek csak 11 százalékát foglalkoztatta főállásban a mezőgazdaság (KSH 2001). A
kilencvenes években a mezőgazdaságból élők száma 600 ezer fővel csökkent, visszaesett
az agrárágazat bruttó termelési értéke (1990-et 100%-nak véve 2000-re 70% alá csökkent),
ma már az ország GDP-jének mindössze 4–4,2%-át adja. Az állatállomány a felére
csökkent, a kilencvenes években fél millió hektár mezőgazdasági terület maradt
műveletlen. A mezőgazdaság és a falu számára elveszett a mezőgazdasági termékek
felvásárlója, feldolgozója, értékesítője, így a kisgazdaságok kiszolgáltatott helyzetbe
kerültek az élelmiszeriparral, a kereskedelemmel szemben.
Mindezek következtében a mezőgazdaság és a falu viszonya sajátosan alakult: sokan
foglalkoznak agrártermeléssel, de igen kevesen élnek meg belőle. Ma a falu keresői
többségének, több mint a felének a tercier szektor, 30,8%-ának pedig az ipar biztosít
munkalehetőséget, főfoglalkozást. A gyáripar jelenléte ma már abszolút nem jellemző a
falvakban.
6. ábra: A mezőgazdasági tevékenységet végzők és a mezőgazdaságban
foglalkoztatottak aránya Magyarországon

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Magyar Statisztikai Évkönyvek 1980, 1990, KSH
Népszámlálás 2001, 2011 adatai alapján
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Európai tendencia, a mezőgazdaság nemzetgazdaságon belüli szerepének csökkenése.
Hazánkban a mezőgazdaság súlya az elmúlt másfél évtizedben mind a többi ágazathoz
viszonyítva, mind pedig a ráfordítások és a teljesítmények abszolút értékében is csökkenést
mutat (6. táblázat) (Ritter 2008).
6. táblázat: A mezőgazdaság szerepe Magyarországon (1990-2010)
GDP (%)
GVA (%)
Foglalkoztatottak száma (ezer fő)
aránya (%)
Gazdasági szervezetek (1.000 db)
Egyéni gazdaságok (1.000 db)

1990
12,5%
14,5%
693
14,2%
2,6
1395,8

2000
3,9%
4,2%
246
6,6%
8,4
958,5

2003
2,7%
3,1%
211
5,5%
7,8
765,6

2005
3,0%
3,7%
194
4,8%
7,9
706,9

2010
3,7%
4,0%
172
4,5%
8,6
567,4

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH Mezőgazdasági Statisztikai Évkönyv 1990, 2000, KSH
Magyarország mezőgazdasága (Gazdaságszerkezeti összeírás) 2003, 2005, KSH
Népszámlálás 2011 adatai alapján
A mezőgazdaság 2010-ben a GDP-nek csupán a 3,7 százalékát adta. Nem szabad azonban
megfeledkeznünk arról, hogy ez a szám az élelmiszeripar eredményeit nem tartalmazza,
tehát a súlya az élelmiszerágazattal együtt jelentősebb.
A legújabb gazdaságszerkezeti összeírás alapján, az egyéni gazdaságokban az
alkalmazottak mellett mintegy 1 millió 720 ezer, a gazdaságokhoz tartozó családtag (nem
fizetett munkaerő) végzett kisebb-nagyobb mértékben mezőgazdasági munkát (KSH 2010).
A hivatalos statisztikák alapján, a mezőgazdaság foglalkoztatási részesedése 1989-2000
között 14,2%-ról 6,6%-ra, 2005-re 4,8%-ra, míg 2010-re 4,5%-ra csökkent.

3.2.4

Az új falufunkciók megjelenése napjainkban

A falu-város ellentétpár alapján a legegyszerűbb a falvak funkcionális szerepköreit
bemutatni, úgy mint a falu az alapfunkciókkal, míg a városok többletfunkciókkal, pl.
kereskedelmi, igazgatási, kulturális, stb. szerepkörökkel rendelkező települések. Mára a
falvak gazdasági és funkcionális szerepköre átalakult és több ízben kitágult. A falvak
gazdasági jellegére a mezőgazdaság túlsúlya volt a legutóbbi időkig jellemző. A
fenntartható mezőgazdaság szerepének erősítése mellett azon települések esetében, ahol a
mezőgazdaságnak korlátozott lehetőségei vannak, olyan funkcióváltásra van szükség,
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melyek új potenciálokat adhatnak a település fejlődésében. A következő funkciók,
szerepkörök és ezek kombinációjának erősítése fontos kitörési pontként szolgálhat a hazai
vidéki települések esetében (OTK 2012).
A fentiekben már többször bemutatásra került, hogy a XX. században az agrárspecializáció
felbomlott, gyors ütemű minőségi átalakulás, városiasodás ment végbe, a falvak új (nem
falusi) funkciókkal gazdagodtak, melyek három nagy csoportba sorolhatóak:
1) lakófalu,
2) ipari szerepkörrel bíró falvak,
3) szolgáltató falu: rekreációs falu, ökofalu, közlekedési funkcióval rendelkező falu.
Manapság a fejlett falvak és különösen a nagyvárosok környékén elhelyezkedők esetében
jellemző az első funkció, azaz a lakófunkció. Magyarországon jellemzően Budapest
környékén helyezkednek el ezek a falvak (pl.: Nagykovácsi). Problémaként jelentkezik
azonban a lakófunkciójú falvak esetében, hogy nem rendelkeznek központi funkciójú
intézményhálózattal, de sok esetben még alapfokú ellátással sem. Helyi munkahelyek,
oktatási és egyéb intézmények hiánya révén az emberek nagy része a közeli nagyvárosba
kell, hogy ingázzon. Így sok településnek lényegében egyetlen funkciója van, a lakóhelyi.
Közös jellemzőjük, hogy a városi agglomerációk részei, ahol a lakó- és munkahely
elválása előrehaladott állapotban van, az emberek tulajdonképpen csak éjszakára járnak
haza. Tény azonban az is, hogy ez a típus gyakran a települések fejlődésének csak egy
átmeneti állapota. Vannak azonban olyan esetek, amikor a falvaknak végállapotát jelenti
ez, vagy éppen akkor fordul elő, amikor a falvak a korábbi funkcióikat elvesztették és ma
már csak mint lakóhely funkcionálnak. A leggyakrabban ez utóbbi jellemző a falvakra,
vagyis az elvándorlás és a természetes fogyás következtében ez jelenti a település
kihalásának a legutolsó szakaszát. Ebbe a csoportba tartozik a hazai apró- és törpefalvak
nagy része (Pirisi – Trócsányi 2010).
A falvak másik csoportját képezték az ipari szerepkörrel bíró falvak. A vidék
iparosításának hulláma sokrétű hatással volt a településhálózatra és a vidék iparosítása
tulajdonképpen a vidéki városok iparosítását jelentette. Az 1980-as években az ország
lakosságának 40 százaléka élt községekben, ahol az ipar mintegy 17 százaléka volt jelen.
Mára a gyáripar szinte teljesen eltűnt a falvak területéről, köszönhetően a bányászat és a
falusi – inkább a városi székhelyű vállalatok telephelyeként szolgáló – üzemek
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felszámolása nyomán, illetve az ipari falvak várossá nyilvánításának következtében
(Lábatlan, Nyergesújfalu, Répcelak, Balatonfűzfő, Herend, stb.) (Beluszky – Sikos 2007).
A harmadik „nem falusi” funkció, mellyel a falvak gazdagodtak az utóbbi évtizedekben a
szolgáltató funkció. Ezen falvak közé soroljuk az idegenforgalom fejlődése révén létrejött
nagyszámú nyaraló-, üdülő- és zarándokfalvakat, a napi rekreációt, pihenést, tájképet- és
tájfenntartást, „természetvédelmet”, és ökológiai funkciót szolgáló falvakat. Az ide sorolt
községek típusalkotó közös jellemzője, hogy vezető funkciójuk az idegenforgalom és a
falusi turizmus. Ezek meghatározó módon alakítják a helyi társadalmakat – azáltal, hogy
kedvező feltételeket biztosítanak a települések versenyében –, habár idegenforgalmi
szerepkörük súlya nem olyan nagy, mint az országos jellegű üdülő és fürdővárosoké.
Mások jelentős gyógyfürdővel és ezáltal idegenforgalommal rendelkeznek, mint Parád,
Igal vagy Balatonfenyves (Beluszky – Sikos 2007). Tercier funkció a közlekedés is
(határátkelő,

vasúti,

logisztikai

központok),

a

közlekedési

csomópontként

is

meghatározható települések általában a megfelelő helyzeti energiák következtében jönnek
létre (Ajak, Komoró, Pátroha, Tiszabezdéd).
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3.3 Falutipológiák
3.3.1

Magyarországi területi tipológiák a mezőgazdaság, a falvak és a vidék kapcsán

A magyarországi területi tipizálások, amelyek a vidékhez kapcsolódnak három területi
szinten értelmezhetőek. A legkorábbi tipológiák az 1960-as évek elejétől látták meg a
napvilágot és a mezőgazdaság viszonyait vizsgálták üzem és járás szinten (Enyedi György
és Kulcsár Viktor munkái). Ezekre a kutatásokra a mezőgazdaság kollektivizálása után
nyílt széleskörű lehetőség (Karácsonyi 2008).
Ezzel párhuzamosan több falutipológia is készült. Magyarországon a falvak földrajzi,
szociológiai, antropológiai, gazdasági szempontú tipizálása nagy hagyományú, a 20.
század elejére tehető. Először alaprajzuk, majd a lakosságszámuk alapján, később a
foglalkozási szerkezetük, ill. funkcióik szerint csoportosították őket a geográfus
szakemberek. A szociológusok vizsgálati egysége az agrártársadalom, ill. falusi társadalom
általános átalakulása volt, míg az építészek az épített környezetet, az etnográfusok a népi
hagyományok eredetét s továbbélési formáit kutatták. E vizsgálatokat esettanulmányokon,
interjúkon, személyes megfigyeléseken keresztül végezték el, melyek nem terjedtek ki a
teljes faluállományra, s a falvak sokféle jellegzetességét csak egy-egy diszciplína
szempontjából elemezték. Beluszky ugyan már 1965-ben publikált átfogó falutipológiát,
nem kellően kvantifikált módszert alkalmazva, de csak az 1970-es évek második felétől
következett be a fordulópont, amikor is már soktényezős, nagy adatbázist kezdtek el
vizsgálni, és korszerű matematikai-statisztikai módszerekkel értékelő falutipológiák
készültek.

Enyedi

György

1977-ben

napvilágot

látott

kutatásának

vizsgálatai

középpontjába a falusi életkörülményeket helyezte, míg Vágvölgyi András 1982-ben
komplex falutipizálásában kilencvennyolc községet vizsgált meg. Magyarország teljes
faluállományra kiterjedő falutipizálást először Beluszky – Sikos szerzőpáros végezte el
1982-ben. Mindezt hatalmas adatbázissal és korszerű módszerekkel tették meg úgy, hogy
vizsgálataikat a települési lét szinte minden tényezőjére kiterjesztették. A falvak
középpontba állítása tehát igazán komolyan csak az 1970-es és főképpen az 1980-as évekre
tehető (Beluszky Pál munkái). Beluszky – Sikos 2007-ben megismételte a kutatást, ezzel
lehetőség nyílt arra, hogy a magyar falvakban végbemenő változásokat tartós
folyamatokba ágyazva ítélhessék meg (Enyedi 2007).
Az 1990-es években már a vidék került a tipizálások középpontjába (Csatári Bálint
munkái). Ezekben a kutatásokban a leggyakrabban a kistérséget vették górcső alá. A
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szemléletmódját, módszertanát tekintve a legfontosabb munkák három szerzőtől
származnak (Enyedi György, Beluszky Pál és Csatári Bálint).
Karácsonyi (2008) a fent említett szerzők tipológiáit és azok szakirodalmi előzményeit az
alábbi táblázat szerint rendszerezte (7. táblázat).
7. táblázat: Magyarországi (komplex) területi tipológiák a mezőgazdaság, a falvak és
a vidék kapcsán
Szerző (év)
Bernát T. - Enyedi Gy. (1961)
Beluszky P. (1965)
Kulcsár V. (1974)
Enyedi Gy. (1975b)
Bernát T. - Enyedi Gy. (1977)
Enyedi Gy. (1976)
Bernát T. - Udovec G.(1975)
Bernát T. - Enyedi Gy. (1977)
Enyedi Gy. (1977)

Cél

Vizsgált terület

szántóföldi növénytermesztés
Magyarország
körzetei
funkcionális falutípusok
Magyarország
falvak gazdasági típusai
Magyarország

Vizsgált szint

Módszer

falu
falu

egyszerűbb statisztikai módszerek;
termelőképesség, bruttó termelési érték
egyszerűbb statisztikai módszerek
egyszerűbb statisztikai módszerek

járás

mezőgazdasági körzetek

Magyarország

üzem

faktoranalízis

mezőgazdaság dinamizmusa
természeti erőforrások és az
agrártermelés színvonala
falusi életkörülmények

Magyarország

üzem

faktoranalízis, klaszteranalízis

Magyarország

üzem

-

falu

faktoranalízis, klaszteranalízis

falu

faktoranalízis, klaszteranalízis

falu
falu
falu
falu
kistérség

faktoranalízis, klaszteranalízis
faktoranalízis, klaszteranalízis
faktoranalízis, klaszteranalízis
faktoranalízis, klaszteranalízis
faktoranalízis, klaszteranalízis
településszerkezet figyelembe vétele,
egyszerűbb statisztikai eljárások
faktoranalízis, ESPON "vidékiség"
neurális hálózatok

Beluszky P. (1979a)

falutipizálás

Beluszky P. - Sikos T. T. (1979)
Beluszky P. - Sikos T. T. (1980)
Beluszky P. - Sikos T. T. (1982)
Mészáros R. (1982)
Csatári B. (2000a)

falutipizálás
falutipizálás
falutipizálás
falutipizálás
komplex típusok

Magyarország
Borsod-AbaújZemplén megye
Szolnok megye
Vas megye
Magyarország
Dél-Alföld
Magyarország

Csatári B. (2000b, 2004)

vidékiség kritériumai

Magyarország

kistérség

Csatári B. - Farkas J. (2006a, b)
Farkas J. (2007)

vidékies terek tipizálása
vidékies térségek tipizálása

Magyarország
Magyarország

kistérség
kistérség

Forrás: Karácsonyi 2008
Bernát – Enyedi (1977) a mezőgazdasági körzetesítés problematikáját boncolgatta, míg a
Beluszky – Sikos (1982) kutatása a falvak tipizálását vette alapul. A kistérségekről Csatári
(2000) készített mélyreható vizsgálatokat. Enyedi György először a mezőgazdaság
tipizálásával foglalkozott (Enyedi 1957, 1958, 1959), majd a mezőgazdasági körzetesítés
problémakörét vizsgálta (Enyedi 1960a, 1960b, Bernát és Enyedi 1961). Az ehhez a
témához kapcsolódó tanulmányok egyszerűbb matematikai és grafikus eljárásokat
használtak, és járási szintet vették alapul (Karácsonyi 2008).
3.3.2

A törpefalvak elemzésének falutipológiai aspektusai

Fent bemutatásra kerültek a falutipológiák, mint a területi rendszerek tipizálásának egyik
formája. Az alábbiakban rávilágítok azokra a konkrét tanulmányokra, melyekben a
népességszám szerinti lehatárolások váltak a tipizálások meghatározó tényezőjévé, továbbá
azokra is, melyek az aprófalvak tipizálását helyezték vizsgálataik középpontjába.
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A földrajzi osztályozások alapul vették a falvak nagyságrendi tagolódását. Major Jenő
(1962) a falvaknak a településhálózatban betöltött szerepét vizsgálta úgy, hogy
osztályozásának alapjává a nagyságrendet választotta. Erdei Ferenc (1940) a két
világháború közötti állapotokat tükröző falutipológiájában is megjelent a lélekszám alapú
csoportosítás, mint a „kis létszámú csonkafalvak”, illetve a „különleges falvaknak”
nevezett óriásfalvak. A csonkafalvak típusát kis méretük (100 fő alatti népességszám)
alapozta meg, ahol az alapellátást végző réteg (iparosok, kereskedők, falusi intelligencia)
nem tudott kialakulni és így az alapellátás terén a szomszédos falvakra szorultak
(Beluszky-Sikos 2007).
Mivel a falvak lélekszáma szoros kapcsolatban van a falvak életének több elemével is,
(mint fejlettségével, alapfokú intézményekkel való ellátottságával vagy hiányával,
munkaerő piaci helyzetével, stb.) ezért erősen befolyásolja – az elvándorláson,
korösszetételen, helyi társadalmon keresztül – a faluformáló folyamatokat. A lakosságszám
alapján történő tipizálás fontos információkkal szolgálhat a faluállományról. Kiváltképpen
az aprófalvas-jelenség hívta fel a figyelmet a lakosságszámból adódó problémákra. A
Beluszky – Sikos (1982) által publikált eredmények bebizonyították azt, hogy bizonyos
nagyságkategóriákon belül is sokféle sorsú falu található. Vizsgálatuk a kisfalvakon belül
több altípus meglétét mutatta ki, de ők a kisfalvas településtípust nem egyszerűen
lélekszám adatok alapján alakították ki, hanem a kisfalvas jelenség több indikátora alapján.
A klaszteranalízissel elvégzett, az egész ország faluállományára vonatkozó tipizálásuk
során hét főtípust – azon belül további altípusokat – alakítottak ki, melynek egyik fajtáját a
gyorsan fogyó népességű, alapfokon ellátatlan, kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó
apró- és kisfalvak tették ki.
Beluszky Pál és Sikos T. Tamás az 1982-ben készített és az egész országra publikált
vizsgálatot 2007-ben megismételte. A főkomponens analízis eredményei több ponton
hasonlítottak egymáshoz. A településszerkezeti helyzet helyett az ezredfordulón azonban
már a munkaerőpiac volt a fő differenciáló tényező. Emellett az agráradottságok
befolyásolták a legkisebb mértékben a települések helyzetét. A tipizálás során létrejött 25
klasztert nem direkt módon, hanem közvetve vették figyelembe, és azok felhasználásával
hét főtípust alakítottak ki. Vizsgálataikban a VI. és VII. típusba az aprófalvak különböző
típusait elemezték ki, és alakították ki azok további hat altípusát.
Vágvölgyi András (1982) falutipizálásában Beluszky Pál és Sikos T. Tamás módszereit
követte, azzal az alapvető különbséggel, hogy a vizsgálatát 98 településre korlátozta. A
szerző így nyolc tipikusnak nevezhető, az életkörülményeket tekintve homogén
58

településcsoportot különböztetett meg, melyben egy típust (a Dunántúli aprófalvakat) a
kistelepülések csoportja tett ki.
Napjainkban is elfogadott a faluállomány nagyságkategóriák szerinti elemzése. Bajmócy
Péter és Balogh András (2002) tanulmánya is csak az ezer főnél kisebb falvakkal
foglalkozott. Az aprófalvak tipizálására tettek kísérletet és ezáltal a balatoni, a fejlett, az
elcigányosodó, a törpe, a típusos, a kevésbé apró és a felzárkózó aprófalvakat
különböztették meg egymástól.
G. Fekete Éva (2009) a 2000-es évek elején szintén az aprófalvak típusait határozta meg. A
hagyományos aprófalvakat, a tipikus kistelepüléseket, az átmeneti településeket, a
gazdálkodó falvakat, a turisztikai szolgáltató falvakat, a szabados kisfalvakat, a szuburbán,
a kedvező közlekedési helyzetű lakófalvakat, a városhoz szerveződő kisfalvakat, az
„uradalmi” falvakat, a jobbágyfalvakat a gettósodó, erőforrásaikat felélő a „romlott”
kisfalvakat a hétvégi, üdülőházas falvakat és végül az öko- és más, alternatív
életlehetőséget kínáló falvakat különbözette meg egymástól.
Érdeklődés mutatkozik ugyanakkor a szociológia irányából – a sikertelenség nézőpontjából
– a falusi települések iránt. Ezen munkák közül Kovács Katalin (2008) falutipológiája
emelkedik ki komplex szemléletével. A szerző típusképező tényezői a következők: a
térszerkezeti adottságok, a gazdaság 1990 utáni szerkezeti átalakulása, a vándormozgalom
méretei, irányai és jellegzetességei, a demográfiai folyamatok, a munkahely és a lakóhely
szétválásának, és a falusi ingatlanok üdülőként való hasznosításának mértéke. A fenti
szempontok szerint a következő falutípusokat határozta meg:
- szuburbán falvak,
- átlagos helyzetű falvak,
- elöregedő, kihalással veszélyeztető kistelepülések,
- a szociális indítékú vándorlás célterületei,
- a szegregált-gettósodó községek,
- a hasadt társadalmú községek (Beluszky – Sikos 2007).
Magyarországon széleskörű palettája van a területi tipológiáknak. Ebben a fejezetben
áttekintést adtam a dolgozatom szempontjából meghatározó tipizálásokról – a
mezőgazdaság, a vidék, és a falvak kapcsán –, illetve a népességszám szerinti
tipológiákról. A tipizálást, mint komplex folyamatot, sokféleképpen értelmezik a kutatók.
A számomra leginkább meghatározó törpefalvas kutatásokra szűk vizsgálat szorítkozik
csak.
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3.3.3

A törpefalu definíció meghatározása

A települések csoportosíthatóak nagyságuk, lakosságszámuk szerint. Ez a fajta tipizálás
hagyományos ugyan, másrészt nehezen lehet az egész Földre érvényes módon elkészíteni.
Ennek oka, hogy egy bizonyos településnagyság mást jelent a Föld különböző országaiban.
Így Kínában a kisváros kategóriába eső település népessége 100 – 200 ezer fő, míg
Magyarországon ez a népességszám már csak a jelentős vidéki városokra jellemző
(Szűcsné – Szűcs 2007). Az alábbiakban a Magyarországon elfogadott rendszert tekintem
át (8. táblázat).
8. táblázat: A magyarországi települések lélekszám szerinti csoportosítása
Lélekszám
500 fő alatt
500 - 1.000 fő
1.000 - 2.000 fő
2.000 - 5.000 fő
5.000 - 10.000 fő
10.000 - 25.000 fő
25.000 - 50.000 fő
50.000 - 100.000 fő
100.000 - 250.000 fő
250.000 - 500.000 fő
500.000 - 1.000.000 fő
1 - 2,5 millió fő
2,5 - 5 millió fő
5 - 10 millió fő
10 millió fő felett

Településkategória
Törpefalu
Aprófalu
Kisfalu
Nagyfalu
Óriásfalu
Kisváros
Középváros
Nagy középváros
Nagyváros
Regionális központ
Nemzetközi regionális központ
Főváros
Világváros
Nagy világváros
Megaváros (Óriásváros)

Forrás: Tóth 2002
A „törpefalu” vagy „törpetelepülés” kategória jelentéstartalma a szakirodalomban nem
teljesen egyértelmű, hiszen a valóságban sokkal inkább széles átmeneti sáv létezik a
törpefalvas jellegzetességeket és folyamatokat mutató és nem mutató települések között,
mintsem a pontosan meghatározható lakosságszám. Adott esetben egy ezerfős településre
is igaz lehet a törpefalvakról megállapított tulajdonságok jó része, ugyanakkor léteznek
csupán néhány száz lakosú, ám mégsem mindenben törpefalvas jellemzőkkel rendelkező
községek is.
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A statisztikai elemzés, és a pontos összehasonlíthatóság érdekében, törpefalu alatt e
tanulmányban egy konkrét lélekszámhatárt – mégpedig az 500 lakost – el nem érő
településeket fogom érteni.9
Ezt a fogalomhasználatot indokolja, hogy a KSH 2001. és 2011. évi népszámlálási adatai is
az 500 főnél kevesebb, azaz a 0-499 fő lélekszámú (állandó lakossal rendelkező) falvakat a
törpefalvak kategóriájába sorolja, és mivel jelen dolgozat több ízben a KSH elemzési
adataira támaszkodik, ezért indokoltnak látom a KSH által alkalmazott fogalomhasználat
átvételét.

3.3.4

A törpefalvak állapotfelmérése és helyzetelemzése

A fentiekben már többször kifejtésre került, hogy a törpefalvakat, mint a településrendszer
legkisebb egységeit, kedvezőtlen tendenciák jellemzik akár földrajzi elhelyezkedésüket,
akár korstruktúrájukat, népességszámuk alakulását, iskolázottsági adataikat, szociális és
munkaerőpiaci helyzetüket figyelembe véve. A következőkben ezeket a szempontokat
állítom vizsgálataim középpontjába és két évtizedforduló (2001, 2011) népszámlálási
adatait figyelembe véve elvégzem Magyarország törpefalvainak helyzetelemzését, ezáltal
egy komplex képet adok jelenlegi állapotukról. A törpefalu szindróma plasztikus
ábrázolásához összehasonlító táblázatokat készítettem, így mind térben, mind pedig időben
elhelyeztem őket a többi településkategóriához viszonyítva.
3.3.4.1 A törpefalvak földrajzi elhelyezkedése
Földrajzi elhelyezkedésüket tekintve tipikus törpefalvas térségek alakultak ki a történelem
során. A törpefalvak azonban nem arányosan oszlanak el az ország területén, ezt hivatott
szemléltetni a 7. térkép.

Ezzel ellentétben a vonatkozó hazai szakirodalom nagyobb részben aprófalunak nevezi ezt a
településkategóriát (Enyedi 1985, Bajmócy – Balogh 2002 stb.), csakúgy, mint az Országos Területfejlesztési
Koncepció is.
9
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7. térkép: A törpefalvak elhelyezkedése Magyarországon (2011)

Forrás: Horváth 2011
Ahogyan azt a 7. térkép, és a korábban bemutatott 1975-ös Lackó térkép is szemléltette, a
törpetelepülések földrajzi helyzete az elmúlt 40 évben nem változott, csak a számuk
növekedett meg. A törpefalvak térségi specifikuma egyértelmű: hetven százalékuk hat
megye területén található, elsősorban Baranya (a települések 68,8%-a), Vas (62,5%) és
Zala (62,0%) megyékben. De jelentős a számuk Veszprém (48,8%) és Somogy (48,6%)
megyében, és a tipikus apró- és törpefalvas térségnek számító Borsod-Abaúj-Zemplén
(41,3%) megye határ menti övezetében is.10 Győr-Moson-Sopron megyében is magas az
arányuk 32,2%. Továbbá Tolna 28,4%-ában, Nógrád 26,7%-ában és Szabolcs-SzatmárBereg megye 16,6%-ában találhatunk törpefalvakat (9. táblázat).

10

A 2011-es KSH megyei statisztikai évkönyvek összesítése alapján
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9. táblázat: A törpefalvak száma és aránya megyénként (2001-2011)
Megyék
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Törpefalvak
darabszáma

Összes település
darabszáma

Törpefalvak aránya az összes
településhez viszonyítva

2001

2011

2001

2011

2001

2011

5
200
5
133
1
6
49
5
11
5
5
29
6
106
34
30
129
99
154
1012

10
207
8
148
10
3
59
6
16
5
7
35
6
119
38
31
135
106
160
1109

119
301
75
357
61
107
181
82
118
77
75
128
184
244
228
108
216
217
257
3135

119
301
75
358
60
108
183
82
121
78
76
131
188
245
229
109
216
217
258
3154

4,2%
66,4%
6,7%
37,3%
1,6%
5,6%
27,1%
6,1%
9,3%
6,5%
6,7%
22,7%
3,3%
43,4%
14,9%
27,8%
59,7%
45,6%
59,9%
32,3%

8,4%
68,8%
10,7%
41,3%
16,7%
2,8%
32,2%
7,3%
13,2%
6,4%
9,2%
26,7%
3,2%
48,6%
16,6%
28,4%
62,5%
48,8%
62,0%
35,2%

Forrás: Saját szerkesztés, KSH 2001, 2011 Népszámlálás adatai alapján
Elhelyezkedésük magyarázata egyrészt a földrajzi környezetben kereshető: jellemzően
dombsági, középhegységi térszínek települései tartoznak ide. Zala és Baranya megye
dombsági területei, völgyei nem segítették elő a nagy lakosságú és területű települések
kialakulását. Ennek hátterében a kevés rendelkezésre álló hely, valamint a rossz minőségű
termőföld állt (Horváth 2008). A törpetelepülések kialakulásának hátterében továbbá az
ipari központok hiánya, a kedvezőtlen közlekedési lehetőségek állnak.

3.3.4.2 A törpefalvak száma és népességük alakulása
Magyarországon a 2011. évi adatok alapján 3.154 településen élnek emberek.11 A 7. ábra
Magyarország népességének településnagyság-kategóriánkénti megoszlását mutatja.

11

KSH Népszámlálás 2011 adatai alapján
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7. ábra: Magyarország népességének településnagyság-kategóriánkénti megoszlása
(2011, fő)

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2011 adatai alapján
Magyarország településszerkezetében a törpetelepülések (500 fő alatti községek) nagy
súlyt

képviselnek,

2011-ben

a

mintegy

1.109

törpefalu

Magyarország

településállományának egyharmadát teszi ki. Ezen települések nagy aránya ellenére az
össznépesség csupán 2,9 százaléka, azaz 288.683 fő él ilyen községekben (10. táblázat).
10. táblázat: Magyarország népességének településnagyság-kategóriánkénti
megoszlása (2011)

Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1 000 - 4 999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

Településszám
1 109
667
1 106
127
126
10
9
3 154

Népesség
288 683
478 691
2 338 683
873 546
2 407 811
663 836
2 906 481
9 957 731

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2011 adatai alapján
A törpetelepülések száma 2001 óta jelentősen megnőtt (11. táblázat), 2011-re mintegy tíz
százalékos növekedés állapítható meg. Ez a településkategória produkálta a többivel
összevetve a legnagyobb növekedést az elmúlt tíz évben.
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11. táblázat: A települések száma településnagyság-kategóriánként (2001-2011)
Településszám (db) településnagyság-kategóriánként
Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

2001
1 012
690
1 152
139
121
12
9
3 135

2003
1 027
690
1 147
138
119
12
9
3 142

2005
1 046
674
1 142
140
122
12
9
3 145

2007
1 062
674
1 136
138
122
11
9
3 152

2009
1 086
672
1 117
133
124
11
9
3 152

2011
2011/2001
1 109
9,6%
667
-3,3%
1 106
-4,0%
127
-8,6%
126
4,1%
10
-16,7%
9
0,0%
3 154
0,6%

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A statisztikai adatokat mélyebben elemezve megállapítható, hogy a 9,6%-os növekedés
hátterében a legjelentősebb mértékben az a 106 település áll, mely az 500-999 fős
településkategóriából csökkent 10 év alatt 500 fő alá. Ez indokolja, hogy a későbbiekben
ezt a településkategóriát (500-999 fő), mint ún. veszélyeztetett csoportot a gyakorlati
példáknál is elemezni fogom.
Ugyanakkor mindössze 13 törpefalu volt képes az 500 fő alatti népességkategóriából az
500 fő feletti kategóriába növekedni 2011-re 2001-hez képest. Négy falu pedig 2001 után
vált önálló településsé, így a törpefalvak mai darabszáma a fenti folyamatoknak
megfelelően a következőképpen alakult ki:
1.012 (2001-es darabszám) + 106 (népességfogyásból adódó új törpetelepülés) – 13
(népességnövekedésből adódó kategóriaváltás) + 4 (önállósult, új település) = 1.109
törpetelepülés (2011). Ugyanakkor ebben a kontextusban fontos elemezni a törpefalvak
népességszámának alakulását is (12. táblázat).
12. táblázat: A törpefalvak össznépessége településnagyság-kategóriánként
(2001-2011)
Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

2001
275 814
501 929
2 440 462
964 408
2 315 548
767 043
2 909 649
10 174 853

Össznépesség (fő) településnagyság-kategóriánként
2003
2005
2007
2009
2011
2011/2001
277 923
281 346
281 425
284 342
288 683
4,7%
503 234
489 353
486 440
483 718
478 691
-4,6%
2 437 171
2 416 150 2 405 607 2 363 647 2 338 683
-4,2%
958 162
969 129
960 713
917 729
873 546
-9,4%
2 315 962
2 311 478 2 342 470 2 364 022 2 407 811
4,0%
761 651
758 508
708 813
712 905
663 836
-13,5%
2 862 639
2 850 347 2 859 933 2 887 961 2 906 481
-0,1%
10 116 742 10 076 311 10 045 401 10 014 324 9 957 731
-2,1%

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH Népszámlálás 2001, 2011, KSH Magyar Statisztikai
Évkönyv 2003, 2005, 2007, 2009 adatai alapján
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A törpetelepülések számának növekedésével magyarázható, hogy

az ebben a

településkategóriában lévő népességszám is növekedő tendenciát mutatott az elmúlt tíz
évben. 2011-re 288.683 főre nőtt a törpefalvak lakosainak a száma, ami 4,7 százalékos
növekedést mutat 2001-hez képest. Ez az adat önmagában megtévesztő lehet (hiszen
bizakodásra adhat okot a növekvő tendencia), viszont ha a települési szinten elemezzük a
törpefalvak népességét, akkor megállapíthatjuk, hogy 2001-hez képest a törpefalvak
csupán 13,2%-ában (azaz 147 településen) nőtt a lakónépesség, míg 86,8%-ában (958
településen) csökkent. Hat település esetében kiugróan magas a csökkenés mértéke, több
mint 50%-os, így például Pányok lakossága 106-ról 47 főre csökkent.
Azonban van pozitív példa is nagyarányú (több mint 150%-os) népességnövekedésre.
Négy ilyen falut lehet említeni, köztük például Gosztola lakosságát, mely 23-ról 44 főre
növekedett.
Az előbbiekben kifejtett tendencia, mely mind a törpefalvak számának, mind pedig a
népességszámuknak az emelkedését mutatja, önmagában látszólagos ellentmondást
hordoz. Ha viszont az átlagos népességszámot elemezzük a törpefalvakban, akkor
egyértelműen

kirajzolódik

ezen

falvakban

a

népességcsökkenés.

Ebben

a

településkategóriában mutatkozik a legnagyobb arányú változás, több mint 4%-kal
csökkent az átlagos népességszámuk 2011-re a 2001-es adatokhoz képest (13. táblázat).
Ha pedig tovább megyünk és a törpefalvak 2001-es állományát vizsgáljuk 2011-ben, akkor
elmondhatjuk, hogy azok népessége átlagosan 11%-os csökkenést mutat.

13. táblázat: A törpefalvak átlagos népességszáma településnagyság-kategóriánként
(2001 és 2011)
Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

2001
272
727
2 118
6 938
19 136
63 920
323 294
3 246

Átlagos népességszám (fő) településnagyság-kategóriánként
2003
2005
2007
2009
2011
2011/2001
270
268
264
261
260
-4,4%
729
726
721
719
717
-1,4%
2 124
2 115
2 117
2 116
2 114
-0,2%
6 943
6 922
6 961
6 900
6 878
-0,9%
19 461
18 946
19 200
19 064
19 109
-0,1%
63 470
63 209
64 437
64 809
66 383
3,9%
318 071
316 705
317 770
320 884
322 942
-0,1%
3 220
3 204
3 187
3 177
3 157
-2,7%

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH Népszámlálás 2001, 2011, KSH Magyar Statisztikai
Évkönyvek 2003, 2005, 2007, 2009 adatai alapján
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A fentiek értelmében kijelenthetjük, hogy a törpetelepülésekre általánosan jellemző a
népességcsökkenés, ugyanakkor megállapítható, hogy vannak pozitív példák is, ahol a
törpefalvak népességének száma az előző tendenciákkal szemben növekedést mutat.
3.3.4.3 A törpefalvak elöregedése, korfaelemzés
Magyarország

urbanizációjának

fejlődésével

az

elvándorlás

is

megnőtt

a

törpetelepülésekről. Magyarország első elnéptelenedett települése, a Baranya megyei
Gyűrűfű12 után még számos törpetelepülés jutott hasonló sorsra, mint Gorica, Kán, és
Püspökszentlászló, melyek az 1970-es évek városfejlesztési politika áldozataként
elveszítették utolsó lakosaikat is. Az elmúlt évek adatait vizsgálva tapasztalhatjuk, hogy a
falusi települések nagysága és az elvándorlás mértéke között szignifikáns, negatív
korreláció áll fenn. A falvak nagysága és a munkaerő piaci helyzetük között szintén szoros
összefüggés van (vállalkozások kedvezőtlen feltételei, az inaktívak magas aránya,
munkanélküliség). A településméret növekedésével nő a munkaalkalmak mennyisége,
ebből adódik, hogy a legkisebb falvakból a legnagyobb arányú az ingázás.
Az elvándorlás következményeként elöregedő korstruktúra jött létre a törpefalvakban
(Kovács 2004). Az elvándorlás elsősorban a fiatalabb korosztályt érinti, ami a születések
számának csökkenéséhez, így a természetes fogyás erősödéséhez vezet. A törpefalvakban a
nyugdíjasok arányának átlaga az összes településből 32 százalék volt 2011-ben (KSH
2011).
14. táblázat: A törpefalvak lakosságának korcsoportonkénti megoszlása (2001, 2011)
Korcsoportok szerinti
összehasonlítás
Törpefalvak
Teljes lakosság
A törpefalvak aránya a
teljes lakosság %-ban

0-14 éves
2001

15-64 éves

2011

2001

65 év felett

2011

2001

49 641

43 884

174 293

191 398

53 968

1 694 936

1 447 659

6 957 129

6 812 849

1 546 250

2,93%

3,03%

2,51%

2,81%

3,49%

Összesen

2011
56 045

2001

2011

277 902

291 327

1 677 120 10 198 315 9 937 628
3,34%

2,72%

2,93%

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2001, 2011 adatai alapján
A 14. táblázat jól mutatja, hogy a népesség fogyásával párhuzamosan 2001 és 2011 között
folytatódott a lakosság elöregedése. A korösszetétel torzulását, az idős és fiatal generációk
arányának kedvezőtlen változását befolyásoló tényezők az elmúlt évtizedekben

12

Gyűrűfű 1991-ben ökofaluként újraéledt, 1996-tól pedig beköltöztek első új lakói.
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felerősödtek. Egyértelműen látszik, hogy 2011-re a 65 évesek és idősebbek többen vannak,
mint a gyermekkorúak.
A 2011. évi népszámlálás szerint a tíz évvel korábbihoz képest csaknem 250 ezerrel
kevesebb a 15 éven aluli gyermekkorú, ami 14,6%-os csökkenést jelent. Ugyanez az érték
a törpefalvakra vetítve 5.757 fős és egyúttal 11,6%-os csökkenést jelent, ami
kedvezőbbnek mondható az országos átlaghoz képest.
A 14. táblázatból kiolvasható, hogy a 15-64 éves korosztály száma 100.715 fővel
kevesebb, ami 1,5%-os csökkenést jelent. Ugyanez a törpefalvakban 16.549 fős növekedést
mutat, ami 9,6%-os bővülést jelent.
A 65 év felettiek száma 130.870 fővel nőtt, ami 8,5%-os növekedést tesz ki, ez a szám a
törpefalvakban 2.077 fős és 3,85%-os növekedést produkál.
Az öregedési index szerint – ami az idős népességet adja meg a fiatalok arányában – 2011ben 100 gyermekkorúra 116 időskorú jutott a teljes lakosság tekintetében. A törpefalvak
esetében 100 gyermekkorúra 128 időskorú jut. A törpefalvak öregedési indexe sokkal
rosszabb, mint más település kategóriáké, és emiatt magasabb a halandóság az átlagnál,
amiből a relatíve gyorsabb ütemű természetes fogyás következik.
Az idős népesség eltartottsági rátája – ami az idősek számát a munkaképes korúak
arányában fejezi ki – a teljes lakosság körében 25%, míg a törpefalvakban 29%.
Összességében megállapítható, hogy a törpefalvak általános demográfiai helyzete
kedvezőtlen, de pozitív, hogy az országos átlagtól eltérően magasabb a gyermekkorúak (014 éves), ill. a munkakorú népesség számának (15-64 éves) aránya.
Hűen tükrözi az előbbiekben felsorolt demográfiai változásokat az alábbiakban
bemutatásra kerülő korfaelemzés. Magyarországon az ezredforduló után felgyorsult a
népesség öregedésének folyamata, a gyermekkorúak aránya folyamatosan csökken, ill. a
munkaképes korú népességre csökkenő gyermekkorú és egyre növekvő időskorú eltartási
teher hárul.
A népesség nemek szerinti megoszlása is időről-időre változik. A férfiak magasabb
halandósága miatt idős korban a nők aránya nagyobb. Érdekes módon ez a törpefalvaknál
markánsabban jelentkezik. Így egyértelműen látszik, hogy az ország idősebb
korösszetételű területein az átlagosnál magasabb a nők aránya (8. ábra).
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8. ábra: Magyarország illetve Magyarország törpefalvainak korfája (2001)

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2001 adatai alapján
Az elmúlt évtizedben, az idős korosztályban a férfiak halandósági viszonyainak javulása
figyelhető meg, ezáltal a nőtöbblet némi csökkenést mutat. Továbbra is megfigyelhető a
törpefalvakban, hogy az időskorú népességkategóriában a nők aránya sokkal nagyobb az
országos átlagnál (9. ábra).
9. ábra: Magyarország illetve Magyarország törpefalvainak korfája (2011)

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2011 adatai alapján
Kimutatható továbbá a születő generációk mind kisebb létszáma, mely által a gyermekek
és a szülői korosztályok közötti egyensúly tartósan megbillenni látszik. Ez a kedvezőtlen
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arány a törpefalvak esetében kevésbé erőteljesen jelentkezik, mint az országos átlag
szerint.
Ez elsősorban a roma népesség szegregációjának tudható be, ahol a legmagasabb születési
mutatókat is kapjuk. Kimutatható, hogy bizonyos törpetelepülések elcigányosodtak, ott
ahol az elvándorlók helyére költöztek be roma lakosok. A 2001. és 2011. évi népszámlálás
adatai szerint a cigányok aránya a törpefalvak lakosai között a legmagasabb, őket követik
az apró és a kisfalvak. Ezeken a településeken rendkívül magas a munkanélküliség, és
halmozottan jelentkeznek a problémák. Ide sorolhatjuk a dél-baranyai törpefalvas térséget,
továbbá Borsod és Szabolcs egyes térségeit (Horváth 2008).
A 8. térkép Magyarország magas arányú roma népességgel rendelkező térségeit és
településeit mutatja. Ebből egyértelműen látszik, hogy a törpefalvak és a roma népesség
földrajzi elhelyezkedését bemutató térképek nagymértékben fedik egymást.
8. térkép: Magas arányú roma népességgel rendelkező térségek és települések (2001)

Forrás: www.vati.hu

70

3.3.4.4 Iskolázottság
A lakosság képzettségi szintje egyértelműen emelkedik, folyamatosan nő a közép-, ill.
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Ezt egyrészt a nemzedékváltás okozza (a
belépő fiatalabb korosztályok képzettebbek, mint a kilépő idősebbek), másrészt gazdasági
okok magyarázzák (hosszútávon a képzett munkaerő iránt nő az igény) (KSH 2011).
A 15. táblázatban a különböző népességnagyságú településkategóriák szerint hasonlítom
össze az iskolai végzettséghez kapcsolódó adatokat, a törpefalvak adatait mindvégig a
középpontba állítva. Jól látható a népesség iskolázottságának a növekedése, ami a felső- és
középfokú végzettséggel rendelkezők számának a jelentős emelkedéséből, valamint az
alapfokú végzettséggel sem rendelkezők számának folyamatos csökkenéséből adódik.
15. táblázat: Magyarország lakosságának iskolázottsága településnagyságkategóriánként (2001, 2011)
Településnagyságkategóriánként
50 000–99 999
30 000–49 999
20 000–29 999
15 000–19 999
10 000–14 999
5 000–9 999
3 000–4 999
2 000–2 999
1 500–1 999
1 000–1 499
500–999
200–499
199 Összesen

10–X éves
általános iskola első
évfolyamát sem
2001
2011

15–X éves
legalább általános
iskola 8. évfolyam
2001
2011

18–X éves
legalább érettségi

25–X éves
egyetem, főiskola stb.
oklevéllel
2001
2011

2001

2011

0,4
0,5
0,6
0,5
0,6
0,7
0,7
0,9
1,2
0,9
1,1

0,4
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,6
0,8
0,9
0,7
0,9

93,2
90,9
90,1
89,4
89,5
86,5
84,7
83,4
82,7
82,8
81,5

97,2
96,3
95,8
95,6
96,8
94,6
93,3
92,0
91,7
92,0
91,4

47,2
39,9
39,0
36,7
31,2
29,5
25,1
23,0
22,1
21,6
18,8

58,0
52,1
49,1
49,9
56,5
47,1
37,6
33,0
32,4
31,5
28,9

16,3
12,7
12,6
10,8
7,9
7,9
6,1
5,5
5,3
5,1
4,1

23,1
19,3
17,9
17,6
21,0
18,1
11,7
9,4
9,2
8,9
7,6

1,2
1,3
0,9

0,9
0,9
0,8

80,2
77,2
83,5

91,2
90,2
92,2

15,5
13,3
22,9

25,5
23,0
33,1

2,9
2,7
5,5

6,2
5,8
9,7

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2001, 2011 adatai alapján
A 15. táblázatból egyértelműen kiolvasható a fent említett tendencia, miszerint:
- az általános iskola első évfolyamát el nem végzők száma csökkent 0,9%-ról 0,8%ra országos átlagban,
- a legalább általános iskola 8. évfolyamát elvégzettek aránya 83,5%-ról 92,2%-ra
nőtt,
- az érettségizettek aránya is több mint 10%-os növekedést mutat, 22,9%-ról
33,1%-ra nőtt,
- majdnem dupla akkora az emelkedés a felsőfokú végzettséggel rendelkezők
körében, akiknek a száma 5,5%-ról 9,7%-ra emelkedett.
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Ugyanakkor az is egyértelműen látszik, hogy a törpefalvak esetében az iskolázottsági
adatok elmaradnak az országos átlaghoz képest. Ez számottevően a felsőbb iskolai
végzettségűek arányánál szembetűnő, míg az alacsonyabb iskolázottsági kategóriákban a
különbség nem annyira releváns.
Az iskolázottsági adatok megyénként is eltérő megoszlást mutatnak. Kutatásom
szempontjából két megye adatait vizsgálom meg részletesen, Győr-Moson-Sopron megyét
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A különbségek a két megyében egyértelműen
kirajzolódnak. Győr-Moson-Sopron megye iskolázottság szerint az egyik élenjáró (Pest
megye után), ezt példázza az a tény, hogy 2011-re az általános iskolát elvégzettek, az
érettségizettek és a felsőfokú végzettségűek aránya nőtt és az egyik legmagasabb értékeket
adják az országos átlaghoz képest. Nem így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, amely az
összes megye közül az iskolázottság tekintetében mutatja a legkedvezőtlenebb tendenciát.
Ugyan itt is nőtt 2001-hez képest az iskolai végzettséggel rendelkezők száma minden
kategóriában, azonban azok markánsan elmaradnak a Győr-Moson-Sopron megyei
adatokhoz képest (16. táblázat).
16. táblázat: Magyarország lakosságának iskolázottsága megyénként (2001, 2011)
Megyék adatai

10–X éves
általános iskola első

15–X éves
legalább általános

18–X éves
legalább érettségi

2001

2011

2001

2011

2001

2011

Bács-Kiskun

0,8

0,6

85,8

93,5

28,9

Baranya

0,7

0,6

89,1

95,2

34,9

Békés

0,6

0,6

85,4

93,6

Borsod-Abaúj-Zemplén

0,9

0,8

86,8

Csongrád

0,4

0,5

Fejér

0,6

Győr-Moson-Sopron

25–X éves
egyetem, főiskola stb.
2001

2011

38,9

9,0

13,6

45,2

11,0

16,8

30,1

40,6

8,1

12,9

93,1

34,0

43,1

9,5

14,2

89,4

95,6

38,6

49,9

12,5

18,7

0,5

89,9

95,5

34,7

45,6

10,8

16,3

0,4

0,4

91,0

96,8

38,1

48,7

11,7

17,4

Hajdú-Bihar

0,9

0,7

86,3

93,4

34,0

44,9

10,8

16,7

Heves

0,7

0,7

85,6

93,2

33,4

43,5

9,9

14,6

Jász-Nagykun-Szolnok

0,8

0,7

85,0

92,8

30,5

40,0

8,9

13,3

Komárom-Esztergom

0,5

0,5

90,0

95,9

34,4

44,7

9,7

14,7

Nógrád

0,9

0,6

85,0

92,8

30,0

38,8

7,8

11,4

Pest

0,6

0,5

89,9

96,0

37,5

51,5

11,7

19,8

Somogy

1,0

0,8

86,4

93,6

30,5

40,6

9,3

13,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1,2

1,0

83,8

91,4

28,3

38,3

8,3

13,3

Tolna

0,9

0,7

85,9

93,5

29,2

38,9

9,0

13,3

Vas

0,4

0,4

90,3

96,5

35,8

45,8

10,6

15,2

Veszprém

0,4

0,5

89,5

95,6

33,6

43,8

10,6

15,5

Zala

0,8

0,5

87,5

94,8

33,6

43,7

10,1

14,7

Forrás: Saját szerkesztés, KSH Népszámlálás 2001, 2011 adatai alapján
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3.3.4.5 Munkaerő piaci helyzet, munkanélküliség
A törpefalvak szociális problémái több ízben összefüggéseket mutatnak a munkanélküliség
alakulásával. Az elmúlt évtizedek gazdasági, strukturális átalakulásaihoz a kistelepülések
nem tudtak sikeresen alkalmazkodni. A helyi foglalkoztatás visszaesett, és ma már több
kistelepülésen az önkormányzat és annak intézményei a legnagyobb munkaadók. A nagy
munkaerőt felvevő új munkahelyek létesítése nem érinti szervesen a törpefalvak lakóit,
mivel a vállalkozások számára nem célterület egy-egy kistelepülés. Sokszor a
tömegközlekedés rossz színvonala a gazdaságilag aktív népességet sem képes elszívni a
közeli nagyváros munkaerőpiacaira (Facilitátor 2006).
A következőkben kifejtésre kerülő elemzésekben a munkanélküliség változásának területi
különbségeit kívánom részletesebben vizsgálni, azt térben és időben a törpefalvak
helyzetére értelmezni és bemutatni.
Magyarországon a munkanélküliség alakulásánál a területi differenciáltság tényezői és a
regionális eltérések nagy jelentőséggel bírnak. A rendszerváltással a központilag tervezett
gazdaságtól a piacgazdaság felé történt elmozdulás gazdasági szerkezetváltást és
piacváltást eredményezett. A területi különbségek közötti szakadékokat ez mindinkább
elmélyítette, ill. ennek hatásaként megjelent és egyre nagyobb méreteket öltött hazánkban
a munkanélküliség (Kulcsár – Obádovics 2008).
9. térkép: Regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú lakosság arányában
(2011)

Forrás: www.geoindex.hu
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Magyarországon alapvetően jellemző a főváros túlsúlyos és meghatározó szerepe, valamint
igen erőteljes a nyugat-kelet megosztottság. Ezeket a régiós különbségeket hűen
szemlélteti a 9. térkép.
A regisztrált munkanélküliek számának eloszlása tehát összefügg a hazai településrendszer
regionális sajátosságaival: az apró- és törpefalvak nagyobbik része és az elmaradott,
kedvezőtlen munkapiaci adottságú települések ugyanazokban a földrajzi terekben
koncentrálódnak, így Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon, és a szabolcsi periférián (9.
térkép). A térkép által szemléltetett területi különbségeket hűen mutatja a 17. táblázat is.
17. táblázat: A regisztrált munkanélküliek száma, illetve a munkanélküliségi ráta
megyei és törpefalvakra vonatkozó adatai (2005, 2011)
Megye

Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Összes regisztrált
munkanélküliek száma
2005
22 084
23 623
21 555
56 918
17 384
14 179
9 819
31 914
15 505
9 375
15 242
40 580
21 085
43 009
20 467
12 959
8 529
12 888
13 534
410 649

2011
28 731
32 136
26 103
66 918
20 040
21 146
10 738
44 549
20 652
12 800
18 890
83 493
24 501
57 901
29 539
13 837
8 294
16 867
15 173
552 308

Regisztrált munkanélküliek
száma a törpefalvakban
2005
6 451
258
300
4 759
317
13
581
278
443
163
849
44
3 585
1 481
115
955
1 593
1 585
2 180
25 950

2011
6 959
303
319
5 134
367
17
498
265
488
194
1 068
74
4 108
1 552
157
823
1 641
1 908
2 679
28 554

Munkanélküliségi ráta
megyei adatai
2005
14,7%
8,2%
12,5%
17,2%
7,7%
5,0%
3,3%
14,4%
9,5%
4,7%
11,8%
2,9%
14,3%
16,9%
9,4%
10,1%
5,4%
7,7%
9,1%
7,2%

2011
17,7%
11,3%
15,2%
18,9%
10,9%
8,7%
5,0%
17,2%
12,7%
7,5%
14,7%
5,6%
17,3%
20,7%
13,2%
12,9%
7,4%
10,4%
11,3%
10,9%

Munkanélküliségi ráta a
törpefalvakban
2005
18,8%
14,8%
17,8%
23,4%
27,7%
0,9%
6,0%
23,6%
15,7%
10,6%
16,5%
3,9%
17,4%
22,3%
10,3%
15,3%
7,3%
8,9%
10,2%
18,1%

2011
19,0%
15,0%
15,9%
21,4%
12,7%
3,3%
4,6%
22,8%
14,2%
12,5%
16,5%
6,2%
18,3%
19,9%
14,4%
12,4%
6,9%
9,5%
11,7%
17,7%

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH Magyar Statisztikai Évkönyv 2005, KSH Népszámlálás
2011 adatai alapján
Ahogy a 17. táblázatból kiolvasható, a munkanélküliségi ráta a törpetelepüléseken sokkal
kedvezőtlenebb képet mutat, mint az országos átlag. Amíg 2005-ben a törpefalvak
munkanélküliségi rátája (18,1%) több mint kétszerese volt az országos átlagnak (7,2%),
addig 2011-re ez a nagyarányú különbség csökkenni látszik: az országos átlag 10,9%, a
törpefalvakban pedig 17,7%. Elmondható tehát, hogy a törpefalvakban a munkanélküliségi
ráta 2005-höz képest csökkenő tendenciát mutat, habár ez nem minden megyére igaz. Ilyen
például Komárom-Esztergom, Somogy vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye is, ahol nőtt a
munkanélküliség. A munkanélküliek aránya a kistelepüléseken a korösszetétel ismeretében
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nem lehet meglepő, hiszen e településkör lakóinak két-harmada már kívül van a
gazdaságilag aktívak csoportján, illetve a többieknek is korlátozottak a foglalkoztatási
lehetőségei.
A táblázatból kitűnik, hogy az általam később vizsgálni kívánt két megye közül GyőrMoson-Sopron megye az országos átlaghoz képest (10,9%) sokkal kedvezőbb helyzetben
van. 2011-ben a megyei szintű munkanélküliségi ráta csupán 5,0% volt, ahogy a
törpetelepülései tekintetében is jóval alacsonyabb, 4,6%-os ez a mutató, mint a
törpetelepülések országos átlaga (17,7%). Ezzel szemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
munkanélküliségi rátája gyakorlatilag az országos átlag duplája (20,7%), valamint a
törpefalvaiban szintén magasabb a munkanélküliség (19,9%) az átlagnál.
Ha tovább megyünk és a regionális különbségek után a munkanélküliségi számokat a
településkategóriákra külön-külön értelmezzük, akkor a 18. táblázathoz jutunk.
18. táblázat: A regisztrált munkanélküliek száma településnagyság-kategóriánként
(2001-2011)
Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

2001
20 448
28 866
109 799
35 786
81 410
14 538
52 165
343 012

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
2003
2005
2007
2009
23 211
25 950
26 995
32 374
31 458
35 037
38 141
47 177
118 882
135 655
147 021
191 159
37 669
42 553
47 094
62 631
82 016
95 050
102 000
140 289
14 165
18 011
18 665
28 638
52 538
58 393
65 095
102 308
359 939
410 649
445 011
604 576

2011
2011/2001
28 554
139,6%
40 866
141,6%
174 199
158,7%
58 142
162,5%
126 093
154,9%
24 685
169,8%
99 769
191,3%
552 308
161,0%

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
2001-ben a törpefalvakban a regisztrált munkanélküliek száma 20.448 volt, míg 2011-re ez
a szám 28.554 főre nőtt, ami 39,6 százalékos növekedést jelent abszolút értékben (18.
táblázat). Az országos átlaghoz viszonyítva ez a növekedés azonban még mindig
alacsonyabb, hiszen ott a regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt 10 évben 61,0%-kal
nőtt,

552.308

főre.

A

törpefalvak

munkanélküliségi

adatait

figyelembe

véve

megállapítható, hogy 2009-ig számuk nőtt, azonban 2009 után csökkenést mutatnak
(28.554 fő). Ugyanez a tendencia az országos átlagnál is kimutatható, tehát 2009-ig
növekedett utána pedig csökkent a regisztrált munkanélküliek száma.
Ez arra vezethető vissza, hogy 2008 második felétől kezdődő globális válságot követően
2010-ben elkezdődött Magyarországon egy lassú gazdasági élénkülés, amely a
munkaerőpiacon még csak a népesség gazdasági aktivitásának növekedésében nyilvánult
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meg, a foglalkoztatási szint stagnálása mellett. 2011-ben a munkaerőpiac lassú
rekonstrukciója tovább folytatódott, amely a gazdasági aktivitást enyhén növelte a
foglalkoztatottak számának csekély bővülése és a munkanélküliek számának kismértékű
csökkenése mellett. Megállapítható azonban, hogy a törpefalvak esetében a válság
ugyanúgy negatívan, de kisebb mértékben fejtette ki hatását, melynek oka elsősorban ezen
településtípus elzártságával magyarázható.
Az álláskeresők között az iskolai végzettség szerint is jelentős eltérések mutatkoznak. A
KSH 2011. decemberi felmérése szerint hazánkban az álláskeresők több mint négytizede
legfeljebb az általános iskola nyolc osztályával, 54%-a középfokú, 5,5%-a felsőfokú
iskolai végzetséggel rendelkezett. Az 10. ábra a területi különbségeket hivatott bemutatni
az álláskeresők iskolai végzettségének differenciálódása szerint.
10. ábra: A nyilvántartott álláskeresők száma a legmagasabb iskolai végzettség
szerint (2011)

Forrás: KSH 2012, A foglalkoztatottság és a munkanélküliség regionális különbségei
Megállapítható, hogy a nyolc vagy annál kevesebb osztályt végzettek aránya ÉszakMagyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon emelkedik az országos átlag fölé. Ez
egyúttal egybe cseng a már korábban ismertetett törpetelepüléseket ábrázoló térkép
térségeivel (KSH 2011). Érdemes továbbá megvizsgálni az aktív foglalkoztatáspolitikai
eszközzel támogatottak számát országos és régiónkénti bontásban is (11. ábra).
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11. ábra: Aktív foglalkoztatási politikával támogatottak összetétele (2011)

Forrás: KSH 2012, A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon

A 11. ábrán jól látható, hogy 2011-ben Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön és DélDunántúlon, azaz a leginkább törpefalvas térségekben magas a közjellegű munkavégzés
aránya, ott ahol alapvetően is magas a munkanélküliség. Látható, hogy a kedvező
helyzetben lévő Nyugat-Dunántúlon ennek az aránya jóval alacsonyabb, csupán 42,8%-ot
tesz ki. Továbbá ebben a régióban a legmagasabb arányú a vállalkozóvá válás
támogatásához igénybe vett eszközök mértéke is (KSH 2012).

3.3.4.6 Életminőség
Az életminőség általános megközelítésben az egyén (vagy népességcsoport) jólétérzésének fokmérője, a különböző számukra fontos aspektusok mentén. Különböző
tudományágak eltérőképpen definiálják, közelítik meg az életminőség fogalmát, annak
kimutatására eltérő modelleket hoztak létre. Sikermodellemben a jó életminőség a
települések végső, elérendő céljaként került megfogalmazásra. Vizsgálataimban a
törpefalvakra vonatkozóan (a teljesség igénye nélkül) a következő területeken végeztem
kutatásokat: lakásállomány, lakásépítés, infrastrukturális ellátottság, gépkocsi állomány.
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Lakásállomány, lakásépítés
Az életminőség egyik legfontosabb mutatója a lakásállomány mennyiségi és minőségi
összetétele, ezzel szoros összefüggésben a lakásépítések száma. A 19. táblázat a
törpetelepülésekre vonatkozó számokat mutatja 2001 és 2011 között.
19. táblázat: A lakásállomány és az épített lakások száma településnagyságkategóriánként (2001-2011)
Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

Lakásállomány (db)
2001
2006
2011
138 648
141 043
142 914
202 056
206 730
210 216
911 435
939 681
959 958
332 833
344 570
352 326
935 135
971 606 1 000 728
259 753
273 720
281 861
1 297 550 1 361 102 1 410 855
4 077 410 4 238 452 4 358 858

Épített lakások száma (db)
2001
2006
2011
637
537
203
1 294
932
305
5 932
5 884
2 257
2 837
2 832
1 025
6 769
8 626
3 535
2 651
2 377
712
7 934
12 676
4 618
28 054
33 864
12 655

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A 19. táblázatból kiderül, hogy a lakásállomány 2011-ben 4.358.858 volt, ami 6,9%-os
növekedést jelent 2001-hez képest. A törpefalvak esetében ez csak 3,1%-os bővülést mutat
az elmúlt tíz évben. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a törpefalvak száma 97 településsel nőtt
ugyanebben az időintervallumban, akkor ez a 3,1%-os növekedés gyakorlatilag stagnálást
vagy kismértékű csökkenést jelent. Még drasztikusabb a helyzet az épített lakások
számának tekintetében, ahol országos szinten 55%-os visszaesés tapasztalható 2011-ben
2001-hez képest. A törpefalvak esetében ez az arány 68,2%-os csökkenést mutat.
Megyei szinten elemezve a törpefalvak lakásállományát és az épített lakások számát (20.
táblázat) megállapíthatjuk, hogy a területi különbségek itt is eltérő képet festenek. Nagyon
sok megyében mutat a lakásállomány száma stagnálást (Hajdú-Bihar, Jász-NagykunSzolnok, stb.), és alig pár megyében mutatkozik érzékelhető növekedés a lakásállomány
tekintetében (Győr-Moson-Sopron, Heves, Vas). Ha az épített lakások számát tekintjük,
akkor sok esetben drasztikus visszaesésről beszélhetünk (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében 98,6%-os csökkenés tapasztalható az épített lakások számában). Ez a csökkenés
még a fejlettebb nyugati térségekben is (Győr-Moson-Sopron megye) több mint 50%-ot
tesz ki.
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20. táblázat: A törpefalvak lakásállományának és az épített lakásainak száma
megyénként (2001-2011)
A törpefalvak adatai
megyénként
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Lakásállomány (db)
2001
2006
2011
20 914
21 165
21 314
2 336
2 336
2 345
1 595
1 602
1 590
17 857
18 134
18 476
2 527
2 556
2 557
308
321
344
7 870
8 087
8 336
905
915
910
2 781
2 964
2 986
1 196
1 229
1 237
5 408
5 481
5 538
877
888
890
15 843
16 037
16 126
5 165
5 263
5 278
873
875
869
4 581
4 584
4 585
17 405
17 848
18 035
13 136
13 402
13 699
17 071
17 356
17 799
138 648
141 043
142 914

Épített lakások száma (db)
2001
2006
2011
48
68
24
3
2
1
0
1
0
75
97
14
1
3
0
5
5
3
44
36
19
1
1
2
5
7
1
6
8
5
21
17
5
1
0
0
53
51
14
144
15
2
2
1
1
17
6
5
90
77
35
68
68
47
53
74
25
637
537
203

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A fenti adatok fényében megállapíthatjuk, hogy a törpetelepülések lakásállományát
tekintve negatív tendencia figyelhető meg, mely összességében a már kifejtett kedvezőtlen
demográfiai adatokkal (elnéptelenedés, elvándorlás, elöregedés) magyarázható.
Kommunális infrastruktúra
Magyarországon a települési infrastruktúra kiépítettsége sokáig csak a városokra
koncentrálódott. Az utóbbi 15-20 évben kezdődött meg a vidéki térségek felzárkózása. A
vidéki térségek fejlődése ellenére jelentős különbségek mutatkoznak a kommunális
infrastruktúra tekintetében a különböző településnagyság-kategóriák között (21. táblázat).
Látható, hogy a törpefalvak az összes kommunális infrastruktúra területén fejlődést
mutatnak az elmúlt tíz évben. Kiemelt szerepe van a csatornahálózat bővülésének, mely az
egyik legfontosabb elem az infrastrukturális hálózatok közül. Fontosságát a lakossági
kényelmi szempontokon túl a környezetvédelmi és Európai Uniós elvárások is indokolják.
Míg 2001-ben mindössze a lakások 6,3%-a volt a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba
bekapcsolva a törpefalvak esetében, addig 2011-ben ez a szám már 28,5%-ot tett ki. Itt kell
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rögtön megjegyezni, hogy ez az országos átlaghoz képest még mindig nagyon alacsony
szám, hiszen 2001-ben 53,5% volt országos szinten, 2011-ben pedig már 72,8% volt azon
lakások száma, amelyek a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolódtak.
21. táblázat: A kommunális infrastruktúra kiépítettsége településnagyságkategóriánként (2001-2011)
Kategóriák

0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

Közüzemi ívóvízvezetékKözüzemi szennyvízgyűjtőHáztartási villamosenergia
hálózatba bekapcsolt
hálózatba bekapcsolt
fogyasztók száma
lakások száma
lakások száma
2001
2011
2001
2011
2001
2011
121 544
128 687
8 708
40 735
169 153
170 488
177 686
190 057
25 546
79 267
234 065
239 205
798 318
873 466
206 090
479 852
1 103 458
1 149 503
304 228
332 107
105 878
209 713
416 011
423 967
868 310
950 007
510 207
792 063
1 117 850
1 200 891
250 753
271 702
199 028
240 270
311 200
338 912
1 266 185
1 397 230
1 125 782
1 333 345
1 461 332
1 556 242
3 787 024
4 143 256
2 181 239
3 175 245
4 813 069
5 079 208

Háztartási gázfogyasztók
száma
2001
39 840
87 470
539 706
228 478
660 770
211 686
1 130 665
2 898 615

2011
57 483
114 659
667 256
275 541
774 173
230 841
1 187 743
3 307 696

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
Éles különbségek figyelhetőek meg a közüzemi infrastrukturális fejlettség tekintetében. Az
elmaradott területek Észak-Magyarországra, Baranya és Somogy megye határára és a
Somogyi-dombság területére esnek. Az Alföld kistelepüléseinek zöme is a fejletlenebb
községeket gyarapítják. Jó közmű kiépítettséggel a Balaton-parti, a nyugat-magyarországi
(Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye) és a Pécstől keletre eső kistelepülések
rendelkeznek (Facilitátor 2006) (22. táblázat).
22. táblázat: A kommunális infrastruktúra kiépítettsége a törpetelepülésekben
megyénként (2001-2011)
A törpefalvak adatai
megyénként
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Közüzemi ívóvízvezetékKözüzemi szennyvízgyűjtőHáztartási villamosenergia
hálózatba bekapcsolt
hálózatba bekapcsolt
fogyasztók száma
lakások száma
lakások száma
2001
2011
2001
2011
2001
2011
19 867
20 052
257
2 735
23 444
23 234
1 714
1 528
0
112
2 337
2 330
1 235
1 255
0
0
1 778
1 679
10 411
13 308
302
6 746
19 485
19 380
2 155
2 150
0
177
2 447
2 305
310
326
85
243
485
514
7 515
8 007
1 806
4 275
8 670
8 828
674
689
0
0
1 272
837
2 262
2 497
525
1 168
4 552
3 943
1 055
1 137
171
308
1 365
1 374
4 446
4 851
298
2 122
5 942
5 669
779
848
0
299
1 750
1 893
13 014
14 884
227
2 646
17 856
17 918
4 195
4 415
344
1 027
5 640
5 433
789
795
36
306
1 035
1 050
4 185
4 465
212
837
4 966
4 740
16 770
17 485
1 911
6 200
20 696
21 511
13 948
13 394
1 124
5 638
25 064
26 092
16 220
16 601
1 410
5 896
20 369
21 758
121 544
128 687
8 708
40 735
169 153
170 488

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
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Háztartási gázfogyasztók
száma
2001
2 803
1 017
853
4 908
1 445
228
2 971
299
1 698
543
1 880
446
2 573
2 967
359
912
4 553
4 473
4 912
39 840

2011
4 590
1 107
924
6 891
1 535
277
4 120
337
1 975
737
2 776
571
4 793
3 409
496
1 254
7 168
6 910
7 613
57 483

Gépjármű-állomány
A törpefalvak esetében a személygépjármű állomány különös fontosságú szereppel bír, a
nagyvárosok viszonylagos távolsága és a kedvezőtlen tömegközlekedési adottságok miatt.
Magyarországon továbbá a személygépjármű a fogyasztói társadalom egyik ikonja, és
státuszszimbólum is egyben.
23. táblázat: A gépjárműállomány száma és az 1.000 főre jutó személygépkocsik
száma településnagyság-kategóriánként (2001, 2011)
Kategóriák
0 - 499
500 - 999
1000 - 4999
5 000 - 9 999
10 000 - 49 999
50 000 - 99 999
100 000 Összesen

Személygépkocsik száma az
üzemeltető lakhelye szerint (db)
2001
57 099
93 855
477 341
189 187
593 167
182 038
889 234
2 481 921

2011
77 350
128 990
652 385
249 250
731 473
211 272
916 761
2 967 481

1000 főre jutó személygépkocsik
száma az üzemeltető lakhelye
szerint
2001
2011
207
268
187
269
196
279
196
285
256
304
237
318
306
315
244
298

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
Abszolút értékben 485.560 gépjárművel nőtt Magyarország gépkocsiállománya 2011-re
2001-hez képest, ami 19,5%-os bővülést jelent (23. táblázat). Pozitív tendencia mutatkozik
az 1.000 főre jutó személygépkocsik tekintetében mind országos mind pedig a törpefalvak
szintjén. Elmondható, hogy országosan az elmúlt tíz évben 22%-kal nőtt az 1.000 főre jutó
személygépkocsik száma. Ugyanakkor a törpefalvak szintjén még ennél is magasabb, 29%os növekedés tapasztalható.
3.3.4.7 Szociális helyzet
A Facilitátor13 2006-ban körültekintően megvizsgálta a törpetelepülések szociális
helyzetét, melyből kiderült, hogy a települési önkormányzatok szociális támogatási
rendszerében azok a települések kerülnek hátrányba, amelyek amúgy is kedvezőtlenebb
gazdasági mutatókkal bírnak. A kistelepüléseken ugyanakkor nagyobb a társadalmi
szegénység is, ami az anyagi szegénységen keresztül is kimutatható. Kijelenthető, hogy a

13

Facilitátor, Szociológus és Mediátor Munkacsoport
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törpetelepülések számára az államtól kapott bevételi források nem elegendőek, mert nem
tudják azok forráshiányait pótolni (Facilitátor 2006).
A rossz pénzügyi mutatókkal rendelkező kistelepülések bevételei elenyészőek, és 90%-ban
a fő bevételi forrás az állami normatíva. Ezt egészítik ki a pályázati úton elnyerhető plusz
bevételek. A helyi adók, ha kivetették is őket, igen alacsony mértékűek a lakosság
jövedelmi helyzete miatt. Ráadásul a helyi iparűzési és egyéb adók tekintetében
kedvezményben

részesített

vállalkozások

sem

jelentenek

bevételi

forrást

az

önkormányzatok számára. Ennek megfelelően a hiányos költségvetési bevételek mellet a
szociális segély keretét is rendkívül alacsonyan határozzák meg.
Legkedvezőbb helyzetben a dunántúli kistelepüléseket találjuk, elsősorban azokat, amelyek
számottevő helyi adóbevételekkel rendelkeznek (pl. idegenforgalmi adó a Balaton közeli
községekben). Legnehezebb anyagi körülmények között a magas munkanélküliséggel
küszködő, elszegényedett, sok esetben magas roma kisebbségi aránnyal rendelkező
önkormányzatok vannak (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Baranya
megye), amit a magasabb normatív támogatás és sikeres önhiki-s pályázat által nyert külön
források sem tudnak számottevően ellensúlyozni (Balogh 2006).
A szociális ellátások, szolgáltatások iránti igény folyamatosan növekszik, holott egyes
törpefalvak még mindig nem tagjai a szociális és gyermekvédelemi alapellátások
szolgáltatási körének, vagy csak hosszas utazgatás árán tudják igénybe azokat. Az ÁSZ
vizsgálatai szerint a kistelepülési önkormányzatok még az államilag biztosított normatív
támogatásoknál is kevesebbet fordítanak szociális kiadásokra. A település lakosságszáma,
kormegoszlása, a foglalkoztatottsági és gazdasági helyzetének mutatói a szociális
helyzetből adódó igényeket is erőteljesen differenciálják. A szociális szolgáltatások két
nagy típusa különül el, az ún. alapellátások, és a személyes gondoskodás körébe tartozó
szakosított ellátások. A szociális, illetve a gyermekvédelmi törvény rendelkezései
kimondják, hogy a következő alapellátási formák kialakítása kötelező érvényű minden
települési önkormányzat számára (Facilitátor 2006):
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- falugondnoki/tanyagondnoki szolgálat a 600 főnél kevesebb lakosú településeken,
illetve külterületi lakott helyeken,
- gyermekjóléti szolgáltatás.
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A családsegítő szolgálatok a kisebb településeken kevésbé elterjedtek, a lemaradás a
törpefalvas térségekben a legmagasabb. Az urbanizációs lejtő a szociális alapellátások
terén is egyértelmű, habár a gyermekjóléti szolgálatok szervezetei megfelelőnek
mondhatóak.
A törpetelepüléseken jellemzőek továbbá a több önkormányzat közös fenntartásában,
illetve másik önkormányzattal együttesen működtetett szolgáltatások (étkeztetés, házi
segítségnyújtás). A falugondnoki szolgálat az 500 fő alatti falvak közel felében
megtalálható (Facilitátor 2006).
10. térkép: A magyar falugondnoki hálózat (2010)

Forrás: Faludi 2010
2010-es adatok szerint, több mint 1.20014 tanya- és falugondnok működik az országban
(10. térkép). Kemény Bertalan az 1980-as években kezdte kiépíteni a falugondnoki hálózat
koncepcióját, mint a Városépítési Tudományos és Tervező Intézet regionális munkatársa.
Kimondta, hogy minden településnek, emberi közösségnek joga van az élethez, az
önrendelkezéshez, saját jövője alakításához. Ehhez egy olyan személy támogatása
szükséges, aki "felvállalja a falut", akiben erősen munkál a közösségért való tenni akarás,
és aki rendelkezik a mobilitását biztosító járművel. A teljes hálózat fenntartásának

14

987 falugondnok és 273 tanyagondnok.
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finanszírozási kereteit az akkori Szociális és Munkaügyi Minisztérium néven működő tárca
építette ki (Faludi 2010).
A falugondnoki hálózat kiépülésével ma már több mint nyolcszázötven munkahely is
teremtődött. A falugondnoki szolgálat segíti az elöregedő, szociális gondokkal küzdő
településeket a lemaradás csökkentésében, a helyi energiák megmozdításában.

A törpefalvak funkcióelemzése

3.3.5

A fenti 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. Habár néhány
megye az országos átlaghoz képest kedvezőbb képet mutat, de alapvetően a törpefalvak
többsége még mindig hátrányos helyzetben van a többi településkategóriához viszonyítva.
A következőkben kísérletet teszek a törpefalvak meghatározó funkcióinak vizsgálatára,
hiszen az új funkciók megjelenése perspektívát jelenthet gazdaságuk számára a jövőre
nézve.
A gazdasági fejlettség színvonala nagyban meghatározza a lakosság életkörülményeinek
alakulását. A már korábban felállított modellemnek az életszínvonal javítása a végső célja,
melyet a törpefalvaknál az innovációk és az új funkciók megjelenése is nagyban
befolyásol. Ezért tartom szükségesnek, hogy megvizsgáljam Magyarország egyes
régióiban a gazdasági funkciók átalakulását, és rávilágítsak azoknak a törpefalvak
életkörülményeire gyakorolt hatásaira.
Ebben az alfejezetben a vizsgált témakörök legfrissebb jelzőszámai alapján körvonalazom,
hogy:
- melyik régióban milyen gazdasági funkciók a jellemzőek,
- ezek milyen hatással vannak a törpefalvak helyzetére,
- melyek a törpefalvakat leginkább meghatározó gazdasági funkciók.
A gazdasági fejlettség térbeli összehasonlítására legáltalánosabban használt mutató, az egy
lakosra jutó bruttó hazai termék. Országos szinten a GDP kétharmada a szolgáltatást nyújtó
ágakból, egyharmada az árutermelő gazdasági ágakból (mezőgazdaságból, iparból,
építőiparból) származik, ami a különböző térségekben eltérő arányban van jelen. Ez
alapvetően a hazai térségek korábban kialakult eltérő gazdasági szerkezetével
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magyarázható (KSH 2012). A 11. térkép ezeket a regionális különbségeket hivatott
bemutatni.
11. térkép: Az egy főre jutó GDP és a bruttó hozzáadott érték megoszlása a
nemzetgazdasági ágak főbb csoportjai szerint (2010)

Forrás: KSH 2012, A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon
A tipikusan törpefalvas megyékben, azaz Baranya, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas,
Veszprém és Zala megyében nagy különbségek vannak, mind a hazai bruttó összterméket
tekintve mind pedig a nemzetgazdasági ágazatok arányát és azok nagyságát figyelembe
véve. Ezekben a régiókban Baranya, Veszprém és Borsod-Abaúj-Zemplén megye mutatja
az 1.501 és 2.000 ezer forint közötti GDP-vel a legkedvezőtlenebb képet, őket követi Vas
és Zala megye 2.001 és 2.500 ezer forint közötti GDP-vel. Ezek az adatok jóval
elmaradnak Magyarország legfejlettebb régiójának bruttó hazai összértékétől, amit a
Közép-Magyarországi régió mutat. A vizsgálataim szempontjából kiemelten kezelt
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron megye nagyon ellentétes képet ad. Míg a
nyugat-dunántúli megye az ország egyik legelőnyösebb helyzetével, addig az észak-alföldi
megye a legkedvezőtlenebb GDP-vel rendelkezik.
Győr-Moson-Sopron megye gazdasági szerkezetében az ipar súlya 2010-re visszaerősödött
a válság előtti szintre, és az átlagosnak több mint másfélszerese volt. Főként ennek
köszönhető, hogy Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye bruttó hozzáadott
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értékének több mint a felét az ipar adta. Az alacsonyabb egy főre jutó GDP-vel rendelkező
törpefalvas régiókban, így Baranya, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a
mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulása viszonylag magas.
Mindazonáltal a jelentős súlyú szolgáltató szféra mellett e térségek iparosodottsági foka
jóval alacsonyabb, mint a fejlettebb dunántúli térségeké (KSH 2012).
Mind a regionális különbségek vizsgálatánál, mind ahogy az már korábban kifejtésre
került, a falufunkciók az elmúlt évtizedekben jelentősen átrendeződtek Magyarországon. A
falvak hagyományos termelő szerepköre egyre inkább a háttérbe került, ami magával vonta
azt is, hogy létalapjuk is meggyengült. Ennek megfelelően a törpefalvakat is
nagymértékben érintette a funkcióváltás, a gazdasági átalakulási folyamatok hatásaira a
törpefalvak egy része ma már csak mint lakóhely funkcionál. Ugyanakkor a vidéki táj,
annak környezeti minősége, lehetőséget kínál az egészséges autonóm és fenntartható
életmódra. A gyakran természetközeli, nyugalmat sugárzó törpefalvak megújulásának a
pillérét az agrárgazdaság, az agrárgazdaságon alapuló közfoglalkoztatás, a szociális
gazdaság, a turizmus vagy a rekreáció adhatja (Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020).
Hasonló eredményekre jutott kutatásaiban G. Fekete Éva (2009) is, aki a törpefalvakat
kilenc különböző típusba sorolta. Gazdasági funkciójuk alapján kettőt emelt ki, a
gazdálkodó és a turisztikai szolgáltató falvakat. Ugyanígy Beluszky-Sikos 2007-es
kutatásában kihangsúlyozta, hogy mára a faluállomány egyveretűbbé vált, azokból szinte
teljesen eltűntek a bányász- és ipari községek. Kimutatták azt is, hogy mára az
agrárfunkció is háttérbe szorult, és ennek megfelelően már nem állja meg a helyét az a
képlet, mely szerint a falu egyenlő a mezőgazdasági szerepkörű településsel. A falvak
típusba sorolásakor a törpefalvaknál (VI. és VII. típus) ugyanakkor két meghatározó
funkciót emeltek ki, a jelentős agrárfunkcióval rendelkező törpefalvakat és a számottevő
idegenfogalommal rendelkező kisfalvakat.
A fentiekből egyértelműen kirajzolódik, hogy a törpefalvakra alapvetően két gazdasági ág
a jellemző. A mezőgazdálkodás, mint tradicionális funkció és a szolgáltató szektor, ezen
belül is a turizmus, mint az elmúlt évtizedek újonnan megjelent és egyre nagyobb teret
nyerő gazdasági ágazata.
A következőben e két funkció létjogosultságát, nagyságát vizsgálom meg a törpefalvakban,
a legaktuálisabb statisztikai adatokat felhasználva.
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3.3.5.1 Mezőgazdálkodás
A politikai rendszerváltás és a piacgazdaságra való átállás erőteljes változásokat generált a
mezőgazdaságban. A nagyüzemek többsége szétesett, a föld nagy része magántulajdonba
került, így nagyrészt nem a tulajdonosok művelték meg a földet. A szervezeti változás a
jelentős piacok elvesztésével párhuzamosan zajlott. Az agrárgazdaságot is kedvezőtlenül
érintette a KGST megszűnése, és így a szovjet piac beszűkülése. A mezőgazdaság
térvesztése a foglalkoztatottsági mutatókon is nyomon követhető: a mezőgazdasági
foglalkoztatottak aránya – különösen a mezőgazdasági régiókat sújtó jelentős
létszámvesztés ellenére – 2005-ben is a dél- és észak-alföldi, illetve a dél-dunántúli
régióban volt a legmagasabb (12,0%, 6,6% és 6,6%) (KSH 2008).
Hazánkban mindenhol csökkent a mezőgazdasági termelés, mérséklődött a GDP-hez való
hozzájárulás, habár a mezőgazdasági jellegű régiók továbbra is megtartották helyezésüket.
A 2000 és 2010 közötti években az egyes régiókban és megyékben az egyéni gazdaságok
számának változása és termelési típus szerinti összetétele jelentős mértékben szóródott.

24. táblázat: Az egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek száma és azok földterület
használata településnagyság-kategóriánként (2000, 2010)
Települések lakónépességnagyságkategóriánként
0-499
500-999
1000-4999
5000-9999
10000-49999
50000-99999
100000 Összesen

Egyéni gazdaságok száma
(db)
2000
2010
79 750
44 802
111 618
65 964
422 778
257 996
113 589
65 931
171 159
99 862
18 682
11 344
40 958
21 547
958 534
567 446

Mezőgazdasági tevékenységet folytató
Egyéni gazdaságok által
Gazdasági szervezetek Gazdasági szervezetek által
használt földterület (ha)
száma (db)
használt földterület (ha)
2000
2010
2000
2010
2000
2010
294 338
208 311
618
786
164 693
206 195
383 900
325 580
868
940
297 730
274 063
1 262 293
1 138 226
3 004
3 075
1 249 575
1 123 771
353 987
368 119
886
937
342 492
294 479
491 527
501 864
1 729
1 655
754 311
780 564
55 060
58 987
404
356
455 877
460 907
126 382
110 302
873
857
569 151
682 439
2 967 486
2 711 389
8 382
8 606
3 833 829
3 822 419

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A 24. táblázat az egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek számának és földterület
használat adatait mutatja. Ellentétes tendencia mutatkozik az egyéni gazdaságok és a
gazdasági szervezetek számának az alakulása között. Az egyéni gazdaságok száma 2010-re
41%-kal csökkent a 2000-es adatokhoz képest, ellentétben a gazdasági szervezetek
számával, amely közel három százalékos növekedést mutat. Ez a tendencia a törpefalvak
vonatkozásában még markánsabban rajzolódik ki, 44%-ot csökkent az egyéni gazdaságok
száma tíz év alatt, ugyanakkor 27%-kal növekedett a gazdasági szervezetek száma.
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Ugyanezek a számok a földterület használat tekintetében is hasonló képet mutatnak, bár a
gazdasági szervezetek számának pozitív változása nem jelent ezzel arányos földterület
használat-növekedést, sőt kismértékű csökkenésről beszélhetünk országos szinten.
Ismételten ellentétes változás figyelhető meg a törpefalvak esetében, ahol a gazdasági
szervezetek által használt földterület 25%-os növekedéséről beszélhetünk. Ugyanakkor az
egyéni gazdaságok esetében a változások megegyeznek az országos folyamatokéval.
Megyei szinten elemezve a törpefalvak mezőgazdaságának mutatószámait, kiderül, hogy
az egyéni gazdaságok súlya Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Vas és Zala
megyében meghatározó. Az egyéni gazdaságok száma az elmúlt 10 év alatt ezekben a
megyékben az átlagosnál kevésbé csökkent. Az egyéni gazdaságok egyértelmű negatív
tendenciájával ellentétben a gazdasági szervezetek számának változásában jelentősebb
szórás mutatkozik a megyei szinten értelmezett törpefalvakra vonatkozó adatok esetén.
Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér és Pest megyét leszámítva egyértelmű növekedés figyelhető
meg. Ennek aránya nagymértékű differenciálódást mutat, helyenként 60-80%-os pozitív
irányú változásról beszélhetünk (Borsod-Abaúj, Komárom-Esztergom, Nógrád), de
jellemzően 20-30%-os az átlagos növekedés megyénként. Még inkább eltérő a százalékos
különbség a gazdasági szervezetek által használt földterületet elemezve (25. táblázat).
25. táblázat: Az egyéni gazdaságok és gazdasági szervezetek száma és azok földterület
használata a törpefalvakban megyénként (2000, 2010)
0-499 lakónépességű
települések megyénkénti
összesített adatai
Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jász-Nagykun-Szolnok
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Összesen

Egyéni gazdaságok száma
(db)
2000
2010
13 504
6 893
1 522
827
971
610
9 294
5 401
1 398
760
205
90
3 726
2 008
557
295
1 122
491
863
469
2 800
1 357
400
191
11 020
6 465
3 417
2 427
440
273
2 641
1 386
9 294
5 528
6 000
3 123
10 576
6 208
79 750
44 802

Mezőgazdasági tevékenységet folytató
Egyéni gazdaságok által
Gazdasági szervezetek Gazdasági szervezetek által
használt földterület (ha)
száma (db)
használt földterület (ha)
2000
2010
2000
2010
2000
2010
46 448
27 093
94
125
30 485
33 331
7 553
5 371
9
9
1 327
1 600
3 517
2 457
7
9
3 924
5 114
29 113
23 776
71
118
19 715
38 136
4 873
3 569
11
7
4 523
3 036
586
1 495
0
0
0
0
18 240
17 922
28
39
7 645
8 026
2 391
2 251
2
3
26
424
6 019
3 593
9
11
980
1 882
2 650
1 634
5
9
1 430
1 071
12 113
7 397
13
21
2 864
1 987
723
625
3
2
2 533
214
30 033
22 002
117
120
21 365
47 900
13 697
12 378
10
13
954
1 234
1 687
1 653
2
4
170
209
10 330
8 523
17
23
4 472
2 996
41 062
26 323
72
84
26 492
22 432
23 826
18 940
87
104
17 333
16 870
39 479
21 308
61
85
18 455
19 735
294 338
208 311
618
786
164 693
206 195

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
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Bár összességében 25%-os földterület-használat bővülésről beszélhetünk, a megyék
szintjén sokkal differenciáltabb ez a szám (25. táblázat). Az általam közelebbről vizsgált
Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék esetén az adatok is a már
előzőekben ismertetett tendenciát mutatják.

3.3.5.2 Turizmus
A kisfalvak egy része prosperáló turisztikai térségben található. Hazánk nyolc kiemelt és
17 további üdülőkörzetében megközelítőleg 1.600 település fekszik, ezek közül több
törpefalu. A falusi turizmus kialakításának az érintetlen táj, a természeti környezet
szépsége, és annak speciális adottságai, mint pl. a horgászat, a gyógyüdülés stb.
potenciálokat jelenthet (Kovács 2004). A kis méretből adódó pozitív lehetőségek
kihasználása tehát a funkcióváltást és a megújulást hozhatja számukra.
Ha a törpefalvakról és a turizmusról van szó, rendszerint két feltételezéssel találkozunk. Az
első szerint a törpefalvakban szinte kizárólag a falusi turizmussal számolhatunk, a másik
szerint a turizmus, mint a törpefalvak életben maradását elérő csodaszer jelenik meg.
Szabó Géza rámutatott arra, hogy a törpefalvak szempontjából a falusi turizmusnál tágabb
értelmezésű vidéki turizmus jelenthet változást. Az is csak akkor, ha kapcsolódik a
turizmus keresleti trendjeihez, valódi vonzerőkön alapul, átfogó, egymással is
kapcsolatokat építő komplex termékeket testesít meg és mindezek mellett magában
hordozza a kiterjedt turisztikai

hálózatok létrejöttének

esélyét. A törpefalvak

idegenforgalmi szerepkörének bevezetése több szinten változást hozhat a falvak életében.
Így javulást hozhat a faluképben, az infrastruktúrafejlesztésben, a kulturális hagyományok
megőrzésében, a helyi piac létrehozásában és az innovációk terjedésében. Negatív
következményként pedig a környezetterhelés, a társadalmi konfliktusok kialakulása
hozható fel. A vidéki turizmus fajtái leggyakrabban a következők (G. Fekete 2007):
- a tárgyi, szellemi örökségre épített kulturális turizmus,
- a kerékpározási, lovaglási, hegymászási, vízitúrázási, horgászási, vadászati
lehetőségekre alapozott aktívturizmus,
- a természeti értékekkel párosuló regeneráló wellness,
- a természetjáráson alapuló ökoturizmus,
- a mezőgazdasághoz, az agrártermeléshez és a falusi életmódhoz kapcsolódó agrár
és falusi turizmus.
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Ehhez kapcsolódóan a törpefalvakra jellemző turisztikai szolgáltatások a vállalkozásiszervezeti forma és a befogadó faluhoz való viszony alapján három, egymástól markánsan
eltérő terméktípusba szerveződnek, így megkülönböztetünk üdülőfalvakat, falusi
vendégfogadást, kereskedelmi turisztikai szolgáltatásokat. Ezek a típusok eltérő hatást
gyakorolnak a törpefalvak fejlődésére. Ahhoz, hogy a törpefalvakban a funkcióváltás
megtörténjen és valamelyik turisztikai tevékenység beinduljon, alapvető fontosságú a táj
szépségének megőrzése, a komfortot biztosító alapinfrastruktúra kiépülése, és a jó
megközelíthetőség.
A törpefalvakba irányuló turizmus országos és regionális szinten is a szállásférőhelyek
5,31%-át teszi ki, a vendégforgalom 2,77%-át fedi le 2011-ben. Ez 2001-hez képest
csökkenést mutat, hiszen akkor a szállásférőhelyek 5,61%-át tette ki a törpefalvakba
irányuló turizmus, míg a vendégforgalom 2,9%-át15.
Az

alábbiakban

a

turizmus

kielemzése

kapcsán

összehasonlításra

kerülnek

településnagyság-kategóriánként a kereskedelmi szálláshelyek, a magánszálláshelyek és a
falusi szálláshelyek a következők szerint:
- vendégférőhelyek száma,
- vendégek száma,
- vendégéjszakák száma.
A 26. táblázat a vendégférőhelyek számát vizsgálja meg 2001, 2006 és 2011 évekre
vonatkozóan.
26. táblázat: A vendégférőhelyek száma a különböző szálláshely kategóriákban
településnagyság-kategóriánként (2001-2011)
Települések lakónépességnagyságkategóriánként
0-499
500-999
1000-4999
5000-9999
10000-49999
50000-99999
100000 Összesen

Vendégférőhelyek száma a
kereskedelmi szálláshelyeken
2001
14 971
15 566
91 369
17 376
80 523
19 812
78 012
317 629

2006
12 392
15 502
98 118
18 368
81 586
20 073
69 245
315 284

2011
11 794
17 146
103 842
25 478
86 281
18 079
77 782
340 402

Vendégférőhelyek száma az egyéb
(2009-ig magán) szálláshelyeken
2001
10 232
17 203
120 633
21 903
50 883
2 596
5 252
228 702

2006
11 109
12 190
128 614
20 290
49 939
2 958
5 325
230 425

Vendégférőhelyek száma a falusi
szálláshelyeken

2011
12 584
17 219
112 449
19 069
46 786
3 799
9 640
221 546

2001
7 535
5 260
21 732
1 758
524
10
65
36 884

2006
8 352
7 863
22 968
1 717
666
13
25
41 604

2011
6 924
4 970
14 897
259
195

27 245

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A 26. táblázatból kitűnik, hogy a falusi szálláshelyeken 2001 és 2006 között a
vendégférőhelyek számát tekintve először növekedés majd 2011-re csökkenés mutatkozik.
15

A 26. táblázat adataiból számolva.
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Ezt a tendenciát követik a törpefalvak is, ahol 2006-ra 8.352-re növekedett a falusi
szálláshelyek vendégférőhelyeinek száma, majd 2011-re 6.924-re csökkent. Az elmúlt 10
évben az országos átlagnál növekedés, míg a törpefalvaknál csökkenés mutatható ki a
kereskedelmi szálláshelyek vendégférőhelyeinek számában. Ezzel ellentétes tendencia
figyelhető meg a magánszálláshelyek férőhelyeinél, ahol országos szinten csökkenés,
viszont a törpefalvaknál növekedés tapasztalható 2011-re vonatkozóan.
A 27. táblázat a vendégek számát mutatja a különböző településnagyság-kategóriák
szerint, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az összes szálláshely kategóriában nőtt a
vendégek száma, nemcsak az országos átlagot, hanem a törpefalvakat is figyelembe véve.
A legnagyobb arányú vendégszám növekedés 2001 és 2011 között a magánszálláshelyeken
tapasztalható, ahol megközelítően duplájára nőtt meg a törpefalvak vendégeinek száma.
27. táblázat: A vendégek száma a különböző szálláshely kategóriákban
településnagyság-kategóriánként (2001-2011)
Települések lakónépességnagyságkategóriánként
0-499
500-999
1000-4999
5000-9999
10000-49999
50000-99999
100000 Összesen

Vendégek száma a kereskedelmi
szálláshelyeken
2001
154 864
184 114
1 148 545
175 464
1 230 047
442 312
2 737 617
6 072 963

2006
171 868
193 412
1 430 643
218 159
1 411 634
533 223
3 223 611
7 182 550

2011
173 520
220 870
1 621 615
304 530
1 688 696
482 417
3 529 421
8 021 069

Vendégek száma az egyéb (2009-ig
magán) szálláshelyeken
2001
23 333
35 103
291 558
102 397
134 143
25 356
44 061
655 951

2006
34 821
34 595
285 242
138 529
148 421
26 037
52 046
719 691

2011
45 238
60 039
371 947
50 578
212 797
37 973
98 903
877 475

Vendégek száma a falusi
szálláshelyeken
2001
20 036
17 101
74 961
3 083
2 261
14
30
117 486

2006
31 773
29 478
85 767
6 497
3 664
25
58
157 262

2011
31 334
28 205
77 909
1 194
913

139 555

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A vendégek számát tekintve megállapítható, hogy 2011-ben a törpefalvak a
vendégforgalomnak mindössze 2,8%-át realizálták. Természetesen a törpefalvak a falusi
szálláshely kategóriában részesülnek a legnagyobb arányban, mintegy 23%-ban az
országos forgalomból. Ez az arány egy kicsit több mint 5% az egyéb (magán) ill. csupán
2,2% a kereskedelmi szálláshely kategóriában.
Bár a szálláshelyek kihasználtsága és a településméret között eleve szoros az összefüggés,
a törpefalvakban szélsőségesen alacsony a kihasználtság, egyedül a kereskedelmi
szálláshelyek kihasználtsága tűnik valamelyest jobbnak. A szezonális ingadozásokat
figyelembe véve az év 365 napjára számítva a kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága a
törpefalvakban 10,2%, a magánszállás adásban 2,9%, a falusi szálláshelyeket tekintve
pedig 3,7% 2011-ben (28. táblázat).
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28. táblázat: A különböző szálláshelyek kihasználtsága településnagyságkategóriánként (2001-2011)
Települések lakónépességnagyságkategóriánként
0-499
500-999
1000-4999
5000-9999
10000-49999
50000-99999
100000 Összesen

A szálláshelyek kihasználtsága (%)
Kereskedelmi szálláshelyeken
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyeken
2001
2006
2011
2001
2006
2011
9,5%
10,4%
10,2%
2,7%
2,9%
3,1%
11,4%
10,2%
9,1%
3,1%
2,8%
3,2%
13,8%
13,2%
13,5%
4,3%
3,3%
3,9%
9,6%
8,9%
8,0%
6,2%
4,2%
3,2%
14,9%
14,4%
14,4%
4,1%
3,8%
4,1%
14,9%
15,8%
16,8%
12,9%
8,7%
7,8%
24,0%
30,9%
28,6%
13,2%
11,2%
8,4%
16,1%
17,1%
16,6%
4,6%
3,7%
4,0%

Falusi szálláshelyeken
2001
2006
2,9%
3,4%
3,5%
3,5%
4,5%
3,9%
1,8%
3,8%
4,6%
6,6%
2,2%
1,8%
1,0%
1,8%
3,9%
3,8%

2011
3,7%
4,3%
4,5%
4,4%
4,1%
4,2%

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
Továbbá a vendégéjszakák számát vizsgálva megállapítható, hogy az Magyarországon az
elmúlt 10 évben a kereskedelmi szálláshely kategóriában nőtt, míg az egyéb (magán) és
falusi szálláshely kategóriában csökkent. A törpefalvakban ez a tendencia eltérő képet
mutat. Nagyarányú csökkenés tapasztalható a kereskedelmi szálláshelyeken, viszont
növekedés figyelhető meg a magán és falusi szálláshely kategóriákban (29. táblázat).
29. táblázat: A vendégéjszakák száma a különböző szálláshelyeken településnagyságkategóriánként (2001-2011)
Települések lakónépességnagyságkategóriánként
0-499
500-999
1000-4999
5000-9999
10000-49999
50000-99999
100000 Összesen

Vendégéjszakák száma a
kereskedelmi szálláshelyeken
2001
2006
2011
520 340
471 410
440 798
649 180
579 652
566 455
4 590 568 4 739 685 5 099 735
611 205
598 188
743 860
4 377 434 4 284 559 4 524 050
1 078 864 1 158 146 1 109 924
6 820 780 7 820 386 8 130 695
18 648 371 19 652 026 20 615 517

Vendégéjszakák száma az egyéb
(2009-ig magán) szálláshelyeken
2001
2006
2011
101 540
119 452
141 195
196 687
126 045
199 238
1 877 150 1 540 996 1 597 028
498 165
310 693
225 540
757 902
685 293
697 458
122 615
93 974
108 735
253 519
217 843
294 946
3 807 578 3 094 296 3 264 140

Vendégéjszakák száma a falusi
szálláshelyeken
2001
2006
2011
79 643
104 023
93 695
67 557
99 097
78 446
360 299
329 324
242 232
11 821
24 098
4 171
8 853
16 161
2 938
79
86
237
160
528 489
572 949
421 482

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH T-Star adatbázisának adatai alapján
A turizmus pozitív hatásaként jelentkezik, hogy a település lakóinál kiegészítő jövedelem
keletkezik, javul a településkép és felszínre kerülnek az értékek. A szolgáltatások palettája
kibővül, a vendégek új ismereteket és ezáltal innovációkat közvetítenek a falu lakói felé.
De a turizmus által erősödhet a szolidaritás és csökkenhet a társadalmi kirekesztés is. Ezek
pedig népességmegtartáshoz vezetnek mindenekelőtt akkor, ha az idegenforgalmat
rendszerszemlélettel, a közösségi kapcsolatokat szem előtt tartva, a helyi területi
potenciálokat kihasználva vezetik be és fejlesztik tovább.
Összességében elmondható, hogy a falusi vendégfogadás a törpefalvak turisztikai irányú
funkcióváltásának talán egyik legegyszerűbben megvalósítható formája. A vendégfogadás
eszköz- és tárgyi feltételeinek kialakítása viszonylag gyorsan, kis tőkeráfordítással
megoldható.

Felfutása

esetén

pedig

jövedelem
92

kiegészítést

tud

nyújtani

a

vendégfogadónak, könnyítve ezzel a megélhetését és növelve a helyi vásárlóerőt. A
vendégek számára bővíti az olcsó, házias ellátást nyújtó turisztikai szolgáltatások körét és
lehetővé teszi az eddig számára ismeretlen vidék bekapcsolását a turizmusba. A település
számára az idegenforgalom megjelenése a helyi piac kiépítését, a régi házak megmentését,
a falukép szépítését, a falusi élet élénkülését jelentheti (G. Fekete 2007).

3.3.6

A törpefalvak helyzetének trendje

A falvak helyzete és jövője időről időre az érdeklődés középpontjába kerül. A kutatói
figyelem azért szegeződött e törpetelepülésekre, mert azokban a társadalmi és demográfiai
problémák összetetten jelentkeznek. A népesség elöregedő, magas a roma népesség és a
munkanélküliség aránya, nagymértékű az elvándorlás. A törpetelepülések földrajzi
elhelyezkedése az elmúlt 40 évben nem változott, azok térségi specifikuma egyértelműen
meghatározható a jövő számára is.
Kovács (2004) tanulmányában kifejtette, hogy a törpetelepülések nem kínálnak változatos
szakmai és munkalehetőségeket, a társadalmi presztízsnövekedést jelentő foglalkozás
elérése lényegében csak elvándorlással valósítható meg. A népesség természetes fogyása
belátható időn belül nem állítható meg, sőt a kistelepülések körében az elöregedett
korstruktúra miatt nem is csökkenthető. A jelenlegi tendenciák szerint nőni fog a
törpefalvak száma (az aprófalvak településkategóriájának népességszám-csökkenéséből
adódóan).
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.

Valószínűsíthető a jövőben az intézmények számának csökkenése, egyrészt finanszírozási
okok miatt, másrészt a népességcsoport fogyása következtében. 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. Több
törpefaluba ugyanakkor fővárosi művészek, szabad-foglalkozású értelmiségiek és
külföldiek települtek ki és vásároltak ingatlanokat, akik ezáltal annak hosszú távon való
fennmaradását és fejlődését biztosították. Ez a fajta kiköltözési tendencia elsősorban a jó
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földrajzi fekvésű, és gazdag természeti értékekkel rendelkező törpefalvak – legfőképpen
Veszprém megyébe, a Balaton melletti községekbe, a Vas, ill. Zala megyei törpefalvak –
irányába mutat. Ezek a jelenségek azonban nem adnak korlátlan lehetőségeket, ahogy a
korábban említésre került idegenforgalom sem jelent minden kisfalu számára megoldást.
Kovács (2004) kifejti, hogy településrendszerünk jövőjét illetően két szélsőséges
feltételezés létezik. Az egyik álláspont szerint a törpefalvak népességének csökkenése,
funkcióvesztéshez és végül kihaláshoz vezethet. A magyar falurendszer modernizálására
való törekvések nem kecsegtetnek sok reménnyel, így azok nem vezethetnek célhoz. A
másik álláspont szerint valamennyi községünket meg kell őrizni, azzal együtt
hagyományainkat is. Ezt a követelményt azonban a múltban sem lehetett és a jövőben sem
lehet teljes mértékben megvalósítani.
Véleményem szerint az alapvető cél az, hogy a törpetelepülések népességének
életminősége folyamatosan javuljon, funkcionális szerepköre fenntarthatóvá váljon. A
kistelepülések területi tőkepotenciáljainak az alapos feltárása ezért kiemelkedően fontos,
mert ezáltal a törpefalvak testre szabott fejlesztési stratégiája adható meg.
G. Fekete Éva szerint (2009) a jövő a törpetelepülések számára kétesélyes lehetőségeket
kínál. A Nyugat-európai trend az élhető világ megteremtése, miszerint átértékelődnek a
vidéki térségek, és emberléptékű lakóhelyekké válnak. Azaz felértékelődnek a természeti
és kulturális értékek, a gyökerek keresése, a természet- és/vagy tudásalapú termékek, a
helyi termék-előállítások, a távmunka és növekednek a rekreációs igények. A hazai trend
ezzel ellentétben a versenyképes Magyarországot állítja a középpontba, mint a növekedési
pólusok fejlesztését, a méretgazdaságosság érvényesítését. A trendek „összebékítése”
adhatja az igazi megoldást, azaz a fenntarthatóság és információs társadalom létrehozása,
úgymint a követelmények együttes érvényesítése, a versenyképesség és felzárkózás
fogalmának újraértelmezése, az alternatív megoldások iránti fogékonyság és a
decentralizáció.
Magyarországon is léteznek pozitív példák a törpetelepülések kapcsán, olyanok ahol
bizonyos innovációnak, ötletnek, a helyi kezdeményezéseknek és a helyi természeti
értékeknek

köszönhetően

a

törpetelepüléseken

fejlődés,

ezzel

párhuzamosan

népességnövekedés valósul meg. Ide sorolható Rozsály, amely a rendszerváltozás után
önfenntartó faluvá vált, és ma már a Start munkaprogram mintatelepülésévé nőtte ki magát.
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A településen nincs munkanélküliség, az önkormányzat a legfontosabb munkaadó. De a
fejlődést produkáló törpetelepülések száma itt még nem áll meg.
Disszertációm következő fejezetében megkeresem azokat a törpefalvakat, amelyek hasonló
sikereket tudnak felmutatni, és az általános tendenciákkal szemben fejlődést produkálnak.
A sikertényezők értelmezésével és rendszerezésével lehetőségeket és megoldásokat
kínálok a többi törpetelepülés fenntartható fejlődésének eléréséhez.
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4 Magyarországi sikerpéldák a falusi térségekben
A települési sikert meghatározó tényezők meghatározása után (2.3 fejezet), alapvető
fontosságú a kistelepülésekre értelmezhető sikeresség kérdéskörének a körbejárása. A
klasszikus piaci versenyképesség speciálisan területi szemléletű változata úgy gondolom
nem zárja ki a kistelepülési kör bevonását a vizsgálatokba, hiszen minden, amit a területi
versenyről állítottunk, a kistelepülési kör egészére is értelmezhető:
- a kistelepülés területi egység,
- a kistelepülésen bottom-up típusú fejlesztések valósulnak meg,
- a kistelepülésen az életminőség javítása a végső cél,
- a helyi önkormányzatoknak, a helyi szereplőknek kiemelkedő szerep jut a
kistelepülés sikerességében,
- a gazdasági környezet a kistelepülések esetében is kulcsterületnek számít,
- a kistelepülési siker elérése elvileg nem feltételezi a többi település vesztes
pozícióját, de a legfontosabb célok esetében itt is elképzelhető a zérusösszegű
játék szabályainak érvényesülése (Mezei 2006).
A fentiekből kiderül, hogy kistelepülési szinten is értelmezhető a versenyképesség, de azt,
mint laza szinonimát kell figyelembe venni. Ennek magyarázatául az szolgál, hogy a
jövedelem mérésére használt GDP mutató nem áll rendelkezésre kistelepülési szinten, így a
tényezői sem értelmezhetők erre a területi kategóriára (Lengyel 2000, Mezei 2006). Ennek
megfelelően kistelepülések szintjén a versenyképességet már nem, csak a sikerességet
definiálhatjuk.
A sikeres városok Enyedi-féle sikertényezőinek számbavételekor egyértelművé válik, hogy
azok nagy része az apró- és a törpefalvakra is adaptálható. Mivel minden területi egység a
maga hierarchikus szintjén belül talál versenytársakra, így a törpefalvak esetében a
gazdasági szerkezet, az innovációs készség stb. más dimenzióban jelennek meg, mint a
régióknál és a nagyvárosoknál. A megfelelő környezeti állapot fenntartása, a nem anyagi
javak védelme, a negatív externáliák elleni küzdelem, a jó életkörülmények biztosítása, a
külső kapcsolatrendszer, a foglalkoztatás és a jövedelem kérdése stb. egytől-egyik a sikeres
kistelepülésekkel szembeni alapkövetelményként is értelmezhető (Mezei 2006).
A kistelepülések esetében is a gazdaság lesz a domináns, de fontos különbségként
jelentkezik – a többi területi egység sikerességi vizsgálatához képest –, hogy az egyéb puha
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tényezők is központi szerephez jutnak. Ezen faktorok számbavétele nem egyértelmű,
hiszen a törpefalvak a funkcióikat, az életminőséget meghatározó tényezőiket és
lakosságukat figyelembe véve nagyon különbözőek lehetnek.
Az ábrázolt és bemutatott települési sikermodellt ezért továbbgondolva sor kerül néhány,
az elmúlt években fejlődést produkáló és sikereket elért magyarországi törpefalu16
felkutatására és vizsgálatára - sajtóelemzés és irodalomkutatás módszerével -, azaz a
modell törpefalvakban való tesztelésére. A modell tesztelésével kiderült, hogy a
sikerfaktorok száma tovább bővíthető a kisfalvak esetében, illetve bizonyos sikertényezők
kiesnek az eredeti elgondolásokhoz képest. A következő konkrét törpefalvak vizsgálatára
került sor: Márokföld, Megyer, Rozsály, Csaholc, Belecska, Csárdaszállás, Gagyapáti és
Túristvándi.

4.1 A magyarországi apró- és törpefalvak vizsgálata
Mint ahogy arról már korábban szó esett, hazánkban a térségi, területi versenyképesség és
siker fogalmak ugyan gyakran kutatott témák, ám mégsem specializálódtak települési és
kistelepülési szintekre. Az elmúlt években megjelent irodalmak közül számomra a
mértékadóak többek között Bódi Ferenc és Bőhm Antal (2000), Mezei Cecília (2006),
Kovács Katalin (2008), Váradi Mónika (szerk. 2008), Glatz Ferenc (2010), Rechnitzer
János (2010) és Szörényiné Kukorelli Irén (2010) művei voltak.
Az alábbiakban kifejtésre kerülő törpefalvak kiválasztása elsősorban a médiában, főleg az
írott sajtóban, a televízióban, a gazdasági és szociológiai riportokban, ill. internetes
híradásokban, tanulmányokban való gyakori megjelenésük adta. A Google internetes
keresőportál a törpetelepülés neve és a siker szó beadására a következő eredményeket
hozta fel:17
-

Márokföld esetén:

167.000 találat

-

Megyer esetén:

249.000 találat

-

Rozsály esetén:

293.000 találat

-

Csaholc esetén:

85.000 találat

-

Belecska esetén:

241.000 találat

Kivételt képez Rozsály és Túristvándi, ahol a lakosság száma meghaladja az 500 főt, ezért azok az
aprófalvak kategóriájába sorolandók.
17
Az adatok 2012. december 10-én kerültek lehívásra
16
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-

Csárdaszállás esetén:

62.600 találat

-

Gagyapáti esetén:

210.000 találat

-

Túristvándi esetén:

246.000 találat

A találatok magas száma generálta kutatómunkám egyik alapját, aminek a sajtó- és
irodalomkutatás módszerével kiegészített eredményét az alábbiakban ismertetem.
Márokföld a magyar-szlovén határnál fekvő kistelepülés, a hetési tájegység és az Őrség
találkozásánál, lakosságszáma 45 fő18. Márokföld a nagyon alacsony lakosságszám
ellenére saját falugondnoki szolgálatot működtet. A falu közigazgatási területéhez tartozik
egy szálloda, ez adja a falu adóbevételének legjelentősebb részét. A 2010-ben
megválasztott polgármester erre építve tervezte meg a település jövőbeli stratégiáját,
miszerint további turisztikai fejlesztéseket hoznak létre és megpróbálják a fiatalokat a
faluban tartani. Fontos sikertényezőként jelent meg Márokföld esetében a helyi összefogás
és a szaktudás, amelyek segítségével elsőként energiaparkot alakítottak ki, és íjászpályát
hoztak létre. A turizmus, mint új gazdasági tevékenység, egyre népszerűbb lett a faluban,
majd 2012 márciusában megnyitották a nyolcmillió forintos saját beruházással létrehozott
erdei kalandparkot és ügyességi pályát, mellyel a faluban új munkahelyeket teremtettek.
Idegenforgalmukat jó marketingtevékenységüknek is köszönhetik, internetes oldalakon
keresik a bemutatkozási lehetőségeket. Terveik között szerepelnek további beruházások,
mint az energiapark bővítése, és a helyi termékeket árusító bolt nyitása, amelyeket
pályázati forrásból kívánnak finanszírozni. Szeretnék a falu elhanyagolt földjeit újból
megművelni, a rászorulók ezzel munkát és megélhetési lehetőséget is kapnának, egyben a
tájjellegű készítmények számát is gyarapítanák.
Megyer Veszprém megyében Sümegtől 12 km-re, a Balaton-felvidék nyugati csücskében
található, lakossága 12 fő19. 2006-ban új polgármestere, és megújult képviselőtestülete
lett Megyernek, akik elhivatott munkájuknak köszönhetően nem hagyták a települést
elsorvadni. Tevékenységüket a folyamatos pályázás jellemzi, elsősorban olyan
támogatásokra jelentkeznek, amelyek a hosszú távú megtérülést, az életminőség javítását
célozzák. Így elsősorban a fenntarthatóságra, mint végső célra törekednek, és a
környezetvédelmi, ill. az energiatakarékossági szempontokat szem előtt tartva fő
18
19
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céljuknak az állandó bevételt jelentő falusi turizmus kialakítását és fejlesztését tekintik. A
korábban tízmillió forintos büdzsével működő faluban 2011-ben 58 millió forint volt a
költségvetés főösszege, amelynek túlnyomó részét a különböző pályázatokon elnyert
támogatások adták. A civil szervezetekkel és egyesületekkel összefogva több programot
is elindítottak, így például a Megyerért Egyesület irányításával létrehozták az
úgynevezett Hungaricum baromfigén-megőrző háztáji programot, amivel a helyiek
hagyományos állattartáshoz való visszatérését segítik elő. Megyer a turizmuson kívül egy
zöldenergiára épített, önellátó települést szeretne megteremteni. Terveik között szerepel
egy egyedülálló 250 millió forintos biogázerőmű-beruházás is. Dolgoznak az apró- és
törpefalvak szövetségének megalakításán, hogy intézményesen tudják összefogni,
érdekközösségben megvalósítani mindazt, ami külön-külön sok nehézségbe ütközik.
Rozsály a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fehérgyarmati kistérségben fekszik, lakosainak
száma 751 fő20. Rozsály sikerének egyik legfontosabb pillére, hogy a rendszerváltás után
az önfenntartás útjára lépett és bekapcsolódott a Start közmunkaprogramba. Céljuk, hogy
helyben szervezzenek le minél több munkát, így a településen megmarad a vásárlóerő és a
helyi

kereskedelem.

A

falu

90

hektáros

önkormányzati

földjén

az

alapvető

élelmiszerigényét maga termeli, a fűtéshez szükséges hőt is maga állítja elő úgy, hogy
közben a külvilágot kizárja és csak helyi vállalkozókat foglalkoztat. Az önkormányzat a
legnagyobb munkaadó, 140 főnek ad munkát. Az egykori tsz-en alakították ki a gazdasági
udvart, ami a gazdálkodás bázisául szolgál. Rozsály sikerében fontos tényező, hogy fejlett
intézményrendszerrel rendelkezik, tizenkét község gyermekjóléti és családsegítő
szolgálatát látja el. Nem utolsósorban kiemelendő sikerfaktor a humán tőke, ezen belül is a
település vezetőinek szerepe, akik – a mezőgazdasághoz és önellátáshoz kapcsolódó –
innovációkat vezetnek be, és azok megvalósításához folyamatosan pályáznak.
Csaholc Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a szatmári Erdőháton fekszik.
Lakossága 521 fő21. A faluban évek óta működik sikeresen a közmunka és
földmunkaprogram. A nyertes pályázatoknak köszönhetően Start-munkaprogramban
foglalkoztatott 40 ember favágással, ároktisztítással, állattenyésztéssel, mezőgazdasággal,
és bozótirtással foglalkozik. Ezáltal hasznos, értékteremtő feladatok által az embereknek

20
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ismét lehetőségük nyílt rá, hogy visszaintegrálódjanak a mindennapi munkába. A
belügyminisztérium is sikeresnek ítélte a programot, így az tovább folytatódik a következő
években is. Ez nagyrészt a település jemeni származású vezetőjének köszönhető, aki 10
éve telepedett le Magyarországon és aki a helyi általános iskola működtetését, mint a
település fejlődésének egyik alappillérét tartja a legfontosabbnak. Csaholc mintaként
szolgál a környékbeli kistelepülések (pl. Cégénydányád) számára is.
Belecska Tolna megye legszegényebb vidékén a Tamási kistérségben helyezkedik el,
lakosságszáma 420 fő22. 1998-ban új polgármestere lett a településnek, aki innovatív
ötletei nyomán a fejlődés útjára terelte a kistelepülést. A falu szociális földprogramra adott
be sikeres pályázatot, majd a támogatásból palántákat vásároltak. Belecskán a gazdálkodás
fél hektár önkormányzati területen indult meg, napjainkban a termesztés már 25 hektáron
és hat nagy alapterületű üvegházban zajlik. Belecskán így már 11 éve folyik zöldség- és
gyümölcstermesztés,
munkanélküliségét.

amely

a

korábbi

32%-ról

6%-ra

csökkentette

a

falu

A program közvetett eredményeként a népességfogyás megállt, a

faluban pedig egyetlen ember sem kap szociális segélyt már évek óta. Az önkormányzati
tulajdonú non-profit Kft. keretei között zajló termelés megoldotta a foglalkoztatást is,
hiszen jelenleg 23 fő számára nyújt egész évben munkát és minimálbérnek megfelelő
keresetet. Belecska intenzív pályázati tevékenysége révén az elmúlt évtizedben több mint
83 millió Ft-ot nyert el gazdaságának kiépítésre. A belecskai típusú program számos hazai
kistelepülésnek mutathat példát munkaügyi helyzetének javítására.
Csárdaszállás egy Békés megyei kistelepülés, lakosainak száma 442 fő23. A település
sikerének egyik legfontosabb alkotóeleme, hogy meg tudta tartani intézményeit. Működik
a településen alsó tagozatos iskola, óvoda, postahivatal, takarékszövetkezet is. A
pályázatok írása szintén kiemelkedően fontos, hiszen ezekből a támogatásokból az utóbbi
években szinte az egész falut újjáépítették, idegenforgalomhoz kapcsolódó infrastruktúrát
építettek ki, ami a turizmus, mint új funkció kialakulását eredményezte. A másik fontos
tevékenység a gazdálkodás, több család ugyanis mezőgazdasági vállalkozásokból él meg.
A faluban, ritka kivételként, eredményesen működő textilüzem is található. Csupán ez a
létesítmény közel száz embernek nyújt megélhetést. A faluban nincs bűnözés, összetart a
közösség.
22
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Az Észak-Magyarországon – a Cserehát-dombvidéken – elhelyezkedő zsáktelepülés,
Gagyapáti lakosainak száma 16 fő24. A település vezetői felismerték, hogy a falu úgy
maradhat életképes, ha a legnagyobb értékeit, a természeti és épített környezetét megvédik
és azokra építve az idegenforgalom irányába nyitnak. Ma új funkcióként a településen
megjelent a turizmus. Ennek felvirágoztatása érdekében két éve folyamatosan gazdagítják
környezetüket, kedvezményesen értékesítik építési telkeiket. Pályázatok segítségével
elkészült a település turistaszállója, és a hozzá tartozó teniszpályája és medence. A jó
marketing, mint sikertényező is megjelenik a település stratégiájában, hiszen vezetői
tudatosan tevékenykednek annak érdekében, hogy mások is megismerjék Gagyapáti nevét,
és elvigyék jó hírét. Az elmúlt két évben Gagyapáti országos szinten is a rászorulóknak
legtöbbet adó önkormányzatok egyikévé lépett elő. A siker Gagyapáti esetében az
elhivatott, jövőorientált és konfliktustűrő polgármesternek is nagyban köszönhető.
Túristvándi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, Fehérgyarmattól 15 km-re
található. Lakossága 660 fő25. Túristvándi sikere a lakosság és az önkormányzat
összefogásával együtt valósulhatott meg, melynek eredményeképpen a település ismét
önellátóvá vált. A helybeli családok saját maguk állítják elő az alapélelmiszereket, mind a
település lakói mind pedig a turisták számára, és ennek érdekében helyi piacot is nyitottak.
A polgármester innovatív ötlete nyomán felmérték a lehetőségeket és az önkormányzat
földjén földmunkaprogramot indítottak be szintén ennek a célnak alárendelve. De sikeres
és folyamatos pályázásuknak köszönhetően már több éve értékteremtő közmunkaprogram
is működik a településen. A másik újonnan megjelent gazdasági tevékenységük a turizmus.
Túristvándiban a falusi turizmus szerepét jelzi a gomba módra épülő vendégházak és
bemutatótermek száma. Példaértékű Túristvándiban a cigány–magyar együttélés, amelynek
alapja az iskola.
Az előbbiekben bemutatott, sikeresnek tartott törpefalvakat vizsgálva kiderült, hogy
azokban az eredeti modellemben felvázolt sikertényezőkön kívül újabb sikerfaktorok is
megjelentek. A sikertényezők közül legalább egy, de jellemzően több tényező együttvéve
járult hozzá az adott település sikeréhez (30. táblázat).

24
25

KSH 2011 Népszámlálási adatai alapján.
KSH 2011 Népszámlálási adatai alapján.

101

30. táblázat: Új sikertényezők megjelenése a vizsgált törpefalvakban
Rozsály
Helyi általános iskola
Helyi természeti értékek
Jó marketing
Jövőt építő, kreatív polgármester
Civil szervezetek
Falugondnoki szolgálat
Új gazdasági tevékenység
Forrásokra pályázó, munkát adó önkormányzat
Közmunka
Fenntarthasóság

x
x
x
x
x
x
x
x

Csaholc Csárdaszállás
x

Márokföld

Megyer

Gagyapáti

Belecska

Túristvándi

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

Forrás: Saját szerkesztés

Összegezve a fent leírtakat, úgy gondolom, hogy a polgármester kezdeményező szerepe, az
új gazdasági tevékenység megjelenése és a forrásokra pályázó, munkát adó önkormányzat
szerepe volt az a három tényező26, amelyek mindegyik településen megjelentek és a
jelenlegi, ill. jövőbeli sikereikre az összes település esetében hatással voltak.
Az összes többi újonnan a modellbe került sikertényezőnek szintén kiemelkedő szerepe
volt egy-egy törpetelepülés esetében, azonban azok az összes vizsgált törpetelepülésre nem
általánosíthatóak. Így a helyi iskola megtartása, amely csak Rozsály, Csaholc,
Csárdaszállás, és Túristvándi esetében áll fent, mint a település életét meghatározó és
fontos sikertényező. A helyi természeti értékek azon települések esetében értékelődtek fel
és vált megőrzésük kulcsfontosságúvá, ahol elsősorban a turizmusra építettek, mint új
gazdasági tevékenységre. Erre adtam legkiemelkedőbb példaként Márokföld, Gagyapáti,
Túristvándi településeket. A jó marketing fontos eszközként szintén csak néhány faluban
van jelen, hiszen Rozsály, Márokföld, Belecska és Túristvándi önkormányzatai,
szakemberei és polgármestere azok, akik ezt az eszközt a településük népszerűsítésére
fordítják, többek között például az országos médiumokban való szereplésükkel és
településük mintapéldaként való bemutatásával. A civil szervezetek és a falugondnoki
szolgálat jelenléte szintén jelentős ezekben a falvakban, szerepük a siker elérésében
mégsem minden településre általánosítható. A közmunka elsősorban azokban a falvakban
jelentős, ahol az idegenforgalmi tevékenység nem jellemző, mint Rozsályon, Csaholcon,
Belecskán. Ezeken a településeken a polgármester és a helyi önkormányzat kitartó
munkájának következményeként működik már évek, esetleg évtizedek óta szociális
közfoglalkoztatás. Ha a fenntarthatóság jelen pillanatban ezen törpetelepülések nem is

26

A táblázatban narancssárga színnel kiemelve.
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mindegyikére jellemző, a fenntarthatóság mint elérendő végső cél mindegyik település
egyik legfontosabb célkitűzése.

4.2 A törpetelepülésekre vonatkozó sikermodell felállítása
A magyarországi sikeresnek tartott kistelepülések vizsgálata során kiderült, hogy a
települési sikermodell a törpetelepülésekre is alkalmazható. A vizsgálatok eredményei
rámutattak azokra a tényezőkre, amelyeket az eredeti települési sikermodell nem
tartalmazott, de a kistelepülések sikerének meghatározásához alapvető fontosságúak
lehetnek. A kutatás tapasztalatainak megfelelően a modellben pótoltam ezeket a faktorokat,
a következők szerint:


A modell első szintjén, azaz a kemény tényezőknél a modellt kiegészítettem:
- a helyi általános iskolával,
- a helyi természeti értékekkel (a helyi erőforrásokon belüli faktor, alapvető
fontossága miatt azonban külön kezelendő).



A harmadik szinten, a puha tényezők elősegítésének eszközei lehetnek:
- a jó marketing, a település imidzsének, ismertségének, hírnevének javításának a
fontossága,
- a jövőt építő, kreatív polgármester,
- a civil szervezetek,
- a falugondnoki szolgálat,
- az új gazdasági tevékenységek,
- a forrásokra pályázó, munkát adó önkormányzat és a közmunkaprogram.



A negyedik szinten, a törpetelepülések céljaként az életminőség mellett a
fenntarthatóságot definiáltam.

A kistelepülési példák mentén testre szabtam a modellt (12. ábra), és a törpefalvak
sikerességét befolyásoló faktorokat újonnan kategorizáltam (narancssárga színnel jelölve a
modellbe került új tényezőket).
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12. ábra: A törpefalvak kiegészített sikermodellje

Forrás: Saját szerkesztés
A modellbe újonnan bekerült tényezőket a következőkben szeretném röviden ismertetni,
mint a sikerességre ható további fontos tényezőket.
A kemény tényezők közé a helyi általános iskola és a helyi természeti értékek kerültek új
elemként definiálásra.
A falusi kisiskolák jelentőségét az adja, hogy a lakóhelyen vagy a lakóhely közelében
helyezkedik el. Fenntartásuk különösen fontos, főleg a hátrányos helyzetű csoportok
gyermekei számára, hiszen a falusi kisiskolák megtartásával helyben elérhetővé válik az
oktatási rendszer. A pedagógiai nézetek világosan a kisiskolák megtartását támogatják, míg
az ellene szóló érvek között gyakran a gazdaságosságot hozzák fel, hiszen ebben az
esetben a fajlagos költségek - mint az egy diákra jutó személyi és dologi költségek -,
magasabbra rúghatnak, mint a nagyobb iskolákban (Forray 2008).
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A törpefalvak egyik legfontosabb lehetősége és célkitűzése lehet, hogy a méretükből is
adódó sajátos természeti értékeiket, adottságaikat kiaknázva új, korszerű lakó-, üdülő-,
turisztikai, és ökológiai funkciókat szerezzenek, és ezzel tartsák meg, illetve nyerjék vissza
életképességüket, szoros összhangban épített és természeti környezetük értékeinek
megőrzésével és fejlesztésével. Az apró méret jelenti e települések megújulásának
lehetőségét is – mint a turisztikai funkció kialakulását –, hiszen ezek a törpefalvak gyakran
nyújtanak gazdag természeti értékeket, melyek az urbanizálódó világban egyre fontosabb
szerepet kapnak.
A puha tényezők eszközei közé elsőként a fent említett jó marketing került új
kategóriaként.
A faluról és a falusi életformáról kialakított vagy kialakítandó kép tudatos formálása
marketingtevékenység. Hasonlít a klasszikus termék- vagy szolgáltatásmarketinghez, de
célja a terület és annak társadalmának "eladása" úgy, hogy közben feltárja és kiaknázza
versenyképességi faktorait, területi tőkepotenciáljait és értékeit, növeli és tudatosítja annak
vonzerejét. A kommunikációs eszközrendszer alkalmazásának célja, hogy a térségről,
településről megfelelő imázs alakuljon ki a célcsoportokban. Napjainkban a földrajzi
területekhez köthető marketingkommunikáció egyik legfontosabb tere az internet. Az
internettel és egyéb marketingeszközökkel lehetőség van a hely egyediségét, kulturális
örökségeit ismertté tenni mások számára is. Ezzel a globalizáció előnyei kistelepülési
szinten is érvényesülhetnek.
Az eszközöknél pótlólagosan a jövőt építő, kreatív polgármester került bele a modellbe.
Rechnitzer (2010) tanulmányában megjelenik a helyi menedzsment (mint a vidék egyik
sikerhordozója), amely ismeri a helyi társadalmat, annak hagyományait és felméri
lehetőségeit. Rendkívül fontos, hogy a helyi menedzsment állandó kommunikációra képes
legyen mind a helyi társadalommal, mind a politikával. A sikerhez természetesen
szükséges a helyi társadalom megfelelő vezetése, amelyben a polgármester és az
önkormányzati testület tagjai képesek az együttműködésre (Bódi-Bőhm 2000). A
polgármester szerepe kiemelkedően fontos, hiszen ő az aki magára vállalja a település
érdekeinek a képviseletét. Aki a helyi ügyek „megszállottja”, akinek konkrét elképzelései
vannak a falu feladataival kapcsolatban, tisztában van a problémákkal, de egyaránt a
lehetőségekkel is. Képes a hosszú távon való gondolkodásra, a stratégiaszervezésre és
egyéni érdekeit a település érdekei alá képes rendelni.
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A civil szervezetek kiemelkedően fontos szerepe szintén utólagosan került bele a
sikermodellbe. A vizsgálataim során, arra jutottam, hogy nagyon fontos közösségfejlesztő
szerepe van a civil/nonprofit szervezeteknek. Ezek a szervezetek az ott élők önkéntes
szerveződései, és a helyi társadalom közösségének igényei miatt jönnek létre. A
decentralizáció csak erős helyi civil szervezetek működésével valósítható meg, ezért
törekedni kell a közösségépítésen keresztül a helyi társadalmi tőke megerősítésére
(Reisinger 2010).
Az önkormányzatisággal egy időben indult a falugondnoki hálózat kiépülése kezdetben
500, majd a 600 fő alatti lélekszámú településeken. Ma a kisfalvaknak mintegy felében
működik falugondnoki szolgálat a helyi kis közösségek megsegítésének céljából. A
falugondnok általában a helyi önkormányzat közalkalmazottja és működését állami
normatíva segíti.
Az új gazdasági tevékenységek szerepe az utóbbi néhány évben felértékelődött a
kistelepülések körében. A sikerhez szükséges a településben rejlő egyedi sajátosságokat
felismerni, amik által az profitábilissá tehető. Mivel a helyi lakosság ismeri a legjobban a
helyi körülményeket és viszonyokat, ők képesek arra is, hogy a helyi lehetőségeket és
erőforrásokat meglássák és azt valamilyen formában kihasználják. Ehhez azonban
nélkülözhetetlenné válik a helyi hagyományok, kultúra feltámasztása, megőrzése.
Természetesen nem csak a tradíciókban, hanem az innovációkban rejlő lehetőségek
kihasználása is a helybeliek fő feladata. Ide sorolom a bioenergia használatát, a turizmus
kialakulását, a biogazdálkodás bevezetését is többek között.
Egy település sikeres működésében meghatározó szerepet játszik a helyi vezetés, az
önkormányzat, aki döntései előkészítésébe bevonja a helyi lakosságot, azokkal konszenzust
alakít ki, forrásokra pályázik és nem utolsó sorban a kistelepülésekre jellemző módon
lehetőségei szerint munkát kínál az ott lakók számára. Fő feladata a menedzselés, az
állampolgárok irányítása az adott feladatokat illetően. Az eredményes működéshez az
öntevékeny, menedzser típusú önkormányzatokra van szükség, amelyek engedik
érvényesülni, élni és dolgozni a helyi lakosságot és arra is képesek, hogy összefogják a
közös települési célok megvalósítása érdekében.
Objektív faktoroknak számítanak a külső támogatások, hiszen azok a térség eredményes
működésének feltételei. A külső támogatások különböző pályázati formákban jelennek
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meg. A pályázatok sikerességéhez szükséges a bonyolultnak látszó pályázati rendszerek
megismerése és elsajátítása. A külső források megléte természetesen önmagában nem elég
egy térség progresszív fejlődéséhez, ehhez szükségesek olyan személyes tulajdonságokhoz
kötődő jegyek, mint a szakértelem vagy a szervező készség. A menedzselési képességek
nagy szerepet játszanak a kitűzött célok érdekében, mint például a pályázatfigyelések, és a
pályázatkezelések, a helyi lakossággal való együttműködés, és a közösségi célok
megalkotása.
A fent bemutatott magyarországi sikeres kistelepülések példái hűen tükrözték a
közmunkaprogramok fontosságát és hiánypótló szerepét a kistelepüléseken élők
foglalkoztatása kapcsán. Nem egy településen ezek azok a programok, melyek perspektívát
és jövőt jelenthetnek a családok megélhetése szempontjából. A Start közmunkaprogram, a
regisztrált álláskeresők számára nyújt álláslehetőséget. A támogatások elosztása pályázat
útján történik, ezáltal lehetőség van a munkanélküliség megszűntetésére a falvakban. A
közmunkaprogram révén munkához és fizetéshez juthatnak azok az emberek, akiknek
eddig nem volt jövedelmük vagy segélyből éltek. A fenti példák rámutattak arra, hogy a
közmunkaprogram pályázatok elnyerése nagyban hozzájárult a falvak fejlődéséhez. Ez
magában foglalja a személyek segítését, akik munkalehetőséghez jutottak, és a község
önfenntartás irányába való elmozdulását.
A fenntarthatóságot a modellben gazdasági, természeti, környezeti és társadalmi
szempontból értelmezem és a törpetelepülések végső céljaként – a törpetelepülések jó
életminősége mellett - definiáltam. A kistelepülések jövőjét feszegető részben korábban
már említettem a fenntarthatóság fontosságát, és mint lehetséges kitörési esélyt
fogalmaztam meg a törpetelepülések számára. A fenntarthatóság tehát nemcsak feladatként
jelenik meg a települések életében, hanem mint kitörési, életminőségi kategória. A
fenntartható településfejlődés nemcsak eszme, hanem létező, sikeres gyakorlat, ráadásul az
európai és országos tervezési dokumentumok egyértelmű prioritása, így támogatási feltétel
is. A Brundtland jelentésben szereplő definíció szerint a fenntartható fejlődés: „a fejlődés
olyan formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő
generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől" (Közös Jövőnk 1988).
A fenti alfejezetben egyértelműen bizonyítottam a negyedik hipotézisemet, miszerint a
siker a magyarországi törpefalvak esetében is kimutatható, és a sikertényezők egy modell
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elemeihez kapcsolhatóak. A magyarországi sikeresnek tartott kistelepülések vizsgálatának
eredményei rámutattak azokra a konkrét tényezőkre, amelyeket az eredeti települési
sikermodell nem tartalmazott, de a kistelepülések sikerének meghatározásában alapvető
fontosságúak. A kutatás tapasztalatainak megfelelően a modellben pótoltam ezeket a
faktorokat.
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5 A magyarországi törpefalvak sikermodelljének tesztelése
Az ország két ellentétes pólusán, két gazdasági fejlettségét tekintve eltérő megyében GyőrMoson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vizsgáltam meg a törpetelepülésekre
vonatkozó modellem sikerfaktorainak létjogosultságát. Kíváncsi voltam a sikertényezők
differenciálódására a két régió törpefalvaiban és arra, hogy a sikertényezőket a földrajzi
elhelyezkedés mennyiben determinálja.

5.1 A

sikermodell

tesztelése

a

Győr-Moson-Sopron

megyei

törpefalvakon keresztül
Első lépésként Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvak vizsgálatára és a modellemben
felvázolt faktorok tesztelésére került sor. Összesen 7 sikeresnek mondott törpefaluban
végeztem

elsődleges

és

másodlagos

kutatásokat,

mint

statisztikai

elemzést,

irodalomkutatást, sajtóelemzést, továbbá terepszemlét folytattam a helyszíneken, ill.
interjúkat és fókuszcsoportos beszélgetéseket készítettem a helyi polgármesterekkel,
vezetőkkel, értelmiségiekkel és lakosokkal a sikerfaktorokat illetően. A kiválasztott
törpefalvak a következőek voltak: Lipót, Hövej, Mecsér, Dénesfa, Rábcakapi,
Rábaszentmihály, Répceszemere27. Habár a kutatásom során mind a hét törpefalu részletes
vizsgálatát elvégeztem, teljes terjedelemben csak három település28 jellemzésére kerül sor,
s a több faluról a közös, ill. eltérő jellemzők alapján adok képet.
A Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Koncepciója29 (2012) alapján kiderül,
hogy Győr-Moson-Sopron a fővárost leszámítva gazdaságilag a legfejlettebb megye, amely
kedvező természeti adottságokkal, fejlett infrastruktúrával rendelkezik és nagy helyzeti
előnye, hogy az osztrák határszélen fekszik. Sajátos helyzetét fokozza, hogy a szomszédos
országok fővárosai közel találhatók az országhatárhoz. A megye kistelepüléses jellegét az
adja, hogy 99 települése 1.000 fő alatti, és csak hét 5.000 feletti. Az 500 fő alatti
törpetelepüléseinek száma 52 darab, és hatban laknak száznál kevesebben. A
településméret eloszlása változékonyságot mutat a megyében, a Csorna-Kapuvár vonaltól
Kivételt képez Mecsér 589 fős, és Lipót 675 fős lakosságával, amelyek az aprófalu településkategóriába
sorolandóak (KSH 2011).
28
Lipót, Hövej és Dénesfa.
29
www.gymsmo.hu alapján.
27
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délre eső területen fekszik az 1.000 fő alatti települések háromnegyede. Az északi részen
fekvő településeinek döntő többsége 2.000 fő feletti (13. ábra).
13. ábra: Győr-Moson-Sopron megye településeinek népességszám szerinti kategóriái

Forrás: Vasárus 2010, KSH alapján szerkesztve www.gymso.hu
A Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvak regionális metszetben
Győr-Moson-Sopron megye déli részén megfigyelhető az apró- és törpefalvak
elnéptelenedése, a Nyugat Dunántúli régió másik két megyéjéhez képest az apró- és
törpefalvak száma azonban jelentősen kevesebb. A régión belül elsősorban Vas és Zala
megye az, ahol a községek átlagos lélekszáma különösen alacsony (547, illetve 525 fő),
míg Győr-Moson-Sopron megyében ennek kétszerese 1.079 fő (Csapó 2007). NyugatDunántúl tipikusan aprófalvas régió, ahol a községek átlagos népessége nem éri el a 700
főt, szemben a hazai 1.164 fős átlaggal. A 31. táblázat a Nyugat-Dunántúli régióban
elhelyezkedő városok és falvak számát és arányát mutatja be.
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31. táblázat: A Nyugat-Dunántúl településhálózatának néhány jellemzője (2010)

Megnevezés

Települések száma
(db)

A népesség megoszlása (%)

Népsűrűség
2
(fő/km )

A települések
átlagos
népessége (fő)

város

falu

városokban

falvakban

Győr-Moson-Sopron

11

171

59,9

40,1

106,9

2 472

Vas megye

12

204

60,5

39,5

77,2

1193

Zala megye

10

247

56,8

43,2

75,9

1117

Nyugat-Dunántúl

33

622

59,1

40,9

87,8

1 594

Magyarország

328

2824

69,4

30,6

107,3

3 177

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH Magyar Statisztikai Évkönyv 2010 adatai alapján
A Győr-Moson-Sopron megyei kisfalvak helyzete
A későbbiekben elemezni kívánt Győr-Moson-Sopron megyéből kiválasztott települések
nagy része a Beluszky – Sikos (2007) falutipizálás szerint a „Magas kiingázó aránnyal
rendelkező („lakó”-), stabil társadalmú kisfalvak” közé sorolhatóak (VI.1 altípusba és ezen
belül a 8-as és 25-ös klaszterekbe), melyek determinálták azok kedvező földrajzi
helyzetéből adódó előnyeit. Az altípus községeinek több mint 80 százaléka a Dunántúlról
Nyugatra található, előfordulási helyeikből és kiingázási adatokból kiderült, hogy a
keresőik közel háromnegyede kiingázó, azaz ezek a települések lakófalvak. A Kisalföldön
egy összefüggő szuburbán-agglomerációs és lakóövezet részét képezik, azok kisebb
számú, ezért bizonyos szempontból hátrányosabb helyzetű települései. E jellegük
kialakulásához hozzájárul, hogy részben már a tsz-esítés idejében, később pedig a tsz-ek
felszámolása után erősen megcsappant agrárkeresőik aránya és száma. Így a mezőgazdaság
biztosította helyi munkaalkalmak száma megfogyatkozott, az agrárkeresők aránya csupán
5-6 százalék. A helyi munkaalkalmak száma 1990 után is tovább fogyatkozott, de a régió
városaiban a hagyományos ipar fennmaradása és bővülése, a letelepedett új és modern
külföldi tulajdonú üzemek és a gyorsan gyarapodó tercier ágazatok (kereskedelem,
szolgáltatások, idegenforgalom, közlekedés) kellő számú munkaalkalmat kínáltak a régió
falusi lakosságának is. E kisfalvak társadalma polgárosodott, a lakosság jövedelmi
viszonyai kedvezőbbek voltak, mint a többi aprófalvas országrészben. Ennek a
falutípusnak a sajátosságát a kis méret, annak következményeinek és a jó munkaerő-piaci
helyzetnek az ellentétpárja adja. Az utóbbi, részben ellensúlyozni tudja a kis
településméret hátrányait. Győr-Moson-Sopron megye kisfalvas településszerkezetű (55
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százalék kisfalu), ahol magas a jobb állapotú kisfalvak aránya. Vagyis a kisfalvas
településszerkezet hátrányait részben ellensúlyozni tudja a régió kedvező helyzete,
prosperáló gazdasága, bőséges munkahely-kínálata (Beluszky – Sikos 2007).
Kedvező munkaerő-piaci helyzetüket szinte kizárólag ingázási lehetőségeiknek, a
környező városok megfelelő munkahely-kínálatának köszönhetik. Az inaktívak aránya e
falvakban jóval alacsonyabb, mint a hátrányos helyzetű aprófalvas típusokban (ahol az
arányuk meghaladja az 50 százalékot is). Vagyis e kisfalvakban kicsi méreteik ellenére
pezsgő, tevékeny élet zajlik, és ha a saját gazdaságuk nem is prosperál, a közeli városok
gazdaságának fejlődése idáig is érezteti hatását.
A kedvező munkaerő-piaci helyzet az élet minden területén megnyilvánul. Demográfiai
folyamataik nem adnak okot az aggodalomra, noha többségük lélekszáma csökkent, ez a
tendencia 1990 után a legtöbb község esetében lelassult. Településképükre részben a korán
polgárosodó községek morfológiája jellemző, jól karbantartott állapotban vannak, vagy új,
modern kertvárosi beépítésű településrészek. A települési környezet rendezett, az esztétikai
törekvések szembeötlőek. E falvak egy részében a vezető funkciót az idegenforgalom, a
falusi turizmus foglalja el, így ezek meghatározó módon formálják ezen községek életét,
helyi társadalmukat. Ezáltal kedvező pozíciót biztosítanak számukra a települési
versenyben, habár a turisztikai szerepkörük súlya nem országos jelentőségű (Beluszky –
Sikos 2007).
A Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvak vizsgálatának módszertana
A statisztikai adatokkal mérhető sikertényezőket hat témakör mentén állítottam fel, melyek
a Rechnitzer – Smahó féle (2011) hat települési alrendszer meghatározói, hiszen
feltevésem szerint a törpetelepülések „sikerkutatásához” és a siker hátterében meghúzódó
ok-okozati összefüggések vizsgálatához a településeket, mint alrendszereket kell
figyelembe venni. Ezek az alrendszerek a következők (14. ábra):
1)

Helyi kormányzás

2)

Gazdasági bázis

3)

Humánerőforrások

4)

Helyi társadalom

5)

Vonzásfunkciók

6)

Természeti és művi környezet
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14. ábra: A települést alkotó alrendszerek és azok főbb elemei

Forrás: Rechnitzer-Smahó 2011
A helyi kormányzás nemcsak stratégiát alakít ki és valósít meg, hanem részt vállal az
összes települési alrendszer alakításában, és bevonja a döntési folyamatokba a
közösségeket. A gazdasági bázis munkahelyek előteremtéséért felelős, amiből aztán
jövedelmek keletkeznek. A település, mint a népesség tömörülésének helye, nemcsak a
népesség számát, annak változását mutatja, hanem az ott élők vagy ott dolgozók
iskolázottságát, képzettségét is, aminek alakításában a helyi oktatási intézmények szerepe
nem elhanyagolható. A helyi szociális és egészségügyi rendszerek jelenléte és azok
minősége nagyban meghatározza a településen élők életkörülményeit. A helyi
társadalomban öltenek testet a településen élő lakosság értékei és érdekei, közösségi,
együttműködési, együttélési feltételei, a település iránti elkötelezettség, az identitás, ezáltal
a településen kialakulhat egy miliő, ami lényegében a település értékeinek a megjelenítését
adja. A települések természeti és művi környezete a lakóhely funkciókat testesíti meg, ide
tartozik az épületállomány, az infrastruktúra hálózat, a közlekedési rendszer és a
fogyasztás terei. A település földrajzi helyzete adja a vonzáskörzeteket alakító
szerepköröket, és meghatározza a hely térbeli hatásait, befolyását. A település az országos
településhálózat része, annak egyik eleme, így más településekkel kapcsolatokat épít fel,
ápol és működik együtt (Rechnitzer – Smahó 2011).
A fent bemutatásra került települési alrendszerekhez kerestem meg és kapcsoltam hozzá a
sikertényezők egyes alkotóit és elemeit. Ezt végiggondolva néztem meg, hogy az
elfogadott sikertényezők miként kapcsolódhatnak a településrendszer alrendszereihez,
illetve alkotóihoz (15. ábra).
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15. ábra: A települések alrendszerei és a sikertényezők kapcsolata

Forrás: Saját szerkesztés
Majd az egyes alrendszerekre adtam értelmezhető, statisztikailag gyűjthető mutatókat,
melyeket a 32. táblázatban foglaltam össze.
A 15. ábrából és a 32. táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a sikermodell kemény
tényezőihez, konkrét és mérhető számokat lehet rendelni. Erre lehet példa a gazdasági
bázis szintjén a vállalkozások száma és az SZJA jövedelem egy főre vetített összege, vagy
a természeti és művi környezetnél a Nyugati határ és az autópályák közelsége. Továbbá
látható, hogy néhol statisztikai adatok állnak rendelkezésre – így például a
vonzásfunkcióknál a telefonellátottság, a kereskedelmi szálláshelyek és vendégéjszakák
száma –, ezáltal a sikertényezők nagysága kimutathatóvá válik.
A puha tényezőknél és eszközöknél is megadhatók bizonyos mérhető elemek, mint például
a humán erőforrásra vonatkozóan a népesség mozgása, a helyi társadalomra vonatkozóan a
civil szervezetek száma és a helyi kormányzás szintjén a helyi önkormányzati bevétel
nagysága.
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32. táblázat: A település alrendszereinek és a törpetelepülési sikertényezők
mutatóinak összefüggései
Mutatók

Mértékegység

Helyi kormányzás
Helyi önkormányzati
mFt
bevétel nagysága (2012)
Képviselő testület tagjainak
fő
száma
Polgármester ciklusainak db / kezdet
száma
év
Gazdasági bázis
Vállalkozások száma
db
(2010)
Új gazdasági tevékenység
igen/nem
megjelenése
SZJA jövedelem egy főre
Ft
vetítve (2009)
2

km
Település területe (2010)
Településen található
igen/nem
nevezetesség
Épített lakások száma
db
(2010)
Épített lakások számának
%
változása (2008-2010)
Kiadott építési engedélyek
db
száma (2010)
Humán erőforrások

Mecsér

Rábaszentmihály

Rábcakapi

Répceszemere

110,00

36,97

52,00

29,17

78,00

5

5

5

5

5

5

2 / 2006

2 / 2006

2 / 2006

2 / 2006

4 / 1998

3 / 2002

4 / 1998

42

50

94

74

94

49

30

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

69 776

72 211

115 627

129 341

116 848

100 486

73 659

1 754

852

1 609

2 111

1 097

787

942

igen

igen

igen

igen

nem

igen

nem

Sikertényező

Dénesfa

Hövej

Lipót

Települési
jövedelem

50,00

50,00

Önkormányzat

5

Polgármester
Helyi gazdasági
erő
Új gazdasági
tevékenységek
Helyi gazdasági
erő
Földrajzi
fekvés
Helyi erőforrás
Népességmegtartás
Népességmegtartás
Népességmegtartás

1

1

0

1

0

0

0

1,2

1,9

0,4

1,0

0,0

0,0

-0,7

0

1

2

2

1

0

1

Népesség száma (2010)

fő

Népességmegtartás

368

307

659

589

491

171

261

Népesség mozgása (belföldi vándorlási
különbözet, 2010)

fő

Népességmegtartás

7

-2

-4

-3

-6

-2

-2

Helyi általános
iskola

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

Intézményi
ellátottság

igen

nem

nem

nem

nem

nem

igen

Valódi
közösség

2

1

8

3

1

1

6

Jó marketing

nem

nem

igen

igen

nem

nem

igen

Jó marketing

igen

igen

igen

igen

igen

nem

igen

Oktatás képzés intézményei
igen/nem
(helyi általános iskola,
2012)
Szociális faktor
(Öregek otthona, Eü-i igen/nem
intézmény)
Helyi társadalom
Civil szervezetek száma
db
(2012)
Helyi média jelenléte
igen/nem
(TV, rádió, újság)
Települési honlap (2012) igen/nem
Internet elérhetőség (2010)

db

Infrasruktúra

6

4

42

4

6

6

0

Telefon ellátottság (2010)

db

Infrasruktúra

69

71

123

170

138

47

53

Kábeltelevízió (2010)
db
Falugondnoki szolgálat
igen/nem
(2012)
Természeti és művi környezet
Frekventált környezeti
igen/nem
vagy építészeti érték
Legközelebbi város
Legközelebbi város
km (város)
elérhetősége
Nyugati határ közelsége

km

Autópálya közelsége

km

Jó közlekedési ellátottság
igen/nem
(vasút, busz)
Személygépkocsi ellátottság
db
Vonzásfunkciók

Infrasruktúra

72

0

98

135

1

0

0

Intézményi
ellátottság

igen

igen

nem

nem

igen

igen

igen

Helyi erőforrás,
természeti
értékek

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Répcelak

Kapuvár

Móvár

Móvár

Csorna

Csorna

Répcelak

5,6

7,1

17,8

22,7

24,4

14,7

5,7

40,9

35,9

33,6

37,5

63,1

44,1

41,5

53,2

45,9

20,1

6,8

19,3

13,7

59,1

nem

igen

igen

igen

igen

igen

nem

104

107

236

163

150

64

87

Földrajzi
fekvés
Földrajzi
fekvés
Földrajzi
fekvés
Földrajzi
fekvés

Kereskedelmi szálláshelyek
férőhely (2010)

db

Új gazdasági
tevékenység

0

0
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38

0

0

0

Kereskedelmi szálláshelyek
vendégéjszaka (2010)
Vendéglátóhelyek száma
(2009)

éj

Új gazdasági
tevékenység

0

0

15 240

1 529

0

0

0

3

1

6

5

2

0

1

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem

igen

igen

igen

igen

nem

igen

db

Nevezetes rendezvények,
igen/nem
attraktivitások
Térségi együttműködések

igen/nem

Új gazdasági
tevékenység
Helyi
hagyomány,
kultúra
Összefogás

Forrás: Saját szerkesztés, a KSH Megyei Statisztikai Évkönyv 2009, 2010, TEIR adatai
alapján
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Ugyanakkor az is kirajzolódik a 32. táblázatból, hogy ezek a tényezők nem adnak árnyalt
képet az egyes települések fejlődését illetően, azok nem képesek a siker egyértelmű
kimutatására. Mindenképpen szükséges tehát a sikerességet leginkább meghatározó puha
tényezők mélyebb feltárása és azok körültekintő vizsgálata. Ennek bemutatására a
mélyfúrásos módszer alkalmazása alapvető fontosságú. Azokat a kérdéseimet tehát,
melyekre a statisztikai adatok nem tudtak választ adni, interjúzás módszerével és
fókuszcsoportos beszélgetés keretében tettem fel a helyszínen, az egyes törpefalvakban a
település polgármesterének, az önkormányzati képviselőknek, a helyi vállalkozóknak, a
civil szervezetek vezetőinek, és a helyi lakosoknak.
A 15. ábra és a 32. táblázat szerint bizonyítottam, hogy a második hipotézisem teljesül.
Eszerint a sikertényezők és a település alrendszerei között kapcsolat van, azok a település
rendszermodelljéből levezethetőek, és ezáltal mérhetővé válnak.

5.1.1

Lipót

A község a Szigetköz közepén, Mosonmagyaróvártól 15 km, Győrtől 24 km távolságra a
fekszik. A falu régi lakossága a természethez alkalmazkodva túlnyomórészt a „vízből”, és
legfőképp a halászatból élt. Nagy hatással volt a falu életére a Duna 1885-ben megkezdett
szabályozása, hiszen a lakosság jelentős része foglalkoztatásának megváltoztatására
kényszerült:

a

régi

mesterségekkel

felhagyva

földműveléssel,

állattenyésztéssel,

kertészkedéssel kezdett foglalkozni. A település termálvize és az arra épített fürdő
nagymértékben meghatározza a falu jelenlegi helyzetét és jövőjét is. Népessége: 675 fő30,
polgármestere 2006-tól Tóth József Péter.
A sikerhez vezető út Lipóton
Azt hihetnénk, hogy Lipót sikerének kulcsa egyértelmű. Gyógyvíz, termálvíz, és turizmus.
Ha azonban jobban a színfalak mögé nézünk, kiderül, hogy egészen más, sok egyéb
tényező is van, ami közrejátszik abban, hogy Lipót ma ezen disszertáció egyik
legfontosabb és leglátványosabb példájaként szerepel.
30

KSH 2011 Népszámlálás adatai alapján.
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Helyi erőforrások
A falu életében jelentős változást, fordulópontot az 1968-as év hozott, amikor az egykori
Petőfi Termelőszövetkezet termál kutat fúratott a területén. A feltörő jó minőségű és magas
hőmérsékletű termálvíz, párosulva a község jó természeti adottságaival, lehetővé tette a
fejlődés egy magasabb pályára történő állítását. A tsz tulajdonában lévő két kisebb fürdő a
60-as évek közepétől egészen az 1990-es évekig jól működött, majd a termálvizét 1993ban ásványvízzé minősítették. A 2000-es évek elején egy jó gondolkodású vállalkozó ezt a
hozzáadott értéket felismerte és megvette a fürdőt, amit 2002 nyarán felújított.
Megjelenésében és technikájában is Magyarország egyik legmodernebb fürdője nyitott
meg ekkor, melynek területe 5 hektárt tett ki. 2004-ben a termálvizét gyógyvízzé
nyilvánították, ami újabb értékkel ruházta fel az addigra már nagy sikereknek örvendő
fürdőt. A folyamatos fejlesztés jegyében 2009. június közepén került átadásra egy új
1.200m2-es strandmedence óriáscsúszdákkal, víziparkkal. 2012 tavaszán ismét egy fontos
állomásához érkezett a termálfürdő, hiszen egy kétszázötven vendég fogadására alkalmas
kempinget létesítettek mellette. A 132 millió forintos beruházással a szezon
meghosszabbítását és a látogatók számának további növekedését célozták meg. A
beruházást európai uniós támogatással hozták tető alá, a projekt 33 millió forintot nyert el a
Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében.

A Lipóti Termál- és Élményfürdőt –

melynek területe 2002 óta megkétszereződött, ma már 12 hektárt tesz ki –, a 2011-es
szezonban több mint 100 ezren keresték fel. Sok vendéget fogadnak külföldről, főleg a
szomszédos Szlovákiából, Ausztriából, sőt Csehországból is. A vállalkozó testület a
profitot folyamatosan visszaforgatja a vállalkozásba, ezáltal fejleszti azt. A ma is
magánkézben lévő vállalkozás folyamatos fejlesztései, innovatív ötletei azonban csak egy,
bár kétségtelenül az egyik legismertebb tényezője Lipót sikerének és népszerűségének.
A turizmus felfejlődése, a polgármester innovatív ötletei
A turizmus kialakításának és fellendítésének ötlete azonban nem csak a fürdőt üzemeltető
vállalkozónak jutott eszébe. A 2006 óta polgármester Tóth József Péter korábban 8 évig
képviselő volt Lipóton. Akkor 11 éve, kitűzték azt a közös célt, amely még ma is a
stratégiájuk fő szempontját képezi, az idegenforgalom fejlesztését. Ennek alapját az
országos szinten is kimagasló minőségű termálvíz adta, de nem mellékes a falu nagyon jó
földrajzi elhelyezkedése sem. Három nagyváros Budapest, Bécs és Pozsony továbbá az
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autópályák és kerékpárútvonalak közelsége alapvetően meghatározó. Lipót ezen kívül
nagyon szép környezetben fekszik, zsáktelepülés lévén nagyon nyugodt és békés. A helyi
erőforrások és természeti értékek tekintetében kiváló tőkékkel rendelkezik.
A stratégia megvalósításához 2002-ben az akkor még képviselő polgármester egy jó ötlete
járult hozzá. Az iskola épületének egy részét akarták apartman házzá alakítani, hozzá
termálmedencét építeni, ami a vállalkozó és az önkormányzat tulajdona lett volna. Ez egy
gyors, biztosnak tűnő befektetésnek látszott. 2001-ben már majdnem elkezdték átépíteni az
iskolát, amikor megjelentek az első Széchenyi pályázatok. Ekkor jött a mostani
polgármester még jobb ötlete: ha megnyerik a Széchenyi pályázatot, akkor lesz egy
befektetője a projektnek és egy wellness szállodát is lehet építeni rá. Ezzel meghatározták
Lipót hosszú távú jövőjét is, hiszen a testület támogatta az ötletet. Ez olyan lépés és
kezdeményezés volt – mint az idegenforgalom megjelenése a település életében –, amellyel
Lipót kilépett az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések csoportjából. Így
épült meg a mostani Orchidea szálloda, amelynek a beindulása nem volt zökkenőmentes.
Az első 5 évben még csak 70 százalékos volt a kihasználtsága, 2008-ban pedig a válság
éreztette hatását, a konferenciák száma egyre kevesebb, a hotel kihasználtsága egyre
gyengébb lett. Ennek ellensúlyozására ismételten megoldásokat kellett keresni. A
polgármester kezdeményezésére olyan focipályát hoztak létre, amit termálvízzel fűtenek és
így edzőtáborok helyszínévé vált Lipót. Ez a beruházás 2012-ben készült el teljesen, az
öltözőkkel, parkosítással együtt. A projekt sikeresnek bizonyult és további 5 focipályát
építettek 2012 első félévében. A három nagyváros (Budapest, Bécs, Pozsony) közelsége
ennél a beruházásnál is érezteti a hatását, hiszen több külföldi csapat érkezik a településre.
A sportkomplexumba beruházó falu etalonja a burgenlandi edzőközpont volt. A magyar
határtól
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önkormányzatnak most euró milliókat hoz a beruházás. Az innovativitás, az adaptációs
készség és az új tevékenységek megjelenése a fenti példák alapján maradéktalanul
bebizonyosodni látszanak Lipóton.
A jó életminőség és az élhető település feltételei
Lipót célja, hogy a falu élhető, fenntartható legyen. Az élhető település legfontosabb
eszközei Lipóton a munka, az oktatás és a sport. Lipóton a helyi foglalkoztatás a
legjellemzőbb, így a Lipóti Pékség, az Orchidea Hotel, a termálfürdő, a panziók, és a
vendégházak adnak megfelelő mennyiségű munkalehetőséget. A helyi pékség közvetetten
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az idegenforgalomban, ill. más szolgáltatásoknak és vállalkozóknak is munkát generál. A
lipóti pékség ma már országos szinten működik, több mint száz mintabolttal. A
közeljövőben tervezik egy szálloda komplexum megépítését is, amivel további több száz
embernek generálhatnak munkát. Az idegenforgalom továbbfejlődésével a faluban kiemelt
jelentőséget kap az emberek nyelvtudása, ezért számukra helyben nyelvoktatásokat is
szerveznek.
A nyelvtanulás azonban a gyermekek jövője szempontjából is kiemelten fontos. 2011-ben
a polgármester kezdeményezésére a kisiskolák újraindítására kiírt minisztériumi
pályázaton 30 millió forintot nyertek és a településen 2011 őszétől megkezdődött a két
tannyelvű (angol–magyar nyelvű) oktatás a 2006-ban költséghatékonysági okok miatt
egyszer már bezárt iskolában. Az angol alapú kéttannyelvű iskola iskolaotthonos
rendszerrel működik. 2011-ben 1. osztály, 2012-ben 1-2. osztály, 2013-ban pedig már 1-3.
osztály indul. Az óvoda szintén nagyon népszerű a településen, annyira hogy a jelentkezők
számát 2012-ben már korlátozni kellett.
A fentiekből egyértelműen látszik, hogy Lipót életében fontos szerepet játszik a tudás, a
gyermekek és felnőttek képzése egyaránt, ugyanúgy ahogy a pályázati lehetőségek
folyamatos kihasználása is, amit a következőkben további példákkal is szemléltetek.
A pályázatok
Az állami támogatások és pályázatok fontossága Lipót esetében kiemelkedő, amit a
szlovák-magyar dunai komp létrehozása is példáz. 2010-ben 3,2 millió euró értékben
nyertek Lipóton támogatást ennek megvalósítására. Az 1,6 millió eurós költséggel
Szlovákiában rámpát, fogadóépületet és egy kerékpárutat épített. Magyarországon
Dunaremetén és Lipóton aszfaltos utat fektettek le a Dunáig. Előbbinél létrehoztak egy
fogadóépületet, utóbbinál felújították a töltést. A beruházás nyolcvanöt százalékát uniós,
tíz százalékát állami forrásokból biztosították, a további öt százalék az önrész. A 2013
júliusában átadott kompot Lipót üzemelteti, ami a főszezonon túl fakultatív dunai hajózásra
is alkalmas és rendezvények helyszínéül is szolgál. Lipóton szeretnék minél hosszabb ideig
a faluban tartani vendégeiket, bevonva a környező települések adta lehetőségeket is.

119

A valódi közösség, helyi összefogás
Ahhoz, hogy a falu sikeres és fenntartható legyen, a helyi lakosok összefogása is
elengedhetetlen. Lipóton a társadalmi munka és az összefogás megjelenik a virágosításban
és a parkosításban is. Nemzetközi megmérettetésen Lipót képviselte 2010-ben a virágos
Magyarországot, míg 2011-ben a verseny zsűrije Lipótot aranyéremben részesítette. Az
egyesületek, alapítványok magas száma is kifejezi Lipót összetartó közösségének erejét. A
falu megtartó erejét évekig a stagnálás jellemezte, ma már kismértékben nő a lakosságszám
és azt lehet megfigyelni, hogy a lakosság már nem elöregedő. Az összetartó helyi lakosság
megtartásához nagyon fontos, hogy a fiatalok ne költözzenek el a településről, hogy
szeressenek ott élni. Lipót esetében ez utóbbi is megvalósulni látszik.
A vállalkozó polgármester és a jó marketing
A polgármester innovatív és kreatív ötleteiről már többször szó esett a fentiekben. De hogy
pontosan miért nevezhető ő Lipót egyik legmarkánsabb sikerhordozójának? Tóth József
Péter a polgármesterségre és falujára úgy gondol, mint a legfontosabb vállalkozására, úgy
is irányítja azt. A helyi lakosokkal, közös szemlélettel, összefogással ér el mindent.
Mindenki érzi, hogy ez nem egy ember sikere, hanem az egész közösségé. A vállalkozói
gondolkodásmódú polgármester a munkaidején kívül is foglalkozik a faluval. Azt vallja,
hogy a falu életében az egyik legfontosabb a polgármester és a vállalkozói háttér jó
együttműködése. Ehhez azonban először a településnek kell bizonyítania. Bizonyítania kell
abban, hogy jó a képviselő testülete, növekszik a turizmusa, azaz a kézzel fogható
dolgokban, s azután a vállalkozói háttér is megjelenik. Mottója, hogy „az alapoknak kell
jól működniük és akkor a többi is működni fog.”
A polgármester maga is vállalkozó. A hentes pultot otthagyva 1992-ben négy fővel nyitotta
meg a Lipóti Pékséget. A Lipóti Pékség sikere több pillére épült, amit a polgármester így
összegzett: "egy klasszikus termék piacán fontos volt a széles választék és kimagasló
minőség elérése, mi a kézi technológiára és a hagyományos alapanyagokra alapoztunk, és a
megszokott apró termékek helyett hagyományos, nagyméretű pékárukkal jelentünk meg a
magyar piacon. Terjeszkedésünk meghatározó lépése volt az önálló mintaboltok
megnyitása, és később a franchise rendszerben működő bolthálózat kialakítása is". A
kezdetekkor a pékség Szigetközbeli kis boltokat látott el kiváló minőségű, magyar
alapanyagokból készülő kenyérrel és pékáruval, majd a kapacitásokat növelve 2004-ben
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döntöttek úgy, hogy saját mintabolthálózatot hoznak létre. A családi vállalkozás 2010-ben
már 105 mintaboltot működtetett Magyarországon, ebből 50 üzletet a fővárosban. A Lipóti
Pékség jelen van Pozsonyban, Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, és Rév-Komáromban is,
a mintaboltok száma folyamatosan bővül. A társaság 2010-ben alvállalkozóival együtt 750
embernek biztosított munkát, árbevétele elérte a 3 milliárd forintot. Jelenleg a cég az egész
ország területén 170 mintaboltot üzemeltet, naponta több mint 80.000 embert szolgál ki.
A polgármester folyamatosan a média középpontjában van, több tv-csatorna és újságíró is
megkereste már, és a híradások a vállalkozásával elért eredményeiről vagy éppen egy
munkáját elismerő díj átadásáról szólnak31:
1) Cége a Lipóti Pékség a Nyugat-magyarországi Egyetem mintagazdasága lett,
2) Lipót a Virágos Magyarországért Országos verseny győztese falu kategóriában,
3) Személyes teljesítményéért megkapta a Kisalföld Presztízs-díjat,
4) A Vállalkozók Országos Szövetségétől „Az év vállalkozója” címet kapta,
5) Az Ernst & Young: az év üzletembereként „Példakép” díjjal ismerte el munkáját,
6) Európa 10 legjobb vállalkozása közé sorolták a Lipóti Pékséget és vezetőjét, Tóth
Pétert az European Business Awards "Év vállalkozója" díjának rangsorában.
A településről kialakult jó imidzs tehát a polgármester tevékenységeinek, média
megjelenéseinek nagyban köszönhető. Lipót nevét nagyon sokan a Lipóti kenyérről
ismerik, és ahogyan a Lipóti kenyér egyre ismertebb lett országszerte tudatosan nem
változtatták meg a nevét. Sokan így jutnak el Lipótra, hiszen meg akarják ismerni, hogy az
honnan származik.
A település idegenforgalmi szerepkörét erősítve egy látványpékség létrehozásán
dolgoznak, ahol azt szándékozzák bemutatni hogy pontosan hogyan készül a lipóti kenyér.
Tavalyi évben elkezdték a lipóti kenyér és hal rendezvényszerű népszerűsítését is, mely
évről évre nagyobb és hosszabb időtartamú fesztivállá növi ki magát. A 2011-es lipóti
partnertalálkozó (Top 10 vállalkozók konferenciája) alkalmával jött a rendezvény
megszervezésének az ötlete, amely már két éve nagy sikerrel működik a faluban.
További tervük, hogy konferenciatermet hoznak létre, melyet 2014-ra akarnak megépíteni.
Ez egy 340 millió forintos projekt, amihez 38 százalékos állami támogatást kapnak és
amitől a szezon meghosszabbítását remélik.
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A 16. ábra jól szemlélteti, hogy a törpetelepülési sikermodell átalakítására volt szükség. A
település célja ugyan itt is a jó életminőség elérése, annak sikertényezőinek súlypontjai
azonban a népességmegtartásra és a turizmus fejlesztésére helyeződtek át. A helyi lakosság
életminőségét ezáltal a munkalehetőségek, az oktatás és annak intézményei, valamint a
helyi sportlehetőségek adják. A turizmus fejlesztéséhez a gyógyfürdő, a természeti értékek,
a jó földrajzi fekvés, a polgármester innovatív ötleteinek kihasználása és a helyi összefogás
(helyi lakosság, civil szervezetek, önkormányzat) ad alapot. Nem feledkezhetünk meg
Lipót esetében azonban a pályázatokon elnyert összegek fontosságáról és a marketing
szerepének kiemelkedő voltáról sem.
16. ábra: A sikerhez vezető út Lipóton

Forrás: Saját szerkesztés
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5.1.2

Hövej

Hövej Magyarország északnyugati részén fekszik, a legközelebbi város Kapuvár 8 km
távolságra van. Vasútállomással nem rendelkezik, de közúton könnyen megközelíthető,
mivel átszeli a 85-ös számú és a 86-os számú főútvonalat összekötő közút.
Az 1950-es évek agrárpolitikája okán többen elvándoroltak a faluból, 1962-ben a
termelőszövetkezet elvesztette önállóságát. 1990-ben a helyhatósági választások során
alakult meg az önkormányzat. A község nevét a höveji hímzés tette ismertté a világ előtt.
A falu 2007-ben ünnepelte fennállásának 750. évfordulóját. Lakosságszáma 313 fő32,
polgármestere 2006-tól Dr. Némethné István Erzsébet.

A sikerhez vezető út Hövejen

Manapság rengeteg cikket olvashattunk a különböző médiákban Hövejről arra
vonatkozóan, hogy a faluvezetés és a lakosság egymással összefogva hogyan küzd azért,
hogy egyedülálló népművészetét a jövő számára is megtartsa, és arra egy idegenforgalom
központú fejlődést építsen fel a település számára. Hövej életében valóban fontos szerepet
játszanak a hagyományok és a szokások, hiszen a falu neve ma már kétségtelenül
összefonódott a világhírű höveji hímzéssel, mely az 1860-as években jelent meg a
Rábaközben. Ha azonban jobban a kulisszák mögé nézünk, akkor kiderül, hogy a
hagyomány tisztelete csak egy tényezője Hövej sikerének. Önmagában ez nagyon kevés
lenne ahhoz, hogy a település fejlődése fenntarthatóvá váljon.
Hövej stratégiájában ugyanis a fő szempont, hogy először egy élhető falut teremtsen az ott
lakók számára, és csak ezt követően szándékozik a falu jövőjét a csipkére és a turizmusra
építve fejleszteni. Hövej esetében a siker hardware-ét, azaz vázát az élhető környezet adja.
A software pedig azokat a tartalmakat jelenti, amikkel aztán a vázat meg kell tölteni. Ezt
jelenti a csipke, a hagyomány, amire pedig a turizmust lehet alapozni.
A polgármester asszony, aki ma már a második ciklusát tölti a faluban, tudatosan építette
fel stratégiáját a fentieket szem előtt tartva. Először egy élhető falut teremtett meg, amihez
rengeteget pályázott és pályázik ma is, maga köré pedig egy összetartó közösséget hozott
létre, akik mindebben támogatták. Mind a vállalkozói háttér, mind az önkormányzat tagjai,
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mind az integrált helyi lakosság sikeresen teremtették meg és építik tovább ma is az élhető
környezet feltételeit.
Az első célkitűzés egy szép, rendezett falu létrehozása volt, ahol az ott lakók jól érzik
magukat. Ezt az anyagiak függvényében fokozatosan, lépésről lépésre teremtették meg.
Pályázatok a szép településképért
A fentiek megvalósítására az elmúlt években több mint tizenötmillió forintot áldozott
Hövej önkormányzata. Még 2008-ban adtak be egy pályázatot falumegújítás címmel,
melynek célja egy egységes településkép kialakítása volt. 2010-ben fejeződött be a
település központjának fejlesztése. Megszépült az artézi kút, a templom és a községháza
környéke. A templom mellett parkolókat alakítottak ki és leszigetelték a tizennyolcadik
század második felében emelt, egyhajós barokk istenháza falait, de rendezték az épület
környékének vízelvezetését is. A községháza több kiépített parkolót és új kerítést kapott, a
járdát pedig egészen a csipkemúzeumig térkövezték. A források jó részét, 8,3 millió
forintot pályázaton nyert el a település és a kapuvári vízi társulat (mint kivitelező). Ehhez a
helyi – évi ötvenmillióból gazdálkodó – községi költségvetés kétmillió forintot tett hozzá.
Ugyancsak a község költségvetéséből „szorítottak ki” még ötmillió forintot a felújításokra,
ám például a templomkörnyéki munkákhoz az egyház is hozzájárult. Pályázaton kívül az
átvezető út árkait is rendbe tették, a település turistacsalogató látványossága, a
csipkemúzeum bejárata is felújított külsőt kapott. A csipkemúzeumot 2011-ben pályázati
támogatással korszerűsíttették. Ugyanebben az évben további két CÉDE pályázatot nyertek
a ravatalozó és az önkormányzati épület tetőszerkezetének korszerűsítésére, illetve
megnyertek egy falunapi pályázatot is. 2012-ben elkészült a játszótér, a múzeummal
szemben a kerékpáros-pihenő került kialakításra, valamint fából épített pavilonnal bővült a
falu középületeinek száma. Környezetében információs táblákat helyeztek ki, amelyek a
helyi és a szomszédos községek látnivalóiról tájékoztatják a turistákat. Utóbbi programot
kistérségi pályázaton nyert pénzből valósították meg.
A hagyomány tisztelete
A „höveji puzzle”-nek nevezett fejlesztési lépések már 2008-tól megkezdődtek, melynek a
legnagyobb eredménye a település védjegyeként szolgáló höveji csipke hagyományának
megőrzése, ápolása lett. Ezen lépések közé sorolható a földrajzi védettség megszerzése,
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miszerint a höveji csipke 2012-ben örök érvényű közösségi jogot kapott arra, hogy az itt –
és csak itt – készült termékek viseljék a „Hövej” megjelölést. Ennek jelentősége abban
van, hogy kiállításokon, bemutatókon csak a Hövejen élő hímző asszonyok jelenhetnek
meg a nyilvánosság előtt ezzel a márkanévvel. A levédetést maguk a hímző asszonyok
indítványozták, mondhatni alulról jövő kezdeményezés volt. Az önkormányzat legfőbb
célkitűzése ezzel a höveji csipke hírnevének megőrzése és fennmaradásának biztosítása
volt. A „Hövej” földrajzi árujelző biztosítja az eredet megjelölést, a származás helyét. Ez a
különlegesen kiváló minőséget garantálja.
2011-ben felújították a höveji Csipkemúzeumot. A beruházás forrásait pályázatból
biztosították, a LEADER-programban a községháza több mint 3,5 millió forintot nyert. A
fejlesztés ötmilliós költségének fennmaradó részét az önkormányzat az előző évi,
„Egységes falukép-kialakító pályázat” visszakapott támogatási összegéből biztosította. A
múzeum a höveji hímzéskincset mutatja be jeles alkotók, művészek munkásságán
keresztül. A múzeum körülményeit javító fejlesztéseken kívül új szerzeményekkel is
gazdagították a gyűjteményt. A régi hímzések beszerzése mellett új munkákat is rendeltek
a helyi hímző asszonyoktól, az önkormányzat erre tizennégy helyi varróasszonnyal kötött
1,5 millió forintos szerződést. A csipkék az élet minden fontos mozzanatát elkísérik,
kezdve a születéstől a házasságkötésen át a templomi terítőkig. A csipkék készíttetésével
szeretnék más helyiek kedvét is meghozni e helyi hagyomány továbbéltetéséhez. 2012-től
csipkevarró-tanfolyamot szerveznek, amelyet a höveji népi iparművészek és a
népművészet mesterei tartanak, mely szintén a hagyomány fennmaradását tűzte ki céljául.
A höveji önkormányzat terveiben a hungarikum elnevezés megszerzése és a magyar
szellemi örökség listájára való felkerülés is szerepel. Ezen minősítések megszerzése az
évekkel ezelőtt kialakított „Höveji csipkeálmok” nevű program következő lépcsői. A falu
folyamatosan dolgozik a védjegyének számító csipke imázsának kidolgozásán is. Az „Így
pókolnak Hövejen” címmel könyvet jelentettek meg, amely a csipke történetét és a helyi
hímzők mesterfogásait mutatja be.33
Ezzel megerősítésre lelt a sikermodellemben felvázolt „helyi hagyományok” sikertényezőn
kívül a jó marketing, a helyi közösség faktorának kulcsfontosságú szerepe is.
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Új gazdasági tevékenység, idegenforgalom fejlesztése
Hövej nem titkolt célja, hogy a szép településkép és a höveji csipke hagyományának
megőrzésén és népszerűsítésén túl, illetve arra építve a turizmust is fellendítse. A település
kiemelkedő természeti adottságokkal rendelkezik, melyet a három horgásztava és a
különlegességnek számító szürkemarha telepe még inkább vonzóvá tesz.
A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület az első vendégházat 2012-ben adta át, amire a
pályázatot a mostani polgármester indította el még 2009-ben. A beruházás huszonhárom
millió forintba került, amelyhez 9,5 millió forintos támogatást szereztek pályázatból. Az
üdülő a horgászturizmus, valamint a településre érkező látogatók számára készült. A
vendégház közelében camping épül, amit a polgármester férje és a fia saját erőből
finanszíroz. A campingben épül továbbá két ház, lakókocsival, ami többféle pénztárcájú
vendégeknek ad lehetőséget a kikapcsolódásra. Jelenleg több vendégház is van a faluban,
amelyek általában vadászokat és horgászokat fogadnak. A fentiek értelmében kijelenthető,
hogy Lipót példája után Hövej esetében is megjelent a családi vállalkozások összefonódása
a helyi faluvezetéssel.
Valódi közösség
Korábban már szó esett Hövej összetartó közösségéről, mely több szinten is érzékelhető a
településen. Legyen szó az önkormányzati munkatársak együttműködéséről, a vállalkozói
háttér támogatásáról, vagy éppen a helyi lakosságról. Ez az összefogás átlendíti a települést
még olyan problémákon is, minthogy a falunak egyáltalán nincsen önkormányzati
intézménye. Hövej jól példázza azt, hogy élhető falu annak ellenére is, hogy nincsen
iskolája, óvodája. Jelmondata, hogy a közösségeket kell fejleszteni ahhoz, hogy a
kistelepüléseken élhető környezetet teremtsenek. Habár sokáig küzdöttek az óvodáért és az
iskoláért, nem sikerült ezeket az intézményeket megtartani. Mint később kiderült, ez nem
okozott problémát a falu népességmegtartó erejének szempontjából. Negyvenkilenc
tizennégy év alatti gyermekük van, az iskolásokat a falugondnoki busz szállítja a közeli, a
Hövejtől mintegy 5 km-re fekvő Kapuvárra. 2004-ben az óvoda is megszűnt a kis létszám
miatt, így a kisgyermekeket Kisfaludra (Mihályból, Vadosfáról, Cirákról, Hövejről) viszik
óvodába térségi busszal, illetve a falugondnoki busszal. A faluban működik viszont családi
napközi. Ezt helyi összefogással először a Dunántúlon, Hövejen hozták létre. A diákok
délutáni felügyeletét ezzel már a helyi önkormányzat szervezi meg.
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De az összefogás itt még nem ér véget, hiszen a helyi fiatalság és az idősek
elfoglaltságának szervezésében élen jár a községháza és az őket segítő alapítvány. A
település központjában információs központot, úgynevezett „böngészőt" alakítottak ki a
mozgó könyvtár és pályázati pénzek segítségével 2007-től. Ez utóbbi forrásból
számítógépeket vásároltak és már informatikai oktatás is folyik a településen. Egyre több
fiatal tölti el a szabadidejét a böngészőben, de az idősebbek is „rákaptak" a számítógép
használatára, akik ma már megtanulták használni az ügyfélkaput is. A nyugdíjasok
taníttatására pályázaton nyertek pénzt. Így az idős lakosok is rendszeres látogatói a höveji
közösségi háznak, órákig böngésznek a világhálón. A közösségi ház vezetői immár a
kötelező gépjármű-biztosítást, levelezést is a világháló segítségével intézik.
A település népszerű hagyománya a december 24-i betlehemi ünnep. De szerveznek
festménykiállítást,

térségi

kiállítást

is.

Rendezvényeik,

közösségi

programjaik

finanszírozására több helyre is pályáznak. Hagyományos rendezvényeik mellett az időseket
kirándulni viszik, nyugdíjas és egészség napot, a fiataloknak nyári tábort szerveznek egész
napos, változatos programokkal.
A jó közösség az önkormányzat tagjainál is jelen van, akik jól megszervezett munkarend
szerint látják el többrétű feladataikat az önkormányzati munka és a közösség szolgálatában.
Így például a hivatalsegéd, aki fél napot az önkormányzat ügyeivel, fél napot pedig a
családi napközivel foglalkozik.
A helyi összefogás önmagában nem elég, szükség van vállalkozói háttérre és banki
együttműködésre is. Hövejnek a számláikat vezető takarékszövetkezetekkel jó a
kapcsolata. Ez azért fontos, mert a bank megkeresi a legjobb hitelformákat a településnek,
a legkedvezőbb kondíciókkal. Ugyanakkor érdemes megemlíteni azt, amit az interjúim
során érzékeltem, hogy a vállalkozók félnek dolgozni az önkormányzatnak, mert az nem
tud mindig időben fizetni. Jellemzően ezek családi vállalkozások, amelyeknek létkérdés a
számlák időben történő kiegyenlítése. Hövejnek a vállalkozói háttere ugyan nem jelentős,
de igyekszik bevonni azokat a település helyi munkáiba, mint például a falumegújító
programba, így az emlékpark és járda építésébe, az örökzöldek telepítésébe, stb. Hövejnek
5 közmunkása volt 2010 és 2012 között.
Hövej fenntarthatóságát a fentiek figyelembe vételével elsősorban az összetartó
közösségében látom. Ha a polgármester, a vállalkozások, és az önkormányzat továbbra is
ebben a formájában fenn tud maradni, addig fejlődés várható.
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Népességmegtartás
A fent megnevezett fejlesztések és lépések mindegyike közrejátszott abban, hogy Hövej
népessége ma már nem csökken és az elöregedés sem jelentkezik itt annyira, mint máshol.
Hövej többrétűen támogatja a fiatalok letelepedését. Tantárgytámogatást és segélyeket
biztosít azoknak a gyermekes szülőknek, akik a létminimum alatt élnek. Több új külföldi
(osztrák, német) betelepülő él a településen, akik a tóközben telepedtek le. Elmondásuk
szerint azért választották Hövejt, mert ennek a településnek nagyon jó a földrajzi fekvése.
A Győr-Sopron útvonal és a Sopron-Kapuvár útvonal kereszteződésénél fekszik,
Kapuvártól 5 km-re. Fél óra alatt Bécsbe lehet érni, ahova Hövejről sokan járnak dolgozni.
Ausztriában elsősorban nagycsaládosok dolgoznak, mert ott családtámogatásban
részesülnek. Főként hentesek, faipari munkások, szőlészetben és borászatban dolgozók
találták meg kint a számításaikat. Ezek a tényezők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy
Hövejen több nagycsaládos és így több gyermek is van. A faluban egy évben 3 gyermek is
születik, ami egy nagyon jó szám a többi kistelepüléshez képest. 2007-ben Győr-MosonSopron megyében Hövej volt a második legnépszerűbb település Győr után a külföldiek
ingatlanvásárlásait illetően. Az osztrákok 16 ingatlant vásároltak abban az évben Hövejen,
és ez a tendencia a mai napig folytatódik.
Mind a fentiek értelmében, mind pedig ahogyan azt a 17. ábrán szemléltetem Hövejen a
siker, azaz az ott élők jó életminősége több alapon nyugszik. Nagy hangsúlyt fektetnek
ugyanis a népességmegtartásra, az élhető település kialakítására (hardware) és a
hagyományok ápolására (software). Habár a falu vezetése az élhető település kialakítását
állítja a középpontba (természeti értékek védelme, rendezett falukép, valódi közösség, falués infrastruktúrafejlesztés), meggyőződésem hogy a csipke hagyományának ápolása
(földrajzi védettség, védjegy, csipkemúzeum kialakítása) legalább oly mértékben kiveszi a
részét a helyi sikerek elérésében. Mindezek hozzájárulnak a helyi turizmus fejlesztéséhez,
mely a vállalkozói réteg együttműködésével, pályázatok kihasználásával és jó
marketinggel, valamint a polgármester elkötelezettségével hosszú távon nyújthat
perspektívát Hövej fenntartható fejlődése számára.
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17. ábra: A sikerhez vezető út Hövejen

Forrás: Saját szerkesztés

5.1.3

Dénesfa

Dénesfa a Kisalföldön, a Rábaköz délnyugati sarkában, Vas megye beékelődésében
fekszik. A legközelebbi város a megyében Kapuvár, mely 20 km-re található. A
legközelebbi határátkelő Ausztria felé 50 km-re van, Győrtől 65 km-re fekszik.
Éghajlatában különlegességnek számít, hogy a Répce mellett különleges mikroklíma
alakult ki, így az örökzöldek is otthonosak a településen, mely elősegítette a védett park
kialakítását.

Történelméből

fontos

kiragadni

a

Cziráky

családot,

akik

mind

tevékenységükkel, mind pedig épített kastélyukkal a mai napig rányomták bélyegüket a
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falu jelenére. 1970-ben megszűnt az önálló tanács, a falut közigazgatásilag Beledhez
csatolták. 1972-ben megszüntették az önálló iskolát is, a gyermekek ezt követően Cirákra
jártak iskolába. A község lakóházainak mindegyike rendelkezik árammal és vezetékes
ivóvízzel. Az infrastrukturális szolgáltatás a szennyvíz elvezetését kivéve megoldott. Az
1990. évi önkormányzati választások után a falu ismét önálló lett, kialakították a
körjegyzőséget. Dénesfa lakosainak száma 363 fő34, polgármestere 2007-től Takács Lajos
Zoltán.
A sikerhez vezető út Dénesfán
Dénesfán a sikerességért és fejlődéséért való küzdelem egyértelmű. Harcolnak a
népességmegtartásért, a helyiek életminőségének javításáért, a szép településképért, a
Cziráky kastélyért, és Dénesfa jövőjéért.

Népességmegtartás
2006-ban új polgármestere lett Dénesfának, akinek a fő célkitűzése a népesség megtartása
volt. 2009-ben még csökkenő tendenciát mutatott a lakosságszám, magas volt a halálozási
arány is. Az önkormányzat több üresen álló házat vett meg, azzal a célzattal hogy fiatal,
gyermekes családokat költöztessenek be a faluba. Velük hosszú távú bérleti szerződést
kötöttek, melynek lejártával a házak a családok tulajdonába kerültek át. Több család is így
érkezett a településre, mint például egy tízgyerekes család Budapestről, vagy egy
négygyerekes család Tatabányáról. Így rövid idő alatt megnőtt a gyermekek száma
Dénesfán. A falumentő program jó kezdeményezésnek indult, de végül mégsem érte el
teljesen a célját. Hiába kaptak támogatást, a családok beilleszkedése nehezen ment, így
végül csak 2 család maradt véglegesen a faluban.
A betelepülések száma azonban ezután sem állt meg, 2012-ben 4 család költözött
Dénesfára. Ők önerőből vettek házat, nem kaptak támogatást, így sikeresebbnek is
bizonyult a beintegrálódásuk. Továbbá több ház van külföldi tulajdonban, közülük is
jelentős az osztrák állampolgárok betelepülése. Jelenleg 10 ház van osztrák tulajdonban,
akikkel a helyiek elmondása szerint jó a kapcsolat, barátságosak, eljárnak a
rendezvényekre, valamint támogatják a sportegyesületeket és a közösséget.
34

KSH 2011 Népszámlálás adatai alapján.
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Turizmus, mint új gazdasági tevékenység
Dénesfa lehetősége, hogy az építészeti és természeti örökségeire építve lendíti fel
turizmusát (Cziráky-kastély, kastélyudvar, fás legelők, Király-kápolna). A kastély parkja
természetvédelmi terület, melyet ártéri ligeterdőből angolparkká formáltak. A turizmus
fellendítése érdekében felújították a Cziráky-kastélyt, ami az állam tulajdonában van, de
1998 óta a kapuvári kórház a fenntartója. A dénesfai Cziráky-major épületének
állagmegóvó felújítását is elvégezték, aminek évekig éppen a védettség miatt romlott az
állapota. Mióta 2006-ban megválasztották a polgármestert, azóta a természeti értékekre
építenek, több ezer fát ültettek. A faluban működik egy vendégház, aminek évente kb. 50
vendége van, és az erdélyi testvértelepülés turistáinak, és a különböző táborok gyerekeinek
ad szállást, így jelentősen hozzájárul a település költségvetéséhez.
A valódi közösség ereje
Dénesfán a siker egy másik alappillére az összefogó közössége, amelynek a magját a
dénesfai asszonyok alkotják. Különböző helyi rendezvények lelkes segítői ők, Dénesfa
közösségi életének szervezői. Rendszeresen összejárnak és kiveszik részüket a közéletből,
mint például a falunapok szervezéséből is. Segítenek a futballcsapat körül, önkéntes
hulladékgyűjtő akciót szerveznek és véradást tartanak. Karácsonyi műsort és játszóházat
szerveznek a gyerekeknek. Helytörténeti kiállítást is létrehoztak, melynek sikerén
felbuzdulva tájházat szeretnének kialakítani, amihez most keresik a megfelelő ingatlant.
Hivatalossá szeretnék tenni működésüket, melyet egy egyesület formájában tudnak
elképzelni.
Erős közösségképző erőként működik Dénesfán a sport is. Dénesfa Önkormányzati
képviselőtestülete lehetőségei szerint maximálisan támogatja az itt élők és ide látogatók
sporttal kapcsolatos igényeit, ismervén a sport egészségre, közösségre, társadalomra
irányuló pozitív hatásait. 2011-ben létrehozták a Dénesfáért Egyesületet, melynek tagjai az
itt élő emberekért és Dénesfa környezetéért szeretnének tenni. Mára az egyesület
taglétszáma 20 főre bővült, akik rendszeres környezetvédelmi tevékenységeket végeznek a
településen. Ingyenesen igénybevehető szolgáltatás a faluban a falugondnoki szolgálat,
mely 2003 óta működik és a településen élő idősek és rászorulók számára jelent nagy
segítséget. Dénesfa jó kapcsolatot ápol testvértelepülésével, az erdélyi Ákosfalvával is.
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Kapcsolatuk több mint tíz évvel ezelőtt, az 1990-es évek végén a gödöllői Magyar
Polgármesterek Világtalálkozóján kezdődött.
Településkép javítása, önerőből
Az elmúlt években több faluszépítésre irányuló kezdeményezés is elindult a településen.
2011-ben megújították a focipályát és hozzá egy pajtát építettek mintegy 1,5 millió forint
értékben. 2012-ben megkezdődtek a település utcáinak javítási munkái. Ezeket a
fejlesztéseket önerőből valósítják meg. A polgármester innovatív ötlete nyomán a
kormánytól kért engedélyt, hogy összeszedhessék a község határában az állami erdők
elszáradt, kidőlt fáit, így négy embernek adnak munkát azzal, hogy maguk teremtik elő a
tüzelőjüket.
Jó marketing
A falu gyakran szerepel a híradásokban, riportokban, írott sajtóban. A polgármester
tudatosan dolgozik a település jó imidzsének kialakításán, célja többek között a természeti
értékek és azok megóvásának propagálása. De könyv is jelent meg Dénesfáról, négy éve
pedig a dénesfai internetoldal is működik. Az oldal elkészítését társadalmi munkában
végezték és ebben a formában oldják meg az oldal frissítését is. A látogatottságot mérik és
a polgármester szerint napjainkra már a helyi szálló népszerűsítésében is nagy szerepe van
a dénesfai honlapnak. Emellett a helyből elszármazottak egyik legtöbbet látogatott fóruma.

Munkahelyteremtés
Dénesfán nincs munkanélküli. Többen Ausztriában, de a kapuvári Triumph gyár
varrodájában,

a

vasúton,

önkormányzatnál,

kisboltban,

postán,

betegotthonban,

kertészetben, biztonsági öv gyártó üzemben, sajtgyárban is dolgoznak. A polgármester –
ahogy a többi, eddig bemutatott településen is – saját vállalkozást működtet, ez esetben
használt mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkozik. Az önkormányzat maga is
munkaadó, összesen hét ember számára kínál megélhetést. Az önkormányzatnak nincs
tartozása, a korábbi hiteleit visszafizette. Jó hír, hogy ma már nincsenek üresen álló, eladó
házak a településen.
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A 18. ábra Dénesfa sikertényezőit hivatott bemutatni. Ehhez mind a nagyrészt önerőből
megvalósuló falufejlesztések, mind a népességmegtartásra vonatkozó törekvések, mind a
falumegmentő program és a fiatal családosok vonzása hozzájárul. Nagy erőket fektetnek
azonban a falusi turizmus fejlesztésére is. További, s talán legnagyobb erőssége a
településnek a helyi összefogás példátlan ereje. Ez vonatkozik egyrészt a polgármesterre és
az önkormányzat tagjaira, másrészt a helyi asszonyokra. Az építészeti és természeti értékek
védelme, a hagyomány megőrzése a jó marketinggel párosulva hozzájárul ahhoz, hogy ha
küzdelmes úton is, és nehézségek árán, de a fejlődés és siker útján lépjen tovább.
18. ábra: A sikerhez vezető út Dénesfán

Forrás: Saját szerkesztés
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5.1.4

Répceszemere, Rábaszentmihály, Mecsér, Rábcakapi

A következő alfejezetben az empirikusan megvizsgált további négy Győr-Moson-Sopron
megyei kistelepülés Répceszemere, Rábaszentmihály, Mecsér, Rábcakapi sikertényezőit
kívánom röviden bemutatni.
Répceszemere Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, közvetlenül Vas megye
határán helyezkedik el. Répceszemerének 256 lakosa van35, polgármestere 1998 óta Radics
László János. A kutatásaim során kiderült, hogy Répceszemere sikere a hagyományok
tiszteletén, az önkormányzati vagyon tudatos kezelésén, és a pályázati lehetőségek
kihasználásán alapszik. A falu fejlődésének fontos részét képezi a fiatalok betelepítési
programjára, a településkép javítására, az intézményrendszer, a természeti- és építészeti
értékek fenntartására és ápolására irányuló törekvések. Az utóbbi kettő a turizmus
fejlesztésének és az új gazdasági tevékenységek kialakulásának alapkövei. Hosszú távú
célként az ökofalu kialakítását tűzte ki a falu vezetése maga elé. A betelepítési program
kapcsán mára 18 telket alakítottak ki és a polgármester olyan fiatalokat akar a településre
csábítani, akik ilyenfajta minőségi életet akarnak élni. A helyi közösségeket
Répceszemerén a különböző civil szervezetek adják, amelyeknek mozgósító, közérdekérvényesítő ereje és kapcsolatai meghatározóak a település fenntartható fejlődése
szempontjából. A település polgármestere folyamatos terveivel és elképzeléseivel a „nagy
tervező” magatartástípusba sorolható.
Rábaszentmihály Győrtől 24 km-re délre helyezkedik el. Lakosságszáma 479 fő36,
polgármestere 2009-től Horváth Gábor. Rábaszentmihály sikertényezői mezőgazdasági
jellegén és múltján, valamint a természeti- és épített örökségek sokféleségében, és a
településen jelenlévő összefogásban koncentrálódnak. Emellett a faluvezetés innovatív
ötletei (lovasbemutatók, lovasudvar, tábor kialakítása) nyomán a turizmus fellendítésén
dolgozik. Vizsgálataim ennél a településnél is kimutatták, hogy a település potenciáljai
összeforrtak a település vezetőinek érdekeivel. A polgármester ugyanis családi
vállalkozásban egy vendégházat működtet. 2009-ben a falu a START munkaprogram
mezőgazdasági programjához csatlakozott, melyben azóta is sikeresen tevékenykedik.
Rábaszentmihály esetében a hagyományokhoz és a hagyományos gazdálkodáshoz való
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visszatérés az innováció egyik formáját jelenti, amit a település vezetője ismert fel és
vezetett be. Ezáltal új munkahelyeket generáltak, új vállalkozások jelentek meg a
településen, mely hosszú távon a falu népességmegtartását eredményezi.
Mecsér Mosonmagyaróvár (22 km) és Győr (21 km) között félúton fekszik. A település
infrastrukturális ellátottsága teljes. Mecsér lakossága 589 fő37, polgármestere 2006-tól
Csaplár Zoltán. Mecsér sikerének elindítója a körjegyzőség- és iskolatársulás váltás volt,
ami a település életében mind szakmailag és gazdaságilag is pozitív változásokat
eredményezett. Mecsér célja a jó életminőség elérése, melynek következő lépése az
infrastruktúra fejlesztése volt. A falu vezetősége pályázatokból valósítja meg a
faluszépítést, hiszen tudja, hogy a fiatal családok betelepülése és az idegenforgalom
fellendítése nem képzelhető el ezek nélkül. A képviselő-testület olyan programot dolgozott
ki, amely segít az üresen álló magánházakra vevőt találni. Ennek köszönhetően Győrből,
Pannonhalmáról, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is költöztek családok Mecsérre az
utóbbi években. A népességmegtartás érdekében fontosnak tartották az iskola és tagóvoda
megtartását, mely a falu fenntarthatóságát biztosítja. Mindezen törekvések alapkövének a
helyi közösség bizonyul, amelyet Mecsér esetében a polgármester, az önkormányzat, a
helyi lakosság, és a civil szervezetek összefogása jelent. A vizsgálataim során
egyértelművé vált számomra, hogy Mecsér polgármestere elkötelezett a munkájáért és a
falu jövőjéért. Új gazdasági tevékenységként a településen megjelent a turizmus is.
Természeti adottságaik kihasználásával és a vidék-közeli szemlélet középpontba
helyezésével több sikeres népi kultúrát népszerűsítő rendezvény és hagyományőrző
program szervezőivé váltak az utóbbi években.
Rábcakapi Magyarország északnyugati részén, Csornától 13 km-re helyezkedik el. A
község lélekszáma 168 fő38, polgármestere 2002 óta Németh Ottó. Rábcakapi a
törpetelepülések között is kicsinek mondható, ezért sikere elsősorban abban fogható meg,
hogy jó népességmegtartó erővel rendelkezik. Rábcakapin erős a hagyományokhoz való
ragaszkodás, az itt élő vagy ide költöző fiatalok még mindig a hagyományos
mezőgazdálkodásból akarnak élni, állattartással és mezőgazdálkodással foglalkoznak. De a
népességmegtartást a nagyszámú osztrák betelepülők is biztosítják. Az elmúlt néhány
évben elindult a turizmus, mint új gazdasági tevékenység kiépítése is. Elkészült ugyanis a
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tájház egy régi 200 éves parasztház renoválásával, ahol hagyományokra épülő
rendezvényeket szerveznek. De működik a településen vendégház, evangélikus
gyermektábor és a falusi életet bemutató program is. A faluban található egy biokertészet,
amely ma már mintagazdasággá fejlődött és az úgynevezett bioportyán részt vevők kedvelt
helyszíne. Potenciálokat jelent Rábcakapi számára a szomszédos településekkel, mint
Tárnokrétivel és Cakóházával való összefogás az idegenforgalom fellendítése céljából.
Rábcakapi sikerfaktoraiban kiemelt szereppel bírnak a pályázatok, melyekkel a
településkép javítása és így a turizmus felé való elmozdulás valósult meg.

5.2 A

sikermodell

tesztelése

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei

törpefalvakon keresztül
A Győr-Moson-Sopron megye térségében elhelyezkedő törpefalvakkal szemben, a
következőkben vizsgálni kívánt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülések a
legkedvezőtlenebb helyzetű településcsoportba, a Beluszky-Sikos (2007) féle tipizálás
szerint a VII. falutípusba és annak altípusaiba (VII.2, VII.3, VII.4) kerültek besorolásra.
Ebbe a típusba a napjainkban minden fontosabb szempontból, mint munkaerő-piaci
helyzet,

demográfiai-társadalmi

folyamatok

és

szerkezet,

alapfokú

ellátottság,

infrastrukturális felszereltség szerinti hátrányos helyzetű falvak kerültek. Az ebbe a típusba
sorolt klaszterek községeinek átlagos népességszáma nem éri el az 500 főt sem, csak a
különleges helyzetű (növekvő népesség, jó demográfiai mutatók, igen kedvezőtlen
társadalmi helyzet) 3. altípusban haladja meg valamivel a félezer főt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 28,4 százalékos aprófalvas értéke mögött a megye
településszerkezetének kettőssége húzódik meg: Beregben és Szatmárban apró- és
kisfalvas településszerkezet alakult ki, Szabolcsban közép-, s helyenként nagyfalvas
településrendszer jellemző. Így a megye kisfalvai a Szatmár-Beregi-síkságon tömörülnek.
Bereg és Szatmár többnyire kisnemesi eredetű, református vallású parasztsága ugyan alig
polgárosodott, de tisztes és konzervatív értékrendű viszonyok között élt a 20. század
elejéig. Helyzetük akkor vett először negatív irányt, amikor a trianoni határvonal
meghúzása után elvesztették piachelyeiket, így Beregszászt, Nagyszőlőst, Szatmárnémetit
és az ország perifériájára szorultak. A táj lakossága ennek ellenére még az 50-es és 60-as
években sem vándorolt el olyan mértékben, mint az ország többi térségeinek kisfalvaiból
azt tették. A rendszerváltás után 1991-től a munkaalkalmak jelentős csökkenése és az
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ingázási lehetőségek beszűkülése nehéz helyzetbe hozta ezeket a falvakat. Rendkívül
alacsony a foglalkoztatottság szintje, csekélyek a jövedelmek. A mezőgazdasági termelés
azonban nem omlott össze teljesen ezen a tájon, s szerepe az önellátásban máig jelentős. E
falutípusra a külső hatásokkal szembeni meglehetősen erős rezisztencia jellemző. A
foglalkoztatottsági átrétegződés, az agrárfunkció felszámolódása nem olyan szélsőséges,
mint a többi falutípusban, tehát található jó néhány olyan település, ami agrártelepülésnek
tekinthető. E falvak többsége meglehetősen elzárt helyzetű, messze esnek a nagyobb
városoktól, azok átlagos időtávolsága tömegközlekedési eszközökön 40 perc. A helyi
társadalmak különböző okokból kifolyólag jobban ellenálltak a külvilág hatásainak, mint a
legtöbb másik faluban, vagy távolabb estek a „kisugárzó” városi vagy ipari központoktól,
vagy nagyobb volt a társadalom kohéziója, erősebb a tradíciókhoz való alkalmazkodás, stb.
(Beluszky-Sikos 2007).
Megállapítható azonban, hogy ennél a falutípusnál – amikor is általában hátrányos helyzetű
falvakról beszélünk – is van példa olyanokra, amelyeknek kedvező a foglalkoztatottsági
helyzetük, demográfiai mutatóik, infrastrukturális ellátottságuk. Fontosnak tartottam, hogy
a médiaelemzés során sikereket felmutató, de periférián elhelyezkedő Szabolcs-SzatmárBereg megyei törpetelepüléseken is folytassak kutatásokat és primer vizsgálatokkal –
terepkutatás,

interjú,

sikertényezőiket

a

fókuszcsoportos
fejlett

beszélgetések

centrumtérségben

fekvő

által

-,

összehasonlítsam

Győr-Moson-Sopron

megyei

törpefalvakéval. Fontos volt megvizsgálni azt, hogy a földrajzi fekvés mennyiben
határozza meg a törpetelepülések sikerét. Valószínűnek tartottam, hogy ezekben a
hátrányos körülmények között elhelyezkedő törpefalvakban nagyobb százalékban lesz
befolyásoló sikertényező például a humán tényező. Így jutottam el a korábban elvégzett
irodalomkutatás és sajtóelemzés során már megvizsgált három Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei kistelepülésre, Rozsályra, Zajtára39 és Túristvándira. Kutatásom tapasztalatait az
alábbiakban esettanulmány formájában mutatom be.

Zajta települést nem a sajtóelemzés során választottam ki, hanem a Rozsályi kutatásom alatt hallottam
fejlődéséről, innovációiról és a Rozsályi-modell mintakövetéséről.
39
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5.2.1

Rozsály40

Rozsály Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fekszik, a Szamos közelében, a román határ
mentén. Rozsályon 1992-ben - még Ignácz Zoltán polgármester idejében - felbomlott a
Rákóczi Mgtsz, és úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem minden földet ad
magánkézbe. Nyolcvanöt hektár föld maradt így önkormányzati tulajdonban. Egy évvel
később az önkormányzat létrehozta a Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi
Alapítványt, amely az önkormányzati föld egy részének bérlője. Ekkor, 1992-ben vette
kezdetét és máig tart az a szociális földprogram, amelynek során kedvezményes
szolgáltatások, juttatások révén segítenek a szociálisan hátrányos helyzetű családok
megélhetésében,

életminőségük

javításában,

önálló

egzisztenciateremtési

esélyeik

növelésében. Rozsály tehát az önfenntartás útjára lépett: mindent maga termel és maga állít
elő. Az ország több mint félezer települését érintő Start munkaprogram először a
fehérgyarmati térség 46 településén indult el. Rozsály ma a program éllovasa és
mintatelepülése. A település lakossága 751 fő41, polgármestere 2006 óta Sztolyka Zoltán.
A sikerhez vezető út Rozsályon, az önfenntartás
Rozsályban felmérték a szükségletet, hogy mennyit kell termelniük az önkormányzati
földeken, mennyi zöldségre, húsra van szüksége a település konyhájának. A
földműveléshez szükséges eszközpark is rendelkezésre áll, melyet saját maguk is tudnak
szervizelni. A traktorosok mind az önkormányzat alkalmazásában állnak. Az
önkormányzati földeken főleg takarmányt termesztenek, míg a fóliasátorban zöldséget
termelnek. Van még két hektár gyümölcsös, melynek termését a közétkeztetés hasznosítja.
Tervezik, hogy 2,5 hektáron jövőre szőlőt telepítenek. Ennek apropóját az adja, hogy 65
millió forintot nyertek egy gyümölcsfeldolgozó, 100 százalékos gyümölcslé manufaktúra
kialakítására.
A fő elv, hogy mindent önerőből akarnak megoldani. Ahhoz, hogy a gyümölcsöst be tudják
keríteni, betonoszlopot vásároltak. Ez adta az ötletet, hogy létesítsenek betonüzemet is.
Betonoszlopot már eladásra is gyártanak, emellett térkövet is öntenek. Sőt szolgáltatásokat
Az empirikus kutatásaimat a sajtóelemzés során felhasznált tanulmányokkal egészítettem ki. Mátyus Aliz
(2010): Együtt, egymásért. Maga-ura települések: Rozsály és Túristvándi (Az MMIKL 2010. február 17-i
konferenciáján a faluvezetésüket bemutató polgármesterek tevékenységéről készült írásokból összeállítva.)
www.epa.oszk.hu Letöltve: 2013.05.04. alapján.
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is végeznek a település lakói számára, így kaszálnak, permeteznek, vegyszereznek és
tárcsáznak.
Az önkormányzatnak hetven sertése van, amiket a saját tulajdonú vágóhídon dolgoznak
fel. A környező települések közül csak Rozsályon van vágóhíd, ahol egy évben
megközelítőleg 120 sertés bérvágását végzik. Van úgy, hogy a sertést a háztartásoktól
veszik meg, így segítik őket.
A polgármester elmondta, hogy ami náluk folyik az tulajdonképpen egy jól kiépített mégis
egyszerű körforgáson alapszik. A sertés trágyát ad, ami a földbe visszakerülve erősíti azt.
A sertésből étel készül, a közétkeztetés számára. A felesleget odaadják a sertéseknek,
amiket a saját vágóhídon vágnak le. Minden mindennel összefügg, és az egésznek az alapja
a saját föld.
Rozsályi innovációként könyvelhető el, hogy a lakásfenntartási támogatást először a
településen kezdték természetbeni juttatásként adni, így például téli időszakban a
kedvezményes tűzifát is. Ennek köszönhetően a településen szinte megszűntek az illegális
fakivágások. Ma már a lakásfenntartási támogatás természetben való juttatása
jogszabályban is le van fektetve és kötelező érvényű Magyarországon. A mintakövetés
tehát bottom-up módon is érvényesül.
Rozsályon az önkormányzat intézményeiben már áttértek a helyi tüzelésre. Elsőként az
általános iskolába, majd az óvodába, legutóbb a hivatalba szerelték be a venyigekazánokat.
A fűtési költség a gázhoz képest a negyedére csökkent, ezzel évente öt-nyolc millió
forintot lehet megtakarítani. Az önkormányzat két venyigebálázót nyert pályázat
segítségével a fűtési rendszer kiszolgálásához. A fát lovas fogat hordja be a gazdaságba.
Az önkormányzatnak tizenhat pónilova van. A pónilovakon a tornaórák során lovagolni is
lehet.
Az önfenntartásra irányuló fenti lépések is hűen tükrözik, hogy Rozsály a már bevezetett
programokat nemcsak megtartani akarja, de folyamatosan bővíti és fejleszti azok körét,
hogy minél biztosabb alapokon működjön.
A polgármester szerepe
Sztolyka Zoltán eredeti végzettsége szerint tanár és a 2006-os önkormányzati választáskor
lett a település vezetője. Tájékozott, kezdeményező, újszerű, merész dolgok vállalkozásán
gondolkodik a települése jövője kapcsán. „Ha nem érzi magát a polgármester a saját faluja
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gazdájának, akkor nem lesz belőle semmi. Fontos a megfelelő egyensúly megteremtése a
magánélet és a munka között. Nem lehet csak a saját önös célt hajtani, példamutatóan kell
élni. Én ezt teszem a családommal együtt, hogy mintaként tekintsen ránk a település
közössége.” A két diplomás polgármester azt tartja a legfontosabbnak, hogy amit eddig
elért, azt fent tudja tartani. Szerinte nem a földrajzi fekvésen múlik egy kistelepülés sorsa,
hanem az ott élő embereken és a közösségi összefogáson. Rozsályon még működik ez, az
emberek kalákákban élnek. A település irányításában nála a családi kapcsolatok is nagy
szerepet játszanak. Édesapja Sztolyka Gábor a gazdasági udvar munkairányítója, míg
unokatestvére Sztolyka László a település pénzügyeit intézi. A jelenlegi öt képviselő tag
közül három személye megegyezik 1989 óta: Sztolyka Gáboré, Ignácz Zoltáné és Kicska
Józsefé. Ez is bizonyítja a humán tőke létjogosultságának fontosságát a modellem szerves
egészében.
Helyi innovációk, marketing
Rozsályon az alapítvány szociális boltot működtet, nonprofit jelleggel, így az árucikkekhez
a szokásosnál jóval kedvezőbben lehet hozzájutni. A helyi és a környező települések
őstermelői értékesíthetik itt a terményeiket, mely mindenki számára előnyökkel jár. A
termelő jövedelemforráshoz jut, a vásárló olcsóbban kapja meg a terményeket, hat
közmunkásnak pedig munkalehetőséget tudnak biztosítani. Továbbá fontos tény az is, hogy
a gyermekvédelmi támogatás összegét ebben a boltban lehet levásárolni.
Az önkormányzati telepen fölépítettek egy szabadtéri konferenciatermet, hozzá kapcsolva
füstölőt, bogrács helyet, fából készült kemencés házat. Itt zajlik a tradicionális kenyérsütés
és lekvárfőzés. 2013-ban három millió forintot nyertek pályázaton a két üstre. A falu
lakossága, fiataljai szívesen tartanak ott családi és munkahelyi rendezvényeket is. A
jövőben tavat szeretnének kialakítani és néhány kulcsos házat felépíteni.
Rozsály összefogott Panyolával, és létrehoztak egy szociális szövetkezetet. Azokat a
termékeket, elsősorban lekvárt, pálinkát, szörpöt, amelyeket Szatmárban állítanak elő,
egységes csomagolási formában értékesítenek a helyi közértben, telefonon és az interneten
is. Ez a Szatmári Ízek Háza Szociális Szövetkezet, amely beruházásra harminchárom
millió forintot nyertek pályázaton. Szeretnék ezáltal a helyi termékeiket Szatmárnémetiben
is értékesíteni, azaz beszállítani a román piacra.
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Rozsályon minden ház közművesített. Internet és helyi tévé is működik, amit a környező
tizenkét településen lehet fogni. A csatornán közérdekű információk, hirdetések láthatóak,
így a szomszédos települések lakói meghirdethetik a terményeket és meg is vehetik azokat.
Rozsályon nincs olyan hónap, amikor ne érkezne a faluba forgatócsoport, újságíró, esetleg
a jól működő önellátási rendszerük iránt érdeklődő turista. A rozsályi modell már a BBC
érdeklődését is felkeltette, akik még 2011-ben forgattak a településen.
Közmunka- és fölmunkaprogram
Az önkormányzatnak száznegyven állandó alkalmazottja van, ebből hetvenen dolgoznak
közmunkában. A faluban jelenleg 30 fő van, aki munkanélküli segélyt kap. A
Polgármesteri Hivatalban végzik a munkaközvetítést, a munkaudvarban pedig a munka
szervezése zajlik. Rozsályon hatvan ember termelőmunkát végez, fát vág, javít, arat, vet,
báláz.
A szociális minisztérium földprogram pályázatain nyerve a falunak lehetősége nyílt arra,
hogy hátrányos helyzetű lakosoknak szántsák fel földjeit, palántát és vetőmagot adjanak
nekik. A program eredményeként több cigány család is uborkát vagy burgonyát termeszt.
Az önkormányzat ingyenesen megműveli a földjüket, ennek cserébe a lakosoknak
rendeltetésszerűen kell gondozniuk azt. A település kukoricaterméséből a baromfit vagy
sertést tartók egy meghatározott mennyiséget kapnak támogatásként az önkormányzattól.
Intézményrendszer
A település 12 község gyermekjóléti és családsegítő szolgálatát látja el, és 12 falu szociális
alapjának központja is. Három község háziorvosi szolgálata, körjegyzősége és általános
iskolája,

valamint

kettő

védőnői

szolgálata

is

Rozsályhoz

tartozik.

Rozsály

önkormányzatának közel ötszázmillió forint az éves költségvetése, amelyből a
folyamatosan csökkenő állami normatíva 279 milliót tesz ki, a fennmaradó hányadot
kistérségi, társközségi, OEP- és saját források fedezik.
Rozsályon az önkormányzat a civil szervezetekkel összehangoltan és hatékonyan működik
együtt. Az alapítvány bérleti díjat fizet az önkormányzatnak a földhasználatért cserébe, az
önkormányzat pedig visszavásárolja az ottani földek kukoricáján meghízó sertéseket. Bíró
Gedeonné, az alapítvány vezetője elmondta, hogy a község kiemelten foglalkozik a helyiek
oktatásával, ezt példázza, hogy 2002-ben létrehozták a teleházat, 2007-től a helyi
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információs TV csatornát, és 2010. év májusában megnyitották a Rozsályi Nyitott Tanulási
Központot. Fő céljuk, hogy a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, az alacsony iskolai
végzettségűek, a mezőgazdasági őstermelők és vállalkozók részére számítástechnikai,
nyelv és KRESZ tanfolyamokat szervezzenek. Továbbá a pályázatfigyeléseknél, a pályázat
lebonyolításoknál és a földalapú támogatások igénylésénél nyújtanak segítséget. A
központban az oktatás-szervező irányítja a tanfolyamok működését. Az alapítvány
„közösen tolja a szekeret” az önkormányzattal, hiszen egy a céljuk: azokon akarnak
segíteni, akik tenni, dolgozni akarnak.
A fiatalok több szerveződése működik a faluban, így néptánc, moderntánc, röplabda
csapat, és két kispályás futballcsapat. A Hajnalpelika Kisszínpad Kulturális Egyesületet
2012 nyarán alapították, melynek fő feladata a térség kulturális fejlődésének elősegítése, a
kulturális lehetőségek színesítése. Ez a tevékenység túlmutat a szorosan vett
előadóművészeteken: hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez, az elvándorlás
megakadályozásához, a gyermekek szellemi fejlődéséhez, a népművészet által a
hagyományok és a gyökerek megismeréséhez, megerősítéséhez.
A 19. ábra Rozsály sikerének útját mutatja be. A településen a hagyományos
mezőgazdálkodásra építenek. Természeti értékeiket és adottságaikat kihasználva, továbbá
az önkormányzat és az alapítvány összefogásával, illetve pályázati támogatásokkal
fenntartható közmunka és földmunkaprogram működik a faluban. Folyamatosan új, a
mezőgazdasághoz kapcsolódó innovációkat vezetnek be. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
polgármester, ill. a falu vezetősége egymás után generálja az új innovatív ötleteket, majd
meg is valósítják azokat. Ehhez folyamatosan pályáznak is. Intézményeikkel és azok
fejlesztésével, valamint a helyi közösség létrehozásával (fiatalok szerveződései, civil
szervezetek) erősítik népességmegtartó erejüket. Mindez jó marketinggel párosulva új
gazdasági tevékenységhez, ez esetben az önellátó gazdálkodáshoz vezetett.
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19. ábra: A sikerhez vezető út Rozsályon

Forrás: Saját szerkesztés

5.2.2

Zajta

Zajta a Szatmári-sík keleti részén, az ukrán–román határnál található. A legkeletibb sváb
törpetelepülés a mai Magyarországon. A falu nevét egy 1314-es feljegyzés említi először.
Attól kezdve folyamatosan lakott terület volt egészen 1671-ig, amikor is lakosai
elmenekültek. 1676-ban Erdőd környékéről németeket telepítettek be a lakatlan
településre, akik a falu romos templomát újjáépítették. Az évek múlásával a település
lakosai elmagyarosodtak, így az 1945 utáni kitelepítés már csak 26 személyt érintett. Sváb
jellegű házak és gazdasági épületek a mai napig megtalálhatók a településen, a német
bevándorlók leszármazottai ma is őrzik hagyományaikat. A cigányok az 1990-es években
települtek be a faluba, és az elöregedés okozta kihalt házakba költöztek be. Ma már egy
kiegyensúlyozott együttélés jellemző a helyi lakosok és a cigány népesség között Zajtán.
Az elmúlt 2-3 évben ötvenen települtek be Zajtára Romániából, ami pozitívan hat a
település fejlődésére. A falu lélekszáma nő, a román lakosok jól be tudtak integrálódni a
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helyi közösségbe, közvetett eredményként pedig a településen felértékelődtek a házak.
Zajta lakosainak száma 443 fő42, polgármestere 2010-től Kosztya Zoltán.
A sikerhez vezető út Zajtán
Általában senki sem szereti, ha másolják őket vagy munkájukat. Nem így van ezzel
Rozsály, aki még segíti is azt, hogy Zajta mielőbb a példájukat magáévá tegye, és
önfenntartó településsé váljon. A jó együttműködésüknek köszönhetően Zajta ma már egy
gomba módra fejlődő kistelepülés. Szinte ugyanazokat a fejlesztéseket viszi véghez
piciben, mint Rozsály. Megdöbbentő ez a fajta tenni akarás, példamutatás, segítőkészség és
mintakövetés mindkét fél részéről.
Faluszépítés
Zajta jelenlegi társadalmi megbízatású polgármestere szeretett volna minél többet tenni a
községért és az ott élő emberekért. 2010-től ezért több fejlesztést indított meg az
önkormányzat a településen, így kultúrházat építettek, kialakítottak egy szabadtéri
színpadot a falu központjában. A szabadtéri kemence és lekvárfőző most épül. Az év
végétől teleházat hoznak létre, erre a Leader civil pályázaton öt millió forintot nyertek.
Tavaly szépült meg az óvoda, a töltésen pedig kerékpárút készült. A Zajtán működő
Kulturális Egyesület 5 hónapja kezdte meg egy sváb csűr építését Leader pályázatból, ami
a felépített mobilszínpaddal a jövőben különböző kulturális programoknak, magyar és
német tánc és ének oktatásának és fellépéseknek a helyszíne lesz. A felső szinten egy
diákszállás kialakítását tervezik. Szépül a 14. században épült templomuk is, valamint
tervbe van véve az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal felújítása. Néprajzi kiállítás is
működik a régi iskola épületében, melyben régi használati tárgyakat, eszközöket lehet
megtekinteni.
Önellátó gazdálkodás
Zajtán 15 hektáron folytat az önkormányzat gazdálkodást. Tervezik egy kert kialakítását,
melyben régifajta zöldség- és gyümölcsféléket, valamint gyógynövényeket és fűszereket
termesztenének (pl. sáfrányt) és a belőlük készült különleges ételekkel látnák el a
turistákat. Ezzel munkalehetőséget is teremtenének a falu lakosai számára. Legfrissebb
42
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START pályázatukkal 1,7 millió forintot nyertek és több mint 5 hektáron egy gyümölcsöst
hoznak létre. Céljuk, hogy a gyümölcsöket helyben feldolgozzák, befőttet, szörpöt és
lekvárt készítenek belőlük, esetleg a szomszédos Rozsályba viszik és az ott épülő 100%-os
gyümölcslevet előállító üzemben dolgozzák fel, amit aztán a turistáknak vagy a romániai
Szatmárnémetiben értékesítenének. E kapcsán tervezik egy szociális szövetkezet
létrehozását is.
Az önkormányzat 2012-ben megalapította a Zajta 2012 Kft.-t, amely a Szociális boltot a
rozsályi minta alapján üzemelteti. Zajta önkormányzata állattenyésztést is folytat. Az
állatokat a rozsályi vágóhídon vágják le és dolgozzák fel, melyet azután a közétkeztetésben
használnak fel. A közétkeztetés keretein belül 80 főre főznek, az öregotthon lakói és az
óvodások számára.
A földeken 30 közmunkás dolgozik a START mezőgazdálkodási programjának keretében.
A többi 12 közmunkás pedig a településkép javításán dolgozik, virágokat ültetnek, füvet
nyírnak, parkosítanak. Jelenleg a faluban – szintén rozsályi mintára – térkövet is
készítenek, amelyeket helyben használnak fel.
A pályázatok nagyon fontosak Zajta életében. A település 30 millió forintos költségvetését
meghétszerezi, ami így 2013-ban már több mint 200 millió forintból gazdálkodhat. A
Polgármesteri Hivatal és a buszváró felújítására 22 millió forintot, a START
közmunkaprogramra 57 millió forintot, a teleházra 5 millió forintot, az óvoda felújítására
19 millió forintot, az út felújítására 70 millió forintot, a gyümölcsös kialakítására 1,7 millió
forintot nyertek tavaly.
Valódi közösség
Zajtán három alapítvány működik: a Zajta Községért Alapítvány, a Német Kisebbségi
Önkormányzat és a Vitéz Gaál Lajos Közhasznú Kulturális Egyesület. Mindegyik a helyi
közösség összetartását és fejlesztését, a művészetek, a kultúra és a hagyományok ápolását
tartja legfontosabb küldetésének. Minden évben megrendezésre kerül a német szüreti bál,
és a visszatérés ünnepe.
A német kisebbségi önkormányzat hozta létre a német tánccsoportot és a német énekkart,
míg a 13 tagú férfikórus a Kulturális Egyesülethez tartozik. Az öregek otthonában 35-en
vannak, ahol szintén van egy fellépő csoport, akik rendszeresen énekelnek vagy
színdarabot adnak elő.
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A Vitéz Gaál Lajos Közhasznú Kulturális Egyesület vezetőjével történt beszélgetésem után
egyértelművé vált számomra, hogy az egyesületnek óriási szerepe van a helyi közösség
megteremtésében. Annak keretében ugyanis a település, a régió kulturális hagyományait
őrzi meg és adja tovább a felnövekvő generációknak. Ápolják a magyar és a sváb népi
kultúrát, néphagyományt (néptánc, népzene, népdal). Hivatásuknak tekintik a néptánc és
népzene széles körben történő megismertetését, és a táncházak szervezését.
Zajtának van kórusa, tánccsoportja és színjátszó köre is, melyet szintén az egyesület
támogat. A hasonló céllal létrejött bel-és külföldi egyesületekkel, együttesekkel,
zenekarokkal határ menti együttműködést építettek ki és ápolnak folyamatosan.
Vendégszerepléseket szerveznek a határon túlra, filmeket, televíziós műsorokat készítenek.
Céljuk továbbá a történelmi, helytörténeti ismeretek terjesztése, az ehhez kapcsolódó
programok szervezése. Az egyesület aktívan közreműködik a regionális kulturális és egyéb
események megvalósításában, nemzetközi kulturális programcserékben, a magyar és a
német kultúra országhatáron túlnyúló népszerűsítésében.
Zajta a TÁMOP nyertes pályázatával 2013. szeptembertől német nyelvoktatást szervez 40
gyermek részére a kultúrházban.

Turizmus
Az 1900-as évek elején Zajta a Szatmárnémeti járáshoz tartozott. A falu lakói remélik,
hogy Románia (Peleske) felé mielőbb megvalósul a néhány kilométeres aszfaltos út
kiépítése, hiszen az nagyban elősegíti majd a kis falu további fejlődését. Szatmárnémeti
közelsége három szempontból lehet meghatározó Zajta gazdasági életében. Egyrészt segíti
fellendíteni a turizmust, másrészt munkalehetőséget, harmadrészt piacot jelent a zajtai
lakosok számára. Terveik szerint a régi határőrség épületét szálláshellyé alakítják majd,
továbbá tervezik egy látványsörfőzde megépítését is. Hétvégi programokat szerveznének
(pl. disznóvágás), melyekkel Szatmárnémeti lakosságát kívánják a településükre vonzani.
De ezen kívül őshonos magyar állatokat tartanának a település határában, és az ide érkező
vendégeket szánkózni és lovas kocsikázni vinnék el.
Zajtának a Szatmár-Beregi Natúrpark tagja. Ha fellendül a településen a turizmus, akkor
sok előnnyel fog járni, hogy a település tagja egy aktív természetjárással foglalkozó,
természeti értékeket bemutató, valamint kerékpározási, horgászási és kirándulási
lehetőségeket összefogó és támogató rendszernek.
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20. ábra: A sikerhez vezető út Zajtán

Forrás: Saját szerkesztés
Zajta sikermodellje (20. ábra) nagyon hasonlít Rozsályéhoz, hiszen itt is hasonló területi
tőkepotenciálokra épít a település. Mivel Zajta közel van a román és ukrán határhoz, ezért
földrajzi fekvése a jövőre nézve lehetőségeket kínál a fejlődésre a turizmus terén is. A falu
2010-ben megválasztott új polgármestere az idegenforgalom fellendítése érdekében
komoly erőfeszítéseket tett a falukép javítására. A hagyományos mezőgazdálkodáshoz való
visszatéréssel és a természeti értékeket kihasználva a faluban számos innováció valósul
meg. Ehhez a folyamatos nyertes pályázatok forrásai és a rozsályi mintakövetés ad
megfelelő támogatást. Így mind a közmunkaprogram eredményes bevezetése, mind a
mezőgazdasághoz kapcsolódó innovatív ötletek és a tervezett turisztikai pályázatok
eredményeként Zajta ma már két új funkció kialakításának a küszöbén áll, az önellátásén
és a turizmusén.
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5.2.3

Túristvándi43

Túristvándi Szabolcs–Szatmár-Bereg megyében fekszik az Észak-Alföld perifériáján. A
megye legkeletibb csücske, az ukrán határtól 18, a román határtól 40 km-re fekszik.
Kedvezőtlen közlekedési adottságokkal rendelkezik. A település kapcsolatai a trianoni
országhatár meghúzásával megszakadtak a korábbi biztos mezőgazdasági piacot jelentő
Kárpátaljával, Erdéllyel, és a mezőgazdasági ágazat népességeltartó ereje tovább csökkent.
A termelőszövetkezet megszűnésével a munkanélküliség jelentős méreteket öltött a
faluban. Romlottak a gazdasági mutatók és bezártak a kisüzemek is. A legközelebbi város,
Fehérgyarmat munkateremtő képessége a kisfalura nézve gyenge, a település lakossága
elsősorban mezőgazdaságból él. Túristvándi lakosainak száma 660 fő44, polgármestere
1996-tól 2013. márciusáig Lakatosné Sira Magdolna, 2013. április 1-től Lakatos Tibor.
A sikerhez vezető út Túristvándiban, az önellátó falu
Évezredes hagyománya van a térségben a mezőgazdasági kultúrának, ennek ellenére az
alapvető élelmiszereket is multinacionális üzletekben vásárolják az emberek. Ezzel
szeretne szakítani Túristvándi. A település jövedelmének helyben tartása érdekében az
önkormányzat helyi piacot épített ki a helyi lakosok terményeinek, jószágainak és a
feldolgozott élelmiszerek árusítására, amelyet egy helyben alakult szociális szövetkezet
működtet. Túristvándi lakossága így az önkormányzat segítségével ismét életre keltette az
önellátó gazdálkodást. Vannak akik baromfi- és sertéstartással foglalkoznak, mások
például a település tészta-ellátásából veszik ki részüket. Van olyan helyi lakos, aki
különböző lekvárokat főz, mások családi vállalkozásban vendégeket fogadnak. A program
előnye abban is jelentkezik, hogy a közétkeztetéshez szükséges élelmiszert és
alapanyagokat is helyben tudják előállítani.
A Szociális Szövetkezet megalapításával 2009-ben társadalmi szerződés jött létre az
önkormányzat és 13 termelő között. Ma a szövetségnek már 50 tagja van, amihez bárki
bármikor a jövőben is csatlakozhat. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy
kiépíti a helyi piacot, úgy hogy felvásárolják a helyi lakosok terményeit, jószágait és
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azokat helyben értékesítik. Ezáltal az önkormányzat átvállal olyan feladatokat is a
termelőktől, mint a piackutatás, marketing, tárolás és értékesítés. A termelőnek megéri a
szövetkezetbe való belépés, hiszen az önkormányzat egy biztos felvevőpiacot biztosít neki,
ezenkívül eszközállományt és különböző szolgáltatásokat is. Ugyanígy a fogyasztónak is
megéri a tagság, aki a helyi termékeket tudja ezáltal megvásárolni. Ezen termékeknek az
egészségmegőrző hatása nagyon jelentős, hiszen az állatok etetése nem szója alapon
működik. A program többek között hatással van a település foglalkoztatottságára, a
helybeli termelők és a Szociális Szövetkezetben dolgozók foglalkoztatásán keresztül.
Továbbá a nyereséget visszafordítják közösségi célokra és a tagok képzésére is.
Kedvezményes árat alkalmaznak minden árunál, miközben a termelő tagoknak a piaci
felvásárlási árnál magasabb összeget fizetnek. Számítások szerint a helyiek (280 háztartás)
és a turisták évente mintegy 130 millió forintot költenek élelmiszerre Túristvándiban, s
ennek az összegnek a nagy része a szövetkezetnél jelent bevételt.
A program keretében a településen mintaudvar működik, ahol az önkormányzat sertés
törzsállományt hozott létre, tavaly pedig magyarfajta génállományú baromfi program is
működött ugyanezen megfontoláson keresztül. Ennek célja, hogy az állatokat ingyen
kihelyezik a családokhoz, akik a jószágokat felnevelik, majd a szaporulatból egyet
visszaszolgáltatnak az önkormányzatnak. A helyi családok így először mini gazdaságokat
tudnak működtetni, ami megélhetést biztosít számukra, később pedig a Szociális
Szövetkezet segítségével akár vállalkozókká is válhatnak, akik már nemcsak a saját
szükségleteikre termelnek, hanem akár a turisták számára is.
A falu energetikai önállósodása is megkezdődött, miszerint a mezőgazdasági melléktermék
hasznosítására a gallyak bálázását is a faluban végzik el, ami egy sokkal olcsóbb vegyes
tüzelésű fűtésre ad lehetőséget.
Közmunka- és földmunkaprogram
Az önkormányzat összesen 185 fő részére biztosít foglalkoztatást. „Az óvodánál és a
három település gyermekeit fogadó iskolában is tudunk munkát adni, továbbá a szociális
szövetkezet és az önkormányzat által működtetett teleház is megélhetést biztosít, utóbbi
csökkent munkaképességűek számára. 120-an dolgoznak a közmunkaprogramban
aktuálisan” – összegez a volt polgármester.
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A közmunka programban résztvevők feladatai a belterületi árkok rendbetétele, hídépítés,
kaszálás, gyomirtás, locsolás, kapálás, gereblyézés és a játszótér építése. Túristvándi
felismerte a közcélú foglakoztatás jelentőségét, és azt a település szolgálatába állította. A
településen a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez pontos felmérés készült.
2006 óta foglalkoznak a szociális földprogrammal. A falu biztosítja a palántát, és elvégezik
a szakértelmet igénylő öntözési és növényvédelmi feladatokat. A többi munka, az
értékesített termény árának hatvan százalékáért cserébe, a helybeliekre vár. Az
önkormányzat kétszer 60 négyzetméteren üvegházat épített, ahol az uborkatermesztéshez a
palántát nevelik ki. A szociális földprogram kiemelkedő szerepe abban is megfogható,
hogy a helyi közösséget formálja, együttműködésre kényszerít, szolidaritásra ösztönöz, és
bizonyos

tevékenységekre

a

családtagok

mindegyikét

megtanítja.

A

közcélú

munkavégzésnek a település egyéb rendszereivel való összehangolása településfejlesztési
erővé is válhat.
Pályázatírás
Lakatosné Sira Magdolna, Túristvándi volt polgármestere még 1996-ban célul tűzte ki,
hogy a település a térség turisztikai, kulturális központja legyen. Polgármesterként 1999ben létrehozta a teleházat. A teleház alapvető funkciója, hogy a helyi lakosok minden
támogatást megkaphatnak a gazdálkodásukhoz, ami az interneten keresztül elérhető. Itt
segítséget kapnak a vállalkozók, a magánszemélyek a pályázatíráshoz, megszerezhetik a
fontos információkat, a könyvelésben, adóbevallásban is kapnak támogatást. 100 őstermelő
elektronikus ügyintézése folyik itt. A teleház fejlesztések, képzések központja lett. Ma
már, mint integrált közösségi szolgáltató tér (Túristvándiért Információs és Szolgáltató
Non-profit Kft.) működik, és négy főállású munkatárs irányítja. Három-négy munkatárs
rendszeresen dolgozik még a teleházban, őket általában közhasznú munkában
foglalkoztatják. 2012-ben három magánszemély nyert pályázatot bemutatóteremre
(péksütemény sütése, sertésfeldolgozás és pálinkafőzés) a teleház szolgáltatásainak
segítségével a Leader program keretében, többen pedig vendégház létrehozására vagy
bővítésére. Ezek kivitelezést már elkezdték, a munkálatok 2014-re fejeződnek be és nyitják
meg kapuikat a turisták előtt. Ezekben a bemutatótermekben a nyerstermékek
feldolgozására és annak teljes körű bemutatására is sor kerül. Fontos, hogy ezeknek a
termékeknek piaci körülmények között kell majd megállniuk a helyüket és ezáltal
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fenntarthatóvá kell válniuk. A kis mennyiségekben előállított termékekre nem tevődik rá a
kiskereskedői ár, hiszen a termelőtől egyenesen a fogyasztóhoz kerül az élelmiszer.
Turizmus
A település természeti és épített vonzerejéből – a több százéves vízimalom, a Túr folyó, a
szatmári táj – adódott a lehetőség, hogy megpróbálják a falu lakóinak hasznára fordítani a
turizmust. A turisztikai látványosságok ellenére 1996-ig nem volt egyetlen vendégéjszaka
sem a faluban. Ekkor hirdettek meg képzéseket a lakosság körében, az arra vállalkozóknak,
hogy pályázatot készítsenek falusi vendégház kialakítására. A községi önkormányzat
sikeres pályázatírási tanácsadásának eredményeként három vendégház alakult 1998-ban.
Az első sikeres vendéglátók példája egyfajta bizalmat épített ki a település vezetősége és a
helyiek között. A falusi turizmus mostani szerepét jelzi, hogy Túristvándi az egész ÉszakAlföld régióban 2011-ben a tizennegyedik helyen állt hétezer vendégéjszakával (260
vendégágy). Mára több mint 50 millió forint fejlesztési támogatást nyertek el a
magánszálláshelyek kialakításához (TRFC, SAPARD, AVOP). A turisták legnagyobb
része magyar, de többen jönnek Németországból, Romániából és Ukrajnából is. Harminc
család szerez jelenleg a turizmusból kiegészítő jövedelmet. Ma már két nagy rendezvénye
van a településnek. Az egyik a halászléfőző-verseny, ami a Szatmári Fesztivál legrégebbi
programnapja, és az ország legrangosabb fesztiváljai közé került be, a másik a Nemzetközi
Molnártalálkozó. A rendezvény ötlete az akkori településvezetőé volt, aki a magyar
konzulátuson keresztül teremtett kapcsolatot olyan külföldi településekkel, ahol vízimalom
üzemel.
Folyamatosan gondolkodnak azon is, hogy hogyan lehetne a település vendégházainak
kihasználtságán javítani és elérni azt, hogy minél tovább maradjanak a faluban a vendégek.
Ehhez mindenképpen szeretnék azok minőségét egy magasabb szintre helyezni, illetve
kapacitásbővítést és komplex szolgáltatások kiépítését tervezik. Szándékuk közt szerepel,
hogy bekapcsolódnak az Erzsébet programba, annak keretében hátrányos helyzetű
gyerekeket üdültetnének a településen. Ehhez azonban megfelelő mennyiségű és jó
minőségű szálláshely létrehozására van szükség.
Folyamatos pályázatírás jellemzi a települést a vendégházak kialakítására irányulóan.
Jelenleg is három vendégszálláshely van építés alatt, ami 40 férőhelyes kapacitásbővítést
jelent a falunak. Az önkormányzat vezetői a vendégházak üzemeltetői részére idén
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tanulmányutat is szerveznek a Dunántúlra, az őrségi falvakba, ahol a sikeresen működő
vendégfogadással foglalkozó vállalkozókhoz látogatnak el benchmark, tanulási célzattal.
2007-ben létrehozták Túristvándiban az első négy országos határmenti együttműködési
csoportosulást, a Népfőiskolát. Bejegyezve még nincsen, de ebben az úgynevezett Bethlen
Gábor Népfőiskolában futnak a közösségfejlesztő programok. Az önkormányzati 5
hektáros területen tervezik megépíteni a népfőiskolát, melynek látványterve már elkészült.
Jelenleg megfelelő pályázatot keresnek annak finanszírozására, mely teljes mértékben a
Kárpát-medencei Lakitelki Népfőiskola mintájára épülne fel. Szándékukban áll továbbá
egy helyi tudáskönyv elkészítése is, amely a tanítási anyag alapját képezné. Ebben a
térséget jellemző történelmi, gasztronómiai, néphagyományi tudásbázist gyűjtenék össze.
A népfőiskola lehetőséget ad majd az oktatáson kívül 250 fő elszállásolására, étkeztetésére
is. Potenciált látnak helyi és környékbeli lakodalmak megszervezésére is, amelynek
bevételeiből majd az ingyenes oktatást tudják finanszírozni.
Ez a beruházás tehát ismét lehetőséget ad a helyi piac terjeszkedésére, újabb munkahelyek
létrehozására, ezáltal a közmunkaprogram arányának csökkentésére. A település nem
eltitkolt, végső célja ugyanis ezzel is a másoktól való függés leküzdése és az önállóság
kiépítése.
Közösségfejlesztés és az intézményrendszer megerősítése
1996 után erőteljes közösségfejlesztés indult meg a településen, Túristvándiban 1998-tól
ifjúsági önkormányzat működik. 2003-tól szakembert is alkalmaznak, aki ifjúságsegítőként
az ifjúsági fejlesztő folyamatok kiépítéséért a felelős. Túristvándi legfontosabb
eseményeiről a Szatmár Gyöngyszeme önkormányzati újság tudósít, amelyet a teleház
szerkeszt és ad ki.
Másrészt megerősítették az igazgatási szerepköreiket, megtartották a nyolc osztályos
általános iskolát. Túristvándi körjegyzőségi és iskolatársulási székhely, és hét település
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központja, ill. az erdőháti mikrokörzet
támogató szolgálatának működtetője.
A fenti megállapításokat és a helyi tapasztalataimat összegezve a település jövőjének
sikerét abban látom, ha az önkormányzat által működtetett Szociális Szövetség, és ezzel
együtt a Helyi Piac, a magánszemélyek vendégházai és bemutatótermei, és a népfőiskola
megépítése, azaz az oktatás és a turizmusfejlesztés egyszerre, egymással összefogva tudna
működni. Ekkor beszélhetünk egy megvalósult komplex programról a településen. A fent
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említett beruházások a tervek szerint 2014-re valósulnak meg és „érnek össze”. Akkor egy
nagyszabású kommunikációs kampányra készülnek, amivel a falu fejlesztéseit a széles
nagyközönséggel is megismertetik. Fontosnak tartják a határon túli településekkel való
együttműködés kiépítését, a turisztikai értékek és érdekek összehangolását, amit a 2007ben megalapított Népfőiskola is elősegíthet majd.
21. ábra: A sikerhez vezető út Túristvándiban

Forrás: Saját szerkesztés
Túristvándi sikere összetett (21. ábra). Ambiciózus településvezetői észrevették, hogy a
helyi, hagyományos mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó értékeket kihasználva és az
önkormányzattal összefogva olyan helyi piacot tudnak megteremteni, mely elősegíti a
település önállósodását. Ehhez Szociális Szövetkezetet alapítottak, és a közmunka és
földmunkaprogram pályázatait hívták segítségül. Végső célkitűzésükként a teljes
függetlenedést definiálták. A másik irány, amin elindultak a turizmus kiépítése volt.
Számba

vették

természeti

és

épített

értékeiket,
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fejlesztették

idegenforgalmi

infrastruktúrájukat úgy, hogy egy támogató intézményi hátteret hoztak létre a helyi
vállalkozni szándékozók megsegítésére. Az önkormányzat által működtetett teleház
támogatta őket a pályázatírásokban, így az elmúlt években több vendégház épült, illetve
különböző bemutatótermek kialakítására nyílik lehetőség. A népfőiskola és a turizmust
elősegítő rendezvényeikkel ma már a turizmus is jellemző a településen, mint új gazdasági
tevékenység.

5.3 Következtetések
Magyarország fejlett centrumtérségében fekvő Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvak
sikertényezői és Magyarország egyik leghátrányosabb térségében elhelyezkedő SzabolcsSzatmár-Bereg megyei kisfalvak sikerességi tényezői nagyon sok szempontból
megegyeznek, sikertényezőiket ugyanazon modellben fel lehet írni. A Szabolcs-SzatmárBereg megyei településeknél különbségek legmarkánsabban csupán néhány tényezőt
figyelembe véve mutathatóak ki, melyek a következők45:
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falvak sikerénél a földrajzi fekvés nem, vagy
alig érvényesült. E falvak meglehetősen elzárt helyzetűek, messze vannak a
nagyobb városoktól. A helyi társadalmak jobban ellenálltak a külvilág hatásainak.
Ezeken a településeken némileg a román és az ukrán határ közelsége adott
potenciálokat számukra - a turizmus és a helyi piac bővítésén keresztül -, az új
gazdasági tevékenység kiépítésére.
- Az innovációk és új gazdasági tevékenység megjelenése a fentiek miatt más
formában jelentkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei törpefalvakban, mint a
fejlett térségek kisfalvaiban. Az önfenntartáshoz kapcsolódó tevékenységek, mint
a mezőgazdálkodás, zöldségtermesztés, állattartás is generál innovációkat a
vizsgált településeken. Az önkormányzat által működtetett közmunka és
földmunka programok és a mezőgazdálkodás által a településeken megvalósított
innovációk jelentősek. Az önkormányzati tulajdonú földeken gazdálkodva a
vizsgált települések döntően helyi piacot hoztak létre, és arra termelnek. Ennek
kialakítására az önkormányzatok Szociális Szövetkezetet hoztak létre. Fontos
Alföldi Zoltán – Jakab Róbert – Müller János – Sztolyka Zoltán (2011): Fenntartható vidékfejlesztés: hazai
szociális falugazdasági példák. www.sandbox.georgikon.hu Letöltve: 2013.04.07. alapján.
45
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célkitűzése mindegyik településnek az önállósodás megvalósítása, az önfenntartó
működés kialakítása. Innovációként könyvelhető el ezekben a falvakban például a
helyi termékek létrehozása, az energia hatékony fűtési rendszerre való átállás. De
innovációt képez a helyi Szociális Bolt kialakítása is. Emellett fokozatosan jelenik
meg a turizmus, mint új gazdasági tevékenység. A vendégfogadásból származó
kiegészítő jövedelem az utóbbi években jelent meg, vagy még csak a jövőben
építik ki a turisták fogadására alkalmas programokat és infrastruktúrát.
- Az önkormányzatok aktív pályázók. A pályázatok mellett a programok hatékony
működtetéséhez

hozzátartozik

a

különböző

földmunkaprogramhoz

és

közfoglalkozatáshoz kapcsolódó támogatások igénybevétele is, mivel ezek nélkül
kezdetben nem lenne fenntartható a rendszer.
- Az önkormányzatok forrásteremtő és hasznosító központként működnek, amelyek
a kialakított rendszerben szoros szervezeti és működési kapcsolatban vannak az
általuk létrehozott és a tulajdonában lévő nonprofit kft.-vel, vagy alapítvánnyal.
Az önkormányzatok valódi helyi fejlesztési központként működnek. Olyan
munkalehetőségeket biztosítanak, amelyekbe az alacsony képzettségűek könnyen,
előzetes tapasztalat nélkül is, rövid idő alatt beletanulhatnak.
- A humánerőforrás hatása még erősebben érvényesült, mint Győr-Moson-Sopron
megyében, így a településvezető személyisége, elhivatottsága, kezdeményező
készsége alapvető. Példáimban bebizonyosodott, hogy ma egy település
vezetőjének vállalkozói szemlélettel kell rendelkeznie.
- Nagyobb a helyi lakosság társadalmi kohéziója, tradíciókhoz való ragaszkodása,
ezáltal a civil szervezetek, alapítványok és egyesületek szerepe erősebb a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei törpefalvakban. A törpefalvak sikeressége,
multiplikátorhatást is kifejthet. Azaz, a puha, humán tényezők hatása némely
hátrányos helyzetű régióban fekvő törpefalu esetében olyan erős, hogy a
sikeresség, mint innováció belülről terjedhet kifelé.
- A törpetelepülések egymás előtt mintaként szolgáltak. Erre példaként Zajta
települést hoztam, ahol a polgármester teljes mértékben a rozsályi mintára
fejleszti

települését,

legyen

szó

az

önkormányzati

gazdálkodásról,

a

közmunkaprogramról, vagy a helyi piac kialakításáról. Túristvándi és Rozsály
szintén nagyon hasonlóan gondolkodik a faluvezetést és fejlesztést illetően, közel
azonos innovációkat vezetnek be, mint a venyigebálázást, vagy éppen helyi piacot
hoznak létre, ami szinte azonos keretrendszerrel működik.
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- A polgármestereknek nem volt egyéni vállalkozásuk, tehát az egyéni érdekek és a
falu érdekei nem kapcsolódtak össze. Érdekes felismerés volt azonban, hogy míg
Győr-Moson-Sopron megyében a településvezetők családi vállalkozásokat
működtettek a polgármesteri hivatásuk mellett, addig a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei vezetők ugyanezt, tehát a családi és baráti kapcsolatokat a falu érdekében
építették fel a hivatalukban saját maguk köré. Így Rozsályon a polgármester
édesapja Sztolyka Gábor az önkormányzati gazdasági udvar munkavezetője, és
egyúttal önkormányzati tag, unokatestvére pedig a településvezető pénzügyi
tanácsadója. Ignácz Zoltán a falu volt polgármestere (Sztolyka Gábor legjobb
barátja), szintén a mai napig az önkormányzat tagja. Túristvándiban 2013 óta a
volt polgármester asszony (jelenlegi helyi járási vezető) fia a polgármester,
Lakatos Tibor. Zajtán a polgármester Kosztya Zoltán, felesége az óvoda
pedagógusa, nem mellesleg a Zajta Községért Alapítvány vezetője.
A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy a siker fenntarthatósága Szabolcs-SzatmárBereg megyében is személyfüggő, hiszen a polgármester személye itt is központi
sikertényezőként definiálható. Viszont a fenti megállapítások alapján, miszerint a
polgármester a saját rokoni kapcsolataival és barátaival veszi körbe magát és velük
működik együtt egyben azt jelenti, hogy ezek a települések kitermelhetik a következő
generációt és az elindított fejlesztések akár hosszú távon is fenntarthatóvá válnak.

5.4 A törpetelepülések sikermodelljének módosulása
A fenti Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei példákból úgy gondolom
kirajzolódni látszik azon tényezők fontossága, amelyek valóban központi helyet foglalnak
el egy kistelepülés fejlődésében, annak sikerének elérésében. A következőkben próbát
teszek a kutatásban eddig meghatározó szereppel bíró sikertényezők számbavételére –
illetve a jelentőséggel nem bíró tényezők figyelmen kívül helyezésére – azok
kategorizálására, tehát az eredetileg felállított sikermodellem elvetésére vagy elfogadására,
esetlegesen egy új, végső törpetelepülésekre vonatkozó sikermodell felállítására. Végül
sorra veszem külön-külön is ezeket a faktorokat és kifejtem jelentőségüket a jövőre nézve.
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A vizsgálataim kapcsán kiderült, hogy az eredetileg ábrázolt törpetelepülésekre vonatkozó
sikermodellem végső célja, mint a jó életminőség és a fenntarthatóság megfelelőnek
bizonyult. 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, mert úgy gondolom a kutatásaimat
figyelembe véve, hogy ő az aki egy település fejlődésének, sikerének a kulcsfigurája, de
legalábbis az elindítója lehet. Ebből ágaznak ki aztán az eredeti modellemben kemény és
puha tényezőkként definiált faktorok és az azok megvalósításához szükséges eszközök. Így
neveztem meg:
1) elsőként a helyi gazdaság fontosságát és azzal összefüggésben a munkahelyek
teremtését,
2) másodikként az intézmények megtartásának fontosságát, mint a népességmegtartás
alapkövetelményét,
3) harmadik tényezőként a közösségképző erők fontosságát, ami a valódi, integrált
közösség létrehozásában játszik nagy szerepet,
4) negyedik faktorként a település adottságainak számbavételét, mint a pályázati
lehetőségek és azok kihasználása, a helyi erőforrások, kiemelten a természeti
értékek, a helyi hagyományok és kultúra.
Ezekből adódik aztán a lehetőség a helyi adottságokra épülő innováció megteremtésére,
annak jó imidzsének kialakítására és ezáltal egy új, fenntartható gazdasági tevékenység
bevezetésére.
Az alábbiakban kifejtésre kerül, hogy miért pont ezen tényezők meghatározására esett a
választásom és miért pont ebben a formában, az eredeti elgondolásokhoz képest (22. ábra).
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22. ábra: A végső törpetelepülési sikermodell

Forrás: Saját szerkesztés
A jövőt építő, kreatív polgármestert eredeti modellemben, mint a közösségképzés egyik
eszközét írtam fel, ezt mutatták a magyarországi sikerpéldák. De már akkor kirajzolódni
látszott, hogy a polgármester46 szerepe még ennél is több lehet. Az összes vizsgált GyőrMoson-Sopron megyei törpefalu modelljének felírásakor előkerült, mi több középpontba
került a falu vezetőinek kulcsfontosságú szerepe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
foglalkoztatási programok létrehozásában és irányításában elkötelezett és hozzáértő

46

A 20. ábra modelljében piros színnel kiemelve.
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személyek vettek-vesznek részt, és a program sikerében itt is meghatározó szerepük volt a
polgármestereknek. Példáimban bebizonyosodott, hogy ma egy település vezetőjének
rendelkeznie kell vállalkozói szemlélettel.
Fontos továbbá megvizsgálni a polgármester magatartástípusait és érdekviszonyait az
adott településen, hiszen azok az egyes falvaknál egyértelműen kirajzolódni látszanak.
Hövej esetében „vállalkozó” típusú polgármesterről beszélhetünk, aki menedzserként
irányítja települését. Ugyanúgy ahogy Lipót polgármestere is, aki folyamatosan új
projekteket, beruházásokat indít, ezzel viszi előre települését és annak jó hírét az
országban. De ide sorolható Sztolyka Zoltán Rozsály, Kosztya Zoltán Zajta, és Túristvándi
volt polgármestere Lakatosné Sira Magdolna is, akik minden téren tájékozottak,
kezdeményezőek, újszerű, merész dolgok vállalkozásán törik a fejüket a falu érdekében.
Répceszemerén a település vezetője egyértelműen az „álmodozó” vagy „nagy tervező”
kategóriába sorolható. Rengeteg terve van, fejlesztési ötletei, de abból a leírtak alapján
eddig csak kevés valósulhatott meg. Örök optimizmusa, jövőbe vetett hite azonban
reményre ad okot. Megkülönbözethetünk továbbá „elkötelezett” és „közösségi típusú”
polgármestereket is. Előbbi elkötelezett a munkájáért és a falu jövőjéért, mint Mecsér
polgármestere, utóbbira a legjobb példa Dénesfa faluvezetője lehet. A Győr-Moson-Sopron
megyei

falvak

polgármestereinek

érdekviszonyai

és

érdekeltségei

erőteljes

összefonódásokat mutatatnak a falu területi tőkéjével, potenciáljaival, sikertényezőivel a
kutatás szerint. A fent említett törpetelepülési polgármesterek nagy részének ugyanis saját
vállalkozása volt a településén. Kiderült, hogy a vállalkozásuk révén a saját gazdasági
érdekük nagymértékben összekapcsolódik a falu működtetésének céljaival. A polgármester
körül bizonyos vállalkozói érdekkapcsolatok termelődtek ki, amelyek általában csak egyegy családra koncentrálódtak. A polgármesterek „működési tere” tehát a falu, ahol annak
területi tőkéjét összekapcsolják a saját érdekeikkel. A faluban a polgármesterek, mint
közösségi vállalkozók működnek, a hatalom az ő kezükben összpontosul, ők mint „modern
földesurak”, a hierarchia tetejéről irányítanak, és mint helyi lobby-erő működnek. A saját
üzleti világuk fejlesztése is ezen keresztül működik, hiszen olcsóbban szereznek be
bizonyos szolgáltatásokat és termékeket, mint a centrumtérségben fekvő városok és egy
hierarchia hálót hoznak létre ezáltal.
A modellemben továbbhaladva megállapítható, hogy a vizsgált településeken a
polgármesterek azok, akik az intézmények megtartását, vagy éppen létrehozását
kezdeményezték. Legyen szó Hövejről a csipkemúzeum vagy Répceszemerén a tájház
kialakítása kapcsán, vagy Lipótról, ahol az általános iskola újranyitásával új perspektívát
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teremtettek az ott lakó fiatalok számára. De nem feledkezhetünk meg Dénesfáról sem, ahol
a Cziráky kastélyban pszichiátria működik, ugyanúgy Répceszemeréről az Idősek Gondozó
Háza kapcsán. Rábaszentmihályon pedig az önkormányzat és a polgármester ötlete
nyomán pedagógiai szakszolgálat működik. Ezekben a példákban egytől egyig a település
vezetői voltak azok, akik elhivatott munkájuk révén létrehozták vagy éppen sikeresen
megtartották az intézményeiket és ezzel falujuk jövőjének egyik fontos lépcsőjét építették
ki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei törpetelepülések vizsgálata kapcsán is kiderült,
hogy nagyon szorosan összefügg a települések sikerével az, hogy intézményeiket mennyire
tudják megtartani. Rozsály mikrotérségi központ, amelyhez tizenkét település tartozik.
Ezek mindegyikének szociális rendszerét ők tartják fenn. Túristvándi 2006-ban
megerősítette az igazgatási szerepköreit, a település ma körjegyzőségi és iskolatársulási
székhely, és hét település szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központja, ill. az
erdőháti mikrokörzet támogató szolgálatának működtetője.
Ezzel együtt a település vezetője az - tapasztalataim szerint -, aki a helyi gazdaság
fellendítésében, és a munkahelyek teremtésében is fontos szerepet játszik. Mint tudjuk,
ezen kistelepüléseken sokszor maga az önkormányzat a legnagyobb munkaadó. De
nemcsak ezt vettem figyelembe ennek az állításnak a megfogalmazásakor. Több fent
említett Győr-Moson-Sopron megyei példában a polgármester személye megegyezett a
helyi vállalkozó személyével is. Erre hozhatom példaként a Győr-Moson Sopron megyei
falvak közül Lipót, Hövej, Rábaszentmihály településeket is. Érdekes volt látni, hogy
ezeken a településeken a polgármester habitusára teljes mértékben a vállalkozói
gondolkodásmód volt jellemző, tehát településüket, mint menedzserek vezették, s amely
ily módon egy jól működő „kisvállalkozásként” üzemelt.
Ugyanúgy

fontos

a

polgármester

személye

a

pályázatok

írásánál,

vagy

a

közmunkaprogramban való részvétel esetében is, amely szintén a munkahelyteremtés
eszközeként szolgál. Rábaszentmihályon a Start munkaprogramban való részvétel több
családnak jelent nagyon fontos bevételi forrást.
Visszatérve a település vezetőjének közösségépítő és közösségfejlesztő erejére, meg kell
állapítani, hogy a valóságban ez tényleg egy nagyon fontos sikertényezőként lépett elő. Az
összes vizsgált törpefaluban azt tapasztaltam, hogy a polgármester a helyi közösség magját
képezte. Dénesfán például ahol a polgármesternek feladata támadt - ha egy épület
felújításáról, vagy akár a falunap megszervezéséről volt szó -, a dénesfai asszonyok
mindannyiszor támogatták a munkáját. De ez Dénesfán ugyanígy a másik irányba is
működött, és ha a dénesfai asszonyoknak volt támogatásra szükségük, akkor ők is
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fordulhattak a polgármesterhez. Az igazat megvallva a Dénesfán kialakult helyi közösség
véleményem szerint országos tekintetben is követendő példaként szolgálhat. De több
településen maga az önkormányzat képviselői adták a helyi társadalom motorját. Itt talán
nem olyan meglepő a polgármester összefogó, támogató, iránymutató szerepe. Így volt ez
Hövejen, ahol a polgármester olyan emberekkel veszi körbe magát a hivatalban, akikre
folyamatosan számíthat a falu jövője kapcsán. De ide sorolhatjuk Mecsér, Lipót és
Rábaszentmihály példáját is. A civil szervezetek is sokszor azért álltak egy-egy jó ügy
mellé, mert azt a polgármester kezdeményezte. A közösségképzés a helyi lakosság
képzésén keresztül a tudástársadalom kialakításában is fontos szerepet játszott. A vizsgált
településeken a településvezetők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy különböző
képzésekkel vagy tréningekkel segítsék elő a helyi lakosság szaktudásának a bővítését. Így
Hövejen a helyi böngésző kialakításával, Lipóton az angol nyelvtanfolyamok
szervezésével. Túristvándi teleházában a pályázatírásban segítenek a vállalkozóknak, míg
Rozsályon a közmunkásoknak a mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktudásokat adják át,
hogy azok értékteremtő munkát végezhessenek.
A fent említett három fontos tényező így népességmegtartáshoz és a valódi közösség
kiépüléséhez vezetett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések sikeréhez és ezáltal a
népességmegtartáshoz különösképpen hozzájárulnak a kulturális és hagyományőrző, ill. a
sportprogramok, ezáltal a különböző egyesületek, civil szervezetek szerepe felértékelődik.
Rozsályon a fiatalok számos szerveződése működik, így néptánc, moderntánc, röplabda
csapat, és két kispályás futballcsapat. Túristvándiban a településfejlesztést csak a helyi
közösség fejlesztésével együtt lehetett megvalósítani. A Zajtán működő három alapítvány
mindegyike a helyi közösség összetartását és fejlesztését, a művészetek, a kultúra és a
hagyományok ápolását tartja legfontosabb küldetésének.
A modellben továbbhaladva egy másik fontos lépcsőhöz érkezünk, a kistelepülések egyedi
adottságaihoz. A sikerességet befolyásoló alapvető tényező ez, s meggyőződésem szerint
számbavétele a polgármester feladatához tartozik. A kistelepülések egyedi adottságáról,
jellemzőiről

korábban

már

többször

szó

esett,

mint

életben

maradásuknak,

megújulásuknak, fejlődésüknek egyik lehetőségéről. Ide tartozhatnak a helyi erőforrások,
mint a természeti értékek és az építészeti emlékek számbavétele és megóvása, továbbá a
helyi kultúra és hagyományok ápolása. Vizsgálataimból kiderült, hogy ezen tevékenységek
elindítói és véghezvivői szinte minden esetben a településvezetők voltak. Hövej több
szempontból is szerencsésnek mondható adottságait illetően. Az évszázadokra visszanyúló
népművészetét, a höveji hímzés hagyományát nem herdálta el, mi több ma már földrajzi
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levédetése is megtörtént. A höveji asszonyok és a polgármester közös munkájának
köszönhetően ma már az alapját képezi a település turisztikai vonzerejének. Ugyanígy
fontos megemlíteni Lipót esetét is. Gyógyvizére először egy fürdőt, majd folyamatosan
egyéb turizmushoz szervesen kapcsolódó infrastruktúrákat építettek ki azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy Lipót nevét ma már ne csak a régióban ismerjék, hanem az egész
országban, s talán minden túlzás nélkül akár Közép-Európában is. A polgármester
vállalkozóként először egy hotelt épített a jó adottságú településre és ezzel párhuzamosan
pékséghálózatát

is

fejlesztette.

Lipót

gyógyfürdőjének

és

pékségének

hírneve

folyamatosan, egymást erősítve fejlődött. Ma már a gyógyvíz adja az alapját a fűtött
futballpályáknak, ami szintén vonzerőként működik európai szinten is. A helyi
adottságokra alapozott Rábaszentmihály is, amikor a mezőgazdasági múlttal rendelkező
falu bekapcsolódott a Start közmunkaprogram mezőgazdasági projektjébe, vagy Mecsér is,
amely Duna-parti fekvését kihasználva hagyományos fesztiválsorozatot szervez és
turizmust épít ki. Répceszemere adottságai megfelelőek az energiaültetvények, a szél
erőműpark és vízi erőmű telepítésére, amit a polgármester felismert és folyamatosan
hasznosítani kíván, végső célként pedig ezáltal egy ökofalu kiépítését fogalmazta meg.
Dénesfánál is kulcsszerepet játszik a természeti és építészeti örökségek védelme, mint a
Cziráky kastély és a több hektáron elterülő fás liget tudatos kialakítása, melyek fontos
alapját képezhetik a falu turizmusra épülő jövőjének. A helyi adottságok jó kihasználása, a
helyben meglévő erőforrások használata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken
is alapvető.
A fenti példák - melyek a település adottságainak ismeretét és kihasználását voltak
hivatottak bemutatni -, jól szemléltetik, hogy mára ezen települések nagy részében
megindult mi több kialakult valamiféle új, innovatív kezdeményezés. Ez a társadalmi,
gazdasági innováció lehet alkalmazott, vagy amely a vidéken jelent meg először. Tehát az
új gazdasági tevékenység, mint eredmény a legtöbb vizsgált településen megjelent, ami
nagy szerepet játszik a törpefalvak fejlődésének, sikerének elérésében.
Ennek megvalósításának egyik legfontosabb eszközeként pedig a pályázati források
jelentek meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei példák egyértelműen szemléltették, hogy
az önkormányzatok aktív pályázók voltak. A pályázatok mellett a programok hatékony
működtetéséhez hozzátartozik a különböző földmunkaprogram és közfoglalkozatási
támogatások igénybevétele is, mivel ezek nélkül kezdetben nem lenne fenntartható a
rendszer. Ha sorra veszem ezen innovációkat a településeken, akkor kiderül, hogy
mindegyik alapvető fontosságú a falu mai életében. Hiszen tapasztalataim szerint, ami
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előreviszi a településeket, az a szűnni nem akaró újítások és innovációk bevezetése. Ezek
az innovációk nem csak a Győr-Moson-Sopron megyei településekre voltak jellemzőek,
hanem

ugyanúgy

a

Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyeiekre

is.

Így

Rozsályon

a

százszázalékos gyümölcslé előállító üzem létrehozása, az energiatakarékos fűtési
rendszerre való átállás is innovációnak minősül. Túristvándiban a Népfőiskola
megalapítása, a turizmus minél magasabb szintű megvalósítása. Zajtán a turizmus
kiépítésének érdekében a turistaszálló kialakítása, a kultúrház csűrjének, mint kulturális
központnak a megépítése, és a látvány bajor sörfőzde kialakításának az ötlete. Ezen falvak
nagy részében a turizmus, mint új funkció és gazdasági tevékenység jelent meg.
Az általános iskolát, mint külön kategóriát elhagytam a végső modellben, hiszen a
törpetelepülések vizsgálata rámutatott arra, hagy annak alapvető megléte a településen nem
szükségszerű. Több, a megvizsgált települések közül nem rendelkezett oktatási (sem
óvodai, sem pedig általános iskolai intézménnyel), viszont a szomszédos település, vagy a
legközelebbi város igen, és ez teljes mértékben pótolni tudta a falu ezen szükségletét, kvázi
nem okozott törést és ezzel hátrányt a falu életében. Ezen megállapításomat erősíti Hövej,
Mecsér, Rábcakapi, Rábaszentmihály, Dénesfa és Zajta példája is, tehát az összes olyan
kisfalué, amelynek nincs helyben általános iskolája. De erre volt korábban példa Lipót
esete is, ahol először megszűnt, de 2011-ben újraindították az iskolát. A 2011-es
újraindítás oka sem abból adódott, hogy mindenféleképpen szerettek volna oktatási
intézményt a faluba, hanem azért, mert olyan egyedi, két tannyelvű iskolára sikerült
támogatást nyerniük, mely egyedülállónak nevezhető nemcsak a megyében, hanem ország
szinten is.
Ugyanezen megfontolásból a földrajzi fekvést is kivettem végső törpetelepülési
sikermodellemből, hiszen annak pozitív hatásai csak a Győr-Moson-Sopron megyei
falvakban volt érzékelhető. Kiderült, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvak
sikeressége egy nagyobb rendszer sikerességébe ágyazódik bele (pl. Lipót Győrhöz való,
míg Hövej Ausztriához való közelsége miatt), azaz a sikeres régiókban elhelyezkedő
törpefalvakból is lehet pénzt „keresni”. Megfelelő személyi kapcsolatokkal, és megfelelő
más erőforrásokkal találkozva helyi szinten, a törpetelepüléseken is siker érhető el, így
nem választhatóak el a helyi sikerek a nagyobb térségek sikerétől. Ennek teljesüléséhez az
szükséges, hogy az egyéni gazdasági érdek (azaz a polgármester érdeke) és a közösségi
érdek azonosulni tudjon a nagyvárosi lehetőségekkel. A környezetnek ebben a kérdésben
tehát tartós hatásrendszere van. Ezzel együtt fontos megállapítani azt is, hogy a sikerhez
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kevés lett volna csak a jó földrajzi fekvés megléte, a különböző erőforrások - mint humán
tőke, természeti tőke, stb.- megléte és egymást felerősítő hatása alapvető fontosságú volt.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei törpefalvak rámutattak ugyanakkor arra, hogy a
törpefalvak sikeressége nem csupán egy nagyobb rendszer sikerességébe ágyazódhat bele.
Ott ugyanis a földrajzi fekvés nem, vagy csak alig érvényesült sikereik elérésében. A
humántőke azonban ugyanúgy, mint a Győr-Moson-Sopron megyei törpefalvaknál a
legfontosabb fejlesztő erővé lépett elő.
A fent leírtak figyelembe vételével az ötödik hipotézisem első fele elvetésre, második fele
elfogadásra került. 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 a 3. fejezetben részletesen megvizsgáltam a
magyarországi törpefalvak múltbeli és jelenlegi funkcióit, azok változását kiértékeltem. A
törpefalvakra vonatkozó vizsgálati sikermodellemben pedig külön sikertényezőként
definiáltam a törpefalvak új, ill. lehetséges gazdasági tevékenységeinek, és funkcióinak a
kialakulását.
A Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elhelyezkedő törpefalvak
vizsgálata után egyértelműen igazoltam, hogy a törpetelepülések sikerét nagyban
meghatározza az új innovációk megjelenése. Bizonyítottam, hogy mindkét térség
törpefalvaiban aktívan vezettek be új innovációkat, azok 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 is gyorsabban
mennek végbe.
Az innovációk kialakulása és terjedése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sikeres
településekre is nagymértékben jellemző volt, ezekben a példákban azonban másfajta
innovációk jelentek meg a fejlett térséghez képest. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a
vizsgált falvak meglehetősen elzárt helyzetűek, a helyi társadalmak jobban ellenállnak a
külvilág hatásainak. Távol vannak a nagyvárosok centrumtérségeitől, nagyobb a helyi
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társadalmi

kohéziója,

tradíciókhoz

való

ragaszkodása.

Jellemzően

agrártelepülések, ahol kevésbé van jelen a foglalkozási átrétegződés. Szabolcs-SzatmárBereg megyében az önellátáshoz és a mezőgazdasághoz kapcsolódó innovációk jelentek
meg és generáltak új gazdasági tevékenységeket. Ugyanakkor azt is példázzák ezek a
törpefalvak, hogy a hagyomány és az örökségük által gerjesztett és újragondolt innovációk
milyen korszerűek tudnak lenni a mai világban. A falvakban emellett fokozatosan
megjelenik a turizmus is, mint új gazdasági tevékenység.
Az ország fejlettebb és kevésbé fejlett térségeit vizsgálva kiderült, hogy a turisztikai és
szolgáltató funkciók kialakulása a nyugati országrészben már korábban kialakult, 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-SzatmárBereg megyében elhelyezkedő törpetelepüléseken tehát az új funkciók kialakulása
lassabban működik, hiszen ott a hagyományos mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó funkciók
(mint önellátás) éledtek újjá.
A vizsgálataim végső eredménye tehát a változékonyságban rejlő állandóság, amely szerint
a siker fent megnevezett faktorai eltérő mértékben és különböző területeken
jelentkezhetnek a törpefalvakban, de ha azok a jó életminőséghez, illetve a
fenntarthatósághoz járulnak hozzá, a település sikeresnek ítélhető.
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6 Összegzés
6.1 A hipotézisek értékelése
Dolgozatom 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.
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.
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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
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
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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
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-SzatmárBereg 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
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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.

6.2 A kutatás új eredményei
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,
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

ellátatlanságának

demográfiai

kialakulásának

eróziójának,
okaival

és

funkcióleépülésének,
következményeivel

intézményi
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
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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 20012011-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
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.
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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 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.

6.3 Összegző gondolatok, javaslatok
6.3.1

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
171

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
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.
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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.

6.3.2

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.
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- 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 és 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:
- 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.
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- 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.
- 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.
- 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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6.4 Jövőbeni kutatatási irányok
Dolgozatomban 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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1.

sz. melléklet: Kérdőív a Győr-Moson-Sopron megyei

törpetelepülések polgármesterei számára
A válaszadó neve:
A lekérdezés helye:
A lekérdezés ideje:
A megkérdezett személy neve és beosztása:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Helyi kormányzásra vonatkozó kérdések
1. Nyertek az elmúlt 5 évben hazai vagy EU-i fejlesztési támogatást?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, hány projektet, milyen összegben?
c. Sorolja fel a három legnagyobbat, értékük szerint (ezer Ft)
2. Milyen önkormányzati intézmények vannak jelen a településén? Hány főt
foglalkoztatnak összesen azok?
3. Hogyan kell átalakítani a körjegyzőséget a járási rendszer új előírásai szerint?
Milyen kompetenciák (önkormányzati) kerültek állami szerepkörbe? Hogyan
fogadja ezt Ön?
4. Mennyire jellemző a településen a helyi foglalkoztatás?
5. Működik a faluban jelenleg közmunkaprogram?
Gazdasági bázisra vonatkozó kérdések
6. Hogyan alakult a településén a munkanélküliség tendenciája az elmúlt 5 évben?
a. nő
b. csökken
c. stagnál
7. Mekkora az önkormányzati bevétel nagysága a településen? (millió Ft)
8. Hogyan alakult a településén az önkormányzati bevétel nagysága az elmúlt 5
évben?
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a. nő
b. csökken
c. stagnál
9. Milyen a településen az életminőség, hogy ítéli Ön meg?
10. Milyen a település népességmegtartó képessége?
a. jó, a fiatalok nem költöznek el a településről
b. jó, vannak új betelepülők
c. stagnál
d. rossz, a fiatalok elköltöznek
e. egyéb, mégpedig:
11. Hány ingatlan van jelenleg a településen külföldi tulajdonban?
12. Milyen az elöregedési tendencia a településén?
13. Mekkora a nyugdíjasok aránya a településen?
14. Hogyan alakult a településén a nyugdíjasok aránya az elmúlt 5 évben?
a. nő
b. csökken
c. stagnál
15. Történt-e beruházás a településen az utóbbi öt évben?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, hány beruházás (db), és milyen összértékben (ezer Ft)?
c. Sorolja fel a három legnagyobbat, értékük szerint (ezer Ft)
16. Milyen számottevő vállalkozások vannak a településen?
17. Van tsz a településen? Ki a tsz elnök? Milyen szerepe van a falu életében?
18. Csak felülről várják a támogatást vagy van-e saját erőforrásuk? Mik azok? S amiket
megnevez, azok valóban működőképes lehetőségek?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, kérem sorolja fel azokat!
19. Mit tart ön a települése jövője kapcsán kitörési pontnak?
20. Működnek újfajta (esetleg innovatív) gazdasági tevékenységek a településen?
(turizmus, biogazdálkodás, stb.)
21. Működik-e a településen helyi adottságokat használni képes innováció?
a. igen vagy nem
b. ha igen, mi az? Mit jelent ez a település és az ott élők életében?
22. A jövőben van-e lehetőség ilyen innováció megvalósítására a településen?
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a. igen vagy nem
b. ha igen, mi az? Mit jelentene ez a település és az ott élők életében?
23. Mit jelent a fenntarthatóság a települése szempontjából, mik a tényezői? Ez
önöknél milyen formában, mennyire van jelen?
24. Milyen gazdasági lehetőségek állnak települése előtt?
25. Milyen stratégiát tervez és minek alapján? (fiatalok vonzása, beruházások
csábítása, művelődés-oktatás, vagy)?
Humán erőforrásokra vonatkozó kérdések
26. Van általános iskola a településen?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, hány osztályos és hány fő tanulóval rendelkezik?
c. Ha nem, akkor melyik település iskolájába járnak át tanulni a gyerekek? Az
a település milyen távolságra van az Önök településétől?
Helyi társadalomra vonatkozó kérdések
27. Működik-e civil, ill. nonprofit szervezet a településen?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, kérem sorolja fel azokat!
28. Működik a településen falugondnoki szolgálat?
a. igen
b. nem
29. Kik Ön szerint a település fejlődése szempontjából a meghatározó személyek? Kik
azok akik leginkább befolyásolják a település fejlődését, ill. a leginkább hatással
vannak rá? (tegyen X-et a megfelelő név/nevek mellé)
a. polgármester
b. iskolaigazgató
c. helyi vállalkozó
d. egyéb, mégpedig:
30. Van a településen internet elérhetőség?
a. igen vagy nem
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31. Van a településnek honlapja?
a. igen vagy nem
32. Működik-e helyi média településen (helyi újság, rádió)?
a. igen vagy nem
33. Ön szerint mennyire összetartó településének a közössége?
a. nagyon
b. közepesen
c. kis mértékben
d. egyáltalán nem
34. Működik valódi közösség a településen? Melyik az a közösség?
35. Milyen közösségképző erő működik abban?
36. Milyen a kapcsolati háló a településén? Kialakultak bizonyos érdekcsoportok a
településeken? Ha igen hogyan definiálná azokat (kik alkotják a csoportot és mi a
közös érdekük)?
a. Igen vagy nem
37. Milyen társadalmi hálók, rokoni összefonódások jellemzőek a faluban? Kik a falu
„pókemberei”, akik tehát behálózzák a falut, aktívan dolgoznak benne, rajta?
38. Kialakult a településén „vidéki elit” réteg? (uralkodó osztály) Kik ők? Társadalmi
alapon szerveződtek vagy piaci/gazdasági alapokon? Megtartják a falu
hagyományait, rendjét, közösségét, egyháztámogatását vagy nem?
39. Mennyire jellemző a településén az új lakók, a betelepülők jelenléte? arányszám
40. Milyen arányt képviselnek az őslakosok az össznépességen belül? fő/teljes lakosság
41. Mennyire jellemző a település életében, fejlődése szempontjából a humán tőke,
mint a településen lakók iskolázottsága, szakértelme, tudása?
Természeti és művi környezetre vonatkozó kérdések
42. Rendelkezik-e természeti értékekkel a települése?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, kérem sorolja fel azokat!
43. Van a településén műemléki épület, természetvédelmi terület, vagy egyéb
környezeti érték?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, kérem sorolja fel azokat!
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44. Milyen távolságra van a legközelebbi város a településétől? km
Vonzásfunkciókra vonatkozó kérdések
45. Vannak meghatározó hagyományok, szokások a településén?
a. Igen vagy nem
b. ha igen, mennyire tisztelik azokat? Hogyan tartják életben, illetve
népszerűsítik-e valamilyen formában azokat?
46. Vannak meghatározó helyi kulturális értékek a településen?
a. Igen vagy nem
b. ha igen, mennyire ápolják azokat, hogyan tartják életben illetve
népszerűsítik-e azokat?
47. Van-e a településén, hotel, panzió, vendégház vagy egyéb vendégek fogadására
alkalmas szálláshely?
a. Igen vagy nem
b. Ha igen, kérem írja le, hogy hány darab!
48. Tagja települése valamilyen turisztikai szövetségnek vagy tagja valamilyen más
fejlesztési hálózatnak?
A település együttműködési kapcsolataira vonatkozó kérdések
49. Milyen térségi együttműködések vannak a településén?
a. körjegyzőség
b. társulások
50. Milyen együttműködési hálózatok jellemzőek a településen? Milyen a település
együttműködési készsége?
51. Milyen összefogás van jelenleg a települések között? Milyen gyakran ülnek össze?
52. Hogyan lehetne ezen javítani? Mik a közös céljaik? Vannak közös rendezvényeik?
53. Milyen a testvértelepüléssel a kapcsolat? Aktív?
54. Az együttműködések közül melyek az önként vállaltak és melyeket kényszerítettek
gazdasági és szabályozó intézkedések a településre? Szívesen szövetkeznek-e és
kivel?
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