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Összefoglaló 
 
A disszertációban összefoglalt vállalkozási térszerkezeti kutatás a gazdasági téren belül a 

vállalkozási struktúra és a területi fejlődés kapcsolatának elemzésére irányul, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyét helyezve a vizsgálat fókuszába. A kutatás kiterjedt a vállalkozási 

szektor egyes jellemzőinek a gazdasági-társadalmi folyamatokkal összefüggő elemzésére, és a 
területi fejlődésben betöltött szerepének, hatásainak értékelésére. Statisztikai módszerek 
segítségével értékeltük Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetét a megyék 

fejlettségi rangsorában, valamint a területi folyamatok megyei szintű különbségeinek 
nagyságát. 

Az alapvetően feltáró jellegű kutató munka fő célja a gazdasági téren belül a vállalkozási 
szempontú területi különbségek, illetve az azt előidéző és befolyásoló tényezők (térbeli 
folyamatok) vizsgálata, azaz a vállalkozási szféra szempontjából értékelni a területi dimenziót 

mikro-, makro- és mezo-szinten. A fenti területek vizsgálatával lehetővé válik egy olyan 
átfogó kép ábrázolása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről, amelyből kirajzolódnak a térség 

közelmúltjának gazdasági, társadalmi jellemzői, a fejlődésbeli lemaradás okai, továbbá a 
felzárkózási folyamat lehetséges irányai. 
A kutatás másik alapvető célja, amely tulajdonképpen járulékos jellegű cél, hiszen a fő 

célkitűzést szolgálja, elméleti síkon megalkotni, és empirikus úton tesztelni egy olyan 
területileg integrált vállalkozási térszerkezeti modellt, amely egy kiválasztott térségben a 

vállalkozási struktúra területi fejlődésre gyakorolt hatásainak mérésére hivatott. 
A modell segítségével meghatározhatóvá válik a magyar megyék gazdasági fejlettsége, 
területi diszparitása a befolyásoló gazdasági-társadalmi folyamatok tükrében, a vállalkozások 

térszerkezetét befolyásoló tényezők kapcsolatrendszere, illetve a vállalkozások kvantitatív és 
kvalitatív jellemzőinek hatásmechanizmusa. A modell végső célja, hogy kijelölje a 
beavatkozás kulcsterületeit a teljesítmény, a hatékonyság, a versenyképesség, valamint a 

gazdasági-társadalmi szerepvállalás fokozása érdekében. 
A kutatás során széles körű szakirodalmi feldolgozásra került sor, melyek megalapozták a 

későbbi modellalkotást. Először áttekintettük a vonatkozó térgazdaságtani elméletek fogalmi 
kereteit, főbb irányzatait, a területi modellalkotás módszertani sajátosságait, térszerkezeti 
jellemzőit, illetve a vállalkozások jellemzőinek és a gazdasági, társadalmi folyamatok 

összefüggés-rendszerének elemzési módszereit, célterületnek tekintve Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét. Ezt követően szakértői mélyinterjúkat bonyolítottunk le, amelyek 

megalapozták a későbbi modellalkotást. A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell elméleti 
síkon történő felállítását követően áttekintettük a tesztelés elméleti és gyakorlati tudnivalóit, 
különös tekintettel a minta jellemzőinek vizsgálatára. Végül, de nem utolsó sorban a modell 

tesztelését végeztük el először makro-szinten, szekunder-kutatás segítségével, majd mikro-
szinten, kvantitatív kutatási módszert alkalmazva. Így az empirikus tézisek megfogalmazását 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozási körre kiterjesztett nagymintás, kérdőíves 
felmérés alapozta meg. 
A fenti módszertan szerint elvégzett kutatás a következő területeken hozott új, illetve újszerű 

eredményeket. Megalkottuk az ún. Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modellt, amely makro-, 
mikro- és mezo-szintű részmodelleken keresztül elemzi a vállalkozások kvantitatív és 

kvalitatív jellemzőinek összefüggésrendszerét, egyes makrogazdasági folyamatok tükrében. A 
Modell új szempontok alapján mutatja be és igazolja a magyar megyék gazdasági helyzetét, 
fejlettségét befolyásoló gazdasági-társadalmi folyamatok elemzésével (makro- és részben 

mezo-szintű részmodell) kapcsolatos vizsgálatunkat. 
A modell tesztelése az eddigi kutatásokat kiegészítő empirikus megállapításokat 

eredményezett. Az empirikus kutatási eredmények (mikro- és részben mezo-szintű részmodell) 
azt mutatják, hogy a vállalkozások strukturális jellemzői az esetek többségében szignifikáns 
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kapcsolatban állnak egymással, a hatások iránya és mértéke megfelelő statisztikai próba, 

illetve elemzési módszer alkalmazásával meghatározható és mérhető. Végül klaszteranalízis 
segítségével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait csoportokba soroltuk a 

működésüket meghatározó jellemzőik alapján. 
A kutatás eredményei számos publikációban megjelentek, elősegítve ezzel a témában 
folytatott további kutatást. Az eredmények további hasznosítására az oktatásban, a 

vállalkozás- és területfejlesztési politika, valamint a gazdaságpolitikai intézkedések 
megtervezése területén látunk lehetőséget. 
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Summary 
 
The structural research of enterprises summarized in the Ph.D. thesis presents a statistical 

analysis of the enterprise structure of Szabolcs-Szatmár-Bereg county, with special emphasis 
on the examination of the relationships between the enterprise characteristics and the 

economic processes. The research covered an analysis of the business sector in connection 
with economic and social processes and an interpretation of the role and impact of this sector 
in economy. Using statistical methods, we assessed the economic situation of Szabolcs-

Szatmár-Bereg county in the ranking of counties by economic development, and the 
magnitude of differences in territorial developments at county level. 

The aim of the fundamentally exploring research is to develop a comprehensive picture of 
Szabolcs-Szatmár-Bereg county by the analysis of the abovementioned fields, from which we 
can capture the economic and social characteristics of the region’s recent past, the reasons for 

lagging behind in terms of development, and the possible directions of a catching up process. 
It was also amongst our aims to create and empirically test a theoretical integrated enterprise 

structure model, which provides a sophisticated methodology for the continuous monitoring 
of the activities of enterprises. Using this model, we can determine the economic development 
of Hungarian counties and the regional disparities in the light of the influential economic and 

social processes, as well as the interaction of the quantitative and qualitative features of 
enterprises, that is the direction and the magnitude of such interferences. Thereby the key 

areas of intervention are identified in order to improve performance, efficiency and 
competitiveness, as well as economic and social participation. 
The research included an extensive search of the relevant literature, which served as a basis 

for the subsequent modelling. First we reviewed the conceptual framework and the main 
schools of the relevant geoeconomic theories, the special features of the methodology of 
measurement of regional disparities, as well as the statistical analytical methods used to study 

the relationships between the characteristics of enterprises and the economic development, 
taking Szabolcs-Szatmár-Bereg county as a reference region. Then we carried out in-depth 

interviews with experts, which supported the subsequent modelling. After the creation of the 
theoretical Enterprise Structure Model, we reviewed the main theoretical and practical 
features of testing, in particular the examination of the characteristics of the sample. Last but 

not least, using qualitative research method we performed a model testing, so the formulation 
of the empirical theses was based on a large sample questionnaire survey extended to the 

scope of the enterprises in Szabolcs-Szatmár-Bereg county. 
The research conducted according to the above methodology, brought new or novel results in 
the following areas. We created the so-called Enterprise Structure Model, which, through 

macro, micro level and statistical sub-models, analyses the interlinkages of the quantitative 
and qualitative features of enterprises, in the light of certain macroeconomic developments. 

Based on our statistical analysis on the economic and social processes influencing the 
economic situation and development of the Hungarian counties (macro level sub-model) we 
concluded that the economic development of the Hungarian counties is characterized by 

significant territorial disparities. The situation of Szabolcs-Szatmár-Bereg county is very 
peripheral, less developed, its economic performance is well below the national average.  

The model testing led to empirical findings that complement the research so far. The results of 
the empirical research (micro level sub-model) show that in most cases there is a significant 
connection between the structural characteristics of the enterprises; the direction and the 

magnitude of the impacts can be determined and measured by appropriate statistical tests and 
analytical methods. Finally by use of cluster analysis we classified the enterprises in 

Szabolcs-Szatmár-Bereg county into groups according to the structural characteristics 
determining their operation. 
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The results of the research were published in several publications, allowing for further 

research in this subject. For further use of the results we see possibilities in the fields of 
education and the design of business and territorial development policy, as well as that of the 

economic policy measures. 
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1 Bevezetés 
 
Egyetemi tanulmányaimat követően – Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar – az évek 

során elsajátított közgazdasági ismereteket a Nyíregyházi Főiskola (ma Egyetem) 
Vállalatgazdasági Tanszékén (későbbi Gazdálkodástudományi Intézetében) kamatoztathattam 

tovább tanársegédként. Az akkori rektorhelyettes (Dr. Galó Miklós) ugyanis statisztikához 
értő és statisztikát szerető oktató kollégát keresett tanszékére, aki többszöri személyes 
beszélgetést követően végül bennem látta meg ezt a személyt. Nagy megtiszteltetés volt 

számomra, hogy mellettem döntött, annak pedig külön örültem, hogy a kedvenc egyetemi 
tantárgyamat, a statisztikát oktathattam, ami azóta kiegészült a vállalkozási ismeretekkel, a 

vállalatgazdaságtannal, a közlekedési statisztikával és a pénzügyi joggal. Ezek a tantárgyak és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez való kötődésem, az itteni helyzet érzékelése voltak azok a 
motivációk, melyek alapján kialakult kutatási területem. Így tulajdonképpen oktatási 

tevékenységem motivált abban, hogy a vállalkozási szféra térszerkezeti kutatásával 
foglalkozzak. 

A kutatási téma megválasztásában a statisztika szeretete mellett, a vállalkozások iránti 
érdeklődésem motivált, illetve az, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem és itt is 
telepedtem le a családommal. Ráadásul úgy gondolom, hogy ez a téma napjainkban is igen 

aktuális és időszerű, hiszen éppen a gazdasági, társadalmi folyamatok vállalkozásokra 
gyakorolt egyre meghatározóbb jellegéből adódóan mindig tartogat újabb és újabb nyitva 

hagyott kérdéseket, vizsgálati területeket. 
 

1.1 A téma aktualitása 

 

A vállalkozások térszerkezeti (strukturális) jellemzőinek feltérképezése, a vállalkozási 
jellemzők és a gazdasági folyamatok közötti sztochasztikus kapcsolatok elemzése, valamint a 
vállalkozási szempontú területi különbségek vizsgálata a folyamatosan változó gazdasági 

körülmények tükrében minden időben aktuális, különösen a gazdaság egyes szereplőinek, a 
gazdaság-politika irányvonalát meghatározó szereplőknek, de a közvetett kapcsolódások miatt 

a más témák iránt érdeklődők számára is. Így a vizsgálati területek fontosságát több tényező is 
alátámasztja: 

 Napjainkban egyre többet hallhatunk arról, hogy a magyar gazdaság fejlődésének 

kulcsa a hazai vállalkozói réteg, azon belül is elsősorban a kis- és középvállalkozások 
(KKV-k) hatékonyságában, gazdasági teljesítményének, versenyképességének 

növelésében rejlik.  
 Gyakran hangoztatott fogalmak a globalizáció, az integráció, a regionalizáció is, 

melyek hatása többek között a fokozódó versenyben és az alkalmazkodóképesség 

felértékelődésében érhető tetten. A kialakult új helyzet arra készteti a vállalkozásokat, 
hogy jobban összpontosítsanak a kompetenciákra, emeljék ki azokat, amelyek 

versenyelőnyt jelentenek és építkezzenek azokra, amelyek stratégiai jelentőségűek. 
 A változás következményeivel, annak ütemével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye üzleti 

vállalkozásai is szembesülnek. Ennek kapcsán, egyrészt abból kell kiindulni, hogy 

versenyképességüket méretükből, elhelyezkedésükből adódóan számos sajátos, helyi 
tényező befolyásolja az innovációtól a humán- és reálinfrastruktúrától kezdve a 

képzésen keresztül a vállalkozásokkal kapcsolatban kialakult attitűdig, másrészt 
sikerességük, alkalmazkodásuk nemcsak a vállalkozói szektor, de az Észak-alföldi 
Régió és benne Szabolcs-Szatmár-Bereg megye versenyképességének is kulcsa lehet. 

 A vállalkozói kör vizsgálatát meglehetősen nehezíti a szektor heterogenitása, 
differenciáltsága. Hiszen éppúgy ide tartoznak az önfoglalkoztatók vagy a néhány főt 

foglalkoztató mikro- és kisvállalkozások, mint a komoly innovációs potenciállal 

DOI: 10.14750/ME.2019.009



 

6 
 

rendelkező, 250 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező nagyvállalatok. Így 

sokszínűségük, különbözőségük megnehezíti az általános következtetések levonását, 
bármely terület, illetve vállalkozási jellemző vizsgálatáról legyen is szó. A 

megállapítások érvényessége csak a vállalkozásokon belüli további elhatárolással 
biztosítható. 

 A téma aktualitását az is indokolja, hogy a magyar gazdaság 2004. május 1-től új 

mozgási pályára lépett. Az európai uniós (EU-s) csatlakozás következtében a 
tagállamok, valamint a régiók közötti egyre élesedő versenyben való helytállás, a 

gazdasági folyamatokkal való lépéstartás új kihívásokat hozott Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye üzleti világa számára is.  

 Természetes módon adódik, hogy egy térség gazdasági fejlettségében meghatározó 

szerepet játszik a vállalkozási szféra, amely szorosan beágyazódik az adott gazdasági, 
társadalmi környezetbe. Így a gazdaság teljesítményét a vállalkozási szektor a 

gazdasági és társadalmi tényezők szűrőin keresztül képes befolyásolni, figyelembe 
véve a vállalkozások szerkezeti jellemzőinek és a gazdasági folyamatok 
összefüggéseinek rendszerét. Ebből következik, hogy ha meg akarjuk ismerni és érteni 

egy térség, egy földrajzi egység gazdasági helyzetét, nagy segítségünkre lehet a 
gazdasági és társadalmi környezet, valamint a vállalkozási szektor szerkezetének, 

struktúrájának elemzése. Ugyanakkor a hatások és összefüggések területileg és időben 
is eltérnek, így egy adott tényező nem feltétlenül eredményez ugyanolyan hatásokat és 
összefüggéseket a különböző földrajzi területeken és időszakokban. 

 Az egyenlőtlenség mind a társadalomban, mind a gazdasági tevékenységek térbeli 
elhelyezkedésében tapasztalható. A makro- mikro- és az ezek metszetét jelentő 

regionális szintű gazdasági, társadalmi folyamatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a 
polarizáció a kelet-nyugat tagoltságban, valamint a centrum-periféria viszonyában is 
tetten érhető. Ráadásul a területi egyenlőtlenségek fogalomköréhez gyakran társítjuk a 

szegénységet, az elmaradottságot és a fejlődésbeli lemaradást. 
 A gazdasági folyamatok alakításában, a gazdasági térben megnyilvánuló 

egyenlőtlenségek befolyásolásában fontos szerepet töltenek be a vállalkozások. A 
vállalkozási szempontú területi különbségek vizsgálatának eredményei hatással 
lehetnek mind a gazdasági fejlődést meghatározó tényezőkre, mind pedig a 

vállalkozási szerkezetben fellépő problémák kezelésére. 
Ahhoz, hogy a kedvezőtlen folyamatokat befolyásolni tudjuk, ismerni kell a meghatározó 

okokat és mechanizmusokat. Csak így hozhatunk releváns döntést a beavatkozások irányáról 
és mértékéről. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napjainkra kialakult hátrányos helyzet egyrészt 

gazdasági, másrészt társadalmi természetű. A felzárkózási folyamatban, a területi 
különbségek csökkentésében meghatározó szerepet játszik a vállalkozási szféra új 

munkahelyek teremtésével, innovációval, a termelékenység fokozásával, a közép- és 
felsőoktatással való tudatos együttműködéssel és a gazdasági versenyhez való rugalmasabb 
alkalmazkodással. 

 

1.2 Célkitűzés és a kutatás menete 

 

Kutatómunkánk alapvető célja megalkotni egy olyan területileg integrált vállalkozási 
térszerkezeti modellt, amelynek segítségével egyrészt meghatározható, hogy milyen tényezők, 
folyamatok alakítják egy térség vállalkozásainak struktúráját és a köztük lévő 

kapcsolatrendszert. Másrészt kifinomult módszertan alapján válik mérhetővé a vállalkozási 
jellemzők közötti kapcsolatok rendszere, megalapozva ezzel az empirikus kutatással 

alátámasztott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozási típusalkotást. A modell 
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segítségével meghatározható a vállalkozási struktúra területi fejlődésre gyakorolt hatása, 

kijelölve azokat a beavatkozási hatóterületeket a megyei gazdaságfejlesztés számára, melyek 
segítségével mérsékelhetők a középszintű (elsősorban megyei) területi egységek közötti 

fejlettségi különbségek. 
A központi cél elérése érdekében részcélokat fogalmaztunk meg, melyeket az alábbiakban 
ismertetünk: 

 A kutatás céljához kapcsolódó legfontosabb alapfogalmak meghatározása, 
részletesen kitérve a területi egyenlőtlenségek fogalmi kereteire. Célunk nemzetközi 

és hazai szakirodalom alapján a kutatási témánkkal összefüggésbe hozható 
térszerkezeti elméletek áttekintése, rendszerezése, összehasonlító értelmezése. 

Komplex képet kívánunk nyújtani a vállalkozási struktúrát érintő területi 
modellekről, azok alkalmazási lehetőségeiről, illetve korlátairól (2. fejezet). 

 Az elméleti háttér ismertetése és értékelése után egyelőre elméleti síkon kívánjuk 

megalkotni a fő célkitűzésben szereplő Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell 
struktúráját, elemeit és a köztük lévő – területi differenciáltságot magyarázó – 

összefüggésrendszer jellemzőit (3. fejezet). 

 Az elméleti modell makro- és részben mezo-szintű részmodelljének elemzése 

érdekében fontosnak tartjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetének 
nagyléptékű, átfogó áttekintését, különös tekintettel a vállalkozási struktúráját 
meghatározó külső tényezők elemzésére, azaz a vállalkozások demográfiai jellemzői 

és a működésükre ható gazdasági-társadalmi folyamatok közötti összefüggések 
vizsgálatára. Ennek részeként meghatározzuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

gazdasági helyzetét a hazai megyék fejlettségi rangsorában, hogy értelmezni tudjuk 
a későbbi mikro-szintű elemzéssel kapcsolatos vizsgálatainkból kapott 
eredményeket. Ezeket kiegészítve hangsúlyt helyezünk a megyei szinten 

érvényesülő területi különbségek egzakt vizsgálatára a vonatkozó egyenlőtlenségi 
mutatók alkalmazásával (4. fejezet). 

 Az elméleti alapokon nyugvó modell empirikus tesztelése előtt a megfelelő szintű 
általánosításokhoz szükséges minta meghatározásának elméleti és gyakorlati 

tudnivalóit kívánjuk áttekinteni. Ezután következik a mikro-szintű részmodell 
tesztelése, mely során a modell belső tényezőinek, valamint e tényezők közötti 
kapcsolatok paraméterezésére kerül sor. Ez a részcél azonban túlmutat a modell 

tesztelésén, ugyanis az elemzésben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásainak 
gazdaságban betöltött helyzetéről, szerepéről, fejlődési lehetőségeiről is minél 

teljesebb körű képet kívánunk festeni. Kísérletet teszünk továbbá megyei szinten a 
vállalkozási szerkezetet orientáló eszközök meghatározására, a vállalkozási 
szerkezetben fellépő problémák, feszültségpontok kezelésére, valamint a megye 

fejlesztése szempontjából meghatározó ágazati irányok, ágazati struktúrák 
kialakítására, így teremtve meg a kapcsolatot a mezo-szinttel. Hiszen a mikro-

szinten megállapított kapcsolatok, összefüggések (csakúgy, mint a makro-szintűek) a 
mezo-szinten integrálódnak (5. fejezet). 

 Végül a disszertációt az új és újszerű eredmények megfogalmazásával zárjuk (6. 

fejezet). 
A célkitűzéssel kapcsolatban fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy kutatásunk tartalmilag a 

külső tényezők – belső tényezők – belső szerkezet mélyreható elemzésével alkot logikai 
egységet. A tanulmány címében szereplő „vállalkozási szempontú térszerkezeti kutatás” 

megjelölés a fenti célrendszer egészére vonatkoztatva nyeri el valódi értelmét. 
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1.3 Módszertan 

 

A disszertáció tudományos mivolta megköveteli a kitűzött célok elérése érdekében 
alkalmazott módszertan közgazdaságtudományi normákhoz történő igazítását. Ennek 

megfelelően mindvégig nagy hangsúlyt fektettünk a feladat igényének leginkább megfelelő 
kutatási módszerek, kvantitatív és kvalitatív technikák, matematikai és statisztikai elemzések 
megválasztására. 

Fő koncepciónk, a vállalkozási szempontú területi különbségek, illetve az azt előidéző és 
befolyásoló tényezők (térbeli folyamatok) vizsgálata, azaz a vállalkozási szféra szempontjából 

értékelni a területi dimenziót. A befolyásoló tényezők között fontosnak tartjuk a makro- és 
mikro-környezeti elemek mellett a térbeli/lokális folyamatok és hatások értékelését is.  
Alapfeltevésünk, hogy egy adott térség fejlettsége, versenyképessége, „sikeressége” 

nagymértékben függ az ott működő vállalkozások sikerességétől, illetve attól, hogy a térségi 
vállalkozási szerkezet hogyan illeszkedik a területi áramlásokba. 

Kutatásunkban a vállalkozások gazdasági szereplők, amelyek részt vesznek a gazdasági-
társadalmi folyamatok befolyásolásában, a gazdasági fejlettség és a területi differenciáltság 
alakításában. 

Disszertációnk hármas célrendszerre épül. Célunk egyrészt makro-szintű modellen keresztül 
bemutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozási szerkezetét, struktúráját, az azt 

befolyásoló gazdasági, társadalmi tényezőket, valamint következtető statisztikai módszerek 
segítségével megkísérelni összefüggéseket feltárni a vállalkozások strukturális jellemzői, 
illetve a gazdasági, társadalmi folyamatok között. Ezzel kapcsolatban vizsgáljuk, hogy az 

egyes gazdasági-társadalmi jelenségek milyen szoros kapcsolatban állnak a vállalkozási 
szektor meghatározó jellemzőivel, hogyan befolyásolják kölcsönösen egymást, egyáltalán 

befolyásolják-e egymást, továbbá milyen hatással vannak a vállalkozások a magyar megyék 
gazdasági fejlettségére, mennyiben játszanak szerepet a területi egyenlőtlenségekben. A 
területi egyenlőtlenségek mérésére a megyei szint mellett, kistérségi bázison is sor kerül, mely 

utóbbi kifejezetten a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belüli fejlettségi különbségek 
kimutatására irányul. 

Másrészt arra is vállalkozunk, hogy mikro-szinten, empirikus kutatás alapján összefüggéseket 
tárjunk fel az egyes kvantitatív és kvalitatív vállalkozási jellemzők között Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye vállalkozásainak belső szerkezeti jellemzőire vonatkozóan, tesztelve ezáltal 

elméleti modellünk paramétereit. 
Harmadrészt célunk a modell központi elemeként a vállalkozások mezo-szintű térbeli 

vonatkozásainak kiemelése, hiszen a vizsgált tényezők, kapcsolatok, megállapítások a 
középszinten integrálják a mikro- és a makro összefüggéseket. 
A tényezők közötti kapcsolatok és hatásmechanizmusok feltárására (a leíró statisztikai 

módszerek mellett) a korrelációszámítást, a varianciaanalízist, az asszociációs kapcsolatok 
szorossági mérőszámait, a főkomponens-elemzést, valamint a klaszteranalízist alkalmazzuk, a 

magyarországi megyék, azon belül kiemelten Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint az 
empirikus kutatás adataira támaszkodva. A számításokat egyrészt a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) által publikált 1995–2011 közötti Statisztikai évkönyvek, Területi statisztikai 

évkönyvek, illetve az egyes időszaki kiadványok adatbázisaira, másrészt empirikus 
kutatásunk adataira támaszkodva végeztük. Az időtáv (1995-2011) megválasztásának 

alapvető indoka – különös tekintettel annak felső határára – a primer adatgyűjtéssel való 

összhang megteremtése volt. (A primer adatgyűjtés lebonyolítására 2010 nyarán került sor.) 
Ugyanakkor jelen disszertáció végén „A gazdasági-társadalmi tényezők változásainak 

vizsgálata Szabocs-Szatmár-Bereg megyében 2011 óta” című alfejezetben sor kerül a 

frissebb adatokból adódó következtetések, új elemek, illetve a tendenciaváltozások 

értékelésére. 
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Makro-szinten – a korábbi kutatások és a kiinduló hipotézisek alapján – a vállalkozások 

szerkezetét és a területi egyenlőtlenségeket befolyásoló, továbbá egy térség gazdasági-
társadalmi helyzetét determináló tényezők közül az általános gazdasági fejlettséget, a kutatás-

fejlesztési tevékenységet, a szabályozórendszert, a vállalkozások általános szektorális 
jellemzőit, a beruházásokat, a lakosság jövedelmi helyzetét, a munkaerőpiac szerkezetét, a 
demográfiai folyamatok alakulását, a lakosság iskolai végzettségét, valamint infrastrukturális 

jellemzőit vesszük figyelembe vizsgálataink során. Mivel egy-egy tényező önmagában is 
meglehetősen összetett tartalommal bír, ezért többféle indikátor felhasználásával 

kvantifikáljuk azokat. A kutatás során felhasznált változók a következők: 

 Általános gazdasági fejlettséget jellemző adatok és mutatók; 

 Kutatás-fejlesztési tevékenység; 

 A szabályozórendszer sajátosságai; 

 A vállalkozások általános szektorális jellemzői; 

 Beruházások; 

 A lakosság jövedelmi helyzete; 

 A munkaerőpiac szerkezete; 

 A demográfiai folyamatok; 

 A lakosság iskolai végzettsége; 

 A térség infrastrukturális fejlettsége. 

A makro-szintű kutatás célja a fenti témakörök vizsgálatával a magyar megyék közötti területi 
különbségek vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pozicionálása érdekében, továbbá 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetének, területi differenciáltságának, valamint 

az ezeket befolyásoló gazdasági-társadalmi tényezőknek vállalkozási környezetként történő 
komplex értékelése. 

Mikro-szinten a vállalkozások működését, tevékenységét, gazdasági szerepvállalási 
képességét befolyásoló szerkezeti, strukturális jellemzőket vonjuk be kvantitatív és kvalitatív 
eszközökkel történő vizsgálatainkba. 

Míg a makro-szintű elemzések során szekunder adatokkal dolgozunk, addig mikro-szintű 
kutatásunk során kizárólag vállalkozási megkérdezésből származó, primer adatokra 

támaszkodunk. Ez utóbbi esetében a mintavétel módjának megválasztásakor véletlen 
(valószínűségi) mintavételi eljárásra törekedtünk azért, hogy a mintából levont 
következtetések általánosíthatóan legyenek megfogalmazhatók Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye vonatkozásában, mely utóbbi a teljes populációt jelenti a disszertációban. Ugyanakkor 
ez az eljárás mintavételi hibával terhelt. Ez abból adódik, hogy a minta a véletlenszerűségből 
adódóan nem tükrözi teljes mértékben a reprezentálni kívánt sokaságot. Emellett itt is 

megjelenik a nem mintavételi hiba, amely lehet fedési (ritkán lehet érzékelni torzító hatását), 
nem válaszolási (kiküszöbölése ösztönzők alkalmazásával, kérdezőbiztosok meggyőzési 

technikáival lehetséges), mérési (ilyen a válaszadói hiba, kérdezőbiztos hatása) vagy 
feldolgozási hiba (Majoros, 2010; Pillók, 2010). Az objektív hiba előnye a szubjektív hibával 
szemben, hogy véletlen minta esetén a hiba mértéke mérhető, becsülhető. A kérdőíves 

felmérés során 250 vállalkozást kérdeztünk meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről 
ún. szisztematikus (mechanikus) kiválasztást alkalmazva, mely során a KSH – ABC 

sorrendben rögzített – céginformációs adattárából minden 50. vállalkozást választottuk ki. 
Ennél nagyobb számú kérdőíves felmérés lebonyolítása a költségek szempontjából már 
nagyon megterhelő lett volna. Az információgyűjtés kérdőívvel (kérdőív ld. 1. melléklet) 

támogatott, telefonos megkérdezés formájában történt, és két hónapot (2010. június-július) 
vett igénybe négy kérdezőbiztos közreműködésével. Azért választottuk ezt a megkérdezési 

technikát, mert így lehetett közvetlenebb vállalkozási információkat elérni, a másodlagos 
adatforrásokból nem lehetett a kutatás célrendszeréhez kapcsolódó valamennyi információhoz 
hozzájutni, illetve ez a módszer a korrekciók tisztázását is lehetővé tette. 
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A teljes minta pontossági szintje 95 százalékos megbízhatósági szint mellett ±6,2 

százalékpont (Molnár, 2008). 
A statisztikai számításokhoz, illetve a grafikus ábrák készítéséhez a Windows alapú SPSS 

19.0 statisztikai programcsomagot, valamint a Microsoft Excel táblázatkezelő szoftvert 
használtuk fel. 
 

1.4 A dolgozat felépítése 

 
A kutatás egyrészt egy célirányos történeti/összehasonlító kutatás a térgazdaságtani 

elméletekre, valamint ezek változásaira vonatkozóan, amit egy feltáró jellegű kutatás követ. 
Ez statisztikai elemzési módszerekkel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetét és 
fejlődését meghatározó gazdasági, társadalmi folyamatok elemzésére, kiemelten a területi 

differenciáltságot magyarázó mechanizmusok vizsgálatára és értékelésére irányult. 
Másrészt a kutatómunka keretében sor került egy kérdőíves felméréssel támogatott empirikus 

kutatásra is. A vizsgálat kiterjedt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozási szerkezetének 
átfogó statisztikai elemzésére, továbbá annak feltárására, hogy milyen összefüggések 
mutathatók ki az egyes vállalkozási jellemzők (tevékenységi kör, gazdálkodási forma, méret, 

tulajdonosi szerkezet, K+F stb.) között, és ezek milyen hatással vannak az adott térség 
gazdaságban betöltött szerepére. 

Az értekezés hat fejezetre tagolódik. Az első fejezet a kutatási téma jelentőségét, a kutatás 
menetét és céljait, a vizsgálandó kérdéseket, valamint az alkalmazott kutatási és elemzési 
módszereket foglalja össze. 

A második fejezet a területi egyenlőtlenség alapfogalmaira, a gazdaság térbeliségét magyarázó 
elméletekre vonatkozó szakirodalom releváns áttekintésével foglalkozik, továbbá a területi 

modellalkotás módszertani hátterét mutatja be. 
A harmadik fejezet a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell struktúráját, elemeit és a 
köztük lévő összefüggésrendszer jellemzőit taglalja. Bemutatásra kerülnek a Modell 

részmodelljei: a makro-, a mikro- és a mezo-szintű részmodellek. A makro-szintű részmodell 
esetében további meghatározásra kerülnek a gazdasági-társadalmi egyenlőtlenséget okozó 

tényezőknek a vállalkozási jellemzőkkel alkotott kapcsolatai és összefüggései, míg a mikro-
szintű részmodell esetében a térségi vállalkozások kvantitatív és kvalitatív vállalkozási 
jellemzői és specifikumai. A makro-, illetve mikro-szintű részmodell metszeteként megjelenő 

mezo részmodell elemei hol a makro-, hol pedig a mikro dimenzióban fejtik ki hatásukat. 
A negyedik fejezetben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye általános gazdasági helyzetének 

feltárására kerül sor, különös tekintettel a gazdasági-társadalmi helyzetét meghatározó 
folyamatokra, illetve a területi fejlődését befolyásoló tényezőkre. Mivel a befolyásoló 
tényezők száma szinte lehetetlenné teszi a téma teljes körű és részletes ismertetését, ezért 

azok a tényezők kapnak nagyobb hangsúlyt, melyek statisztikailag is igazolható szinten 
vannak összefüggésben a vizsgált térség gazdasági teljesítményével, fejlettségével. Az 

elemzés során a leíró (grafikus ábrázolás, átlag, szórás, koncentráció, index-számítás), 
valamint a következtető statisztika elemzési módszerei (korrelációszámítás, főkomponens-
elemzés, varianciaanalízis, klaszteranalízis, idősorok analitikus vizsgálata és előrejelzés) 

kerülnek alkalmazásra. Az egyes befolyásoló tényezők jellege, illetve az alkalmazott 
vizsgálati módszerek feltételrendszere bizonyos esetekben megköveteli – a megyei mellett – a 

régiós és országos szintű összehasonlítást is. Az elemzés középpontjában a vállalkozási 
jellemzők és a gazdasági folyamatok közötti összefüggések gazdasági hatásának kimutatása, 
továbbá a magyar megyék, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségei közötti 

területi egyenlőtlenségek vizsgálata áll. A kutatás az 1995 és 2011 közötti időtávra terjed ki, 
és a Központi Statisztikai Hivatal által összegyűjtött, jelen témához kapcsolódó adatokon 

alapszik. 

DOI: 10.14750/ME.2019.009



 

11 
 

Az ötödik fejezet az elvégzett empirikus kutatás kiértékelését, elemzését, azaz a mikro-szintű 

elméleti részmodell tesztelését tartalmazza. A kutatást Szabolcs-Szatmár-Bereg megye üzleti 
vállalkozásai körében végeztük el. A kérdőíves felmérés során elsősorban arra keresünk 

választ, hogy hogyan alakulnak a vállalkozások szerkezeti jellemzői (tevékenységi kör, 
gazdálkodási forma, méret stb.), és milyen szerepet vállalnak a megye vállalkozásai a 
gazdasági élet dinamizálásában (K+F, exporttevékenység, foglalkoztatás, oktatással való 

kapcsolat). Vizsgáljuk, hogy van-e kimutatható összefüggés a vállalkozások szerkezeti 
jellemzői között, illetve az összefüggések milyen hatással lehetnek az adott térség gazdasági 

helyzetére, fejlettségére. Továbbá klaszteranalízis segítségével megpróbáltuk homogén 
csoportokba rendezni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait. Szintén ebben a 
fejezetben kerül sor a mikro-szintű eredmények mezo-szinttel való összhangjának 

kiemelésére. E fejezet végén kiemeljük – a modell lényegi részét jelentő – mezo-szintű 
következtetéseket, javaslatokat, továbbá hangsúlyt fektetünk a vizsgálati időtáv (1995-2011) 

óta eltelt időben bekövetkező főbb gazdasági-társadalmi tényezők változásainak elemzésére. 
A tanulmány végén (6. fejezet) a kutatás eredményeként megfogalmazható új és újszerű 
megállapításokat összegezzük. 

 

1.5 Köszönetnyilvánítás 

 

A bevezető gondolatok után köszönetemet fejezem ki Pelczné dr. Gáll Ildikónak , aki három 
éven át volt tudományos vezetőm, és Dr. Varga Beatrixnak, jelenlegi tudományos 
vezetőmnek, aki hét éven át töretlenül állta a kisebb-nagyobb intenzitású, de folyamatos 

megkereséseimet, és sok hasznos tanáccsal látott el a disszertációírás rögös útján. Dr. Galó 
Miklósnak, munkahelyi vezetőmnek, aki a kezdetektől hitt bennem és minden lehetséges 

eszközzel támogatta munkámat, G. Fekete Évának és végül, de nem utolsó sorban Dr. 

Korompai Attilának, akitől nemcsak szakmailag tanultam nagyon sokat, hanem lelkileg is 

végig támogatott, amiért örök hálával tartozom neki. Munkahelyem, a Nyíregyházi Egyetem 
Gazdálkodástudományi Intézet valamennyi munkatársának, barátaimnak és nem utolsó sorban 
szüleimnek és családomnak. 
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2 Elméleti áttekintés 
 
A disszertációban megfogalmazott gondolatok kifejtése során használt alapvető fogalmak 

azonos értelmezése érdekében elengedhetetlen a konceptualizálás, vagyis a kulcsszavak 
pontos, szabatos definiálása, valamint az ok-okozati összefüggések elméleti hátterének 

felvázolása. A térgazdaságtan és a területi szerkezet szakirodalma oly mértékben szerteágazó 
és széleskörű, hogy a disszertáció kereteit lényegesen meghaladó feladat lenne valamennyi 
területét, akárcsak érintőlegesen is bemutatni. Erre a feladatra nem is vállalkozunk. A 

térgazdaságtani és térszerkezeti elméleteknek a kutatás céljához igazodó szintetizálására, 
továbbá a nemzetállamon belüli területi különbségek belső okainak számbavételére, az ok-

okozati összefüggések feltárására, valamint a vállalkozási szerkezet és a gazdasági, társadalmi 
folyamatok kapcsolatának vizsgálatára vonatkozó szakirodalmi háttér összefoglalására 
törekszünk. Olyan összefüggéseket is kiemelünk, amelyek segíthetnek megérteni a magyar 

megyék közötti különbségeket, illetve az azok hátterében álló tényezőket, jelenségeket. A 
gazdasági, társadalmi folyamatok összetettségük miatt jól közelíthetők, elemezhetők 

többváltozós modellekkel, melyek vizsgálatunk módszertani alapjait hivatottak alátámasztani 
vagy előfeltételezéseink szakirodalmi megalapozottságának vizsgálatához köthetők. Az 
elméleti háttér forrásául a témakör meghatározó és méltán elismert nemzetközi és hazai 

szakkönyvei, folyóiratokban megjelent szakcikkei és egyéb tudományos művek szolgáltak, 
amelyek elérésében nagy segítséget nyújtottak a hazai könyvtárak katalógusai mellett a 

világhálón elérhető adatbázisok, on-line szolgáltatások (Palgrave Macmillan, Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet [OECD], Econlit, EBSCO, Science Direct, JSTORE). 
 

2.1 Egyenlőtlenségi kulcsfogalmak definiálása 

 
Az egyenlőtlenség a dolgok létezésével összefüggő tulajdonság, amely annyiban térbeli és 
időbeli, amennyiben a dolgok térben és időben léteznek. Az országok, régiók, területegységek 

gazdagsága, szegénysége, fejlettsége, elmaradottsága régóta a közgazdaságtan alapkérdései 
közé tartozik, éppen ezért minden időben aktuális kérdéseket tartogatnak a területi elemzések 

számára. Bár már a Római Szerződés is elkötelezte magát a területi egyenlőtlenségek 
csökkentése mellett, a területi különbségek mérséklésének és vizsgálatának igénye igazán az 
1980-as években erősödött fel az Európai Unióban. A 20. század második felében 

tapasztalható nivellálódási trend ellenére azonban a területi tagoltság, a polarizáció magas 
szintje jellemző világméretekben, az országok jelentős részében, sőt a regionális terekben is. 

Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országok mindegyikében szélsőséges és egyre 
növekvő területi egyenlőtlenségekkel találkozunk. 
A térbeliség vizsgálata során meg kell különböztetni a területi különbség, a területi 

differenciáltság, valamint a területi egyenlőtlenség fogalmakat. A területi különbség 
mennyiségi és/vagy minőségi eltérésre, a differenciáltság mennyiségi eltérésre, az 

egyenlőtlenség pedig minőségi eltérésre utal. Emellett a differenciáltság valamely jelenség 
térben különböző előfordulására utal, míg az egyenlőtlenség azokra a jellemzőkre fókuszál, 
amelyek társadalmi értéktartalommal bírnak (Nemes Nagy, 2005). Így a természetföldrajzi 

eltérések (pl. az egyes tájegységek talajadottsága) csak differenciáló, tagoló tényezőnek 
számítanak, a jövedelmi vagy munkanélküliségi eltérések azonban már egyenlőtlenségnek 

minősülnek. A területi folyamatok közgazdasági vizsgálata hozta be az egyenlőtlenség 
alapkategóriái közé a diverzifikáció és a koncentráció fogalmát. A diverzifikáció a 
tevékenységek nemzetgazdaságon, vagy vállalaton/vállalkozásokon belüli kibővülésének 

folyamata. A koncentráció pedig összpontosulást, tömörülést jelent. Alapvető különbség még 
a két fogalom között, hogy a diverzifikáltságot minőségi (sokféleség) tömörülés, a 

koncentráltságot pedig mennyiségi tömörülés jellemzi. A területi egyenlőtlenségek vizsgálata 
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során megkülönböztetünk állapot és tartam jellegű fogalmi meghatározásokat. Így 

állapotjellemzőként használjuk a differenciáltság, kiegyenlítettség fogalmakat, míg a térben 
vagy időben való hosszúságot kifejező, tartamra utaló kategóriát képeznek a differenciálódás 

és kiegyenlítődés szavak. 
Az elemzés konzisztenciájának biztosítása érdekében még az elemzések előtt érdemes 
tisztázni a vizsgálat tárgyát, a vizsgálatban használt mértéket, mutatószámokat, a vizsgálat 

szintjét, aggregáltságát, az egyenlőtlenségi mutatók korlátait, eltérő eredményeit, továbbá a 
vizsgálati időpontot és időtávot. Még a vizsgálati szempontrendszer teljes körű áttekintése 

sem vezethet azonban determinisztikus következtetésekre, hiszen adott térségi szinten egy 
időben lehet jelen a differenciálódás és a kiegyenlítődés. A területi folyamatok összetett 
jellege megköveteli a többféle egyenlőtlenségi mutató, illetve index, többféle térségi szinten 

való tesztelését. Persze a különböző tendenciák egy időben való jelenléte nem teszi eleve 
lehetetlenné a következtetések levonását. Az esetek többségében kellően nagy biztonsággal 

mutatható ki valamely társadalmi, gazdasági jelenség esetében a differenciálódás vagy a 
közeledés irányzata (Nemes Nagy, 1998). 
A térbeliség, területi differenciáltság, területi koncentráció olyan fogalmi kategóriák, amelyek 

multidiszciplináris szemléletet követelnek. A térrel kapcsolatos sajátosságok, 
törvényszerűségek vizsgálata jóval hamarabb megjelent a természettudományos 

gondolkodásban, mint a társadalomtudományok területén. A területiség és a térbeliség 
problémája az 1900-as évek elején nem tartozott – és még ma sem – a közgazdaságtudomány 
főáramának témakörei közé, míg a természettudományok ekkor már a térrel kapcsolatos 

törvényszerűségeket tudományos alapokon elemezték. A hagyományos közgazdaságtan 
modellszerű gondolkodása ekkor még nem tette lehetővé a tér szerkezetét befolyásoló 

közgazdasági tényezők mélyreható vizsgálatát. Napjainkra azonban számos kutatás 
foglalkozik a gazdasági tér problémájával, sőt a területi különbségek következményeinek 
vizsgálata mára már nemzetgazdasági és politikai szintű kérdéssé nőtte ki magát. 

Magyarországon a területi differenciáltság többféle íve figyelhető meg. A hagyományosnak 
tekinthető kelet-nyugat éles eltérése mellett ma már észak-dél, Budapest-vidék, centrum-

periféria különbségekkel, sőt a határmentiséggel mint differenciálódási dimenzióval is 
számolnunk kell. 
A területi differenciáltság kérdéskörében Magyarország valamennyi területi egysége érintett, 

de az általunk vizsgált Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elhelyezkedése, gazdasági, társadalmi 
helyzete kifejezetten indokolja a térbeliség problémáinak kezelését. Az egyenlőtlenségi 

folyamatokat alakító tényezők között kitüntetett figyelmet szentelünk a vállalkozói szférának, 
amely kutatásunkban kiemelt eszköze az adott térben lejátszódó gazdasági-társadalmi 
folyamatok alakításának, a területi differenciáltság mérséklésének, valamint a fejlődésbeli 

lemaradás csökkentésének. 
Egy adott tér lokális sajátosságai, valamint a globálisan érvényesülő jelenségek változása 

megköveteli a területi különbségek folyamatos vizsgálatát, mélyreható elemzését, hiszen csak 
így hozhatunk releváns döntést a területi problémákra, és ezen keresztül a jövőre 
vonatkozóan. 

E fejezet célja a térrel kapcsolatos egyenlőtlenségi elméletek hazai és nemzetközi 
szakirodalom alapján történő bemutatása, a területi különbségek kialakulásában szerepet 

játszó tényezők rendszerező elemzése, továbbá a térszerkezeti modellek módszertanának 
áttekintése. 
A célok elérése, valamint a feltételezések vizsgálatának eredményessége és megalapozottsága 

érdekében azokat a szakirodalmi forrásokat tekintettük át, amelyek elsősorban a területi 
egyenlőtlenségekkel, azok mérésével, valamint az azokat befolyásoló tényezők vizsgálatával 

foglalkoznak. 
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2.2 Területi egyenlőtlenségek vizsgálatának elméleti háttere  

 

A térbeliség, a területi egyenlőtlenségek elméleti háttere a téma multidiszciplináris jellegéből 
adódóan rendkívül összetett és szerteágazó. Ezen elméletek teljes körű áttekintése nem 

célunk. A dolgozatban azokra az elméletekre összpontosítunk, amelyek a területi különbségek 
vállalkozási szerkezettel összefüggő ok-okozati kapcsolatait világítják meg, szem előtt tartva a 
hazai konkrét vizsgálat lehetőségeit. Ezen belül már eleve az egyes elméleteknek is csak 

azokat, a kutatás szempontjából releváns elemeit összegezzük, amelyekre a hipotézisek 
megfogalmazása és a modellalkotás során építkezünk . 

A területi egyenlőtlenségek feltárása a legtöbb tanulmányban a jövedelemkülönbségek 
vizsgálatával indul. Ennek alapját a 70-es évektől kibontakozó regionális konvergencia 
programok alapkérdése jelenti, amely arra keresi a választ, hogy a gazdasági fejlődés hatására 

növekednek vagy csökkennek a jövedelemkülönbségek az országok, a régiók között. Mindez 
számos tanulmányban képezi a vizsgálat tárgyát, így többek között Nemes Nagy (1987, 2006), 

Major (2001), Lengyel és Rechnitzer (2004) munkáiban. 
A térszerkezet egyenlőtlenségeinek problémája alapvetően kapcsolódik a regionális fejlődés 
kérdésköréhez. A regionális fejlődés fogalma kettős folyamatot takar: egyrészt magában 

foglalja a regionális növekedést, másrészt a regionális kapcsolatok, szerkezetek átalakulását 
(Nemes Nagy, 2005). 

A területi egyenlőtlenségek vizsgálata jelentős részben a területi fejlődéselméletekhez 
köthető, melyek jól modellezhető rendszert alkotnak. A regionális fejlődéselméletek  a 
gazdaság és a társadalom térben egyenlőtlen fejlődését leíró és magyarázó modellek, amelyek 

a gazdasági, társadalmi fejlődésben kiemelt szerepet tulajdonítanak a differenciált területi 
adottságoknak. A termelési tényezők (természeti tényezők, munka, tőke, információ, 

technológia stb.) nem egyenletes területi eloszlása eleve különböző fejlődési pályákat indukál 
az egyes földrajzi területeken. A területi egyenlőtlenségekkel összefüggésbe hozható 
elméleteket (modelleket) Capello (2009) nyomán két nagy csoportra osztottuk: 

1. Telephelyelméletek: a gazdaság egységeinek térbeli elhelyezkedésével és működésével 
foglalkoznak, a gazdasági tevékenységek elhelyezkedését elemezve tárják fel a 

gazdasági térszerkezet és a munkamegosztás térbeli rendjét. 
2. Növekedés-elméletek: a különböző földrajzi területek gazdaságának eltérő ütemű 

növekedésével, valamint a területi jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatával 

foglalkoznak. 
A telephelyelméletek és a növekedés-elméletek azonban össze is kapcsolódhatnak, tehát a két 

elméleti kategóriát nem lehet mereven elhatárolni egymástól. Így a két elmélet kapcsolata 
figyelhető meg például Krugman, Smith vagy akár Lasuén elméletében. 
 

2.2.1 Telephelyelméletek 

 

A piacgazdaságok fejlődését, a térbeli jellemzők változását a telephelyelméletek is 
megpróbálták magyarázni, ezért az egyes elméletek kialakulása összefonódik a gazdasági 
fejlődés szakaszaival. A telephelyelméletek fejlődését a gazdasági növekedés főbb 

szakaszainak megfelelően, a Kondratyev-cikluselmélet alapján tekintjük át (Káposzta, 2007). 
Kondratyev az 1920-as években az ármozgások statisztikai elemzésével vizsgálta a gazdasági 

fejlődés szakaszait. Elméletében négy fejlődési szakaszt különített el, melyeket más-más 
technikai-technológiai innovációk indítottak el, az ötödik ciklus pedig napjainkban is zajlik. 
Egy ciklust mindig valamilyen innováció indít el, amely gazdasági-társadalmi jóléti szerepén 

túl a gazdaság térbeli rendjét is alapvetően megváltoztatja, így a telephelyválasztás 
szempontjaira is hatással van (Káposzta, 2007). Kondratyev nagy érdeme, hogy elméletében 

szemléletesen érzékelteti az innováció gazdasági növekedésre kifejtett hatását. 
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A telephelyelméletek fejlődése követi a gazdasági növekedést, így a Kondratyev-ciklusoknak 

megfelelő periódusokra tagolható. Ezzel összhangban a telephelyelméletek fejlődése is öt 
egymást követő fejlődési szakaszra bontható. 

Az első szakasz a 19. század első harmadára tehető és Thünen (1826) munkásságához köthető, 
aki rávilágított a mezőgazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedésére, szerkezetére. A 
mezőgazdasági termékek előállításának földrajzi elhelyezését a termelésből elérhető 

jövedelemmel és a szállítási költségekkel hozta összefüggésbe, és ez alapján határozta meg az 
optimális termelési zónák elhelyezkedését és az azokhoz kapcsolódó termékek 

jövedelmezőségét. Annak ellenére, hogy Thünen elméletében igen leegyszerűsített – a 
reálgazdaságban elképzelhetetlen – feltételekkel élt (külpiactól mentes, zárt nemzetállam, 
egyetlen piacot jelentő várossal egy egyenletes termékenységű síkság közepén), 

korszakalkotó gondolatokat fogalmazott meg a területi gazdaságtan területén. Legnagyobb 
érdeme a gazdasági tevékenységek térbeli elhelyezkedését befolyásoló, a szétszórtság, 

valamint a koncentráció irányába ható erők számbavétele (Thünen, 1921). A gazdasági 
aktivitás szóródását okozó tényezőket centrifugális erőknek tekintette, így például a városban 
a nyersanyagok árai lényegesen magasabbak, mivel szállítási költséggel terheltek. Kitüntetett 

szerepet tulajdonított a városban koncentrálódó munkaerő, illetve fogyasztópiac 
hatékonyságának. Thünen ugyan még nem nevezte ezeket a hatótényezőket centrifugális és 

centripetális erőknek, de elméleti rendszere ennek teremtette meg az alapját. Aktív 
munkássága idején kortársai sem figyeltek fel rá, de elmélete a II. világháborút követően 
jelentős hatást gyakorolt a térgazdaságtan gondolkodóira. Az utókorra gyakorolt nagy hatása 

többek között azzal magyarázható, hogy elméletében megjelenik a neoklasszikus 
közgazdaságtan egyensúlyi elképzelése, a határelemzés, a határtermelékenység és a 

földjáradék fogalma, elemzési módszere. Modellje tökéletes versenyt feltételez. Az általa 
bevezetett pontszerű térbeli piac révén lehetővé vált a távolság és a tér beemelése a 
közgazdasági modellekbe, ezáltal a térbeli egyensúly kérdéseinek vizsgálata. 

A második szakasz az ipari forradalmak idejére, illetve a 20. század első évtizedeire tehető, 
amikor az ipari telephelyelméletek voltak kibontakozóban. Legjelesebb kidolgozói Weber, 

Christaller, Ohlin, Palander, Hoover és Hoyt, akik az ipari üzemek telephelyeinek 
elhelyezkedését úgy próbálták meghatározni, hogy közben a termelési költségek minimálisak 
legyenek. 

A 20. század elején a közlekedés dinamikus fejlődésnek indult, melynek hatásaként a nagy 
szállítási költségigényű iparágak telephely-választási lehetőségei rugalmasabbá váltak. Weber 

(1909) arra kereste a választ, hogy hogyan lehet a nagyobb profit elérése érdekében 
csökkenteni a szállítási költségeket optimális telephelyválasztással. Feltételezett modelljében 
a telephelyválasztást az input és az output szállítási költségének egymáshoz való viszonya 

határozza meg. Modelljéhez két mutatószámot is alkotott: az anyagindexet és a telephelysúlyt. 
A mutatószámok alapján, ha a termeléshez szükséges anyagok fajlagos beszállítási költsége a 

nagyobb, akkor a nyersanyaglelőhelyhez, ha pedig a késztermék fajlagos elszállítási költsége 
a nagyobb, akkor a fogyasztói piachoz kell közelebb települnie az ipari termelő szervezetnek 
(Rechnitzer, 1990). 

Weber modellje szerint az iparvállalat optimális telephelye a tér minimális szállítási költséget 
eredményező pontján jelölhető ki (Káposzta, 2007). Az egyes termelési tényezők 

elhelyezkedésének megfelelő pontok (telephelyek) köré isodopan-vonalak rajzolhatók, 
melyeknek minden egyes pontja azonos szállítási összköltséget takar. A szállítási 
minimumponttól távolodva egyre nagyobbak a költségek. Weber szerint azonban a szállítási 

minimumponttól az alacsony munkabérköltségek, valamint a gazdasági agglomerációk is 
eltéríthetik a telephelyet. Nagy érdeme, hogy a telephelyelméletek kidolgozói közül ő 

foglalkozott először a költségtér és az agglomeráció gondolatával, gazdasági döntéseket 
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befolyásoló szerepével (Illés, 2008). Weber elmélete ennek ellenére több hiányossággal bírt, 

melyek legfontosabbjai a következők: 

 A telepítési tényezők egymás utáni és nem együttes vizsgálata; 

 A szükséglet, a fogyasztás, a verseny és a monopóliumok figyelmen kívül hagyása; 

 Eltekintett lényeges telepítő tényezőktől: kizárólag a költség-oldalt vizsgálta; 

 A szállítási költségeket lineárisan növekvőnek tartotta; 

 Statikus jelleg: a technológia, a külső környezet változásait figyelmen kívül hagyta. 

A korszak másik jeles képviselője Christaller (1933), aki a lokalizált nyersanyag és 
munkaerőforrás helyett a keresletet, az árpolitikát és a térbeliséget helyezte 

egyensúlyelméletének középpontjába (Király, 2009). Fő műve az 1933-ban megjelent Die 
zentralen Orte in Süddeutschland című könyve, melyben a központi helyek elméletét dolgozta 

ki. Modelljében egy hierarchián alapuló településrendszert képzelt el piaci funkciójuk alapján. 
Az egyes térségeket az adott termék, szolgáltatás iránti kereslet szintjének és szerveződési 
formájának megfelelő központból látják el. Így jut el a települések egyes hierarchia 

szintjeinek megállapításáig. 
Elméletében több egyszerűsítő feltétellel élt: 

 A tér homogén; 

 A népesség és az erőforrások eloszlása egyenletes; 

 Az emberek szükséglete, vásárlóereje és jövedelme megegyezik; 

 Az utazás költsége csak a távolságtól függ; 

 A közlekedés körülményei a tér minden irányából megegyeznek; 

 A termelők profitmaximalizálásra, a fogyasztók egyéni hasznuk maximalizálására 

törekednek, informáltságuk tökéletes és nem törekednek specializálódásra. 
A modell szerint a tökéletes lefedettség úgy biztosítható, ha hatszög alakú ellátási körzeteket 

hozunk létre, melyben a települések egymástól azonos távolságra helyezkednek el (Kolars–
Nystuen, 1974). Elméletének legsarkalatosabb pontját a körzetnagyságok tökéletes 
hierarchiába sorolása jelenti. Bár a modell számos olyan feltételezésre épül, melyek erős 

absztrakcióknak tekinthetők, a településhálózat fejlesztésére vonatkozó gyakorlati 
törekvésekre nagy hatást gyakorolt. 

A két világháború közé eső harmadik korszak legjelesebb képviselői Lösch és Hotelling 
(1940), akik a telephelyválasztásnál a bevételek maximalizálását tartották szem előtt. 
Kutatásaik során a termelői oldal helyett a fogyasztás jellemzőire helyeztek nagyobb 

hangsúlyt. 
Lösch egy térbeli egyensúlyelmélet kidolgozására tett kísérletet monopol helyzetektől és 

állami beavatkozásoktól mentes környezetben. Elmélete a korábbi elméletekhez képest 
újszerűnek tekinthető abból a szempontból, hogy nem egyedekben, hanem komplex 
struktúrákban gondolkodott, illetve az árakat és a piaci viszonyokat belső, endogén 

tényezőknek tekintette. Modelljében (Smith, 1971) azonos természeti adottságokkal 
rendelkező, egyenletes népsűrűségű síkságot, valamint térbeli korlátoktól mentes szállítási 

lehetőségeket feltételezett. 
Nagy érdeme a gazdasági tér fogalmának meghatározása és a fizikai tértől való elkülönítése. 
A gazdasági tér a gazdasági és piaci kapcsolatok összességének térbeli vetülete, amely az 

adott földrajzi területet hézagmentesen lefedő hatszög alakú hálók formájában jelenik meg. 
Véleménye szerint a Thünen modelljében megjelenő kör alakú piaci körzetek nem fedik le 

tökéletesen a teret, mivel az újabb és újabb vállalkozások megjelenésével összenyomódnak és 
végül hatszög alakúvá válnak. Az így létrejövő hatszög alakú struktúrák már képesek 
biztosítani a hézagmentes lefedettséget. A telephelyek és hálózataik térbeli eloszlása az árak 

és a kereslet-kínálat törvényszerűségei alapján nagyjából szabályos gazdasági teret hoznak 
létre. A térbeli egyensúlyi automatizmusokat a bevételek maximalizálására való törekvés, 

mint vállalkozói motiváció mozgatja. 
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A telephelyelméletek továbbfejlesztését jelentette Ohlin munkássága, aki a nemzetközi 

kereskedelem bekapcsolásával fogalmazta meg az 1934-ben ismertté vált tételében, hogy 
eltérő tényezőellátottságú országok egymás közötti kereskedelme esetén az országok olyan 

termékek gyártására és kivitelére törekednek, amelyek az adott országban relatíve bőségesen 
rendelkezésre álló tényezőt igénylik intenzívebben. Így a tényezőárak kiegyenlítődnek az 
országok között (Szentes, 1999). 

Palander (1935, 1936) elméletében a piac térben való helymegválasztására hívta fel a 
figyelmet, továbbá kitért az ármeghatározás módszereire, valamint a vállalkozások közötti 

verseny elemzésére is. 
Erre az időszakra tehető Hoover (1937) munkássága is, aki Weber modelljére építkezve, 
telephelyelméletében központi szerepet tulajdonított az urbanizáció kérdésének és 

következményeinek. Ebből adódóan modelljét az agglomerációs elméletekhez tartozónak 
tekintjük (Bekele–Jackson, 2006). Hoover a telephelyválasztás három „alapkövének” a 

természeti erőforrásokból fakadó előnyöket, a térbeli koncentráció gazdaságosságát, valamint 
a szállítási és kommunikációs költségeket tekintette (Hoover-Giarratani, 1999). Erre a három 
alapkőre vezette vissza a gazdasági egységek (vállalkozások, háztartások, közszolgálati 

egységek) telephelyválasztási szempontjait, melyek valójában három piaci elégtelenséget 
(tökéletlenséget) takarnak: 

- a természeti erőforrások tökéletlen mobilitását, azaz immobilitását, 
- egyes funkciók tökéletlen feloszthatóságát, azaz a szolgáltatások térben való 

koncentrálódását (lokális externhatásokként való megjelenését), illetve 

- a termékek és szolgáltatások tökéletlen mobilitását. 
E három mérlegelési szempont fontosságát alapvetően a tevékenység jellege határozza meg. 

Piaci elégtelenségekre vonatkozó gondolatai ma is nagy hatással vannak a térgazdaságtan 
gondolkodóira. 
A korszak másik jeles képviselője Hoyt (1939), aki modelljében a városszerveződés alapjait 

vetette meg (Capello, 2007). Elméletének kiinduló pontja, hogy a főbb közlekedési útvonalak 
jelentős vonzerővel bírnak, így ezek metszéspontjában alakulnak ki a városközpontok üzleti, 

kereskedelmi egységei. A központtól távolodva helyezkednek el a főbb ipari egységek. Hoyt 
körzeti modellje egy városi földhasználati, illetve egyfajta városfejlesztési modellnek 
tekinthető.  

A negyedik szakasz az 1950-es évektől a 70-es évekig tartott, melyben Isard (1975), Greenhut 
(1956) és Smith (1971) munkásságát emeljük ki. Kutatásaik során a térbeliségre ható 

valamennyi tényezővel megpróbáltak számolni, és nemcsak néhány kitüntetett tényező hatását 
vették figyelembe. Matematikai modellekkel, egzakt módon kísérelték meg meghatározni az 
optimális telephelyet. 

Isard – aki a térbeli egyensúlyelmélet kutatásában jelentős iskolateremtő egyéniség volt – 
felhasználta Thünen, Weber és Lösch örökségét, ezeket fejlesztette tovább, és adott új 

értelmezési keretet a telephelyelméleteknek. Nem csupán a költségek minimalizálására vagy a 
bevétel maximalizálására törekedett, hanem hangsúlyos helyzetbe hozta az összes olyan 
tényezőt, amelyek hatással lehetnek az optimális telephelyválasztásra, különös tekintettel az 

infrastruktúrára. Rávilágított arra, hogy a telepítési tényezők állandó változásban vannak, 
ráadásul jól helyettesíthetők. Fontos következtetése, hogy a termelési tényezők árát jelentősen 

befolyásolja a termelés térbeli helye (Káposzta, 2007). 
Modelljében figyelembe vette, hogy nem egy, hanem több termelő gyártja ugyanazon 
terméket, a cégek termelési és szállítási költségei nem szükségszerűen azonosak, továbbá a 

piac nem egyetlen térbeli pontban, hanem szétszórva helyezkedik el. Munkássága jóllehet 
jelentősen hozzájárult a gazdasági térelméletek fejlődéséhez, modelljét mégis számos kritika 

érte, így többek között: 
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- feltételezte, hogy a gazdasági szereplők racionálisak, azaz ismernek valamennyi 

telepítési tényezőt, 
- nem veszi figyelembe a nem gazdasági tényezőket, illetve 

- modellje statikus szemléletet tükröz, holott a telephelyválasztás hosszú távra szóló 
döntés eredménye kell, hogy legyen (Healy-Ilbery, 1991). 

Összességében a napjainkig folyamatosan formálódó telephelyelméletek nem tudtak 

elszakadni a parciális szemlélettől. Alapvető problémájuk ugyanis, hogy kétdimenziós síkon 
vizsgálják a gazdasági tevékenységek térbeli eloszlását, azaz csak a távolságot vonják be 

elemzésükbe, eltekintve az összes többi tényezőtől (különös tekintettel a nem gazdasági 
tényezőkre és a gazdasági externáliákra). Mindez nagyfokú absztrakciót eredményez, ami 
viszont megkérdőjelezi gyakorlati alkalmazhatóságukat. Krugman (1991) kritikájában 

megemlíti még a módszertani apparátus szegényességét is, hiszen a telephelyelméletek a 18. 
századi fizika- és matematikai analízis modelljeire és eszközeire támaszkodnak. Statikus 

jellegük miatt pedig kizárólag a rövidtávon fennálló viszonyok modellezésére alkalmasak, 
miközben a telephelyválasztás hosszú időre szól. Elismerésre méltó azonban, hogy ezek a 
próbálkozások felhívták a figyelmet a gazdaság térbeli szabályszerűségeire, és először 

kísérelték meg rendszerezni a térbeli hatóerőket. 
Az ötödik szakasz telephelyelméletei még napjainkban is formálódnak és kialakulóban 

vannak, nincs egységesen elfogadott álláspont. A kutatások központi gondolata, hogy a térbeli 
elrendeződéseket a mikroelektronika, a csúcstechnológia, az innováció jelentősen 
befolyásolja. Az új irányzatok képviselői közé tartozik Stöhr, Maleczki, Scott. 

Napjaink telephelyelméleteit nem elsősorban gazdasági motivációk befolyásolják, hanem 
sokkal inkább a nem mérhető tényezők, valamint a gazdasági externáliák figyelembe vétele a 

telepítési döntéseknél. Statikus alapállás jellemző rájuk, holott a telepítési döntések általában 
hosszú távon fejtik ki hatásukat. A mai elméletek formálódásában vitathatatlan a történelmi-
politikai változások és a nagy nemzetközi cégek hatása. Éppen a globális hatásoknak 

köszönhető, hogy ma a tér fogalma magában hordozza a gazdasági tér mellett az időtér, a 
kognitív tér, a társadalmi tér és az ökológiai tér kategóriáját is. Napjaink új irányzatait a 

racionalitás jellemzi, hiszen a gazdasági szakemberek tisztában vannak a telepítés összes 
tényezőjével és képesek költségminimalizáló vagy profitmaximalizáló döntést hozni. A 
gazdasági életben megjelent új innovációk, a mikroelektronikai és informatikai forradalom 

átrendezi nemcsak a földrajzi tér szerkezetét, hanem a gazdaság és az élet minden területét. 
 

2.2.2 A regionális növekedés elméletei 

 
Egy-egy földrajzi egység (régió, megye stb.) fejlődését számos gazdasági, társadalmi tényező 

befolyásolja. Természetesen nem lehet egy vagy akár néhány tényezővel indokolni a 
regionális gazdaságok növekedését, hiszen a befolyásoló tényezők komplexen fejtik ki 

hatásukat. A regionális növekedés elméletei a különböző gazdasági-társadalmi faktorok 
hatásait elemezve próbálnak meg választ adni a gazdaságok térbeli fejlődésére, valamint a 
területi differenciáltság problémáira. Az egyes elméleti irányzatokat Káposzta (2007) 

felosztását követve vesszük górcső alá, amit kiegészítünk a kutatási témánkhoz kapcsolódó 
ok-okozati összefüggéseket feltáró elméletekkel. 

 
Neoklasszikus elmélet 

 

A neoklasszikus irányzat nemcsak kronológiai, hanem logikai kiindulópontját is jelenti a 
növekedési elméleteknek, amely a termelési tényezők tökéletes mobilitásával ad magyarázatot 

a területi különbségek kiegyenlítődésére. A tőke, a munkaerő, a vállalkozás a nagyobb 
megtérülést kínáló területek felé áramlik. 
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A regionális gazdaságtan összefüggéseit az elmélet több meghatározó képviselője komplexen 

próbálta meg értelmezni, melyek közül Alfred Marshall kapcsolódó gondolatait emeljük ki. 
Marshall nemcsak a határelemzés egyik úttörője volt, hanem az iparágak földrajzi eloszlása 

kapcsán is kiemelkedő gondolatokat fogalmazott meg. A kisebb vállalkozásoknál kiemelte a 
külső gazdasági hatások (extern hatások) fontosságát, és az externáliákat lokális 
kiterjedésűnek feltételezte (Marshall, 1920). Ezen gondolata a regionális tudomány egyik 

kiindulópontjává vált (Hoover-Giarratani, 1999). Modelljében egy adott vállalkozás külső 
méretgazdaságosságát is az externáliáktól tette függővé, azaz az egységköltség nem a 

vállalkozás, hanem a vállalkozáson kívüli tényezőktől függ. Véleménye szerint egy adott 
térségben a már működő iparágak megerősödése a pozitív lokális externáliákra vezethető 
vissza, melyek közül a hallgatólagos tudást tartotta a legfontosabbnak (Marshall, 1920). A 

pozitív lokális externáliák napjaink elméleteiben is fontos magyarázó erővel bírnak, ugyanis 
az ingyen hozzáférhető helyi hatásoknak köszönhető a kis- és középvállalalkozásokból álló 

hálózatok, valamint a lokális klaszterek sikeressége. A sikeres együttműködés okai azzal 
magyarázhatók, hogy a pozitív lokális externáliák: 

- egyrészt csökkentik a szállítási és tranzakciós költségeket, 

- másrészt hatékonyabbá teszik az információk és a sikeres üzleti tapasztalatok 
terjedését (Lengyel, 2003). 

Marshall elmélete szerint a pozitív lokális externáliák három forrásból eredeztethetők: 
1. Egy iparág földrajzi koncentrációja miatt létrejövő nagyméretű iparági piacból, amely 

hozzájárul a helyi beszállító hálózatok megerősödéséhez, továbbá a szolgáltatók 

specializálódásához. 
2. A helyi munkaerőpiac specializálódásából, amely végső soron kialakítja az egységes 

munkapiacot, és erősíti a képzési intézmények és a gazdasági szereplők kapcsolatát. 
3. Az iparági technológiai tudás tovagyűrűző hatásából, amely elősegíti az iparági 

innovációk és a hallgatólagos tudás túlcsordulását. Ráadásul Marshall nemcsak a 

csúcstechnológiában, hanem a hagyományos üzletágakban is alapvetőnek tekintette a 
szaktudás lokális terjedését. 

Mindhárom extern hatás olyan öngerjesztő folyamatokat indít el, melyek következtében 
tovább koncentrálódik az iparág piaca, újabb vállalkozások jönnek létre, mindez kedvezően 
hat a foglalkoztatásra, a speciális tudás kialakulására, erősíti a helyi intézmények gazdaságban 

betöltött szerepét, és végső soron kedvezően befolyásolja az adott térség megítélését, imázsát. 
Marshall modelljét alapvető feltételezései, legfőképpen kétdimenziós (parciális) jellege miatt 

illetik kritikával. A gazdasági tevékenységek térbeli eloszlását csak a távolság függvényében 
vizsgálta, és eltekintett a többi tényezőtől. Elméletének fogyatékossága még, hogy 
modelljében ugyan kiemelte az iparágak földrajzi eloszlása kapcsán a külső gazdasági hatások 

fontosságát, azonban a vizsgálatok szintje kizárólag a mikro- és a makro-szint maradt, 
figyelmen kívül hagyva a kettő közötti mezo – vagyis regionális – szintet. A „tér” pedig nála 

még exogén változóként szerepelt. Az elmélet gyengesége továbbá, hogy az infrastruktúrát 
adottnak tekinti, holott a lokális extern hatások negyedik forrásának éppen a kiépült modern 
infrastruktúrának kellene lenni (Lengyel, 2003). Ráadásul az ipari körzetek térbeli kiterjedése 

éppen az aktuális közlekedési viszonyoktól függő ingázási övezetekhez, a lokális térségekhez 
igazodik. A kritikai észrevételek ellenére a Marshall-i modell napjainkban is jelentős hatást 

gyakorol a regionális fejlődésre, illetve a területi egyenlőtlenségek vizsgálatára. 
A Marshall-i agglomerációs externáliák alapján megállapítható, hogy ezek a térbeli hatások a 
gazdaság szereplőinek térbeli koncentrációjából adódnak. Ugyanis egyáltalán nem 

jelentéktelen például egy vállalkozás szempontjából az, hogy a tér mely pontján helyezkedik 
el. Amennyiben egy olyan városban működik, ahol az azonos és kapcsolódó iparágakban 

működő vállalkozások sokasága található, pusztán a térbeli elhelyezkedésből adódóan 
számos, nem a piac által közvetített előnyt élvezhet, melyekhez egy periférikus területen nem 
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juthat hozzá. Így a gazdaság nagy agglomerációiban működő vállalkozások jelentős termelési 

költséget takaríthatnak meg például a speciálisan képzett munkaerőhöz vagy a technológiai 
tudáshoz való könnyebb hozzáférés által. 

Marshall örökségére épül a Solow (1956) nevéhez fűződő neoklasszikus növekedési 
alapmodell (Lengyel–Rechnitzer, 2004) is, aki szerint a termelési tényezők csökkenő 
határhaszna révén a területi diszparitások hosszú távon kiegyenlítődnek. A csökkenő 

határhaszon elvén a tőke a magasabb megtérülési rátát eredményező szegényebb régiók felé 
áramlik. Így a tényezők szabad áramlásának hatására a szegényebb régiók hosszú távon 

automatikusan felzárkóznak a gazdagabb régiókhoz, és az egy főre jutó jövedelem 
fokozatosan kiegyenlítődik. 
A neoklasszikus növekedési modell kiinduló feltételei: 

 szabad verseny, 

 teljes foglalkoztatottság, 

 a termelési tényezők szabad áramlása, 

 zérus vagy legalábbis elhanyagolható értékű szállítási költségek, 

 valamennyi régióban közel azonos termelési szerkezet, állandó mérethozadék, 

 a termelési tényezők értékelése határtermékük alapján történik, 

 a teljesítményt kizárólag a tőke- és munkaráfordítás határozza meg (technológiai 

hatással nem kell számolni), 

 a munkaerő és a tőke hozadékának nagysága a termelési tényezők felhasználásának 

mértékétől függ. 
A neoklasszikus modellt eredetileg nemzetgazdaságokra alkották meg, azonban 
összefüggéseik a régiók tekintetében is jól értelmezhetők. 

Az elméletet érő kritikák elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy a modell megszorításai, 
feltételei egy zárt rendszerben működő nemzetgazdaság esetén értelmezhetők, azonban 

napjaink regionális gazdasági dimenzióiban ezek a szigorú összefüggések nehezen 
kezelhetők. Ráadásul a nemzetgazdaságok között állandósuló jövedelmi különbségek, 
valamint a 70-es évektől globálissá váló polarizáció sem Solow elképzeléseit támasztják alá. 

A neoklasszikus modell legvitatottabb pontja talán a szabad tényezőáramlás feltételezése, 
mely feltétel a reáltőke és a munkaerő tekintetében egyaránt cáfolható. Kérdéses továbbá a 

verseny jellegéből adódó tökéletes informáltság, valamint a technikai haladás exogén 
változóként való bevezetése is. A neoklasszikus irányzat jelentősége mégis vitathatatlan, 
hiszen az elmélet hiányosságai számos későbbi irányzatot (endogén növekedéselmélet, új 

gazdaságföldrajz elmélet) új gondolatisággal ruháztak fel, és adtak új lendületet a 
térgazdaságtani kutatásoknak. 

 
Keynes és követői 

 

A 20. század első felében teret nyerő keynes-i irányzat követői a területi folyamatok és 
diszparitások kialakulását és okait egészen más megközelítésből elemezték, mint a 

neoklasszikusok. A neoklasszikus elmélet kritikájára építkező keynes-i modell alapvető célja a 
regionális divergenciák magyarázata. Amíg a neoklasszikusok a csökkenő határhaszon elvére, 
illetve a tényezőellátottság fontosságára építik elméletüket, addig a keynes-i irányzat 

képviselői a keresleti oldal elégtelenségéből és a tényezők alulhasznosítottságából indulnak 
ki. Fontos kiemelnünk Keynes munkájával kapcsolatban, hogy az elsősorban országokra 

vonatkozott, a területi egyenlőtlenségek csökkentését kizárólag rövidtávú célként jelölte meg, 
továbbá elméletében a kiigazító mechanizmus szerepét az elégséges piaci kereslet tölti be. 
Elveti a neoklasszikus elmélet által hangsúlyozott piaci optimalizáló hatást, helyette az állam 

tudatos gazdaságformáló szerepét emeli ki a területi különbségek csökkentésében. 
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A Keynes munkájából építkező Myrdal (1957) pedig már egyértelműen azt hangsúlyozza, 

hogy a gazdasági növekedés sokkal inkább fokozza a régiók közötti területi különbségeket, 
mintsem csökkenti azokat. Myrdal továbbfejlesztett gondolatai átvezetnek a növekedési 

pólusok elméleteihez, melyekről a későbbiekben részletesen kívánunk szólni. 
Keynes és a követői által képviselt irányzat hatása vitathatatlan, hiszen a napjainkban 
tapasztalható világgazdasági válság és az abból való kilábalás intézkedései újra ráirányították 

a szélesebb közvélemény figyelmét az állam tudatos piacszabályozó szerepének fontosságára.  
Keynes és elsősorban Myrdal legfontosabb következtetése jelen disszertáció megalapozása 

szempontjából, hogy a gazdasági növekedés fokozza a területi különbségeket. 
 
Exportbázis elmélet 

 
Az exportbázis elmélet a Keynes-i keresletközpontú elmélet egyik típusa, melynek 

gondolatisága az interregionális kereslet és a nemzetközi kapcsolatok kiemelkedő szerepére 
épül. Az elmélet a regionális fejlődésben megmutatkozó különbségeket a régiók eltérő 
exportteljesítményével magyarázza, így az adott régió exportterméke iránti kereslet határozza 

meg a növekedés rátáját. Az exportból származó jövedelmek az exportbázis kiszélesítésére, 
termelési feltételeinek javítására, valamint a belső és külső megtakarítások képzésére 

szolgálnak, amelyek aztán élénkítik a növekedési folyamatokat (North, 1955). North modellje 
szerint egy régióban a korlátozottan rendelkezésre álló nyersanyagok exportja a magasabb 
fejlettségű térségek felé teremtheti meg a gazdasági fejlődés alapját. A fejlődés először az 

exportorientált szektorokban jelentkezik, majd a növekedés tovagyűrűző hatása a többi 
szektorban is érezteti hatását a beruházásokon keresztül. A nemzetgazdasági ágazatok 

fejlődésének hatására növekednek a munkabérek, ami a fogyasztást is élénkíti. Az exportbázis 
diverzifikációs folyamatai következtében a területi különbségek hosszú távon 
kiegyenlítődnek, az irányzat tehát ebből a szempontból némi hasonlóságot mutat a 

neoklasszikus elmélettel. Ebben az elméletben azonban számolni kell azzal, hogy a növekedés 
egy nemzetgazdaságon belül nem egyenletes, a régiók között jelentős fejlődésbeli 

különbségek mutatkozhatnak. Ráadásul a növekedés tovagyűrűző jótékony hatásával szemben 
egyes elmaradott térségekben negatív tendencia is bekövetkezhet. Ha ugyanis az adott 
régióban elégtelen az exportteljesítmény, visszaesés következik be a termelésben. 

Dixon és Thirlwall (1975) is a regionális növekedés pozitív visszacsatoló hatását 
hangsúlyozta, melynek következtében nő a munka termelékenysége, elsősorban az 

exportágazatokban, ami jótékony hatással van az exportszektor versenyképességére. Ez utóbbi 
pedig tovább fokozza a gazdaság növekedését. 
Az exportbázis elmélet nagyban hozzájárult a lokális-regionális piacok vizsgálatához, ezáltal 

a régiókutatáshoz. 
 

Az endogén fejlődés elmélete 
 
Amíg az exportbázis elmélet a külgazdasági folyamatok fejlesztésében látta a növekedés 

lehetőségét, addig az endogén fejlődés elmélete a régión belüli lehetőségek, gazdasági 
potenciálok kiaknázására épít. Az endogén fejlődés elméletét alapvetően a 70-es években 

kibontakozó negatív világgazdasági jelenségek (olajválság, az ipar környezeti terhelése, 
természeti erőforrások kimerülése stb.) hívták életre, valamint a fogyasztói igények rohamos 
növekedése. Mindezek együttes hatásaként felerősödött a regionalizmus eszméje, ami a 

nemzeti autonómia igényét is magával hozta. A belülről való építkezés, a saját erőforrások 
mint endogén tényezők megújítása állt a regionális fejlesztési folyamatok hátterében, szem 

előtt tartva a regionális konvergencia és divergencia vizsgálatát. A regionális potenciálok, 
avagy endogén tényezők értelmezésében eltérő a különböző szerzők (Brugger, 1986; Stöhr, 
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1987) álláspontja. Valamennyi felfogásban közös alapot jelent azonban a térségi-helyi 

adottságok, értékek, kultúrák, hagyományok kiemelése, újraértékelése és ápolása, valamint az 
ezekből való komparatív előnyök kovácsolása más régiókkal szemben. Ezek a belső 

adottságok lehetnek a régiók megújításának és növekedésének fő motorjai. 
Az endogén tényezők a következő tényezőcsoportokhoz köthetők (Káposzta, 2007): 

 tőkepotenciál, 

 munkaerő adottsága, iskolázottsága, képzettsége, 

 infrastrukturális helyzet, 

 földrajzi adottságok, 

 környezet állapota, minősége, 

 piaci kapcsolatok, 

 szociális helyzet, 

 kulturális értékek, 

 döntési-, intézményi- és hatalmi rendszer. 
Ezek az endogén tényezők önállóan is értelmezhetők, de kölcsönös összefüggés is 

felfedezhető közöttük. Lucas (1988), Romer (1990), Martin (1999), Barro (2005) egyaránt 
kölcsönhatást tételeztek fel a reáltőke és a humán tőke között, melynek következtében az 

emberi tőkébe történő befektetés hozzájárul a fizikai tőke termelékenységének 
növekedéséhez, ezáltal a növekedési ütem megtartásához. Ez azt jelenti, hogy a tőkeberuházás 
azokba a térségekbe áramlik, amelyek gazdagon ellátottak humánerőforrással, és nem 

feltétlenül a szegényebb országokba, régiókba, ahogyan azt a neoklasszikusok feltételezték. 
Ráadásul az emberi erőforrás mennyisége és minősége jelentősen eltér a régiók között, ami 

szignifikánsan determinálja az adott térség gazdasági növekedését is. Lucas modellje további 
kiegészítéssel él a humán tőkével kapcsolatban: feltételezi, hogy extern hatásokkal 
rendelkezik. Romer elmélete a pozitív externáliák forrásaként a kutatás-fejlesztést jelöli meg. 

A K+F technológia aggregált szinten növekvő skálahozadékot eredményez, amely fokozza a 
vállalkozások hatékonyságát és jótékonyan hat a vállalkozói aktivitásra is. A hosszú távú 

növekedés egyik alapvető eszköze tehát a tőkefelhalmozás, beleértve a humán tőkét is. 
A másik alapvető eszköz pedig Romer és Barro nyomán a technikai/technológiai fejlődés, 
melyet immár endogén változóként tüntettek fel, túllépve a neoklasszikusok kritikus pontján. 

E két szerző a technológiai haladást a racionális gazdasági döntéshozók tevékenységének 
eredményeként értelmezte, mely szintén hatással van a gazdasági növekedésre. A korábbi 

növekedési elméletek egyike sem vette figyelembe ezeket a belső regionális tényezőket.  
Végső következtetésünk az endogén fejlődéselméletek kapcsán: a humán- és a reáltőke 
kölcsönös meghatározottságából következik, hogy a vállalkozások térben egyenlőtlen 

elterjedésében jelentős befolyásoló erővel bír a humán erőforrás kvalifikáltsága. 
 

Polarizációs elméletek 

 
Az előzőekben bemutatott elméletek közös jellemzője, hogy hosszú távon a regionális 

gazdasági egyensúlyt, a régiók fejlődésében a konvergenciát tekintik központi célnak. A 
polarizációs elméletek éppen fordítva, a divergenciák előtérbe kerülésében látják a fejlődés, a 

gazdasági növekedés lehetőségét. A regionális fejlődés lényege a fejlődési különbségek 
kiszélesítése, a divergenciák előtérbe kerülése. 
Az elméletek közös alapfeltételei: 

 A belső növekedési tényezők a régiók között eltérnek; 

 A régiók között erős függőség alakul ki növekedési tényezőkben; 

 A regionális piacokon számos oligopólium és monopólium található, amelyek 
meghatározzák az árat, a termelési szerkezetet és a gazdasági kapcsolatokat. 
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A polarizációs elméletek lényege, hogy az egyensúlytalanság körforgásokban létrejövő, 

halmozott fejlődési folyamatokat, azaz polarizációs folyamatokat indít el, melyek végső soron 
a fejlődés generálói lesznek. Az ágazati vagy szektorális polarizáció alapjait egyébként 

Schumpeter fektette le, aki az innovatív megoldásokban látta a gazdasági növekedés 
lehetőségét. 
Schumpeter gondolataira építkezett Perroux, aki a gazdaság motorikus egységeinek tekintette 

az újdonságokat megjelenítő ágazatokat, melyek az egész gazdaság számára növekedési 
pólusként funkcionálnak. Gondolatisága pedig átvezet egy másik elméleti irányzathoz, a 

növekedési pólusok elméletéhez. 
 
A növekedési pólusok elmélete 

 
A növekedési pólus elméletek szerint a regionális növekedés úgy érhető el, illetve gyorsítható 

fel, ha a régión belül fejlesztési központok, növekedési pólusok jönnek létre. A pólusban 
összpontosulnak azok az erővonalak, amelyek gazdasági növekedést indukálnak, és sugárzó 
hatásuk révén az egész térség fejlődését dinamizálják. 

Az elmélet elindítója Perroux (1950), aki az újdonságokat megjelenítő ágazatokat tekinti a 
növekedés motorikus egységeinek. A serkentő ágazatok jótékony hatást gyakorolnak az 

innovációk létrejöttére és terjedésére, a vállalkozói kedv élénkülésére, valamint a kereslet 
növekedésére (Illés, 2008). A termelő szektor természetesen más szektorokkal is kapcsolatban 
van, így ezek a motorikus egységek lökésszerű és fékező hatásokat hozhatnak létre a függő 

gazdasági szektorokban (Lengyel–Rechnitzer, 2004). A növekedési pólusokból kiinduló 
fejlődés persze nem egyenletes. A kialakult területi egyenlőtlenségek mérséklésére megoldást 

jelenthet a pólusok terjedési környezetének tudatos fejlesztése, ami nem nélkülözheti az állam 
aktív gazdaságbefolyásoló szerepét. 
Az elmélet jeles képviselője Pottier (1963), aki az áramlásoknak a gazdasági fejlettség 

terjedésére gyakorolt hatását vizsgálta. Szerinte az ágazatok által generált növekedési 
folyamat átlépi az adott centrum határait, és más centrumokra, illetve térségekre is pozitív 

hatást gyakorol. Véleménye szerint a regionális fejlődés szorosan összefügg a közlekedési 
hálózatok terjedésével. A fontosabb közlekedési csomópontok mentén fejlesztési tengelyek, 
zónák alakulnak ki, ahonnan a növekedési folyamatok átterjednek a kapcsolódó térségekre.  

Perroux és Pottier munkásságát Paelinck (1965) fejlesztette tovább, aki szerint az ágazati 
növekedési pólusokból négyféle – technikai, jövedelmi, pszichológiai és földrajzi – 

polarizációs folyamat indul ki. A növekedési pólusokban a fejlődés hatására kedvező 
technológiai folyamatok indulnak el, a jövedelem multiplikátor hatása révén megélénkül a 
fogyasztás, a növekedés pszichológiai hatásaként pedig erősödik a kis- és középvállalkozói 

aktivitás. E három polarizációs hatást a földrajzi polarizáció zárja egységes keretbe, hiszen 
ezek mindig egy adott centrumban összpontosulnak. 

Boudeville (1966) a növekedési pólusokat már nem ágazatoknak, hanem földrajzi lokációknak 
tekintette. Szerinte az ágazati polarizációk egyben regionális polarizációk, a centrumok pedig 
egyben fejlődési csomópontok, amelyek dinamikus ágazatok egész sorát tömörítik. A 

növekedési hatások ezekből a központokból kiindulva az agglomerációs hatások 
következtében tovagyűrűznek a települési hierarchia alacsonyabb szintjén lévő helyekre, ahol 

szintén megjelennek a kedvező hatások. A fejlettség terjedését ugyanis nem az határozza meg, 
hogy az adott település milyen fejlettségi szinten van, sokkal inkább a termékek, a 
szolgáltatások és a kommunikáció áramlásai és hatásai. Elméletének központi elemét képezi 

az agglomerációs hatás vizsgálata, amely e disszertáció makro-szintű részmodelljének egyes 
következtetéseire is jelentős hatást gyakorolt. 

Myrdal (1957) és Hirschman (1958) is a régiók közötti egyensúlytalanságból indulnak ki. 
Alapgondolatuk szerint a piaci automatizmusok a regionális egyenlőtlenségek növekedését 
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idézik elő. Elméletükben a magasabb növekedési ütemű regionális központ kétféle hatást 

gyakorolhat a perifériákra (Pike et al., 2008): 

 Az egyik a pozitív, terjesztő (spread) hatás, amikor a központ expanziója révén indul 

meg a fejlődés a régiókban, kiaknázva az agglomerációs előnyöket. 

 A másik a negatív, kimosó (backwash) hatás, amikor a centrum elszívja a mobil 

termelési tényezőket a periférikus térségekből. A piaci mechanizmusok hatására a 
centrum vállalkozásai megjelennek az egész térség piacain, elárasztva azt 

termékeikkel. A periféria vállalkozásai pedig még a saját helyi piacaikról is 
kiszorulnak, a vállalkozási aktivitás fokozatosan csökken, ezáltal a termelési 
potenciál is visszaesik. 

A backwash hatás általában erősebb, mint a spread hatás, melyet Myrdal azzal magyaráz, 
hogy a növekvő területi egyenlőtlenségek összeadódnak és állandósulnak. Az öngerjesztő 

folyamat negatív következményeit csak állami beavatkozással lehet mérsékelni. 
Hirschman a beruházások, valamint a beruházások komplementer szerepét emeli ki a területi 
egyenlőtlenségek növekedésében, továbbgondolva Keynes (1936) beruházásokról alkotott 

elképzelését. Keynes ugyanis a jövedelmek növekedését a beruházások más beruházásra 
gyakorolt gerjesztő hatásával magyarázta, és megállapította, hogy az összkereslet növekedését 

a befektetéseknek a megtakarítási rátához való viszonya határozza meg. 
Hirschman szerint a beruházások komplementer hatása megnyilvánulhat a kereslet 
növekedésében, a technológiai fejlődésben, de további beruházásokat is kiválthat, és hatással 

lehet egy-egy térség infrastrukturális ellátottságára is. A komplementer effektusok tehát 
jelentős növekedési folyamatokat indítanak el a gazdaságban, melyek hatásai tetten érhetők a 

kapacitások és a jövedelmek növekedésében egyaránt. 
Smith (1971) a beruházások komplementer hatásának térbeli következményeit vizsgálta, és 
elméletében összekapcsolta a telephelyelmélet és a gazdasági növekedés folyamatát. 

Rávilágított arra, hogy a beruházások gazdaságélénkítő hatása a telephelyen a legerősebb, és 
attól távolodva fokozatosan csökken. Így a beruházások térben egyenlőtlen eloszlása 

jelentősen hozzájárul a területi differenciáltsághoz. 
Myrdalhoz hasonló elméletet dolgozott ki a régiók fejlődésére Pred (1984) is, aki elméletében 
kiemeli, hogy van egy kritikus tömegű termelési mennyiség, amely fölött a helyi iparágak már 

képessé válnak importhelyettesítésre, ezáltal nő a régióban a foglalkoztatás. Mindez más 
régiókból is odavonzza a munkásokat, melynek következtében nő a helyi piac, a kereslet, ami 

még inkább lehetővé teszi az import helyettesítését, azaz fellépnek a regionális multiplikátor-
hatások. Ezen gondolatokat Krugman is nagyon fontosnak tartotta és beépítette későbbi 
általános modelljébe, melyet a továbbiakban részletesen kívánunk bemutatni. 

Számos növekedési elmélet kísérelt meg tehát hathatós magyarázatot adni a térbeliség 
problémáira, azonban a növekedési pólusok elméletének legátfogóbb magyarázatát mégis 

Lasuén (1973) adja, aki szerint az innováció határozza meg a növekedési pólusok létrejöttét, 
illetve a városhálózat szerkezetét. Elméletében összekapcsolja a gazdasági növekedést és az 
urbanizációt. A növekedési folyamatot lényegében innovációs folyamatként kell értelmezni.  

Lasuén elméletében a következő feltételekkel élt: 

 A növekedési pólusban a gazdasági szervezetek egy ágazati és regionális klasztere 

jön létre. 

 A növekedési pólus fejlődése a piaci kereslet által befolyásolt mechanizmusoktól 

függ. 

 A növekedés a pólus felől indul és halad a perifériák irányába. A közvetítő szerepet 

a piaci kapcsolatok látják el a telephelyek hálózatán keresztül. 
Lasuén véleménye szerint az újdonságok, az innovációk mindig a fejlettebb központokból, az 
innovációs centrumokból indulnak ki és koncentrikusan terjednek a perifériák felé. Az 

innováció terjedését meghatározza a társadalom felvevőképessége, valamint a kommunikációs 
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rendszer hatékonysága. Végső következtetése, hogy a gazdasági növekedés hatására a területi 

különbségek nem csökkennek, hanem nőnek, ráadásul a városhálózat hierarchikus jellege is 
tovább erősödik. Elméletében összekapcsolta a telephelyelméletek, az exportbázis elméletek, 

valamint a centrum-periféria modellek hozadékait. 
Valamennyi növekedési-pólus elmélet közös jellemzője, hogy a regionális kiegyenlítődési 
folyamat nem megy végbe automatikusan a piaci mechanizmusok által, hanem szükség van 

állami beavatkozásra is. A növekedés ugyanis nem egy időben jelenik meg mindenhol. 
Először a növekedési pólusokban indul meg a gazdasági fejlődés, majd különböző 

csatornákon keresztül terjed szét a gazdaság egészében. 
A növekedési pólusok irányzatához szorosan kapcsolódik, és annak eredményeire épít az új 
gazdaságföldrajz elmélete, melyet a későbbiekben részletesen kívánunk bemutatni, amely a 

termelés térbeli koncentrációját helyezi a vizsgálatok középpontjába. Az elmélet kidolgozói 
között szerepel Krugman (1998, 2005), Fujita és Venables (2001). A regionális különbségek, 

az egyenlőtlenségek alapvető okaként a térbeli klaszteresedést, az agglomerálódást, valamint 
a specializációt jelölik meg (Fenyővári–Lukovics, 2008). A centrum-periféria 
viszonyrendszert alapvetően a szállítási költségek, a munkaerő mobilitása, valamint a piac 

mérete határozza meg (Vernon, 2005). Így azok az ágazatok kerülnek előnyösebb helyzetbe, 
amelyek széles felvevőpiac közelében koncentrálódnak. Az elmélet újdonságértékét az adja, 

hogy elsőként helyezi előtérbe a térbeli meghatározottságot a gazdasági folyamatokban, ezzel 
új kontextusba helyezve a területi összefüggések vizsgálatát (Lengyel–Rechnitzer, 2004). 
 

Centrum-periféria elméletek 

 

Míg a növekedési pólus elméletek kifejezetten a fejlett ipari országok térszerkezetére 
vonatkoznak, addig a centrum-periféria modellek elsősorban a fejlődő országok 
egyenlőtlenségi problémáit helyezik vizsgálataik középpontjába. 

Friedman (1966) a területi különbségek folyamatát nemzetgazdasági szinten vizsgálta. 
Elméletében abból indul ki, hogy a területi kapcsolatok rendszere és az emberi tevékenységek 

együttesen határozzák meg az adott térség fejlődését. A gazdasági fejlődés azonban 
véleménye szerint nem folyamatos, Lasuénhoz hasonlóan innovációk sorozataként 
értelmezhető. Modellje interdiszciplináris szemléletet tükröz, hiszen a gazdasági szemlélet 

mellett szociális és politikai összefüggésekre is épít. Friedman szerint a gazdasági fejlődés 
forrása az innováció, melynek életképes feltételeit a centrum települések, illetve területek 

képesek biztosítani (Barta, 2003). Az innováció elméletében nem mást jelent, mint az új 
ötleteknek az adott gazdasági rendszerbe történő hatékony bevezetését (Káposzta, 2007). 
Az innovációk legfőbb bázisai a nagyvárosi rendszerek, amit statisztikailag is alá tudunk 

támasztani, hiszen szignifikáns, pozitív irányú, erős kapcsolat van az innovációk terjedése, 
valamint a városnagyság és a városodottság foka között. Az innovációkat tömörítő régiókat 

centrumoknak, az összes többi területet pedig perifériának tekintjük. A perifériák autoritáson 
alapuló függőségi viszonyban állnak a centrumokkal. A függőségi viszonyt „feedback” 
(visszacsatolási) hatások erősítik, melyeknek Friedman a következő típusait különítette el: 

 hatalmi, 

 információs, 

 pszichológiai, 

 modernizációs, 

 szinergia, 

 termelési. 
Az információáramlás következtében a centrum innovációi a perifériákon is bevezetésre 
kerülnek. Közben a periféria lakossága fokozatosan ráébred függőségi helyzetére, ami 

konfliktus helyzetet eredményez. A centrum hatalmi elitje az erőszakos konfliktuskezelés 
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helyett decentralizációs politikával próbálja oldani a feszültségeket. A perifériákon 

mellékközpontok jönnek létre, az innovációk terjedése is felgyorsul, ezáltal csökken a 
centrum és periféria közötti függőség, és a területi fejlődés is egyre kiegyenlítettebb lesz. 

Friedman végső következtetése, hogy a perifériák a centrumok hatalmi függése alatt állnak, a 
centrum-periféria kapcsolat autoritáson alapuló zárt rendszert alkot, a viszonyrendszer pedig 
alapvető eleme a területi különbségeknek. Elmélete a mai modern területfejlesztési politikákra 

is jelentős hatást gyakorol az által, hogy dinamikus rendszerbe helyezte az innováció 
fogalmát, továbbá rávilágított arra, hogy a területi különbségek leküzdéséhez a perifériáknak 

is központosítani kell erőforrásaikat. 
A centrum-periféria fogalom széleskörű elterjesztése Wallerstein (1974) nevéhez köthető, aki 
abból indul ki modelljében, hogy a centrum – mint regionális központ – és a periféria között 

függőségi viszony van. A centrumterületek hatalmi helyzetükből kifolyólag az egyenlőtlen 
csere által képesek a perifériát kizsákmányolni. Az egyenlőtlen csere mindig újratermeli a 

függőséget, azonban van lehetőség arra, hogy a perifériákból centrum legyen és fordítva. A 
függőségi kapcsolat értelmezhető a belső vagy a külső térben egyaránt, éppen ezért a 
függőségi viszony is többféle lehet. A függőség adódhat az elhelyezkedésből, a gazdasági 

potenciálból és a hatalmi erőviszonyokból (Nemes Nagy, 2005). Wallerstein nemcsak térben, 
hanem időben is elemezte a világgazdaság centrumterének változását, annak duális 

szerkezetét. 
Wallersteinhez hasonlóan Frank (1979) is a függőségre helyezte a hangsúlyt a centrum és 
periféria közötti kapcsolatban. A centrum-periféria viszonyt a fejlett és fejlődő országok 

közötti egyenlőtlenségben értelmezte, melyben a centrum, mint metropolisz (fejlett országok) 
felül helyezkedik el, és monopolisztikus hatalmat gyakorol az alul lévő periféria (fejlődő 

országok) felett. Szerinte a fejlett és fejlődő világ között húzódó függőség megszüntetése nem 
érdeke a fejlődő világ hatalmi elitjének, hiszen haszonélvezője ennek a helyzetnek. A 
függőségi viszonyt Frank szerint úgy lehet feloldani, hogy a metropolisszal való kapcsolatot 

meg kell gyengíteni vagy teljesen meg kell szüntetni, és elzárkózó, önfenntartó politikát kell 
folytatni. 

Gilbert (1985) a függőségnek négy csoportját különböztette meg: kereskedelmi, technikai, 
kulturális és tőkefüggőség. 
Haggett (1983) a centrum-periféria dichotómiát települési szinten elemezte, Dicken és Lloyd 

(1990) pedig modellezte a függőségi viszonyt. Modelljükben a koncentrációs és 
dekoncentrációs folyamatok párhuzamosan alakítják a regionális teret. 

A centrum-periféria dichotómia ma is tetten érhető és kimutatható mind nemzetállami, mind 
térségi szinten, így az aktuális területi kutatások sem nélkülözhetik e probléma kezelését. 

 

2.3 Területi egyenlőtlenségeket okozó tényezők 

 

A rendszerváltástól napjainkig bekövetkezett változások talán legfontosabb jellemzője a 
területi különbségek növekedése, a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek fokozatos 
erősödése, valamint a földrajzi tér differenciálódása. 

A területi folyamatok változása természetes jelenségnek tekinthető, mint ahogyan az is, hogy 
egy adott földrajzi területen belül nem azonos a gazdasági-társadalmi fejlettség szintje. A 

területi különbségeket előidéző tényezők is állandó változásban vannak, hatásuk erősödhet, 
gyengülhet, egyes tényezők megszűnnek, miközben teljesen újak jelennek meg. Így méltán 
jelenthetjük ki, hogy a területi differenciáltságot okozó tényezők teljes körét szinte lehetetlen 

meghatározni. Az is nyilvánvaló, hogy a területi fejlődést nem lehet egy vagy néhány 
jellemzővel indokolni, hanem számos, egymással is összefüggő tényező komplex hatás-

mechanizmusának elemzése szükséges (Rechnitzer, 1998). 
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A területi különbségek okainak feltérképezése, az ok-okozati összefüggések feltárása, a 

többváltozós gazdasági-társadalmi differenciálódási folyamatok mechanizmusának ábrázolása 
segíthet megérteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetét, az annak hátterében 

álló tényezőket, jelenségeket. 
Jakobi (2001) a területi egyenlőtlenségeket befolyásoló tényezőket három csoportba sorolja: 

1. A hagyományos tényezők a múltban és a jelenben is azonos módon fejtik ki hatásukat 

a területi különbségek alakulására. 
2. Az átalakuló tényezők már a múltban is léteztek, de más hatást fejtettek ki a múltban, 

mint a jelenben. 
3. Az új tényezők korábban nem léteztek vagy nem voltak hatással a területi 

egyenlőtlenségek alakulására, de a jelenben hatást gyakorolnak a területi 

folyamatokra. Az új egyenlőtlenségi tényezők hatásainak vizsgálata azonban csak 
néhány év elteltével válik lehetővé és célszerűvé (Rechnitzer, 1993). 

Az idő előrehaladtával természetesen az új tényezőkből fokozatosan átalakuló vagy 
hagyományos tényezők lehetnek, de akár teljesen meg is szűnhetnek. Az időben lejátszódó 
folyamatok dinamikus vizsgálata segít annak eldöntésében, hogy új, átalakuló vagy pedig 

hagyományos jelenségről van-e szó. Az általunk vizsgált időtávban találunk az 
egyenlőtlenségi tényezők között mindhárom csoportra példát. 

Az egyenlőtlenségi tényezők jelentőségét gazdasági, társadalmi folyamatokra ható erejük 
mellett térbeli elterjedtségük alapján lehet megítélni. A térbeli terjedés a gazdasági tér egyik 
jellemzőjeként értelmezhető (Illés, 1975). Nemes Nagy József az innováció – mint fontos 

egyenlőtlenségi tényező – terjedésének modelljét írta le, mely terjedés szorosan összefügg egy 
adott terület gazdasági fejlettségével. A területi differenciáltság magyarázatában tehát fontos 

szerepe van a gazdasági, társadalmi elemek terjedési gyakoriságának (Nemes Nagy, 1985). 
A területi különbségek befolyásolása tehát nem képzelhető el a hatótényezők ismerete és 
vizsgálata nélkül. Az 1. táblázatban kifejezetten a magyar hátrányos helyzetű térségek 

leszakadásának okait és befolyásoló tényezőit körvonalazzuk. 
 

1. táblázat: A hátrányos helyzetű térségek leszakadását befolyásoló tényezők 

Infrastruktúra Gazdaság 

Földrajzi elhelyezkedésük alapján belső és külső 

periférián helyezkednek el 

A vállalkozások hiánya, gyengesége, alacsony 

motiváltsága 

Elérhetőségük rossz, nehézkes, mind közúti, mind 

vasúti szempontból 

Monopolisztikus iparszerkezet, válságiparágak 

jelenléte 

A közelebbi településen való munkavállalásnak gátat 

szab a közlekedés magas költsége 

Foglalkoztatottak magas hányadának foglalkoztatása a 

primer szektorban 

Távolabb esnek a foglalkoztatási központok 
Rendszerváltás előtt a fő foglalkoztatók a 

termelőszövetkezetek és melléküzemágai voltak 

Infrastruktúrájuk nincs kiépítve vagy már elavult  Innovációs központok hiánya 

Humán erőforrás Kapcsolati tőke 

Az átlagos iskolai végzettség az országos átlag alatt 

van 

A vállalkozások közötti kommunikáció elégtelen 

szintje jellemző 

A gyerekek az átlagosnál jóval magasabb arányban 

nem tanulnak középfokú iskolában  
Nemzetközi kapcsolatok hiánya 

Szakképzetlen ifjúsági rétegek újratermelődnek 

Az állami és a vállalati szféra közötti kapcsolatok 

nincsenek hatékonyan kiaknázva 

Alacsonyan képzett munkaerő 

Munkakultúra hiánya 

Viszonylag magas az idősebb, a szegény, hátrányos 

szocio-kulturális háttérrel rendelkező családok száma 

Kooperációkészség és bizalom hiánya Függő helyzet és az erőforrások elszívása 

Forrás: Dávid (2004) alapján saját szerkesztés; (a „Kapcsolat tőke” elem saját munka)  

 

A területi különbségeket okozó tényezők közül viszonylag ritkán (Lengyel, 2003; Egyed, 
2009) kerül az elemzések középpontjába napjaink fokozatosan önállósodó erőforrása, a 
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kapcsolati tőke. Az egyenlőtlenségi folyamatok alakításában betöltött szerepe nem 

közvetlenül érvényesül, azonban mégis jelentősnek tekinthető, éppen ezért külön egységként 
kezeljük az okok között. 

A hazai empirikus munkák csak érintőlegesen vizsgálják a kapcsolati tőke szerepét az 
egyenlőtlenségi folyamatok alakításában, éppen ezért a következőkben nagyobb hangsúlyt 
kívánunk helyezni erre az erőforrásra. Hatása közvetett módon érvényesül, hiszen a gazdasági 

élet szereplőin keresztül, leginkább a vállalkozói szféra által fejti ki hatását a területi 
folyamatokra. 

 
2.3.1 Kapcsolati tőke 

 

A kapcsolati tőke fogalma meglehetősen összetett tartalommal bír, ennek megfelelően 
többféle megközelítés létezik, ezért egységes definiálásáról máig sem beszélhetünk. Ezek 

döntő része a kapcsolati tőkét a társadalmi tőke részének tekintik (ld. Putman, Coleman, 
Bourdieu, Fukuyama, Lin, Burt), de fontos hangsúlyozni, hogy a kapcsolati tőke nem azonos 
a társadalmi tőkével. A társadalmi tőke olyan magánvagyon, amely erősítheti az érintettek 

társadalmi státusát, hatalmát (Bourdieu, 1998). 
A kapcsolati tőke tartalmát tekintve megfelel a tőke közgazdaságtani definíciójának, hiszen a 

kapcsolati tőke alkalmas termékek és szolgáltatások létrehozására, miközben maga nem 
alakul át, illetve a kapcsolati tőke előállításához a majdani haszon reményében áldozatot kell 
hozni. 

A kapcsolati tőke Becker (1996) elméletében az egyéni haszonmaximalizálás tárgya. 
Bosma (2002) érvelésének lényege az, hogy a kapcsolati tőke az emberi tőkéhez hasonlóan 

szignifikánsan növeli a vállalkozás teljesítményét és a vállalkozás sikerének esélyét. Egyfelől, 
mert a jobban működő szervezet növeli a munkaerő termelékenységét, másfelől a jelzés hatás 
miatt, vagyis a több emberi és kapcsolati tőke jó képet festhet a cégről, annak potenciális 

teljesítményéről a cégről keveset tudó gazdasági szereplők számára. Ennek megítélése 
azonban a társadalmi értékítélettől függ, amiből egyenesen következik az a kritikai észrevétel,  

hogy a kapcsolati tőke vállalkozási teljesítményre gyakorolt hatása nem feltétlenül pozitív 
minden esetben. Például a maffia-kapcsolatok nem épp jó képet adnak (legfeljebb a maffia 
szempontjából jó a kép) a vállalkozásról, így hosszú távon mindenképpen negatív 

értékítélettel bíró társadalmi jelenségként tekintünk az ilyen kapcsolatokkal rendelkező 
vállalkozásokra. 

Hofferth és társai (1999) a kapcsolati tőke egy sajátos definícióját fogalmazták meg: „idő és 
pénz elérhetősége vészhelyzetben a rokonoktól és barátoktól”1 függ. 
Lin (2001) szerint a kapcsolati tőke olcsóbbá és megbízhatóbbá teszi az információ-áramlást, 

csökkenti a vállalkozások megkeresésének tranzakciós költségeit, növeli a vállalkozások 
hírnevét, önbizalmát.  

Fafchamps és Minten (2002) szerint a tökéletlenül működő piac feltételei között a kapcsolati 
tőke hasznossága azt jelenti, hogy mások ismeretéből haszna származik a vállalkozónak. A 
kapcsolatok segíthetik a vállalkozót abban, hogy: 

 olcsó és megbízható információhoz jusson, 

 a másokkal kötött megállapodásai teljesüljenek, 

 a kapcsolati tőke a kartellképzés, az oligopólium létrehozásának eszköze lehessen. 
Robison és társai (2002) szerint a társadalmi tőke segítségével olyan javak teremtődnek, 

melyeket sem a piac, sem az állam nem tud előállítani. 
Galasi (1994) szerint a kapcsolati tőke a vevőkkel, ügyfelekkel illetve egyéb külső 

partnerekkel kialakított kapcsolatokat tartalmazza. A kapcsolati tőke a szervezet sajátja, bár a 

                                                 
1 Forrás: http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/abs/1210 
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szervezet tagjai hozzák létre, de ezek hosszú időn keresztül fennmaradnak és 

személyfüggetlenné válnak. A kapcsolati tőke helyét a vállalkozások tőkerendszerében az 1. 
ábra szemlélteti. 

 
1. ábra: A vállalkozások tőkerendszere  

 
Forrás: Galasi (1994)  

 
A Galasi-féle vállalkozási tőkestruktúrát ki szeretnénk egészíteni azzal az észrevétellel, hogy 

a vállalkozások tőkerendszeréből hiányzik egy lényeges elem, a fizikai tőkeállomány említése. 
Véleményünk szerint a pénzügyi és az intellektuális tőke mellett a fizikai tőke is ugyanolyan 
fontossággal bír, így ezzel a megállapítással kívánjuk az 1. ábrát gondolatilag kiegészíteni. 

 
A kapcsolati tőke, a vállalkozás és a területi folyamatok viszonya 

 
A kapcsolati tőke a gazdasági kapcsolatok koordinálását végzi el a piac mellett, azaz 
kizárólag a piac nem képes minden mechanizmust koordinálni. Ez az összefüggés egyúttal 

rávilágít a piac és a vállalkozás egymáshoz való viszonyának problémájára. A kapcsolati tőke 
egyrészt feltételezi a piac jelenlétét, hiszen a piac szabályozza azt, hogy mások képességeihez 

hozzáférjünk, a kapcsolati tőke pedig összeköti a gazdasági élet szereplőit. A kapcsolati tőke 
megszerzése, vállalkozási szintű adaptálása a technikai újdonságokhoz hasonlóan szintén a 
gazdasági növekedés irányába ható folyamatokat indíthat el. 

Feltételezzük, hogy a kapcsolati tőkének költsége van, amely a korlátozott racionalitás tényét 
erősíti. Minden egyes vállalkozás olyan kapcsolati tőkét hordoz, amely lényegesen 

különbözik a többi vállalkozás kapcsolati tőkéjétől, azaz a kapcsolati tőke vállalkozás-
specifikus. Elméletünk tehát a kapcsolati tőke szerepét hangsúlyozza a vállalkozások 
heterogenitásában. Ebből következik, hogy a vállalkozások ugyanazon tevékenység 

végzésénél is lényegesen eltérő kapcsolatokkal rendelkeznek. Ennek oka, hogy a kapcsolati 
tőke hallgatólagos és szétszórt a vállalkozások között, így a kapcsolati tőke koordinációját a 

vállalkozások különböző módon oldják meg. A vállalkozás tehát azért tesz belsővé egy 
tevékenységet, mert azt a kapcsolati tőke tekintetében hatékonyabban tudja megszervezni, 
mint a piac. Végső soron a vállalkozás kapcsolati tőkéje szerepet játszik abban, hogy mit tud a 

vállalkozás a piaci transzfer költségek csökkentésével a piac közvetítése nélkül 
hatékonyabban megtenni. 

A kapcsolati tőke több síkon is determinálja a vállalkozás által belsővé tett tranzakciók körét, 
azok hatékonyságát, eredményességét, sőt árát is: 

 Időtényező: mind rövid, mind pedig hosszú távon a vállalkozás múltjának nagy 

szerepe van a vállalkozás további lehetőségei terén, azaz a korábbi kapcsolati tőke 
meghatározza a vállalkozás jövőbeli lehetőségeit, közvetetten az adott térség 

fejlődését. 
 Transzferálhatóság: korábban megállapítottuk, hogy a kapcsolati tőke vállalkozás-

specifikus, így legfeljebb csak magas költségekkel (elsősorban a kommunikációs 

költségek miatt) adható át más vállalkozásoknak. A kapcsolati tőke 
transzferálhatóságának magas költségei miatt hatékony megoldás lehet a horizontális 

DOI: 10.14750/ME.2019.009



 

30 
 

vagy a vertikális integráció, amely hatással lehet a területi folyamatok nivellálódására 

is. Az integráció alapvetően a kapcsolati tőke nehezen átadható, nehezen közvetíthető, 
specifikus, nem szerződhető jellegéből következik. 

 Terjedés: a kapcsolati tőke terjedésének fontos eszköze a hatékony információs 
rendszer.  

Összességében a kapcsolati tőke egyszerre adhat magyarázatot a hatékonyság kérdésére, 

illetve a környezet gazdasági változásainak kihívásaira. A kapcsolati tőke olyan erőforrás, 
amely csak speciális esetekben lehet piaci tranzakció tárgya, így tartós versenyelőnyt 

biztosíthat a vállalkozás és környezete számára egyaránt. Marketing stratégiák részeként 
például a beszerzési piacok megszerzése érdekében, ha többnyire nem is közvetlenül, de a 
kapcsolati tőke transzfere is megtörténhet (pl. beolvasztás, egyesülés keretében). Ilyenkor a 

kivásárlás árában benne kellene lennie az átvett kapcsolati tőkének is. Más oldalról a 
kapcsolati tőke lerombolása a kapcsolati háló tagjai számára katasztrofális 

következményekkel is járhat (pl. a piac kivásárlása miatt a régi beszállítói hálózat tagjainak) – 
ahogy erre sok magyarországi példa is van. 
 

A kapcsolati tőke sajátosságai 

 

Kutatásunk során megállapítottuk, hogy szűkösnek kell tekinteni az eleve adott kapcsolati 
tőkét, azaz az újabb kapcsolati tőke megszerzésére való képességet. Hangsúlyozni kell, hogy a 
vállalkozás nem eredendően áll a piac felett, csak bizonyos szituációkban képes olcsóbban 

megszerezni és adaptálni azt a kapcsolati tőkét, amelynek mérhetősége bizonytalan2. Ez azt 
jelenti, hogy a kapcsolati tőke mértékének és szerkezetének időbeli és országok közötti 

összehasonlítása megbízhatatlan, és az így kapott adatok aggregálhatósága is erősen 
korlátozott. További problémát jelent, hogy a kapcsolati tőke kultúrafüggő, nem könnyen 
mobilizálható, létrehozása időigényes, illetve erősen függ mások kapcsolati tőkéjének 

mennyiségétől. 
A kapcsolati tőke az elidegeníthetőség szempontjából is speciális, hiszen nincs egyetlen és 

kizárólagos tulajdonosa. Emellett központi nyilvántartása a többi tőkéhez hasonlóan 
nehezebben megvalósítható, de különböző hálózatelemzési technikákkal (pl. az interneten 
keresztül) ma már egyre több ilyen jellegű törekvés létezik. A kapcsolati tőke formalizált 

elemeit (amelyek pl. szerződések formájában is megjelennek) komoly vállalkozások vezetői 
információs rendszerük részeként is nyilván tartják és rendszeresen felülvizsgálják, így ezek 

az objektív módon megjelenő elemek – amennyiben nem titkosak – feltérképezhetők. A nem 
formalizált, szubjektív elemek ilyen jellegű összegyűjtése azonban csak indirekt módon 
lehetséges, de a versenytársak várható lépéseinek kiszámítása érdekében – ha korlátozottan is 

– számon szokták tartani vállalkozói körökben. 
Tartósság szempontjából a kapcsolati tőke a többi tőkétől eltérően viselkedik, ugyanis értéke a 

használat során nem amortizálódik, hanem még nőhet is. A kapcsolati tőkének van egy anyagi 
tőkepótló ereje is. Az azonban, hogy hogyan kompenzál a vállalkozások működésében (pl. 
tovább működnek), egyáltalán kompenzál-e, és hogyan fejti ki hatását a területi folyamatokra, 

statisztikailag nem mérhető. Jelenlétével és területi egyenlőtlenségi folyamatokat befolyásoló 
erejével azonban mindenképpen számolni kell. A kapcsolati tőke szociológiai szempontú 

értelmezése sem hagyható figyelmen kívül – így a barátság, a kölcsönös függőség, a 
korrupció –, melyek részletes elemzése további vizsgálataink tárgyát képezik a jövőben. 

  

                                                 
2 A kapcsolati tőke mérhetősége matematikai értelemben nem lehetséges, esetleg minőségi kategóriák mentén 

biztosítható az összehasonlítás lehetősége. 
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2.4 Területi különbségek empirikus tapasztalatai Magyarországon 

 

A gazdasági, társadalmi folyamatok területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatása a 
legközvetlenebbül a rendszerváltást követő időszakban vált érezhetővé. A gazdasági átmenet 

egyértelműen a területi differenciálódás erősödését hozta magával az ország valamennyi 
területi szintjén, ami a tudományos érdeklődés figyelmét is egyre inkább erre a területre 
irányította. Számos tanulmány vizsgálta a területi különbségek alakulását, a területi tagoltság 

elemeit és hatótényezőit, valamint az azokat befolyásoló okokat és mechanizmusokat. A 
legtöbb hazai területi kutatás valamilyen kitüntetett területi szintre – régióra, megyére, 

kistérségre – fókuszálva különböző egyenlőtlenségi elemzési módszerek segítségével 
vizsgálja a regionális egyenlőtlenségek keresztmetszetét, időbeli változását. 
A keresztmetszeti vizsgálatok jó része a fejlettség kérdéskörét taglalja különböző összetett 

mutatók képzésével, ún. „pontozásos” módszerrel (Csatári, 1996; Faluvégi, 2000; Lőcsei, 
2002). Az újabb kutatások módszertani alapjait leginkább a többváltozós elemzések, döntően 

faktor-, főkomponens-, illetve klaszteranalízis képezik (Csatári, 2000; Dobosi, 2003; Bíró–
Molnár, 2004; Faluvégi, 2005). A fejlettség vizsgálata mellett találkozhatunk egyszerű 
regionális tagoltságot leíró munkákkal is (Lőcsei, 2002; Németh, 2003). Újabban népszerű a 

nemzetközi összehasonlításokra is alkalmas HDI (Human Development Index) számítása is 
(Obádovics–Kulcsár, 2003; Rechnitzer–Smahó, 2005; Nagy, 2007). 

A keresztmetszeti vizsgálatok mellett az empirikus kutatások másik igen elterjedt területe az 
egyenlőtlenségek változásának dinamikus analízise (Rechnitzer, 1993; Cséfalvay, 1995; 
Hrubi, 2000; Enyedi, 2004; Nagy, 2007; Jakobi, 2004; Nemes Nagy, 2005; Kiss, 2007). 

Érdemes kiemelni azokat a tanulmányokat is, amelyek a jövedelmi egyenlőtlenségek 
vizsgálatára helyezik a fő hangsúlyt (Lengyel, 2000; Nagy, 2002; GKI, 2004; Lőcsei–Németh, 

2006; Nemes Nagy, 2006; Lukovics, 2007; Kiss, 2007; Pénzes, 2010). 
Gyakran találkozhatunk olyan kutatásokkal, amelyek a személyi jövedelmek területi 
megoszlását elemzik (Bódi–Obádovics–Mokos, 1999; Major–Nemes Nagy, 1999; Jakobi, 

2002; Dusek, 2004; GFK, 2006; Kenyeres–Keszthelyiné, 2006). 
Viszonylag ritkák a területi egyenlőtlenségeket befolyásoló tényezők elkülönítésére 

vonatkozó empirikus munkák (Abonyiné, 2001; Nemes Nagy–Jakobi–Németh, 2001; Barta, 
2003; Tóth, 2005; Király, 2009). 
Külön kiemeljük azokat a területi kutatásokat, amelyek több gazdasági, társadalmi struktúra 

együttes hatását elemzik (G. Fekete, 1991; Barta, 2003; Nemes Nagy–Németh, 2005; 
Czirfusz, 2007). Ezek a munkák állnak legközelebb az általunk vizsgált kutatási 

területhez, azzal a kiegészítéssel, hogy a területi egyenlőtlenségek vizsgálatában az 

általános gazdasági-társadalmi tényezők mellett külön elemzési területnek tekintjük a 

vállalkozási szektor területi különbségeket befolyásoló szerepét. Munkánk ebből a 

szempontból újszerűnek tekinthető a területi kutatásokban. 

 

2.5 A modellkészítés módszertani háttere 

 
Az általunk felállítani kívánt modell megalkotásának folyamatát komoly szakirodalmi 

áttekintés előzte meg, melyek közül részletesen foglalkoztunk a Paul Krugman (2003) által 
képviselt „Új gazdaságföldrajz” elmélettel, a Michael Porter (1990) munkásságához kötődő 

Rombusz-modellel, Michael Storper (1997) „Szentháromság” modelljével, valamint Lengyel 
Imre regionális versenyképességi Piramis-modelljének (Lengyel, 2000) elméleti 
modellünkhöz kapcsolódó gondolataival. Ezek eredményeire épül az a gondolati keret, mely 

révén törekszünk a térszerkezet és a területi folyamatok vállalkozási szférára gyakorolt 
hatásainak empirikus elemzésére. Az említett négy irányzatnak csak azokat a főbb jellemzőit 

emeljük ki, amelyek a területi fejlődés, a térszerkezet (azaz a gazdasági tevékenységek térbeli 
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eloszlása), a regionális versenyképesség és a gazdasági térben megnyilvánuló fejlettségi 

különbségek tisztázásához elengedhetetlenek. Keressük azokat a kapcsolódási pontokat, 
amelyek magyarázatot adhatnak a vállalkozási szféra és a regionális folyamatok 

összefüggéseire, ezáltal megalapozva a modellalkotás folyamatát. 
A Krugman és a Porter által kidolgozott modellek közös vonása, hogy mindkettő számára a 
kiindulási alapot Marshall neoklasszikus térgazdaságtanra vonatkozó teóriája képezte. 

Mindkét szerző a Marshall által modellezett folyamatok modernizálására tett kísérletet, 
megragadva a globalizációs folyamatok újszerű törvényszerűségeit. 

A neoklasszikus elmélet fogyatékosságai, így például a külső gazdasági adottságok 
figyelembe vételével való elégedetlenség, a Marshall által is képviselt neoklasszikus 
modellek továbbgondolásához vezettek. Megindult a tudományos magyarázatok keresése arra 

vonatkozóan, hogy adott időszakokban és térségekben miért mutatnak egyre növekvő 
tendenciát a területi különbségek. Ez az 1990-es évek elején új lendületet adott a 

térgazdaságtani kutatásoknak, amelyek két fő irányzat mentén haladtak: 
- az egyik a Paul Krugman nevével fémjelzett „Új gazdasági földrajz” elnevezésű 

irányzat, 

- a másik pedig Michael Porter agglomerációs előnyöket hangsúlyozó elmélete. 
Ezek az elméletek már nem éltek a csökkenő határhaszon feltételezésével, ami lehetővé tette a 

területi különbségek okainak más irányú tudományos elemzését. E két irányzat 
paradigmaváltást idézett elő a közgazdaságtudományi elemzések alapegységeiben is. A 90-es 
évekig még csak a mikro- és a makro-szint elkülönítése volt jellemző, így a vállalatok (és 

vállalkozások), a háztartások, a termékpiacok valamint maga a nemzetgazdaság képezték a 
vizsgálatok alapjait. A kettő közötti mezo-szint, azaz a regionális és városi szint háttérbe 

szorult (Martin, 1999). Krugman és Porter azonban közgazdasági elemzéseik középpontjába 
egyre inkább a gazdaság térbeliségének vizsgálatát helyezték, melynek következtében 
átértékelték a területi verseny és a versenyképesség fogalmát, továbbá a vizsgálat 

alapegységeinek az országon belüli térbeli koncentrációkat, régiókat tekintették. 
 

2.5.1 Az Új gazdaságföldrajz elmélete  

 
A gazdaság térbeliségének újszerű értelmezésében úttörőnek tekinthető Krugman és a követői 

által képviselt irányzat. Alapvető céljuk annak vizsgálata, hogy mikor és milyen feltételek 
mellett koncentrálódnak a gazdasági tevékenységek az egyes régiókban, míg más térségek 

miért fejlődnek lassabban és maradnak el a fejlettebb régióktól (Krugman 1991, 2003). A 
nevével fémjelzett „Új gazdaságföldrajz” elnevezésű irányzat fő célja a gazdasági 
tevékenységek térbeli struktúrájának modellezése, továbbá egy általános egyensúlyelmélet 

kidolgozása. Krugman egy matematizált, általános térbeli egyensúlyelmélet megadására 
törekszik Marshall megállapításaira építkezve. Marshall közgazdasági teóriájából a külső 

gazdasági hatások fontosságát emeli ki, ugyanakkor megpróbálja beépíteni a neoklasszikus 
közgazdaságtan modelljébe a gazdasági szereplők térbeli elhelyezkedését, mint endogén 
változót. Elméletében minőségileg új szintézist teremt azáltal, hogy a térbeli sűrűsödés, a 

földrajzi koncentrációk és az externális hatások jelentőségét helyezi modelljének fókuszába. 
A gazdasági tényezők és javak térbeli mobilitását, valamint a gazdasági szereplők térbeli 

elhelyezkedését figyelembe véve elemzi a területi egyenlőtlenségek törvényszerűségeit a piaci 
automatizmusok hatására. Modelljében fontosnak tartja a regionális multiplikátor-hatások, 
valamint az export jelentőségének figyelembe vételét. 

Kiinduló feltételei: 
- dinamikus modell, vagyis tekintettel van a gazdasági, társadalmi folyamatok és a 

piacok időbeli és térbeli változásaira, 
- monopolisztikus verseny, 
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- lokális extern hatások figyelembe vétele, 

- növekvő mérethozadék, 
- a termelési tényezők mobilak, kivéve a természeti erőforrásokat. 

Ezekből az alapfeltételekből kiindulva Krugman a gazdasági folyamatok térbeli 
modellezésére egy kétszektorú gazdaságot állít fel: az egyik szektor a térben immobil 
mezőgazdaság, a másik pedig a térben mobil gyáripar. A mobil szektorban a gazdasági 

tevékenységek térbeli eloszlását a centripetális és centrifugális erők alakítják. A centripetális 
erők lényegében megfelelnek a Marshall-féle pozitív lokális extern hatásoknak: nagy piac, 

nagyméretű munkaerőpiac, hallgatólagos tudás gyors terjedése, melyek erősítik a piaci 
koncentrációt. A centrifugális erők pedig a térbeli koncentrálódás ellen hatnak, melyek a 
negatív lokális extern hatásokat jelentik, vagyis az immobil termelési tényezőket, az 

ingatlanárakat és a tisztán negatív extern hatásokat (túlnépesedés). A két ellentétes erőt a 
szállítási költségek nagysága hozza mozgásba, amely végső soron meghatározza az adott 

térség ágazati szerkezetét is. Alacsony fajlagos szállítási költségek esetén, a jól kiépített 
közlekedési- és informatikai hálózat következtében a centripetális erők hatása erősödik fel, és 
földrajzi koncentrációt hoz létre. A koncentrálódást a növekvő mérethozadék, a nagyméretű 

helyi kereslet, valamint a pozitív lokális extern hatások idézik elő. Míg magas szállítási 
költségek esetén hiába lépne fel növekvő mérethozadék, mégsem figyelhető meg a gazdasági 

tevékenységek térbeli koncentrálódása, mivel a szállítási költségek meghaladják a növekvő 
mérethozadékból eredő előnyöket. Ekkor a centrifugális erők hatására az adott tevékenység 
térben egyenletesen oszlik el, sok kisebb telephely jön létre. A két erő dinamikusan változik 

az extern hatásokat és a szállítási költségeket befolyásoló tényezők hatására, és végső soron 
térbeli egyensúlyt alakít ki. 

Krugman egyszerűnek tűnő, de a lényeget magában foglaló modellje felhasználható az 
urbanizációs folyamatok magyarázatában, a településrendszer vizsgálatában, az urbánus-
rurális területek elhatárolásában, sőt a gazdasági szereplők szerkezeti elemzésében, vagy a 

vállalkozói döntések komplex értelmezésében is. 
Kutatási témánkhoz szorosan kapcsolódó gondolatait összegezve a következő 

megállapításokat, következtetéseket vontuk le: 
- Vitathatatlan (empirikus vizsgálatok is alátámasztják), hogy a gazdasági 

tevékenységek térben sűrűsödnek, koncentrálódnak (Krugman, 1991). 

- A kereskedelemben és a munkamegosztásban tapasztalható, napjainkat érintő 
átrendeződési folyamatokban inkább jellemző a monopolisztikus verseny és a növekvő 

mérethozadék, mint a tökéletes verseny vagy az állandó hozadék. 
- A növekvő mérethozadékot eredményező munkaerő-piaci, technológiai és egyéb 

pozitív extern hatások nem nemzeti vagy nemzetközi, hanem regionális, illetve lokális 

agglomerálódási folyamatokon keresztül fejtik ki hatásukat, azaz térben koncentráltan 
hatnak. 

- A területi egyenlőtlenségek állandóan jelen vannak, melyek hátterében leginkább a 
szállítási költségek, a munkaerő mobilitása, a piaci méretekből fakadó előnyök és 
hátrányok állnak.  

- A szállítási költségek mellett a véletlen szerepének is nagy jelentőséget kell 
tulajdonítani az ágazati szerkezet elemzésekor. 

Krugman és a követői által vallott nézeteket élénk kritika övezte. Több kritikában (Martin, 
1999; Ács-Varga, 2000; Olsen, 2002; Lengyel, 2003) megfogalmazódtak a következő 
észrevételek: 

- Az új gazdaságföldrajz elmélete túlságosan nyilvánvaló, rossz, ráadásul csupán a régi 
elméletek újfajta modellezése. 
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- Kevés empirikus kutatás áll mögötte, túlságosan a közgazdaságtudomány elméleti 

alapkérdéseire koncentrál, és elsikkad a gyakorlati alkalmazhatóság, a 
gazdaságpolitikai és gazdaságfejlesztési szempontok felett. 

- A Marshall által megkülönböztetett három pozitív koncentrációs hatás közül csak 
kettőt sikerült beépítenie modelljébe (a nagyméretű iparági piacot és a specializált 
helyi munkaerőpiacot), a technológiai tudás tovagyűrűző hatását nem emelte be 

modelljébe. 
- Figyelmen kívül hagyta a tér aspektusát, valamint az innovációt meghatározó 

legfontosabb folyamatokat, intézményeket. 
- A gyakorlatban ezek a modellek csak statisztikailag érvényesülnek, a gyakorlati 

életben azonban nehezen alkalmazhatók. 

Véleményünk szerint azonban Krugman egyik fontos megállapítása igazolható a 
gyakorlatban: a gazdasági tevékenységek meghatározó térbeli eleme a koncentráció, 

ugyanakkor a dekoncentrációs térbeli folyamatok is jelen vannak a gazdaságban. A két elem 
térben és időben dinamikusan változik. A gazdasági jelenségek térbeli koncentrációja kettős 
folyamatot takar: 

1. egyrészt jelenti makro-szinten a vállalkozások gazdasági tevékenységeinek (termelés, 
K+F stb.) a koncentráltságát, 

2. másrészt mikro-szinten a vállalkozási szektor szerkezeti jellemzőinek koncentrációját 
(foglalkoztatottak száma, árbevétel stb.). 

A gazdasági jelenségek koncentrációjának erősödése – akár tevékenységi, akár strukturális 

oldalról közelítjük – növeli a lokális szintű területi egyenlőtlenségeket. 
 

2.5.2 A Rombusz-modell 

 
Az 1990-es évek másik kiemelkedő irányzata Porter munkásságához köthető, aki az iparági 

versenyelőnyök forrásainak földrajzi koncentrálódását vizsgálta. Kutatásunk szempontjából 
két fontos megállapítását emeljük ki. Az egyik arra vonatkozik, hogy a globalizáció hatására 

az iparági/vállalkozási versenyelőnyök forrásai térben koncentrálódnak, elsősorban az 
agglomerációs erők hatására (Porter, 1990). A másik pedig, hogy a globális verseny 
alapegységei nem egymástól elszigetelt gazdasági szereplők (vállalkozások), hanem 

regionális klaszterek (Porter, 2000). Regionális klaszterek alatt tágabb értelemben a térben 
koncentráltan megjelenő, globális vállalatokkal és egymással együttműködő helyi 

vállalkozások és egyéb intézmények csoportjait, hálózatait értjük (Lengyel, 2003). A 
regionális klaszterek előtérbe kerülését a globális verseny mellett a vállalkozási stratégiák és a 
technológiaváltás állandó kényszere is indokolják. Sikeres klaszterek persze nem kizárólag a 

kutatásigényes iparágakban figyelhetők meg, hanem például az élelmiszeriparban, a 
logisztikában, az építőiparban is. 

Porter a tartós versenyelőnyöket biztosító lokális környezeti elemeket egy rombusz-
modellben összegezte, amely a regionális klaszterek elméleti hátterét alkotja. A lokalitásból 
adódó előnyök közül az agglomerációs előnyök, az agglomerációs hozadék fontosságát emeli 

ki mint pozitív lokális extern hatásokat. Az agglomerációkból, azaz a gazdasági 
tevékenységek térbeli sűrűsödéséből adódó előnyök három alaptípusát különböztetjük meg 

(Isard, 1956): 
- Nagyvállalati előnyök: egy vállalaton belül koncentrálódik az összes tevékenység, 

amely a gyorsabb és hatékonyabb áramlások révén méretgazdaságosságot 

eredményez. 
- Lokalizációs előnyök: egy adott iparághoz tartozó vállalkozások térben sűrűsödnek, és 

a köztük lévő együttműködés költségcsökkenést, méretgazdaságosságot, ezáltal tartós 
versenyelőnyt eredményez. A lokalizációs előnyök tipikus tényezői: helyi bázisban 
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koncentrálódó, speciális képzettségű humán erőforrás mennyisége, vállalkozási 

kultúra, tapasztalat, hallgatólagos tudás, innovációs készség és fejlesztések, 
információk gyors és pontos áramlása, infrastruktúra színvonala, iparági 

szolgáltatások (számviteli, pénzügyi, jogi tanácsadás) megosztása, a helyi 
intézményekkel való hatékony együttműködés. Ez utóbbi, vagyis a helyi intézmények 
és a regionális klaszterek közötti együttműködés kiemelkedő jelentőséggel bír az 

üzleti siker szempontjából. A klaszterek ugyanis nemcsak az együttműködésben részt 
vevő vállalkozások méretgazdaságossági előnyeit egyesítik, hanem tudatosan 

formálják, átalakítják az agglomerációs előnyöket, valamint a lokális szinergikus 
hatásokat (Bergman-Feser, 1999). 

- Urbanizációs előnyök: urbanizációból eredő méretgazdaságosságot jelent, amikor több 

iparág vállalkozásai koncentrálódnak egy adott térségben, ami a különböző gazdasági 
tevékenységek végzését gazdaságosabbá teszi. Általában nagyvárosokra jellemző 

előnyök, főleg a város méretéből, lakosságszámából, a korszerű infrastruktúrából, a 
fejlett információs bázisból, a specializált munkaerőből, a közszolgáltatások 
méretgazdaságosságából, egyetemek, kutatóintézetek magas színvonalú 

tevékenységéből eredő költségmegtakarítások. 
Napjainkban az élénk globális verseny következtében egyre intenzívebb törekvések 

mutatkoznak ezen előnyök forrásainak tudatos létrehozására, ami főleg a kis- és 
középvállalkozások számára nélkülözhetetlen. 
A Porter modelljének alapegységeit jelentő regionális klaszterek a technológiai tudás 

túlcsordulásából származó előnyöket hasznosítják, melyek termékdifferenciálásra, innovatív 
megoldásokra adnak módot. Az innováció forrásait napjainkban a széles értelemben vett 

társadalmi-területi struktúrák, a társadalmi és gazdasági intézmények agglomerációja és 
szinergikus kapcsolatai, a technológiai infrastruktúra képezik, és nem elsősorban az ötletadó 
vállalkozó vagy nagyvállalat. Ezek a dinamikus agglomerációs előnyök magyarázzák a 

regionális klaszterek tartós versenyelőnyeit. 
A tartós versenyelőnyöket magyarázó tényezők mellett a Rombusz-modell a befolyásoló 

tényezőket is rendszerezi. A befolyásoló tényezők a lokális üzleti környezet két jól elkülönülő 
elemét jelentik: 

- a makroökonómiai környezetet (gazdaságpolitika, monetáris politika, adó- és 

jogrendszer, befektetési- és innovációs politika, oktatási rendszer stb.) és 
- a mikrogazdasági üzleti környezetet, mely négy determináns (tényező/input feltételek, 

keresleti feltételek, vállalkozási stratégia és a versengés összefüggései, támogató és 
kapcsolódó iparágak) mentén elemezhető. 
A mikrogazdasági alapokon belül Porter további elhatárolást végzett, és különbséget 

tett: 
 vállalkozáson belüli tényezők (működés, stratégia, vállalkozási kultúra, 

menedzsment stb.) és 
 vállalkozáson kívüli, lokális üzleti környezet között. 

Ezek a tényezők nem külön-külön, hanem az egész rombusz és a determinánsok együttesen 

határozzák meg a vállalati/vállalkozási lokális versenyelőnyöket. Porter két tényezőnek, a 
térbeli koncentrációnak és az innovációnak kitüntetett szerepet tulajdonított a tartós 

versenyelőnyök biztosításában. A versenyelőnyöket befolyásoló tényezők egyben kijelölik a 
hatékony vállalkozásfejlesztés területeit is: kormányzati döntéshozatal, egyedi vállalkozási 
folyamatok, helyi üzleti környezet minősége. A rombusz-modell következésképpen egy 

regionális klaszter versenyelőnyeinek forrásait rendszerezi. Gyakorlati jelentősége a lokális 
versenyelőnyök felismerése, melyeket egy adott térségben működő klaszterek hatékonyan 

kihasználhatnak. 
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A modell kritikájaként talán az fogalmazható meg, hogy Porter nem vette figyelembe, illetve 

nem különböztette meg a regionális környezetet, holott mind a makroökonómiai környezettel, 
mind a mikrogazdasági alapokkal szoros összefüggésben áll, ráadásul napjaink 

regionalizációs törekvései is a regionális/lokális környezet fontosságát igazolják. 
Porter elméletének egyik fontos alapvetése, hogy egy térség akkor sikeres, ha az ott működő 
vállalkozások többsége sikeres. Ebből következik, hogy azt kell elemezni, hogy milyen 

eszközökkel lehet elősegíteni a vállalkozási szféra megerősödését egy adott térségben. 
 

2.5.3 A Szentháromság-modell 

 
Az eddig tárgyalt modellek kizárólag üzleti tényezőkre építették a regionális fejlődés 

értelmezését. A Michael Storper által kidolgozott ún. „Szentháromság” modell azonban nem 
üzleti interdependenciákat is figyelembe vesz a régiók fejlődésének vizsgálatánál azáltal, 

hogy a döntéshozókat, mint szubjektumokat vizsgálja, és kiemeli azok kulturális hátterének 
befolyásoló szerepét is. Modelljében a régiók fejlődését három tényezőtől teszi függővé 
(Storper, 1997): 

- a vállalkozás szervezetétől, 
- a technológiától és 

- a térbeliségtől (az abból fakadó agglomerációs előnyöktől). 
Ez a hármas felosztás némi hasonlóságot mutat a Porter-féle felosztással, de a közöttük lévő 
kölcsönös meghatározottság nem a hagyományos közgazdasági mérlegelésen alapul. A 

vállalkozások együttműködésénél lényegesnek tartja a vállalkozások közötti, valamint a 
vállalkozáson belüli információk, tapasztalatok megosztását, a szakmai tudás átadását. Az egy 

értéklánc-rendszerbe tartozó cégek kapcsolatai nem csupán az egymás számára biztosított 
termékek és szolgáltatások jellemzőitől függnek, hanem a köztük lévő nem üzleti 
kapcsolatoktól is. Ezek ugyanis hatással vannak az egymás közötti információáramlásra, 

aminek következményeként a kölcsönös egymásrautaltsággal is számolniuk kell. A 
technológia értelmezése kapcsán kiemeli a személyekben és szervezetekben felhalmozódó 

tudás jelentőségét. Az új termékek, technológiák piaci sikerét elsősorban a térbeli 
elhelyezkedéstől és az innovációs kapacitástól teszi függővé. Mindezek alapjának a lokális 
térben koncentrálódó tudástömeget tekintette, amely lehet licence, know-how, de akár egy 

konkrét személy vagy szervezet is. Storper felfogásában tehát sem a technológia, sem a 
vállalkozási szervezet nem gazdaságon kívüli tényező, hanem sokkal inkább a vállalkozás 

vezetésének tudatos döntése. A térbeliség, mint harmadik tényező kapcsán fontosnak tartja a 
helyi innovációs kultúra és a régió-specifikus kapcsolati tőke befolyásoló szerepének 
vizsgálatát. Storper e három alaptényező kölcsönös meghatározottsága alapján úgy értelmezi 

a regionális gazdaságot, mint a három tényező üzleti és nem üzleti kapcsolatainak rendszerét. 
Ebben a modellben az emberi szereplők szubjektumként és közösségként is megjelennek, a 

közöttük lévő kapcsolatrendszert pedig a regionális hálózatok hozzák létre, megteremtve és 
működtetve a régió gazdaságát. 
A modell leginkább abban hoz újat a korábbiakhoz képest, hogy túllép a közgazdasági 

fogalmakon, és szociológiai szempontokat is figyelembe vesz. Összességében 
magatartástudományi és intézményi irányzatokkal kombinálva fejlesztette tovább a 

neoklasszikus közgazdasági alapokat. Ugyanakkor a szociológiai szempontok hatásának 
kimutatása és számszerűsítése problémát okozhat, mivel ezek a nem üzleti interdependenciák 
alapvetően minőségi kategóriákkal írhatók le. Hatásuk és regionális fejlődést befolyásoló 

szerepük azonban vitathatatlan a globálisan változó környezetben. 
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2.5.4 A Versenyképesség Piramis modellje  

 
Az eddig bemutatott három modell külföldi szerzők feltevéseit vizsgálta a regionális 

fejlődéssel kapcsolatban. A Versenyképességi Piramis-modell pedig a magyar Lengyel Imre 
által felállított, a regionális versenyképességet vizsgáló irányzat lényegét jeleníti meg. 
A modell a versenyképességet meghatározó jellemzők három szintjét különbözteti meg: 

alapkategóriák, alaptényezők és sikerességi faktorok. A modell talapzatát a hosszú távú 
fejlődéshez elengedhetetlen társadalmi, gazdasági, környezeti és településszerkezeti 

sikerességi faktorok alkotják. A piramis középső részén a gazdaságfejlesztéshez alkalmazható 
alaptényezők találhatók, amelyekre épülnek az egységes versenyképesség definíciójában 
szereplő alapkategóriák. Míg a piramis csúcsán a végső cél, a régió lakosságának 

életszínvonala, életminősége található. A Piramis-modellben a regionális versenyképesség 
központi kategóriája a megtermelt jövedelem (gazdasági kibocsátás), amely az adott régió 

gazdasági növekedését méri. Ez a modell, amely a mérésre kategóriákat és tényezőket állít, 
alkalmas térségek, főleg megyék és régiók összehasonlításra. Az egyes térségek egyszerű 
összehasonlítását az alapkategóriák teszik lehetővé. Ezeket befolyásolják az alaptényező 

mutatói, és hosszú távon a sikerességi faktorok hatnak az adott régió versenyképességére. A 
versenyt e modell alapján egy összetett mutatószámokat tartalmazó módszer segítségével 

lehet mérni. 
A piramis modell átfogóan foglalja össze a regionális versenyképességre ható tényezőket, 
nem tér ki azonban a hatótényezők közötti keresztkapcsolatokat generáló hatásokra. Ilyen 

hatást hoz létre az innováció, amely a regionális versenyben egy olyan többletet jelent, amely 
kitörési pontot jelenthet a lokális földrajzi területek számára. 

Áttekintettük tehát, hogy a regionális tudomány témánk szempontjából meghatározó 
irányzatai, modelljei hogyan reagáltak/reagálnak napjaink változó gazdasági, társadalmi 
feltételeire, a térbeliség és a területi növekedés, valamint a koncentrálódás felértékelődésére.  

Marshall modelljében ugyan kiemelte az iparágak földrajzi eloszlása kapcsán a külső 
gazdasági hatások fontosságát, azonban a vizsgálatok szintje kizárólag a mikro- és makro-

szint maradt, figyelmen kívül hagyva a kettő közötti mezo-szintet, a „tér” pedig még nála 
exogén változóként szerepelt. A 90-es évektől azonban az érdeklődés középpontjába egyre 
inkább a gazdaság térbeliségének vizsgálata került, és többek között a Krugman, Porter, 

Storper és Lengyel által képviselt irányzatok alapegységei, az országon belüli térbeli 
koncentrációk, a mezo-szintet jelentő régiók lettek a kiemelt területi egységek. A gazdasági 

szereplők térbeli elhelyezkedése immár endogén változóként szerepel, és a regionális 
tudomány ezen újabb irányzatai beépítik elméletükbe a térbeli piaci elégtelenségeket, amelyek 
a régiók közötti egyenlőtlenségeket okozzák. 

Így a Marshall által képviselt irányzat alapvetően elkülönül az általunk bemutatott másik 
négy modell által képviselt szemlélettől, éppen ezért ez utóbbi négy, újnak tekinthető irányzat 

egyféle elméleti háttérként tekint a Marshall által vallott nézetekre. 
Amíg Krugman a közgazdaságtudomány elméleti alapkérdéseit tartja fontosnak, addig Porter 
gyakorlatban is alkalmazható modellje a gazdaságfejlesztési stratégiák, a gazdaságpolitikai 

célok kidolgozásával foglalkozik. Storper szintén gyakorlatias oldalról közelíti meg a 
regionális gazdaság folyamatait, és meghatározónak tartja a régió-specifikus kapcsolati tőke, 

valamint a regionális hálózatok szerepét a térbeliség vizsgálatában. A Lengyel által képviselt 
modell pedig a regionális versenyképességre ható tényezők komplex vizsgálatát jeleníti meg.  
 

  

DOI: 10.14750/ME.2019.009



 

38 
 

2.6 Összegzés 

 

A térgazdaságtani elméletek tanulmányozása, elemzése, értékelése alapján a következő 
megállapítások és következtetések kiemelése indokolt a kutatási téma szempontjából: 

 A térgazdaságtan szakirodalmának tanulmányozása során arra a megállapításra 
jutottunk, hogy a térszerkezet egyenlőtlenségeit és az arra ható folyamatokat 

vizsgáló elméleti irányzatok a 20. század közepén kerültek a regionális gondolkodás 
középpontjába. Az egyes elméleti irányzatok különböző összefüggésrendszereket, 
illetve azok következményeként eltérő irányvonalakat tártak fel. 

 Rendszereztük a hátrányos helyzetű térségek leszakadásának befolyásoló tényezőit, 
különös tekintettel a kapcsolati tőke – mint napjainkban fokozatosan önállósodó 

erőforrás – közvetett szerepére, hatására. 

 A magyar szakirodalomban a területi gazdasági fejlődés vizsgálata az 1960-as 

években került előtérbe. Ezek között – jelen kutatáshoz hasonlóan – számos olyan 
tanulmány készült, amelyek a gazdasági-társadalmi tényezők területi 
differenciáltságára ható mechanizmusok szerepét hangsúlyozzák. Sokkal bőségesebb 

azonban azoknak az elemzéseknek a száma, amelyek a jövedelmi 
egyenlőtlenségekkel mérik a területi differenciáltságot. 

 A területi modellalkotás megalapozásaként áttekintettük azokat a térszerkezeti 
modelleket, amelyek a vállalkozási szféra és a területi folyamatok kapcsolatát 

vizsgálják. Ezen elméletekkel kapcsolatban arra a következtetésre jutottunk, hogy 
szinte valamennyi elméletben jelen van közvetlenül vagy közvetve a vállalkozások 
területfejlesztésre gyakorolt hatása, területfejlesztésben betöltött kiemelkedő 

szerepe. Ugyanakkor a térszerkezet kifejezetten vállalkozási szempontú 

elemzése egyiknek sem alkotja lényegi magját. 

A vállalkozási szféra és területi folyamatok mezo-szintű szerkezeti összefüggés-rendszerének 
feltárása megköveteli a makro- és mikro-szintű folyamatok mélyreható elemzését is a 
megalapozott következtetések levonása érdekében. Kutatásunkat ezekre alapozva visszük 

tovább. 

 

2.7 Hipotézisek 

 
A 2. táblázat a térgazdaságtan elméleteit szintetizáló munka során megfogalmazott, a jelen 

kutatással kapcsolatban felállított hipotéziseket tartalmazza külön-külön, az egyes kutatási 
részterületeknek megfelelően. 
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2. táblázat: A disszertáció hipotézis-rendszere 

 
Elméleti alapok A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell 

felállíthatóságára, használhatóságára vonatkozó hipotézis 

Krugman, Porter, Storper és Lengyel modellje 

alapján 1. Kutatásunk során feldolgoztuk a térbeli folyamatokat 

vállalkozási szempontból értékelő legfontosabb modelleket, 

melyekkel kapcsolatban megállapítottuk, hogy nincs 

kiemelten leképezve a mezo-szintre vonatkozó elméleti 

háttér, de a vállalkozásoknak a területfejlesztésben játszott 

szerepe minden elmélet hátterében, és a területfejlesztés 

gyakorlatában ott van. Ezért indokolt egy olyan modell 

felállítása, amely a vállalkozások mezo-szintű térszerkezeti 

jellemzőinek a térségek fejlesztésével való kapcsolatát 

modellezi, és integrálódik a vállalkozás i és a mezo-szintű 

területi tervezés folyamatába. Hipotézisünk szerint egy 

ilyen modell kidolgozható és használható. 

Elméleti alapok A makro-szintű részmodellel, azaz a makrogazdasági 

folyamatok területi egyenlőtlenségekre gyakorolt 

hatásaival kapcsolatban megfogalmazott hipotézisek 

(megyei szinten) 

Neoklasszikus irányzat alapján 2. A területi fejlődés  nemzetgazdaságon belüli, mezo-

szinten érzékelhető egyenlőtlenségei részben 

magyarázhatók a pozitív lokális externáliák, és az azokat 

előidéző gazdasági, társadalmi folyamatok térségenként 

eltérő befolyásoló erejével hazánkban is. 

Elméleti alapok 

(A kapcsolati tőke a társadalmi tőke része, de 

nem azonos azzal.) 

A mikro-szintű részmodellel, azaz az empirikus kutatással 

kapcsolatban megfogalmazott hipotézisek (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye üzleti vállalkozásaira vonatkozóan) 

Endogén növekedéselmélet alapján  3. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye endogén adottságai 

(természeti tényezők, humán erőforrás összetétele, kultúra, 

tradíciók) alapján meghatározó a mezőgazdasági 

szektorban tevékenykedő vállalkozások szerepvállalása 

a foglalkoztatásban, az árbevétel realizálásban, valamint a 

gyakorlati képzésben. A mezőgazdasági vállalkozások 

tulajdonosi struktúráját illetően döntő a magyarok 

részaránya. 

Krugman Új gazdaságföldrajz elmélete 

alapján 

4. A megyei szintű gazdasági fejlettségben lényeges szerepe 

van annak, hogy a gazdasági tevékenységek viszonylag 

egyenletesen oszlanak el a térben, vagy pedig néhány 

helyen sűrűsödve helyezkednek el, ezáltal a pozitív és 

negatív externáliák különböző kombinációit keltve életre. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait magas 

árbevétel- és létszám-koncentráció jellemzi. 

Piaci telephelyelméletek alapján 5. Az 1980-as ’90-es évek fordulóján a gyökeresen 

megváltozott gazdasági, társadalmi, politikai 

feltételrendszer módosította a vállalkozási szféra 

struktúráját Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, melynek 

következtében napjainkban a tőkeerő és az innovációs 

potenciál teremt szélsőséges helyzetű csoportokat a 

vállalkozások között. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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3 Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell 
 
A fejezet a vállalkozások térszerkezeti jellemzőinek elméleti modelljét mutatja be (Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modell), amely a vállalkozások kvantitatív és kvalitatív jellemzőit, 
azok összefüggés-rendszerét veszi górcső alá, figyelembe véve, hogy a vállalkozások 

strukturális jellemzői mélyen beágyazódnak a makro- és a mezo-szintű gazdasági és 
társadalmi folyamatokba. 
Először ismertetjük a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell megkonstruálásának 

előzményeit, majd ezt követően részletesen bemutatjuk a Modell részmodelljeit. 
A modellalkotás folyamatát a nemzetközi és hazai szakirodalom vizsgálata mellett feltáró 

típusú, ún. szakértői mélyinterjúk is támogatták. A kvalitatív kutatás során összesen tíz 
szakértő megkérdezését tartottuk indokoltnak, hogy a megalkotni kívánt modell kellő 
megalapozottságot nyerjen (Seidman, 2002; Falus–Ollé, 2008; Inzelt, 2008, 2009). A 

szakértők a későbbi kvantitatív kutatás célcsoportjából, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
üzleti vállalkozások vezetői közül kerültek ki, a vállalkozási szféra különböző 

méretkategóriáit figyelembe véve. A tíz főből hatan mikro, hárman kisvállalkozás 
tulajdonosai voltak, míg egy fő középvállalkozás irányításáért felelős személy. 
Az interjúkat ún. strukturált kérdéskör mentén bonyolítottuk le, a beszélgetéseket papíron 

rögzítettük, hogy a későbbiekben bármikor fel lehessen azokat eleveníteni. Az interjúk alapján 
összegeztük a kvalitatív kutatás eredményeit, legfontosabb tapasztalatait és felhasználtuk 

azokat a modellalkotás folyamatában. (A szakértői mélyinterjú tervezetét, alanyait, valamint a 
kérdésekre adott válaszok tartalmi összefoglalását a 2. melléklet tartalmazza.) 
 

3.1 A modell általános elméleti bemutatása 

 
Természetes módon adódik, hogy egy térség gazdasági fejlettségében meghatározó szerepet 
játszik a vállalkozói szféra, amely szorosan beágyazódik az adott nemzetgazdaság 

makrokörnyezetébe, illetve a vállalkozások működését közvetlenül befolyásoló 
mikrokörnyezetbe. Így a regionális gazdaság teljesítményét a vállalkozási szektor a makro-, 

illetve mikrokörnyezeti tényezők szűrőin keresztül képes befolyásolni, figyelembe véve a 
vállalkozások szerkezeti jellemzőinek és a gazdasági, társadalmi folyamatok 
összefüggéseinek rendszerét, illetve a területi egyenlőtlenségek mértékét. A vállalkozási 

szféra az egyik legfontosabb eszköze annak a folyamatnak, ami a gazdasági növekedéshez és 
fejlődéshez, ezzel párhuzamosan pedig a területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez vezethet. A 

területi különbségek számos okból adódhatnak, de napjaink talán legerősebben ható tényezői 
a gazdasági, társadalmi jellemzők3. Mindezek a kapcsolatok bemutathatók egy olyan 
modellen keresztül (ld. 3. melléklet), amelyben három kiemelt alrendszer (makro, mikro, 

mezo) kölcsönhatása érvényesül, ahol a vállalkozási szektor a gazdasági és társadalmi 
környezetbe ágyazottan szerepel. 

A modell megalkotása során abból indultunk ki, hogy milyen tényezők, folyamatok alakítják 
egy térség vállalkozásainak összetételét, hogyan működik a vállalkozások és a térségi 
szereplők kapcsolatrendszere. Ehhez fontosnak tartottuk a tényezőknek célorientált 

struktúrába rendezését, melynek kiindulási alapját a térségek és a vállalkozások keresleti és 
kínálati tényezőinek egymással való összevetése jelentette. 

A vállalkozási kereslet és kínálat, illetve a térségi kereslet és kínálat egyes elemei a makro-, 
valamint a mikrokörnyezet részét képezik, míg a köztük lévő kapcsolatok rendszere a mezo-

                                                 
3 Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdasági és társadalmi tényezők mellé logikailag odakívánkoznának a természeti 

tényezők is. Ugyanakkor már csak a termőföld kérdésének vizsgálata lényegesen meghaladta volna a dolgozat 

kereteit, éppen ezért jelen modellben csupán a gazdasági, társadalmi tényezők elemzésével foglakozunk. 
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szintű gazdasági tér szerkezetét határozza meg. Modellünket ebből a hármas felosztásból 

kiindulva alkottuk meg. 
A modellben a mikro-szint jelenti az egyes vállalkozást, annak kvalitatív és kvantitatív 

jellemzőit és a közöttük lévő kapcsolatok rendszerét. 
Makro-szint alatt a vállalkozási teret értjük, és ezen keresztül az egyes vállalkozások 
működését is meghatározó komplex gazdasági-társadalmi környezetet. 

A mezo-szint pedig nem pusztán a hagyományos területi középszintet (megyét) jelenti, hanem 
több annál, egyfajta minőségi többletet hordoz magában, ugyanis ez a szint a vállalkozások 

közvetlen gazdasági tere, hatóterülete, amelyet a vállalkozások összessége és a köztük lévő 
viszonyrendszer határoz meg. A makro- és a mikro-szintek, valamint a mikro-szintű egységek 
közötti kapcsolatot a mezo-szint teremti meg. 

Az egyenlőtlenségi folyamatokból levonható következtetéseket, a hatás-mechanizmusok 
feltárását statisztikai módszerek alapozzák meg. A modellben szorosan összefonódnak és 

összefüggésben állnak egy térség fejlettségét, teljesítményét, tagoltságát befolyásoló 
gazdasági és társadalmi tényezők csakúgy, mint a vállalkozások szerkezetét, struktúráját 
meghatározó jellemzők. 

A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell célja a társadalmi és gazdasági tevékenységek 
térbeli elhelyezkedésében tapasztalható egyenlőtlenségek kimutatása, okainak feltárása a 

vállalkozási szféra szempontjából. A Modell bemutatja, hogy a lokális/regionális térben 
milyen tényezők, folyamatok befolyásolják a vállalkozások struktúráját, illetve, hogy egy 
adott térség vállalkozási szerkezete milyen kapcsolatokat határoz meg, hogyan befolyásolja a 

térség fejlődését annak érdekében, hogy megalapozza a térségi gazdaságpolitikai döntéseket.  
A modell jellemzői, kiinduló feltételei: 

- Dinamikus modell, azaz az időbeli és térbeli változásokat is figyelembe veszi a 
gazdaság térbeliségének vizsgálatában. 

- Általános modellnek tekinthető abból a szempontból, hogy a modell paraméterei a 

nemzetgazdaságon belül valamennyi mezo-szintű térségre értelmezhetők. 
- Monopolisztikus versenyt feltételez. 

- Növekvő mérethozadék lép fel a lokális extern hatások érvényesülése miatt. 
- A termelési tényezők mobilak, kivételt képeznek az immobil természeti erőforrások. 

Fontos azonban kiemelni, hogy a természeti tényezőket mindig adottnak kell tekinteni, 

legfeljebb bizonyos szempontból kedvezőek vagy kedvezőtlenek, bőségesek vagy 
szűkösek lehetnek. 

- A modellben számolni kell a munkanélküliség létezésével. 
- A vállalkozási szektornak kitüntetett szerepe van a térbeli koncentrációs folyamatok 

vizsgálatában. 

- A modell értelmezési kerete, regionális szintje a regionális tereken belül a NUTS3 
szint, melyet kutatásunkban a 19 magyarországi megye képvisel. Oka, hogy a 

vállalkozások törzstevékenységei, lényegi képességei sok esetben még a régióknál is 
kisebb térségekben koncentrálódnak, ráadásul az extern hatások, a gazdasági, 
társadalmi folyamatokban meghúzódó területi különbségek is jobban kimutathatók 

megyei szinten. Emellett az üzleti szférában érzékelhető egyre élénkebb verseny, 
valamint a regionális politika is azt érzékelteti, hogy a különböző térségi szintek 

szerepe jelentősen megváltozott. Egyre inkább a gazdasági körzetek, a megyék, a 
kistérségek (2013. január 1-től járások) és a települések kerülnek mind a vállalkozások 
üzletpolitikájának, mind a regionális gazdaságpolitikák középpontjába a korábbi, 

szinte kizárólagos nemzetközi és nemzetgazdasági integrációk, illetve régiós 
kapcsolatok helyett. Ez tehát a lokális szint, amely azonban nem azonos a lokalitás 

fogalmával. (Természetesen egyes oksági kapcsolatok, illetve következtetések 
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levonása megkövetelheti az országos, a régiós vagy esetleg a kistérségi 

összehasonlításokat.) 
A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell arra épül, hogy ha meg akarjuk ismerni és érteni 

egy térség, egy földrajzi egység gazdasági térben elfoglalt helyzetét, nagy segítségünkre lehet 
a gazdasági és társadalmi környezet (makro-szintű részmodell), valamint a vállalkozási 
szektor (mikro-szintű részmodell) strukturális elemzése. Mivel a makrofolyamatok és 

összefüggések nélkül nem érthető és magyarázható a térségi vállalkozási struktúra állapota, 
működése és változása, ezért a modellnek tartalmaznia kell egy ilyen komponenst. Ez a 

makro-szintű részmodell. Hasonlóképp szükséges a térségben működő vállalkozások 
sajátosságainak feltárása, különösen a természeti, gazdasági és társadalmi környezetükhöz 
való viszony jellemzőinek vizsgálata. Ezt a szerepet tölti be a mikro-szintű részmodell. 

Ugyanakkor a hatások és összefüggések területileg és időben is eltérnek, így egy adott 
tényező nem feltétlenül eredményez ugyanolyan hatásokat és összefüggéseket a különböző 

földrajzi területeken és időszakokban. Éppen ezért elengedhetetlen a területi differenciáltság, 
a területi egyenlőtlenség vizsgálata, mértékének számszerűsítése, valamint az időben 
bekövetkező változások elemzése. Ahhoz, hogy a kedvezőtlen folyamatokat befolyásolni 

tudjuk, ismerni kell a meghatározó okokat és mechanizmusokat. Csak így hozhatunk releváns 
döntést a beavatkozások irányáról és mértékéről. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a napjainkra kialakult hátrányos helyzet egyrészt 
gazdasági, másrészt társadalmi természetű. A felzárkózási folyamatban pedig meghatározó 
szerepet játszik a vállalkozói szféra új munkahelyek teremtésével, innovációval, a 

termelékenység fokozásával, a közép- és felsőoktatással való tudatos együttműködéssel és a 
gazdasági versenyhez való rugalmasabb alkalmazkodással. 

A modellalkotás során indokolt a vállalat fogalmának újszerű definiálása, értelmezése 
kifejezetten a térgazdaságtani megközelítés szempontjait szem előtt tartva. Ennek előzménye 
egy korábban végzett kutatás (Makszim, 2011), mely során a vállalatelméleti szakirodalom 

tanulmányozása, elemzése, értékelése rávilágított arra, hogy a vállalat fogalmának nincs 
egységes meghatározása. Többféle megközelítés létezik, melyek mindegyike valamely, a 

vizsgálat szempontjából lényeges szempont(ok) szerint definiálja a vállalatot. Az a tény 
persze, hogy sokféle megközelítés létezik, még nem zárja ki a vállalat definiálásának igényét, 
melyet Hodgson (2007, Kapás 2008 nyomán) is megerősített, mint az egyik legelismertebb 

szaktekintély napjaink vállalatelméleti kutatói között. A vállalatelméletek és a térgazdaságtan 
részletes vizsgálata feltárta a lehetőséget a vállalatfogalom területi szempontú gazdagításához. 

E szerint a vállalat értelmezhető úgy is, mint „a vállalati szerkezeti jellemzőknek és a területi 
fejlődést meghatározó gazdasági-társadalmi folyamatoknak egymással összefüggő és 
egymással kapcsolatban lévő rendszere” (Makszim, 2011). 

 

3.2 Makro-szintű elméleti részmodell  

 

A makro-szintű részmodell célja az adott nemzetgazdaság gazdasági helyzetét, fejlettségét 
meghatározó gazdasági-társadalmi folyamatok egymással, illetve a vállalkozások 
működésével, aktivitásával összefüggő rendszerének térségek4 (jelen kutatásban megyék) 

mentén történő összehasonlító vizsgálata. Ez alapján meghatározható a vizsgált térségek 
közötti gazdasági-társadalmi fejlettségi rangsor, figyelembe véve a Térségi Vállalkozási 

Térszerkezeti Modell makrogazdasági befolyásoló tényezőit, illetve a vállalkozásokkal 
összefüggésbe hozható sajátosságait. Végül a Modell segítségével vizsgálható a vállalkozási 

                                                 
4 Térség alatt természetesen – a már korábban „A modell jellemzői és kiinduló feltételei” – között említett megye 

mellett a régió, a járás, a kistérség, a körzet stb. is érthető. 
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szféra területi fejlődésre gyakorolt hatása, a területi egyenlőtlenségeket okozó tényezők 

rendszere, a területi diszparitás mértéke makro-szinten. 
Az információk forrása szekunder, a disszertációban kibontott részmodell a KSH által 

összegyűjtött, valamint publikált 1995 és 2011 közötti időtávra kiterjesztett – elsősorban 
megyei és kistérségi szintű – adatokra támaszkodik. Egyes tényezők elemzésekor (ld. például 
később a 4.2.1. alfejezet) az időtáv a vizsgálat célja miatt ettől eltérhet. 

A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell makro-szintű részmodelljének megalkotása 
során – a gazdasági fejlettség mérésének modellezésében – objektív, mennyiségi változókra 

támaszkodtunk, amelyek természetes mértékegységben (forint, fő, darab stb.) vannak 
kifejezve. 
Egy térség gazdasági teljesítményét talán legátfogóbban a GDP méri, emellett azonban 

számos egyéb tényező figyelembe vétele is indokolt. Egy adott térség vállalkozási szempontú 
térszerkezeti elemzéséhez elengedhetetlen a gazdasági-társadalmi folyamatok komplex 

értékelése. 
A hazai térségek fejlettségét abszolút és viszonyszámokra épülő mutatókkal egyaránt 
jellemezhetjük, ugyanakkor a különböző mutatók eltérő értelmezésre adnak lehetőséget, eltérő 

térségi területi rangsorokhoz vezetnek, ráadásul az abszolút adatok és mutatók a legtöbb 
esetben torzító hatással lehetnek a gazdasági fejlettségi rangsor kialakítására5. Kutatásunk 

során – ezek alapján – viszonyszámokra épülő mutatókat vontunk be a magyar megyék 
gazdasági fejlettség szerinti rangsor-képzésébe. 
Egy térség gazdasági teljesítményének jellemzésére különböző makro-szintű adatok és 

mutatók léteznek, melyek közül a legfontosabbak rendelkezésre állnak a hazai statisztikai 
évkönyvekben (KSH, 1995-2011). Mindezek lehetővé teszik egyrészt a magyar térségek 

gazdasági teljesítményének, fejlettségének összehasonlítását, másrészt a térségi szintű területi 
differenciáltság mértékének számszerűsítését. 
Kutatásunk során a statisztika módszereit felhasználva, egyfajta általános helyzetképet 

festünk a hazai megyék gazdasági helyzetéről, fejlettségéről, területi különbségeiről, továbbá 
elemezzük, hogy az egyes elméletileg összefüggő gazdasági-társadalmi folyamatok 

statisztikailag milyen szoros kapcsolatban állnak egymással, illetve az összefüggések 
eredményei alapján milyen következtetéseket vonhatunk le az adott térség gazdasági 
helyzetére, pozíciójára vonatkozóan. Az elemzések középpontjába valamennyi változó 

esetében – kutatásunk célterületét – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét állítjuk. A területi 
különbségek mérésére egyenlőtlenségi mutatókat, a tényezők közötti összefüggések 

feltárására a korrelációszámítást alkalmazzuk, a gazdasági fejlettségi rangsor felállításában 
pedig a főkomponens-elemzést hívjuk segítségül megyei keresztmetszeti adatok alapján. Egy 
térség fejlettségének legelfogadottabb és legátfogóbb indikátora a bruttó hazai termék (GDP)6, 

amely abszolút értékben egy adott térség gazdasági súlyát fejezi ki, a lakosságra vetített 
intenzitási mutató, az egy főre jutó GDP pedig a térség gazdasági fejlettségét. Hasonló jellegű 

fejlettségi mutató az egy foglalkoztatottra jutó GDP, amely a vizsgált földrajzi egység 
általános termelékenységét tükrözi. A megyék vizsgálata során ezeket (egy főre jutó GDP, 
egy főre jutó GDP az országos átlag %-ában, a megyék átlagának %-ában, az EU-27 

átlagának %-ában) vesszük alapul indikátor-változóként. A felhasznált magyarázó-változók 
körét pedig a gazdasági fejlettséggel, illetve a területi egyenlőtlenségekkel makroökonómiai 

                                                 
5 Az abszolút adatok és mutatók értékeit jelentősen befolyásolja a területegység (jelen esetben az adott megye) 

nagysága. Különböző területű megyék abszolút adatok alapján való összehasonlítása torz következtetésekre 

vezethet. 
6 A bruttó hazai termékkel kapcsolatban mindenképpen megjegyezzük, hogy mivel abszolút értelmű mutató (egy 

adott terület összteljesítményét fejezi ki), ráadásul tartalmazza az amortizációt is, éppen ezért összehasonlító 

vizsgálatoknál óvatosan kell kezelni, hiszen torzító hatású lehet. Így vizsgálataink során a GDP-t általános 

helyzetfeltárásra, a térség gazdasági súlyának jellemzésére használjuk, de a fejlettségi rangsor felállításában 

kizárólag az egy főre jutó GDP-t vesszük figyelembe. 
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és statisztikai aspektusból összefüggésbe hozható mutatószámok képezik, melyeket a 

következők szerint rendszereztünk. 

 Kutatás-fejlesztés adatai: 

 K+F helyek száma (db), 

 K+F helyek tényleges létszáma (fő), 

 K+F tevékenység ráfordításai (millió Ft), 

 kutatók foglalkoztatottakon belüli aránya (%), 

 egy kutatóra jutó K+F ráfordítás (millió Ft/fő), 

 egy kutatóhelyre jutó kutatók száma (fő), 

 egy kutatóhelyre jutó ráfordítás (millió Ft). 

 Szabályozórendszer: 

 vállalkozások jogi szabályozása. 

 A vállalkozások általános szektorális jellemzői: 

 regisztrált gazdasági szervezetek száma (db), 

 regisztrált vállalkozások száma (db), 

 működő vállalkozások száma (db), 

 külföldi érdekeltségű vállalkozások száma (db), 

 vállalkozói aktivitás (ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma) (db), 

 működő vállalkozások regisztrált vállalkozásokon belüli aránya (%), 

 külföldi érdekeltségű vállalkozások regisztrált vállalkozásokon belüli aránya 
(%), 

 vállalkozások ágazatok szerinti megoszlása (%), 

 vállalkozások méret szerinti megoszlása (%), 

 vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása (%). 

 Beruházások: 

 beruházások értéke (milliárd Ft), 

 beruházások anyagi-műszaki összetétele. 

 A lakosság jövedelmi helyzetét befolyásoló tényezők: 

 alkalmazásban állók havi bruttó, illetve nettó átlagkeresete (Ft). 

 A munkaerőpiac szerkezetét jellemző főbb adatok és mutatók: 

 aktivitási ráta, foglalkoztatási ráta, munkanélküliségi ráta (%), 

 foglalkoztatottak ágazatok szerinti aránya (%), 

 fizikai/szellemi foglalkoztatottak aránya (%). 

 A demográfiai folyamatok meghatározó mutatói: 

 tényleges szaporodás, fogyás, vándorlási egyenleg (fő), 

 születéskor várható átlagos élettartam (év), 

 a népesség korösszetétel szerinti megoszlása (%), 

 népsűrűség (fő/km2), 

 eltartottsági ráta (%), 

 öregedési index (%), 

 termékenység (%). 

 A lakosság iskolai végzettségét jellemző mutatók: 

 a lakosság és a foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása (%), 

 A térség infrastrukturális fejlettségét jellemző mutatók: 

 városok száma (db), 

 városi lakosok aránya (%), 

 lakásépítések száma (db), 
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 épített/megszűnt lakások aránya (%), 

 elérhetőségre vonatkozó adatok (autópályák, vasutak hossza) (km), 

 közüzemi szennyvíz-, csatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%). 
A makro-szintű elméleti részmodellben a vizsgált térségek gazdasági fejlettségét külön 

vizsgáljuk az abszolút és külön a viszonyszámok, illetve mutatók alapján lineáris kétváltozós 
korreláció-számítás módszerével. A páronkénti korrelációs kapcsolatok vizsgálata mellett a 

részmodell végső célja főkomponens-elemzéssel megalkotni egy olyan összetett 

mutatószámot, amely több tényező figyelembe vételével meghatározza az egyes térségek 
gazdasági-fejlettségi rangsorban elfoglalt helyét, különös tekintettel a vizsgálat célterületének 
(jelen kutatás esetén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) rangsorbeli pozíciójára. A 

főkomponens-elemzést azonban kizárólag relatív vagy intenzitási mutatókkal célszerű 
elvégezni (az abszolút adatok korábban említett torzító hatása miatt). 

Az intenzitási mutatók alapján végrehajtott főkomponens-elemzés a következő változók 
bevonásával történik: 

 egy főre jutó GDP (ezer Ft/fő), 

 vállalkozói aktivitás (db/ezer lakos), 
 alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete (Ft), 

Előzetes, részletes számítások alapján kiszűrtük azokat a változókat, amelyek nem mutatnak 
statisztikailag megalapozott összefüggést egy térség gazdasági fejlettségével. Valamennyi 
intenzitási változó 1%-on szignifikáns kapcsolatban áll az adott térség gazdasági fejlettségét 

jelző mutatóval (az egy főre jutó GDP-vel). A főkomponens-elemzés kiinduló magyarázó-
változóinak száma 25 volt, melyből 11 változó 1%-os szignifikancia szint mellett 

összefüggést mutatott az egy főre jutó GDP-vel. Ebből a 11 változóból pedig részben a 
kapcsolat szorossága, részben pedig a vizsgálat célját szem előtt tartva került kiválasztásra a 
vállalkozói aktivitás és az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete. 

 

3.3 Mikro-szintű elméleti részmodell  

 

A mikro-szintű részmodellben ismertetjük a vállalkozások kvantitatív és kvalitatív szerkezeti 
jellemzőit, különös tekintettel a jellemzők között feltárható összefüggésekre, azok irányára és 
mértékére. Az információk forrása ez esetben primer, hiszen a részmodell csak és kizárólag 

olyan változókkal dolgozik, amelyek vállalkozások megkérdezéséből származnak. 
A mikro-szintű elméleti részmodell a felhasznált változók típusa alapján mennyiségi adatok 

mellett minőségi jellemzőket is tartalmaz, melyek alatt a vállalkozások működését, 
tevékenységét, fejlettségét, gazdasági szerepvállalási képességét meghatározó szerkezeti 
jellemzőket értjük. 

A részmodell befolyásoló tényezői a változók típusa alapján két csoportba sorolhatók: 
kvantitatív és kvalitatív jellegű indikátorok. Az adatok azonban mindkét esetben kizárólag 

vállalkozások megkérdezéséből származnak, melyek forrása jelen kutatásban a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei vállalkozási körre kiterjesztett nagymintás (250 elemű) kérdőíves 
megkérdezés.7 

A következőkben külön-külön bemutatjuk a – vállalkozások gazdasági helyzetét, fejlődési, 
növekedési lehetőségeit vizsgáló – mikro-szintű részmodell kvantitatív és kvalitatív 

tényezőinek csoportját. 
Kvantitatív befolyásoló tényezők: 

 alapítás éve, 

 éves nettó árbevétel, 

                                                 
7 A modell természetesen nem zárja ki, hogy más, a vállalati struktúrát meghatározó jellemzők is szerepeljenek 

egy adott primer kutatásban. 
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 foglalkoztatottak száma, 

 mérlegfőösszeg. 

Mennyiségi befolyásoló tényezőknek a vállalkozások numerikusan kifejezhető demográfiai 
jellemzőit tekintjük. A múlt, a történelem alapvetően befolyásolja egy vállalkozás gazdasági 
helyzetét, szerepvállalását, így a vállalkozás alapításának ideje lényeges kvantitatív 

vállalkozási jellemző. A nettó árbevétel, a foglalkoztatottak száma és a mérlegfőösszeg 
tekintetében a KSH által kialakított méretkategóriákat alkalmazzuk. Ez utóbbi három 

szerkezeti jellemző szintén jól mutatja a vállalkozások működésében, gazdasági 
teljesítőképességében, fejlettségében bekövetkező változásokat. 
Kvalitatív befolyásoló tényezők: 

 tevékenységi kör, 

 gazdálkodási forma, 

 tulajdonosi viszonyok, 

 exporttevékenység, 

 K+F tevékenység, 

 dolgozói kompetenciák, 

 a vállalkozás jövőre vonatkozó foglalkoztatási tervei, 

 szakmai gyakorlat biztosítása, 

 kapcsolati tőke (a disszertációban kizárólag elméleti síkon történő vizsgálata). 

A vállalkozások tevékenységi körét többféle felosztásban lehet vizsgálni, melyek közül a 
szektorális felosztást vesszük alapul. A társasági forma tekintetében a hazai jogszabályoknak 
megfelelően kialakított felosztást alkalmazzuk, így megkülönböztetünk egyéni és társas 

vállalkozásokat (azon belül gazdasági társaságokat: közkereseti társaságot, betéti társaságot, 
korlátolt felelősségű társaságot, részvénytársaságot), illetve egyéb szervezeteket. A 

vállalkozások tulajdonosi hátterét dichotóm kérdésként kezeljük. Megkülönböztetünk külföldi 
és magyar tulajdonosi hátterű vállalkozásokat. A besorolást a többségi tulajdon alapján 
végezzük el. A tulajdonosi háttér fundamentális különbségeket eredményezhet a 

vállalkozások stratégiájában, menedzsment felfogásában, kultúrájában, ezáltal gazdasági 
helyzetében és fejlettségében is. Az export-, illetve a K+F teljesítmény pedig a vállalkozási 

folyamatokon és növekedésen túl lényeges szerepet játszik a gazdaság dinamizálásában. A 
dolgozói kompetenciák vonatkozásában 1-5-ig terjedő skálán fejezzük ki az egyes 
képességek, készségek fontosságát az adott vállalkozás számára, ahol az 5-ös a legfontosabb 

értelemben szerepel. A vállalkozások jövőre vonatkozó terveit elsősorban a foglalkoztatás 
aspektusából vizsgáljuk. A vizsgálatba bevont utolsó változó, a szakmai gyakorlóhely 

biztosítása pedig a vállalkozás és az oktatás kapcsolatának fontosságát hangsúlyozza. 
Kizárólag elméleti síkon a kapcsolati tőkét is bevontuk a mikro-szintű részmodell változói 
közé. Az empirikus kutatásban sajnos nem volt lehetőségünk vizsgálni, így a gyakorlatba 

történő átültetésére jövőbeli kutatásaink során kerülhet sor. A kapcsolati tőke elméleti síkon 
formalizált és nem formalizált, ún. szubjektív elemekre bontható. A formalizált elemek egy 

adott vállalkozás szerződéses kapcsolatai alapján vizsgálhatók, míg a szubjektív elemek csak 
indirekt úton, a vállalkozások vezetői révén elemezhetők. 
A mikro-szintű elméleti részmodellben nagy hangsúlyt fektetünk a változók közötti 

összefüggések vizsgálatára. A viszonyok vizsgálatának típusa alapján megkülönböztetünk 
korrelációs, asszociációs és vegyes, a változók számát tekintve pedig két- illetve többváltozós 

kapcsolatokat. A részmodell célja tehát egyrészt a változók közötti összefüggések, azok hatás-
mechanizmusának feltárása, másrészt klaszteranalízis segítségével a megfigyelési egységeket 
homogén csoportokba rendezni, ezáltal vállalkozási típusokat alkotni Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye vonatkozásában. 
Az eddig tárgyalt két mérési részmodell közötti legfőbb különbséget a vizsgálat szintje 

(makro-, mikro-szint), a felhasznált változók típusa (a makro-szintű részmodell csak 
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mennyiségi változókkal dolgozik, míg a mikro-szintű a mennyiségi mellett minőségi 

változókat is alkalmaz), illetve az információk forrása (makro esetben szekunder 
információkkal, mikro esetben pedig kizárólag primer információkkal dolgoztunk) jelenti. 

Valamennyi felsorolt változó alapvetően befolyásolja a vállalkozások jövőbeli lehetőségeit, 
gazdasági helyzetét és szerepét. Ebből az okból kifolyólag a Modell a változóknak a területi 
struktúra alakítása szempontjából történő értékelésére és hatásaik számszerűsítésére 

összpontosít. 
 

3.4 Mezo-szintű elméleti részmodell  

 
A mezo-szintű részmodellben a térségi szinten megnyilvánuló gazdasági, társadalmi 
folyamatokat, azok kapcsolatrendszerét, hatásait és következményeit vizsgáljuk. Kiemeljük 

azokat a térgazdaságtani jelenségeket, amelyek lokális szinten jelennek meg és fejtik ki 
hatásukat a gazdasági térben. Emellett választ kívánunk adni arra, hogy a vállalkozási 

szektornak milyen kapcsolódásai vannak a térség gazdasági-társadalmi jellemzőihez, milyen 
összefüggések mutathatók ki közöttük, valamint milyen szerepet játszik a területi 
egyenlőtlenségek alakításában, közvetetten egy térség gazdasági fejlettségében. Ez a 

részmodell alapozza meg és zárja egységes keretbe a másik két részmodell ok-okozati 
összefüggésrendszerét. 

Egy adott térség vállalkozási szerkezetének vizsgálata szempontjából a kiinduló pontot a 
lokális (mezo) környezet elemzése jelenti, amely mintegy átmenetet képez a makro- és a 
mikrokörnyezet között, sajátos integráló metszetét jelenti a két nagy környezeti 

alapkategóriának. A mezo-szintű környezet tehát szorosan kötődik mind a makro-, mind a 
mikrokörnyezethez, hiszen vannak olyan elemei, amelyek ugyan a regionális politika részei, 

jellegüknél fogva mégis a makroökonómiai környezethez tartoznak (térségi infrastruktúra, 
innovációs rendszerek, oktatási intézmények fejlesztése, helyi adók, regionális fejlesztési 
tervek kidolgozása stb.). 

A mikrogazdasági üzleti környezet elemei pedig a mezo-szintű elemeken (helyi beszállítói 
hálózatok, helyi oktatási intézmények) keresztül integrálódnak, lépnek egymással 

kölcsönhatásba, hiszen egy vállalkozás működése nemcsak magától a vállalkozástól függ, 
hanem a helyi tudásbázistól, a helyi munkakultúrától, a helyi domináns vállalkozási 
stratégiáktól. Ezek a tényezők pedig jóval túlmutatnak egy adott vállalkozás igényein. 

Ráadásul a regionális szinten érvényesülő tényezők jelentős része pozitív externáliaként 
jelentkezik a vállalkozások működésében. 

A mezo-szint vizsgálata kapcsán abból célszerű kiindulni, hogy milyen tényezők, folyamatok 
alakítják az adott térség vállalkozásainak összetételét, hogyan működik a vállalkozások és a 
térségi szereplők kapcsolatrendszere. Ehhez a kiindulási alapot a nemzetgazdaságon belüli 

térségek és a vállalkozások keresleti és kínálati tényezőinek egymással való összevetése 
jelenti (ld. 4. melléklet). 

A vállalati/vállalkozási kereslet elemeit lényegében azok a tényezők jelentik, amelyeket az 
adott vállalkozás tevékenysége során az eredményesség szempontjait szem előtt tartva 
felhasznál, igénybe vesz. Ide tartozónak tekintjük a piacot, a területet, a tőkét, a vállalkozói 

környezetet, a partnereket, a beszállítókat, a munkaerőt, az infrastruktúrát. 
A térségi keresletet elsősorban a térségben működő gazdasági szereplők, társadalmi 

csoportok szükségletei, az ezek által létrejövő piaci, partnerségi viszonyok és tőkekereslet 
határozzák meg. 
A vállalati/vállalkozási kínálat elmeinek tekintjük a vállalkozások által nyújtott termékeket, 

szolgáltatásokat, munkahelyeket és a jövedelmet. 
A térségi kínálat pedig magában foglalja a piacot, a területet, a tőkét, a vállalkozás 

környezetét, az infrastruktúrát, valamint a szociális és kulturális szolgáltatásokat. 
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Egy adott terület vállalkozási szerkezete – ahogyan azt a 4. melléklet is szemlélteti - a 

következő négy irányból elemezhető: 
1. Vállalkozási kereslet elemei – térségi kereslet elemei 

A vállalkozási, illetve a térségi kereslet elemeit összevetve, meghatározható a piacok 
koordinációja, valamint a szinergikus hatások hasznosítása. 
A szerkezetelemzés célja: adottságok felmérése (többletek és hiányok kimutatása 

mennyiségi vagy minőségi szempontból). 
2. Vállalkozási kínálat elemei – térségi kereslet elemei 

A vállalkozási, valamint a térségi kereslet elemei közötti összhang vagy differencia 
megalapozza a területfejlesztési döntések előkészítését és a térségek versenyét. 
A szerkezetelemzés célja: fejlesztési alternatívák kidolgozása. 

3. Vállalkozási kereslet elemei – térségi kínálat elemei  

A vállalkozási kereslet, illetve a térségi kínálat elemei közötti kapcsolatok határozzák 

meg a telephelyválasztást, valamint a vállalkozások versenyét. 
A szerkezetelemzés célja: fejlesztési (verseny)stratégiák/konkrét feladatok 
meghatározása. 

4. Vállalkozási kínálat elemei – térségi kínálat elemei 

A vállalkozási kínálat és a térségi kínálat elemei közötti kapcsolatok elemzése 

jótékony hatással lehet a fejlesztések koordinációjára, továbbá a hiánygazdálkodás és a 
hiányosságok kiküszöbölésére. 
Célkitűzés: fejlesztési döntések hatásvizsgálata. 

A térségek vállalkozási szerkezete ezeket a kapcsolatokat határozza meg, ebből következően a 
térségi szerkezet a kapcsolatrendszertől függően más és más. Ahhoz azonban, hogy a térségi 

szerkezetet a vállalkozások szempontjából komplex szemléletben tudjuk értékelni, 
elengedhetetlen a mezo-szintű keresleti és kínálati elemek makro- és mikrokörnyezeti 
tényezőkkel való összekapcsolása és értékelése. 

A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell gyakorlati alkalmazhatóságának logikai 
folyamatát az 5. melléklet mutatja be. E folyamatábra segít megérteni a Térségi Vállalkozási 

Térszerkezeti Modell céljait, gyakorlati alkalmazhatóságának jelentőségét. A Modell 
részmodelljei választ adnak arra, hogy a vállalkozások milyen szerepet töltenek be a 
gazdasági tér alakításában, hogyan befolyásolják a területi különbségek alakulását, és milyen 

hatással vannak egy adott területegység gazdasági fejlődésére. Módszertanilag az elemzések 
szintézisét a mezo-szintű részmodell jelenti, amely a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti 

Modell közös részeként (metszeteként) összefogja és egységes keretbe zárja a másik két 
részmodellt. 
A 3. fejezetet Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell módszertani alapjait nyújtó modellek 

ütköztetésével, összehasonlításával kívánjuk lezárni (ld. 6. melléklet). A 6. melléklet a 
hasonlóságok és a különbségek mentén veti össze az általunk megalkotott Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modellt a módszertani alapokat nyújtó 2. fejezetben bemutatott 
modellekkel. 
 

3.5 Összegzés 

 
A vállalkozások szerkezeti jellemzőinek módszertani áttekintését követően megállapítottuk, 

hogy a vállalkozási szektor mélyen beágyazódik a gazdasági és társadalmi környezetbe, így 
teljesítményét a gazdasági, társadalmi mechanizmusok szűrőin keresztül fejti ki. 
A gazdasági tér három szintje (makro, mikro és mezo) a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti 

Modellben kapcsolható össze, amely a vállalkozási szektor strukturális jellemzőinek és a 
területi fejlődést befolyásoló gazdasági, társadalmi folyamatoknak az összefüggő rendszere. A 

fejezet végén a részmodellek és befolyásoló tényezőik áttekintése után tézis formájában 
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fogalmazzuk meg a modellalkotás eredményét jelző Térségi Vállalkozási Térszerkezeti 

Modellt. 
 

T1: Szekunderkutatás és szakértői mélyinterjúk alapján megalkottuk a Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modellt, amely egy kiválasztott térségben a vállalkozási 

struktúra területi fejlődésre gyakorolt hatásainak mérésére hivatott. Segítségével 

egyrészt kifinomult módszertan alapján válik elemezhetővé egy adott térség fejlettsége, 

másrészt meghatározhatók a területi fejlettséget befolyásoló makro-, mikro- és mezo-

szintű tényezők által kifejtett hatások iránya és mértéke. A modellben három kiemelt 

részmodell (makro, mikro, mezo) kölcsönhatása érvényesül, ahol a vállalkozási szektor a 

gazdasági és társadalmi környezetbe ágyazottan szerepel. A vállalkozási szféra a 

gazdasági és társadalmi tényezők szűrőin keresztül befolyásolja a gazdaság 

teljesítményét. Ezt a területileg integrált modellt Térségi Vállalkozási Térszerkezeti 

Modellnek neveztük el. 

 
A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell három mérési részmodell (makro-, mikro- és 

mezo-szintű) összefüggő rendszere. A modell célja, hogy a vállalkozások gazdasági 
tevékenységét, illetve egy adott gazdasági térben betöltött helyzetét és szerepét, a vállalkozási 

jellemzők, valamint a gazdasági-társadalmi folyamatok összefüggésében értékelje; továbbá 
kijelölje azokat a beavatkozási pontokat, melyeken keresztül növelhető a vállalkozási aktivitás 
és teljesítmény, közvetett módon a vállalkozás versenyképessége, ami által csökkenthetők a 

területi különbségek. A makro- és mikro-szintű részmodellek metszetét jelentő mezo-szintű 
részmodell ad teljes körű magyarázatot a vállalkozások területi egyenlőtlenségek alakításában 

betöltött szerepére. A modell központi eleme a vállalkozási aktivitás és teljesítmény, amely 
kapcsolatot teremt a makro-szintű mechanizmusok, a mikro-szintű vállalkozási jellemzők és e 
kettő metszetét jelentő mezo-szintű folyamatok között. Mindezek alapján 1. hipotézisünket 

elfogadjuk. 
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4 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetének értékelése, 

vállalkozási szerkezetének bemutatása 
 

A Térségi Vállalkozási-Térszerkezeti Modell bemutatása (3. fejezet) után a makro-szintű 
részmodell és (részben) a mezo-szintű részmodell kapcsolat-rendszerének tesztelésére térünk 

rá. 
A makrogazdasági fejlődést meghatározó fontosabb tényezők, így többek között a bruttó 
hazai termék alakulása, a K+F tevékenység, a gazdálkodó szervezetek száma, tevékenysége, a 

beruházások nagysága, a jövedelmi viszonyok stb. alapvető területi differenciákat jeleznek. A 
következőkben a Központi Statisztikai Hivatal adatait felhasználva kívánjuk körvonalazni, 

hogy a hazai megyékben milyen változások következtek be az elmúlt időszakban (a vizsgálati 
időtáv 1995–2011), foglalkozunk a területi differenciáltság okaival, célzott elemzési térségnek 
(mezo-szintnek) tekintve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. A megyei összehasonlító 

vizsgálatokat a dolgozatban mindvégig a főváros, vagyis Budapest statisztikai adatai nélkül 
végeztük annak érdekében, hogy a főváros – súlyából adódó – torzító hatását mérsékeljük. 

A kutatás céljai, hogy bemutassuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági helyzetét 
országosan, illetve az Észak-alföldi Régióban. Hogyan alakult 1995 és 2011 között a megye 
gazdasági teljesítőképessége? Milyen gazdasági-társadalmi tényezők alakították 

teljesítményét, gazdaságban betöltött szerepét, helyzetét? Hogyan változott vállalkozási 
szerkezete, struktúrája? Milyen hatással van a vállalkozói társadalom a térség gazdasági 

helyzetére, fejlődésére. Meghatározható-e Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyértelmű 
helyzete a megyék rangsorában gazdasági helyzete, fejlettsége alapján? 
Ezen általános célok (kérdések) mellett a kutatás konkrétabb célja annak a külső környezetnek 

és a környezet változásainak az elemzése, amelyek a megye fejlődését befolyásolják, és a 
kutatás utolsó időszakában jellemzik, valamint a megye pozicionálása ebben a környezetben. 

A vizsgálati célok elérése érdekében másodlagos statisztikai adatok gyűjtését és elemzését 
végeztük el. A hazai és regionális adatok forrásául a KSH (1995–2011) hivatalos közleményei 
szolgáltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fontosabb idősoraiból – a leíró statisztika 

generális elemzési módszerei mellett – analitikus trendszámítással végeztünk elemzést, a 
makrogazdasági folyamatok között korrelációszámítással tártunk fel összefüggéseket, a 

területi differenciáltság kimutatására egyenlőtlenségi mutatókat használtunk, a 19 megye 
relatív mutatóiból pedig főkomponens-elemzéssel képeztünk összetett mutatószámokat, 
meghatározva ezzel a vizsgált megye helyét a megyék gazdasági-fejlettségi rangsorában. 

Végül a gazdasági fejlettség jelzése érdekében a statisztikailag és közgazdaságilag is 
leginkább magyarázó indikátorok adatai alapján területi egyenlőtlenségi mérőszámokkal 

jellemeztük a magyar megyék közötti, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
kistérségek közötti területi különbségeket. 
 

4.1 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bemutatása 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország észak-keleti részén található, népessége 
alapján az ország harmadik legnagyobb megyéje, lakosainak száma megközelíti a 600 ezer főt 

(2016-ban 563 ezer fő). A megye 5937 km2-es alapterületén 27 (2016-ban 28) városban és 
202 (2016-ban 201) községben él a lakosság. Központja a 118 ezer lakosú (2015-ös KSH 

adatok alapján) Nyíregyháza, 3 órányi utazással érhető el Budapestről. A megyeszékhely a 
megye közigazgatási és gazdasági központja. A munkanélküliség, a tőkevonzás és az 
infrastruktúra helyzete itt jóval kedvezőbb, mint a megyében, ahol az egy főre jutó GDP az 

országos átlag 50-55%-a. 
A megye földrajzi sajátossága, és egyben stratégiai adottsága is, hogy három országgal 

határos: Ukrajnával, Romániával, valamint a Szlovák Köztársasággal. A szomszédos három 
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ország határmenti régióival a megyének viszonylagosan jók a gazdasági kapcsolatai, persze 

lehetőség még bőven akad e kapcsolatokban. Ráadásul az üzleti világ érdeklődése egyre 
fokozódik a megye irányába, így mára ez az országrész vált a kelet-nyugati kereskedelem 

egyik központjává. 
A megyében kevés a nagyvállalat, viszont a kis- és középvállalkozások száma növekvő 
tendenciát mutat. A nagyobb állami vállalatok privatizációját követően túlnyomórészt 

kisvállalkozások jöttek létre, amelyek azonban többnyire néhány főt foglalkoztató cégek, 
vagy egyéni vállalkozók. A korábbi állami cégek egy jelentős része csődbe ment, 

felszámolták, másik része tudatos szétbontás eredményeképpen – a rendszerváltás által 
megváltoztatott vállalkozói környezethez alkalmazkodva – alakult át egy vagy több 
kisvállalkozássá. Ezek mellett természetesen a megyében is megjelentek a külföldi 

nagyvállalatok, a multinacionális cégek, amelyek megjelenésével ugyan együtt járt a 
kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése, viszont egyre nagyobb mértékben jelennek 

meg a speciális és minőségi termékekre szakosodott üzletek. 
A megye gazdasági lehetőségeit alapvetően mégis mezőgazdasági jellege határozza meg. A 
termőföld minősége az országos átlagnál gyengébb, viszont néhány mezőgazdasági növény 

termeléséhez ideálisak a klimatikus viszonyok. Ezt mutatja az is, hogy itt termelik meg az 
ország almatermésének a felét, a dohány közel 70%-át, a burgonya körülbelül 20%-át. A 

megyében meghatározó az élelmiszeripar, melynek szinte valamennyi ága kifejlődött. Az 
iparon belül még mindig az élelmiszeripar és vegyipar, valamint a gépipar, a ruházati, a fa- és 
a papíripar játszik fontos szerepet. Az ipari termelés egyharmada exportra kerül. 

A keleti piacok a földrajzi közelség miatt is életfontosságú szerepet játszanak a megye 
gazdaságában. A volt Szovjetunió területén létrejött önálló államokkal lebonyolódó vasúti 

áruforgalom meghatározó szerepet tölt be az Európai Unió tagállamai közötti gazdasági 
kapcsolatokban. Nyíregyházán repülőtér is található, mely bel- és külföldi kisgépek 
fogadására alkalmas. A város vezetése igyekszik minden segítséget megadni a kezdő 

vállalkozásoknak, ide értve a befektetőknek nyújtott adókedvezményeket, valamint az előnyös 
területvásárlás biztosítását. Ennek köszönhetőek a zöldmezős beruházások, továbbá a hazai 

befektetők növekvő száma. A nagy kereskedelmi központok Nyíregyházára településének 
hátterében leginkább az áll, hogy a város nem csak a közvetlen környezetét, hanem a határon 
túlról érkező bevásárló turizmust is kiszolgálja.  

Az 1990-es évek első felében a hazai gazdaság szerkezetének átalakulása kezdetben a 
teljesítmény nagyfokú visszaesésével járt. A változások eredményei az 1990-es évek második 

felében, utolsó éveiben jelentkeztek, a gazdaság ekkor állt tartós növekedési pályára. A 
fejlődés motorja 2000–2003 között főként a belföldi, mindenekelőtt a lakossági felhasználás – 
termelést meghaladó ütemű – bővülése volt. A 2008-ban kirobbanó pénzügyi, likviditási, 

illetve gazdasági világválság hatása a magyar gazdaság valamennyi területén éreztette hatását. 
A reálgazdaságban megnyilvánuló negatív folyamatok a kibocsátás erőteljes visszaesését, 

illetve a munkanélküliség drasztikus növekedését eredményezték. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szerkezetváltás veszteségei – a térség agrárjellegéből 
adódóan – nagyobbak voltak és a fejlődés is később indult el, mint az ország más területein. 

Ennek hátterében az új erőforrások, mindenekelőtt a tőke viszonylagosan gyengébb jelenléte 
állt, illetve a térség gazdasága a lassulásra is érzékenyebben reagált. 

A fejezet célja, hogy bemutassa az 1990-es évektől napjainkig a hazai megyék gazdaságát 
alakító főbb folyamatokat, mutatókat, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
gazdasági helyzetére, pozíciójára. A következőkben összefoglalt gazdasági-társadalmi 

folyamatok persze nem fogják át egy adott földrajzi tér fejlettségére és gazdasági 
potenciáljára ható tényezők teljes körét. Célunk a magyar megyék gazdasági helyzetének és a 

területi differenciáltság alakulásának általános bemutatása, elemzése. 
Vizsgálataink során a leíró és a következtető statisztika módszereit használjuk fel a 
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magyarországi megyék gazdasági-társadalmi folyamatainak (pl. regisztrált/működő 

vállalkozások száma, munkanélküliség, beruházások alakulása, külföldi tőke, innováció stb.) 
elemzésére, következtetések levonására. 

 

4.2 A gazdasági fejlettséget meghatározó fontosabb tényezők 

 
Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig bekövetkezett változások egyik legfontosabb, 

a lakosság által is közvetlenül érzékelt eleme a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek 
növekedése, valamint fokozódása volt. 

A következő részben – elsősorban megyei keresztmetszeti adatok alapján – azokat a 
meghatározó gazdasági-társadalmi folyamatokat elemezzük, amelyek szoros összefüggésbe 
hozhatók egy adott térség (megye) gazdasági fejlettségével, illetve jelentős hatással vannak a 

területi differenciálódás folyamatára. A sokdimenziós területi egyenlőtlenségrendszer 
bizonyos összetevőit, magyarázó tényezőit kívánjuk külön-külön bemutatni és értékelni a 

vonatkozó statisztikai módszertan alapján. 
 
4.2.1 Bruttó hazai termék 

 
A gazdaság teljesítményét legáltalánosabb értelemben a GDP értéke fejezi ki, területi 

összehasonlításban pedig ennek párja, az egy főre jutó GDP. Szabolcs-Szatmár-Bereg GDP 
teljesítménye 1995 és 2011 között mindvégig elmaradt az országostól, annak mindössze 55-
65%-át érte el. A megye gazdaságának teljesítménye a vizsgált periódusban hullámzó 

teljesítményt mutat (2010. évi reálértéken átszámolva). A legjobb eredmények 2003 és 2006 
között tapasztalhatók. 2007 és 2013 között folyamatos csökkenés jellemző, ami e hét évben 

évente átlagosan 2% volt. A 2014-es év ismét növekedést jelez, melynek mértéke az előző 
évhez képest jelentősnek tekinthető a maga 10,3%-ával (ld. 2. ábra). 
 

2. ábra: A GDP alakulása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 1995–2014 (2010. évi 

árszinten, milliárd forintban) 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hozzájárulása az ország bruttó hazai termékéhez a 

legnagyobb 1995-ben és 2001-ben volt (3,5%, illetve 5,3% Budapest nélkül), a legkisebb 
arányban 2008-ban és 2011-ben részesedett (3,0%, illetve 4,8% Budapest nélkül), ami a 
megye súlyának csökkenését jelzi a GDP előállításában. A legnagyobb növekedés éveiben 
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(1996-ban 2,7%-kal, 1997-ben 2,3%-kal, továbbá 2000-ben 8,1%-kal, 2001-ben pedig 9,1%-

kal nőtt a GDP az előző év bázisában) sem haladta meg a 3,6%-ot.8 
A gazdaságpolitika irányvonalát meghatározó szereplők előrejelzések alapján hozzák meg 

gazdasági döntéseiket. Éppen ezért érdemes komponenseire bontani a bruttó hazai termék 
idősorát, és részletesen elemezni az egyes összetevők tendenciáit. A vizsgált idősor 
vonatkozásában éves adatok állnak rendelkezésre, így az összetevők közül az alapirányzatot 

(trendet) és a véletlen hatást kell mélyebben megvizsgálni. Mivel az idősorunk kellően 
hosszú, ezért lehetőség van arra, hogy előrejelzést készítsünk. Persze nagyon nagy távlatokra 

nem tudunk kellő biztonsággal prognózist készíteni, de két, esetleg három évre megtehetjük a 
rendelkezésünkre álló adatok alapján.  
Annak érdekében, hogy minél pontosabb előrejelzést készíthessünk a GDP értékét illetően – 

szakértői vélemények mellett –, az idősor-elemzés matematikai-statisztikai módszereinek 
eszköztárából az analitikus trendszámítást hívtuk segítségül (Hunyadi-Mundruczó-Vita, 

2001). A bruttó hazai termék értékének kiegyenlítésére számos trendfüggvény segítségével 
kísérletet tettünk, melyek közül az illeszkedés mutatói9 alapján a lineáris (ld. 3. ábra) 
bizonyult a legmegfelelőbbnek (a relatív hiba 2,7%) (Hunyadi-Mundrczó-Vita, 2001, 553). 

Így a lineáris trendfüggvény ( 02,7403298,7ˆ  xy ) előrejelzése alapján Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében 2015-ben várhatóan 893,946; 2016-ban 901,276 milliárd forint GDP 
értékkel számolhatunk. 

 
3. ábra: A bruttó hazai termék értékének előrejelzése lineáris trendanalízis alapján, 

1995–2016 között 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
  

                                                 
8 A folyó áras GDP adatok átszámítása a 4.2.1. alfejezetben 2010. évi fogyasztói árindexek alapján történt.  

9 A trendfüggvények összehasonlítására a szabadságfokkal korrigált reziduális varianciát használtuk fel:  

, ahol , k: a függvényben szereplő paraméterek száma (Hunyadi–Mundruczó–Vita 

2001, 554). 
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A gazdasági teljesítmény alakulásával kapcsolatban további következtetéseket vonhatunk le, 

ha megvizsgáljuk a GDP megoszlását a hét régió vonatkozásában (ld. 7. melléklet). Az egy 
főre jutó GDP 1995–2011 közötti idősorai alapján mindvégig jellemző a központi régió 

átlagot jóval meghaladó, vezető szerepe, melyet Nyugat-Dunántúl követ. A dobogó harmadik 
fokán Közép-Dunántúl áll, melynek teljesítménye hol meghaladja, hol alatta marad az 
országos átlagnak.  

 
3. táblázat: Egy főre jutó GDP régiók szerint, 2011  

Régió Ezer Ft 
Az országos átlag 

% -ában 

A megyék 

átlagának % -ában 

Az EU-27 

átlagának % -ában 

Közép-Magyarország 4509 161,2 213,4 105,9 

Közép-Dunántúl 

2498 89,3 118,2 58,7 

Nyugat-Dunántúl 2871 102,6 135,8 67,4 

Dél-Dunántúl 1879 67,2 88,9 44,1 

Észak-Magyarország 1696 60,6 80,2 39,8 

Észak-Alföld 1810 64,7 85,7 42,5 

Dél-Alföld 1860 66,5 88,0 43,7 

Összesen 2797 100,0 132,3 65,7 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
A 3. táblázat relatív mutatói is Közép-Magyarország meghatározó fölényét igazolják, 

teljesítménye 2011-ben már 1,6-szerese volt az országos átlagnak. A fejlettségbeli rangsort 
Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl követi átlaghoz közeli teljesítménnyel. A kevésbé fejlett 
régiók közül Dél-Dunántúl és Dél-Alföld relatív pozíciója némileg javult, teljesítményük az 

átlagos érték 66-67%-át érte el. A rangsor végén Észak-Alföld és Észak-Magyarország állnak, 
előbbi gazdasági teljesítménye némileg közelebb került az átlagos szinthez, míg Észak-

Magyarország teljesítménye nem változott jelentősen a megelőző évhez képest. Megyék 
szintjén folytatva a vizsgálatot még a régiókénál is nagyobb különbségeket tapasztalhatunk. 
(ld. 4. ábra), hiszen minél kisebb területi egység szintjén nézzük a különbségeket, azok annál 

nagyobbak a dezaggregálás miatt. 
 

4. ábra: Egy főre jutó GDP a magyar megyék vonatkozásában, 2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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Budapest nélkül az első helyen Győr-Moson-Sopron megye áll, ahol az egy főre jutó GDP az 

országos átlag több mint 1,5-szerese, majd Komárom-Esztergom és Fejér megye foglalják el a 
dobogó következő két fokát. A csökkenő értékű rangsort az alföldi és az észak-magyarországi 

megyék zárják. Győr-Moson-Sopront a legkevésbé fejlett Nógrád megyével összehasonlítva 
2011-ben közel háromszoros volt a különbség, ami 1995 óta a legnagyobb, míg a vizsgálatunk 
célterületének tekintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetén 2,3-szeres különbséget 

tapasztalhatunk. A szélső értékek közötti különbség 2011-re elérte a maximális értéket. 1995-
től 2011-ig a szórás értéke mintegy négyszeresére nőtt, a relatív szórásé azonban változatlan 

maradt. Míg 1995-ben a szórás értéke 126,65 ezer forint volt, addig 2011-re elérte az 503,68 
ezer forintot, a relatív szórás 24,5%-ról mindössze 24,1%-ra változott. A relatív szórás 
csökkenése arra utal, hogy a relatív különbségek némiképp mérséklődtek, vagy inkább 

stagnáltak. Így a növekedés a nagyságrendekben van részben az inflációs hatás miatt. (2000. 
évi árszinten a különbség csökkent 461 ezer Ft-tal a relatív szórás által jelzett tendenciának 

megfelelően.) Lényeges azonban, hogy az emberek hétköznapi szemléletében nem a relatív, 
összehasonlító áras jelenségek hatnak, hanem az adott időszak konkrét mutatói. A 
fejlesztéspolitikában erre különös figyelmet kell fordítani, ezért indokolt ezt a mértéket is 

figyelembe venni.  
Nemzetközi összehasonlításra az Európai Unió vásárlóerő-paritáson (PPS) mért egy főre jutó 

GDP adatai alkalmasak. E szerint a közösségi átlagot 2011-ben csak Közép-Magyarország 
mutatója haladta meg (5,9%-kal), Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl a nyolc-, illetve 
hattizedét, míg a négy kevésbé fejlett hazai régió – köztük Észak-Alföld is – csupán a három-

négytizedét érte el. 
Összességében megállapítható, hogy a magyar gazdaság teljesítményének jelentős része 

Közép-Magyarországon koncentrálódik, ahol 2011-ben a GDP közel felét (48%-át) állították 
elő. Észak-Alföld hozzájárulása az országos GDP-hez mindössze 9,6% volt, amivel a 4. 
helyen áll a régiók rangsorában. A régión belül 1995 és 2011 között az egy főre jutó GDP évi 

átlagos növekedési üteme a három megyében közel hasonlóan alakult. Az abszolút számok 
tekintetében azonban Hajdú-Bihar jóval megelőzi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, míg Jász-

Nagykun-Szolnok megye 2009-től folyamatosan alatta marad. Az egy főre jutó GDP Hajdú-
Bihar esetén 33%-kal több, Jász-Nagykun-Szolnok esetén pedig mintegy 15%-kal kevesebb, 
mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az országos átlagtól azonban Hajdú-Bihar 

kivételével a másik két megye elmarad. 
Figyelembe véve a vizsgált térség bruttó hazai termékére vonatkozó előrejelzéseinket, 

valamint a népesség számának folyamatos csökkenését, az elkövetkező években számottevő 
növekedés nem valószínű, esetleg a trendvonalhoz való felzárkózás miatt időszakos gyorsabb 
növekedés valószínűsíthető. 

A bruttó hozzáadott érték előállításában az egyes gazdasági ágak hozzájárulása térségenként 
más és más, időben azonban jelentős változás nem történt az elmúlt 15-16 év távlatában 

(1995–2011 között). Általánosan jellemző, hogy a GDP kétharmada a szolgáltatást nyújtó 
ágakból, egyharmada az árutermelő gazdasági ágakból (mezőgazdaságból, iparból, 
építőiparból) származott 1995 és 2011 között. Ez utóbbit részletezve a mezőgazdaság GDP-

hez való hozzájárulása az 1995-ös 8%-ról lassan, de fokozatosan felére csökkent, és 2011-ben 
már mindössze 4,5%-ot tett ki. A mezőgazdaságban tapasztalható csökkenés az ipar egyes 

ágazatainak némi növekedésében kompenzálódott az idők folyamán, és mára a bruttó 
hozzáadott érték előállításában 27%-os részesedést ért el. Míg az építőipar GDP hozzájárulása 
a kezdeti évek lassú növekedését követően 2005-től csökkenő pályára lépett, és 2011-re 4%-

os részesedéssel az 1995-ös 4,4%-os bázis érték alá csökkent. 
A gazdasági ágak régiók szerinti hozzájárulását tekintve már sokkal jelentősebbek a 

különbségek. Mindvégig kimagasló Közép-Magyarország teljesítménye a szolgáltatást nyújtó 
ágazatok részesedése (77%) terén. Az ipar és az építőipar részaránya 1995 és 2011 között 
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átlagosan 20-22%-ot tett ki, a mezőgazdaságé viszont még az 1%-ot sem érte el. A vizsgált 

időszak valamennyi évében minden gazdasági ágban külön-külön is a központi régióból 
származott a legnagyobb hozzáadott érték. Észak-Alföld a mezőgazdaság bruttó hozzáadott 

értékhez való hozzájárulásával emelkedik ki (9-12%), ugyanakkor az iparosodottsági foka 
jóval alacsonyabb, mint a fejlettebb központi, vagy dunántúli térségeké. 
Tovább árnyalja a képet, ha az egyes ágazatok bruttó hozzáadott értékét egy lakosra vetítve 

vizsgáljuk. Eszerint 2011-ben Közép-Magyarország a mezőgazdaság kivételével valamennyi 
területen jóval az adott ágazati átlag feletti teljesítményt nyújtotta. Nyugat- és Közép-

Dunántúlon az egy főre jutó feldolgozóipari hozzáadott érték kiemelkedő, 1,6-1,7-szerese a 
megfelelő országos adatnak. Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon az energiaipar 
teljesítménye jelentős. Nyugat- és Dél-Dunántúl a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

fajlagos teljesítményében átlag feletti, míg Észak- és Dél-Alföldön a mezőgazdaság 
népességarányos hozzájárulása – előbbi esetében 135%, utóbbinál pedig 186% – kiemelkedő. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságában az ipar gyenge teljesítménye a 
legszembetűnőbb, mind a vidéki átlaghoz, mind pedig az országos átlaghoz viszonyítva. 
Hasonlóan gyenge az ingatlanügyletek, valamint a gazdasági szolgáltató ágak teljesítménye, 

amely a vidéki átlagtól is nagyfokú lemaradást jelez. Az erőteljes fővárosi koncentrációt 
mutató pénzügyi közvetítés ág teljesítménye pedig a térségben igen szerény, vagyis a tercier 

szektoron belül a magas szintű szolgáltatásokat nyújtók kiépítettsége a legelmaradottabb. 
Ami az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéket illeti, a mezőgazdaság kivételével 
valamennyi ágazatban elmarad az országostól, legkevésbé az oktatásban, az egészségügyi, 

szociális ellátásban, valamint az építőiparban. 
A mezőgazdaság nagyobb szerepét a térség adottságai indokolják. Az oktatás relatíve 

nagyobb – vidéki átlagot meghaladó – teljesítményét a fiatalos korstruktúra magyarázza, az 
ellátások normatív jellege pedig önmagában gátolja a túlzott területi különbségek kialakulását. 
Az építőipar tevékenységét leginkább a megye lakosságát jellemző aktív lakásépítési 

szerepvállalás, illetve a térségben zajló fejlesztések ösztönözték. Az ágazati adatok alapján 
egyértelműen megállapítható, hogy a megyében a vállalkozói szféra teljesítménye marad el 

leginkább az országostól. Ez egyúttal azt eredményezi, hogy a közösségi szolgáltató ágak 
(közigazgatás, oktatás, egészségügy) súlya a megye gazdaságán belül nagyobb az átlagosnál.  
 

4.2.2 Kutatás-fejlesztés 

 

A regionális növekedési elméletek döntő részében központi elemként jelenik meg az 
innováció, a technológiai fejlődés, az innovációs folyamatokból eredő növekvő skálahozadék 
(Lucas, 1988), valamint a helyitudás-externáliák. Porter szerint például a regionális fejlődés a 

helyi vállalkozások innovációs kényszeréből következik (lásd. részletesen 2.5.2 alfejezet). 
A kutató-fejlesztő potenciál jellemzésére a K+F térbeli jelentőségének érzékeltetése 

érdekében a következő mutatókat emeljük ki (a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően). Az 
abszolút adatok közül a kutatóhelyek számával, tényleges létszámával, valamint a K+F 
ráfordítások alakulásával foglalkozunk, a relatív mutatók közül pedig a kutatók 

foglalkoztatottakon belüli arányát, az egy kutatóra jutó K+F ráfordításokat, az egy 
kutatóhelyre jutó kutatók számát, valamint az egy kutatóhelyre jutó ráfordításokat vizsgáljuk 

a megye kutatás-fejlesztésben játszott szerepének megjelenítése érdekében, tükrözve ezzel a 
K+F térbeli jelentőségét. 
Magyarországon 1990-től a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások egyenletesen, de lassan 

nőttek, míg 2005-ben dinamikusabb fejlődésnek lehettünk tanúi, amikor is a K+F ráfordítások 
összege 10,5%-kal emelkedett, mely mintegy 238 milliárd Ft-ot jelentett 2006-ban. Ezzel 

először érte el a bruttó hazai termékhez viszonyított 1%-os arányt, amely az ezt követő 
években csak mérsékelten növekedett. Így 2011-ben a tudományos kutatás-fejlesztésre költött 
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ráfordítás összesen 336,5 milliárd forintot tett ki, ami 3,4%-kal haladta meg az előző évit, és 

ezzel elérte a GDP 1,2%-át.10 
A kutató-fejlesztő helyek számát tekintve 1990-ben 1256 kutató-fejlesztő hely volt 

hazánkban, ami lassan, de dinamikusan növekedett, és napjainkra közel 2,5-szeresére nőtt. (ld. 
5. ábra) 2011-ben már mintegy 3000 kutató-fejlesztő hely volt Magyarországon, melyből a 
legnagyobb szegmenset (48%-ot) a vállalkozási kutatóhelyek képezték. Ami a vállalkozói 

szférát illeti, egészen 2006-ig meglehetősen kis arányban (20-30% körül) részesedett a kutató-
fejlesztő helyek számából. Ez az arány csak némileg javult 2006-ban és 2007-ben, hiszen 

2006-ban még mindig csak 37%, 2007-ben pedig 40% körüli volt a vállalkozási kutató-
fejlesztő helyek aránya. Jelentős változást a 2008-as év hozott, ekkortól ugyanis a vállalkozási 
K+F helyek száma évente átlagosan 7,4%-kal bővült, és 2011-ben először haladta meg 

felsőoktatási K+F helyek számát. Ez köszönhető egyrészt annak, hogy 2008-ban a 
vállalkozások közül 2,7%-kal többen végeztek K+F tevékenységet, másrészt pedig a 

szektorális átcsoportosításoknak. Ugyanis a korábban az államháztartási szektorba tartozó 
alapítványok, közhasznú társaságok finanszírozási struktúrájuk változásából adódóan a 
vállalkozási szektor részévé váltak. 

 
5. ábra: Kutató-fejlesztő helyek száma Magyarországon (db), 1990–2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A kutatás-fejlesztési ráfordítások forrásszerkezetét megvizsgálva 2011-ben a legnagyobb 
részesedést, 47,5%-ot az üzleti szféra tudhatott magáénak. Ezt követte 38%-kal az állami 
költségvetés, majd 13,5%-kal a külföldi források és kevesebb, mint egy százalékkal az egyéb 

hazai források.  
A K+F tevékenység régiók szerinti allokációját nagymértékű közép-magyarországi 

koncentráció jellemzi. Mind a kutató-fejlesztő helyek számát és tényleges létszámát, mind 
pedig a K+F ráfordításokat tekintve kiemelkedik a központi régió, amely 2011-ben a kutató 
fejlesztő helyek számának 50%-át (ld. 6. ábra), az összes K+F ráfordításnak pedig 65%-át 

adta. A többi régió még megközelíteni sem tudja a Közép-Magyarországi régió kiugróan 
magas K+F teljesítményét. A vidéki régiók közül egyébként Észak-Alföld és Dél-Alföld 

szerepe jelentősebb, Debrecen és Szeged nagy múlttal rendelkező kutatási bázisainak 
(egyetemek, kutatóintézetek) köszönhetően. 

                                                 
10 A folyó áras K+F ráfordítások átszámítása a 4.2.2. alfejezetben 2010. évi fogyasztói árindexek alapján történt.  
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A Közép-magyarországi Régió kimagasló K+F teljesítménye pedig arra utal, hogy közepesen 

erős, vagy még ennél is erősebb koncentráció jellemzi a K+F helyek számának területi 
megoszlását, amit a Gini-féle szóródási mutatóval számított koncentrációs együttható11 

becsült értéke (L ) statisztikailag is alátámaszt.12 A kutató-fejlesztő helyek tényleges 

létszámának koncentrációs együtthatója még ennél is erősebb koncentrációt mutat (L=0,71). 
A központi régió domináns szerepét jelzi az összes K+F ráfordítás alapján számolt 

koncentrációs együttható is, melynek értéke (L=0,77) egyértelműen erős koncentrációt jelez.  
 

6. ábra: Kutatóhelyek száma régiók szerint (db), 2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Mindezek alapján megállapítható, hogy 2011-ben az egy lakosra jutó kutatási kiadások régiók 
szerinti rangsora eltért a GDP alapján számított fejlettségi rangsortól. Az egy főre jutó GDP a 
vidéki régiók között a nyugat-dunántúli és a közép-dunántúli régiókban volt a legmagasabb, 

közel hasonló teljesítménnyel. A vidéki régiók közül az egyik legelmaradottabb térségben, 
Észak-Alföldön költöttek a legtöbbet kutatásra, összesen és egy főre vetítve egyaránt. Észak-

Alföld relatíve jó pozíciója elsősorban kiterjedt felsőfokú oktatási intézményrendszerével, 
annak irányultságával függ össze, de gazdaságának ágazati struktúrája is befolyásolta kutatás-
fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének országon belüli jelentőségét.  

Az előbbiek azt támasztják alá, hogy a K+F tevékenység területi különbségeinek alakulásában 
az egyik legfontosabb tényező a felsőfokú képzés intézményrendszerének kiépítettsége, 

ugyanakkor a régiók gazdasági erejében, struktúrájában, a vállalkozások innovatív 
tevékenységében meglévő differenciák is jelentősek. 
A K+F teljesítmény jellemzésének legfontosabb mutatói megyei szinten is rendelkezésre 

állnak a hazai statisztikai évkönyvekben. Mindez lehetővé teszi a megyék összehasonlítását is 
(ld. 8. melléklet). 2011-ben a kutató-fejlesztő helyek számát illetően Csongrád megye (Szeged 

                                                 

11 A koncentráció jellemzésére a koncentrációs együtthatót használtuk fel: , ahol 

 (Hunyadi–Mundruczó–Vita, 2001, 111; 124) . 

12 Jóllehet, ha a sokaság elemszáma kicsi az már önmagában is koncentrációt jelent, mivel a teljes értékösszeg a 

szó szoros értelmében kevés egységre összpontosul. Azonban lényegesnek tartottuk a mérték pontosítását, 

ezáltal következtetéseink bizonyítását. 
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központtal) toronymagasan vezet, mintegy 259 kutatóintézettel, amely az összes kutató-

fejlesztő hely 15,35%-át teszi ki. Ezt követi Hajdú-Bihar megye 200 kutatóintézettel 
(Debrecen központtal) és Pest megye 186 kutató-fejlesztő hellyel. Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 63 kutatóintézettel a középmezőnyben foglal helyet, míg a rangsor végén Nógrád 
megye található, mindössze 11 kutató-fejlesztő hellyel. 
A kutató-fejlesztő helyeken dolgozók tényleges létszámának sorrendjét ismét Csongrád 

megye vezeti több mint 4500 kutatóval, amely a teljes létszám több mint 17,61%-át teszi ki. A 
második helyen ezúttal is Hajdú-Bihar, a harmadikon pedig Baranya megye található. 

Ami a K+F ráfordításokat illeti, itt a legnagyobb Hajdú-Bihar dominanciája, hiszen az összes 
K+F ráfordítás 17,67%-a itt kerül felhasználásra. Hajdú-Bihar megyében közel 22 milliárd 
forintot költöttek kutatás-fejlesztésre, míg a második, illetve harmadik helyen lévő Csongrád 

megyében mintegy 17 milliárd forintot, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 13,5 milliárd 
forintot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyzete ez esetben sem változik lényegesen, a 

középmezőny végén foglal helyet. Utóbbi megye esetében a K+F helyek számát és a K+F 
ráfordításokat illetően, 1996 és 2008 között a növekedés egyenletes és dinamikus volt, de 
2009-től negatív tendencia következett be mind a K+F helyek, mind a K+F ráfordítások 

területén. A K+F ráfordítások értéke a jelzett időszakban – 2010. évi összehasonlító adatok 
alapján – az egyik legjelentősebb (2010-ben 16,4%-os, 2011-ben 15,7%-os) visszaesést 

mutatja a megyék között. 
A magyar megyék összehasonlítását nemcsak abszolút, hanem relatív mutatók alapján is 
megtehetjük (ld. 9. melléklet). A kutatóknak az 1000 foglalkoztatottra jutó számát illetően 

Csongrád megye vezet (17,3 fővel), melyet Baranya (13,1 fővel), majd Hajdú-Bihar megye 
(12,2 fővel) követ. Így tehát ezer foglalkoztatottból Csongrád megyében durván 17 fő, 

Baranya megyében 13 fő, Hajdú-Bihar megyében pedig 12 fő foglalkozik teljes munkaidőben 
kutatás-fejlesztéssel. Szabolcs-Szatmár-Beregben ez az érték alig 3 fő. 
Az egy kutatóra jutó K+F ráfordítások területén az első helyen kissé meglepő módon 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll (0,246), amely mögött sajnos az alacsony kutatói létszám 
áll. A kutatói létszám Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az összes kutató alig 3%-át éri el. 

Ez az érték például Csongrád megyében 17,6%. A második helyen Baranya megye (0,214), a 
harmadikon kissé lemaradva Heves megye áll (0,191). 
Az egy kutatóhelyre jutó kutatók száma szintén jól jellemzi a megyék K+F 

versenyképességét, hatékonyságát, valamint a K+F térbeli jelentőségét. Ebben Veszprém 
megye vezet valamivel több mint 12 fővel (12,3 fő), melyet csak kissé lemaradva Baranya 

(12,0 fő), illetve Hajdú-Bihar megye követ közel 12 fővel (11,7 fő). Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében az egy kutatóhelyre jutó kutatók száma 7,7 fő, ami az országos átlagtól éppen 1 
fővel tér el (az egy kutatóhelyre jutó kutatók számának országos átlaga: 8,7 fő). 

Végül az egy kutatóhelyre jutó ráfordításokat megvizsgálva megállapítható, hogy a rangsor 
első helyén Veszprém megye áll (126,774 MFt-tal), a második helyen Hajdú-Bihar megye 

(109,417 MFt-tal), a harmadik helyen pedig 100,521 MFt-tal Jász-Nagykun-Szolnok megye. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ebben a rangsorban az utolsó helyen áll 31,156 MFt-tal. 
Valamennyi vizsgált K+F (ráfordítás jellegű) mutató szignifikáns összefüggést mutat az adott 

megye gazdasági fejlettségével. Az abszolút mutatók esetében a lineáris korrelációs 
együttható értéke a kutató-fejlesztő helyek száma és a GDP között 0,58, a kutató-fejlesztő 

helyek tényleges létszáma és a GDP között 0,43, továbbá a K+F ráfordítások és a GDP között 
0,51. Tehát egy térség gazdasági fejlettségének növekedése körülbelül 34, 18,5, illetve 26%-
ban járul hozzá a K+F teljesítményének növekedéséhez (r2 alapján számolva). 

A relatív mutatók esetében valamivel megosztottabb a kép. Nagyon gyenge, pozitív irányú 
kapcsolat mutatható ki az ezer foglalkoztatottra jutó kutatók száma, illetve az egy 

kutatóhelyre jutó kutatók száma és az egy főre jutó GDP között (mindkettő esetében r=0,13). 
Szintén gyenge, de negatív irányú a kapcsolat az egy kutatóra jutó K+F ráfordítás és az egy 
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főre jutó GDP között (r=-0,2). Ennek hátterében az is állhat, hogy a K+F hozadék késleltetve 

jelenik meg a GDP-ben. Nagyon gyenge kapcsolatot jelez az egy kutatóhelyre jutó ráfordítás 
és az egy főre jutó GDP kapcsolata is (r=0,12). 

Az eredményekből világosan látszik, hogy Magyarországon a kutatás-fejlesztésre fordított 
GDP hányad, és ezzel együtt az innováció színvonala messze elmarad az Európai Unió 
lisszaboni stratégiájában meghatározott 3%-os célkitűzéstől. Ezen még az az állami 

intézkedés sem segített, amely 2004. január 1-jén bevezette az innovációs járulékot a 
gazdasági társaságok számára. Ezzel az intézkedéssel csupán átrendeződött a K+F-re fordított 

összegek szerkezete úgy, hogy az összes K+F ráfordításon belül némileg megnőtt a 
vállalkozási K+F ráfordítások összege. 
Ami az Észak-alföldi Régiót illeti a második, meglehetősen előkelő helyet foglalja el a K+F 

fontosabb ráfordítás mutatói alapján képzett regionális rangsorban. De mivel az országos 
kutatás-fejlesztési színvonal is igen alacsony, így ez a második hely európai 

összehasonlításban semmiképpen sem kiváló. Ki kell azonban emelni, hogy az Észak-alföldi 
Régió kiemelkedő eredménye 74%-ban Hajdú-Bihar megyének köszönhető, 16%-ban Jász-
Nagykun-Szolnoknak és mindössze 10%-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. Ez is azt 

bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasága jelenleg nem megfelelően fejlett, 
messze elmarad az országos átlagtól, hiszen a kutatás-fejlesztésre fordított GDP hányad 

mindössze 0,2%, ami az EU átlaghoz (1,9%) viszonyítva még aggasztóbb. Az elmaradottság 
egyik fontos oka, hogy a megyében még nem alakult ki versenyképes, rugalmas gazdasági 
szerkezet. Számos területen az alkalmazott termelési technológia elavult, a termelékenység 

összességében átlag alatti. 
Megoldást jelenthetne, ha a kormányzat a befektetési politikájában jelentősebb előrelépést 

tudna tenni a tudásalapú gazdaság kiépítése terén. Hiszen míg az elmúlt években a befektetési 
politika is alapvetően az adókedvezményekre és az alacsony bérszintre épülő összeszerelő 
iparágak Magyarországra való települését ösztönözte, addig ma már a technológia-fejlesztést, 

az innovációt, a kutatás-fejlesztést, a tudásközpontok és a regionális logisztikai szolgáltató 
központok betelepedését kell előtérbe helyezni. Ugyanakkor elengedhetetlen a vállalkozások, 

a felsőoktatási intézmények, a tudáscentrumok, valamint a kutatóintézetek kutatás-fejlesztési 
és innovációs tevékenységének támogatása, elsősorban a regionális fejlesztési pólusokban és 
azok alközpontjaiban. 

 
4.2.3 Szabályozórendszer 

 
Egy nemzetgazdaság működését számos külső illetve belső jogforrás befolyásolja. A külső 
jogforrások szerepe elsősorban 2004 májusától, Magyarország Európai Unióhoz történő 

csatlakozása óta értékelődött fel, jóllehet már az 1991-es Európai Megállapodás aláírásától 
folyamatos jogharmonizáció figyelhető meg. 

A ’90-es években bekövetkező átmenet, amikor a szocialista gazdasági berendezkedést 
felváltotta a kapitalista, gyökeresen átalakította a jogi szabályozás rendszerét is, amely a mai 
napig folyamatosan változik. A disszertáció nem vállalkozhat a teljesség igényével felsorolni 

azon szabályokat, amelyek a magyar gazdaság, azon belül az üzleti vállalkozások működési 
rendjét meghatározzák, hiszen a szabályok rendkívül sokrétűek és szerteágazók. Éppen ezért 

jelen fejezetben csupán a kutatási téma szempontjából legfontosabb jogforrásokat és azok 
változásait emeljük ki. 
Az üzleti vállalkozásokat érintő legfontosabb törvény, a közvetlenül a rendszerváltás elején 

elfogadott 1988. évi IV. törvény volt, melyet többszöri módosítást követően az 1997. évi 
CXLIV. törvény, majd pedig a 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban Gt.) követett. A 2014. 

március 15-én hatályba lépett 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyvről) végleg 
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hatályon kívül helyezte a Gt.-t, hiszen az új törvény magában foglalja a gazdasági 

társaságokról szóló szabályozást is. 
A vállalkozások jogi szabályozásának megváltozása természetesen hatással van a vállalkozói 

aktivitásra, és lényegesen meghatározza a vállalkozások számának, méretének, formájának 
stb. alakulását egy adott nemzetgazdaságban. Példaként említhető erre az 1997-es, illetve a 
2007-es év. Míg az előbbi esetében a jogi szabályozás változása visszaesést és megtorpanást 

okozott a vállalkozások számában, addig a 2007-es változások épp ellenkezőleg, ösztönzőleg 
hatottak a vállalkozási kedvre. Az 1997-es jelentős csökkenés hátterében a korlátolt 

felelősségű társaságok és részvénytársaságok – az akkori gazdasági viszonyokhoz mérten – 
meglehetősen magas alapító tőkéjének a megállapítása állt (az 1997. évi CXLIV. törvény 
szerint korlátolt felelősségű társaság esetén 3 millió forint, részvénytársaság esetén pedig 20 

millió forint volt az alapító tőke). A 2008-as növekedés pedig éppen annak volt köszönhető, 
hogy a 2006. évi Gt. 500 ezer forintra csökkentette a jegyzett tőke nagyságát a korlátolt 

felelősségű társaságok, illetve 5 millió forintra a zártkörű részvénytársaságok esetén. 
A 2013. évi V. törvény szintén jelentős változásokat hozott a gazdasági társaságok 
szabályozásában. Így többek között a közkereseti társaságok és a betéti társaságok jogi 

személyekké váltak, a korlátolt felelősségű társaságok minimális jegyzett tőkéjének nagysága 
– a korábbi, 2006 előtti szabályozással egyezően – 3 millió forintra emelkedett, mely utóbbi 

sok cég esetében jelentős tőkeemelési kötelezettséget eredményez. Részvénytársaság alapítása 
esetén az új Ptk. kötelezővé tette a zártkörűséget, nyilvánossá csak az alapítást követő 
tőzsdére történő bevezetéssel válhat. E törvényi változások hatását a vállalkozások számában 

természetesen nem lehet azonnal érzékelni, de az elkövetkező évektől nyilvánvalóan 
létszámbeli változások következhetnek be. A 2013. évi V. törvény szigorította a cégvezető (és 

a korábbi cégvezető) felelősségét is. 
Az adó- és versenytörvény viszonylag gyors változásai pedig talán a legközvetlenebbül érintik 
a vállalkozások gazdálkodását, és komoly adminisztrációs, valamint pénzügyi terheket rónak 

rájuk. 
A rendszerváltást követően más megítélés alá került a vállalkozások méret szerinti besorolása 

is. A törvény a kis- és középvállalkozások kritériumait többdimenziós mérce szerint vizsgálja. 
Ez az új kritériumrendszer 2005. január 1-től lépett életbe, amely a 4. táblázatnak 
megfelelően kategorizálja a vállalkozásokat, és amely rendszer kiszélesíti a korábbi 

kategóriák határait. Ezáltal több vállalkozás indulhat a vállalkozási lehetőségek 
megszerzéséért, többen vehetnek részt a támogatási, finanszírozási konstrukciókban. 

 
4. táblázat: A kis- és középvállalkozások mennyiségi ismérvei 

Mérőszám Mikrovállalkozás  Kisvállalalkozás  Középvállalkozás  Nagyvállalat 

Foglalkoztatottak 

száma (fő) 
0-9 10-49 50-249 250 felett 

Mérlegfőösszeg 

(Euró) 

és/vagy 

2 millió 10 millió 43 millió 43 millió felett 

Árbevétel (Euró) 2 millió 10 millió 50 millió 50 millió felett 

Forrás: 96/280 ajánlás (2004)  

 

Mindezeken túl az Európai Bizottság elhatárolta egymástól a vállalkozások között létrejövő 
kapcsolatokat a következők szerint: független, partner és kapcsolt vállalkozásokat különített 

el. Így a vállalkozások megőrizhették kis- és középvállalkozói státuszukat. A vállalkozói 
szektor statisztikai lehatárolása rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen így az egyes csoportok 
közvetlenül elérhetők és megcélozhatók. 

Az elmúlt mintegy 25 év távlatában módosult a tevékenységek ágazati besorolási rendszere, a 
kutatás-fejlesztés szerkezete és szabályozása (innovációs járulék 2004-ben történő 
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bevezetése), az Európai Unióhoz való csatlakozásunk pedig gyökeresen átalakította az export-

import szektort is. 
Természetesen részletesen lehetne elemezni e szabályok egyes elemeit, azonban – a 

terjedelmi korlátokra tekintettel – ettől eltekintve is kijelenthetjük, hogy a szabályozórendszer 
nélkülözhetetlen elemét képezi a makro (és több esetben a mezo- és helyi-szintű) környezeti 
elemeknek. 

 
4.2.4 Üzleti vállalkozások szerkezeti elemzése  

 
A következő rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozási szerkezetét statisztikai 
eszközökkel elemzi az azt befolyásoló gazdasági-társadalmi folyamatok összefüggésében.  

1995-től napjainkig a regisztrált gazdasági szervezetek számát országosan, régiók és megyék 
szintjén egyaránt dinamikus növekedés jellemzi. 1995 és 2011 között számuk évente 

átlagosan mintegy 42 ezerrel, azaz 3%-kal nőtt. Míg 1995-ben országosan mintegy 1 millió 
115 ezer gazdasági szervezetet regisztráltak, addig 2011-ben közel 1 millió 790 ezer 
szervezetet tartottak nyilván. A szervezetek döntő többsége (1995–2011 között mindvégig 92-

94%-uk) üzleti vállalkozásként tevékenykedett, számuk 2011-ben 1 millió 651,5 ezer volt. A 
profitorientált szervezetek megoszlása hosszú évek átlagában állandósulni látszik a 

tekintetben, hogy 36% körüli a társas és 64% körüli az egyéni vállalkozások részaránya. (A 
vizsgált periódusban a legnagyobb eltérés az egyéni és a társas vállalkozások között 1995-ben 
volt. Ekkor az egyéni-társas vállalkozási arány 75-25% volt.) 

 
Regisztrált vállalkozások 

 
Dinamikájában az országoshoz hasonló növekedési tendencia jellemzi Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét is, hiszen összességében a megye nyilvántartásba vett vállalkozásainak száma a 

rendszerváltás óta töretlenül nőtt (ld. 7. ábra). Az üzleti vállalkozások persze 
legintenzívebben Pest megyében vannak jelen, ahol számuk 2011-ben közel 192 ezer volt, az 

előkelő második helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye található (kb. 116 ezer 
vállalkozással), melyet Bács-Kiskun megye követ (101,6 ezerrel). A legalacsonyabb 
regisztrált vállalkozói létszámmal Nógrád megye rendelkezik (25,8 ezerrel). 

 

7. ábra: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regisztrált vállalkozások aránya az 

országosból, 1995–2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a regisztrált vállalkozások száma az 1995-ös valamivel 
több mint 37 ezerről 2011-re csaknem háromszorosára nőtt, számuk 2011-ben meghaladta a 
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116 ezret. Míg 1995-ben az összes vállalkozás 3,5%-át regisztrálták a megyében, addig 2011-

re ez az arány 6,5%-ra nőtt. 
Országosan a láncviszonyszámok egyértelműen jelzik az évről évre bekövetkező dinamikus 

növekedést, kivételt csak az 1997-es, és a 2006-os évek képeznek. Ebben a két évben ugyanis 
csökkent a vállalkozások száma az előző évhez képest. A csökkenés 1997-ben 5,4%, 2006-
ban pedig még ennél is kevesebb13, mindössze 1,8% volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

a vizsgált teljes periódusban évente átlagosan 7,4%-kal nőtt a regisztrált vállalkozások száma. 
A legintenzívebb növekedés 2008-ban tapasztalható (több mint kétszeresére nőtt a regisztrált 

vállalkozások száma, a 2008. évi láncviszonyszám=194,3%), melynek hátterében a már 
korábban említett (4.2.3. alfejezet) jogszabályi változások állnak. A 2006. évi Gt. ugyanis 500 
ezer forintra csökkentette a jegyzett tőke nagyságát a korlátolt felelősségű társaságok, illetve 5 

millió forintra a zártkörű részvénytársaságok esetén. Megvizsgáltuk a növekedés évi átlagos 
ütemét 2008 előtt, azaz 1995 és 2007 között, amely évente átlagosan 2,76% volt. 

A vállalkozói szféra döntő módon befolyásolja a gazdaság vérkeringését, ezért fontos, hogy 
időben prognosztizáljuk számukat, illetve szerkezeti jellemzőiket. Így a regisztrált 
vállalkozások számának mélyebb elemzése és előrejelzés készítése érdekében komponenseire 

bontottuk az idősort (dekompozíciós modellezés), amely – mivel éves adatok állnak 
rendelkezésre – alapirányzatot (trendet) és véletlen hatást tartalmaz. 

A trendhatás vizsgálatát, és ez alapján az előrejelzést az analitikus trendszámítás módszerével, 
számos trendfüggvény illesztésével végeztük el. 
Az évről évre növekvő számú regisztrált vállalkozás idősorának statisztikai kiegyenlítését 

exponenciális trend segítségével sikerült statisztikailag elfogadható szinten igazolnunk, amit 
szakértői vélemények is alátámasztanak. Az exponenciális trendfüggvény segítségével 

készített prognózisunk szerint (ld. 8. ábra) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2012-ben – 
mérsékelt növekedést jelezve – a regisztrált vállalkozások száma hozzávetőleg 115405, 2013-
ban 125449, 2014-ben pedig – tovább folytatva a korábbi növekvő tendenciát – 136367 körül 

alakul majd (r2=76,7%). 
Tekintettel arra, hogy a teljes időszakra vonatkozó trend tartalmazza a jogszabályi változás 

hatását, úgy gondoljuk, hogy 2016-tól intenzitását tekintve jóval kisebb mértékben nő majd, 
vagy esetleg stagnálhat is a regisztrált szervezetek száma. Ennek hátterében a már korábban 
említett (ld. 4.2.3. alfejezet) 2013. évi V. törvény gazdasági társaságokat érintő – korábbinál 

szigorúbb – rendelkezései állnak. A jogszabályi változások hatása nélkül persze a trend 
szerinti értékek változásai sokkal kisebbek és lassúbbak, majdhogy nem lineáris jellegűek. 

 
  

                                                 
13 A csökkenésben meghatározó szerepet játszott a jogszabályi környezet, a szabályozórendszer megváltozása 

(lásd. 4.2.3. alfejezet). 
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8. ábra: A regisztrált vállalkozások számának előrejelzése exponenciális trendfüggvény 

alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (db), 1995–2014 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
A vállalkozások szerkezeti jellemzését tovább folytatva, megállapítható, hogy területi 
allokációjuk országosan nagyfokú koncentrációt mutat. 2011-ben a társas vállalkozások 55%-

át ugyanis Budapesten és Pest megyében regisztrálták, miközben a többi megye részesedése 
csupán 1–4% között alakult. Az egyéni vállalkozások területi eloszlása a társas 

vállalkozásokénál sokkal kiegyenlítettebb. Budapest és Pest megye 22%-os részesedését a 
többi megye 2–9%-kal követi. 
Megvizsgáltuk a magyar megyékhez való tartozás és az egyes vállalkozási formák megyéken 

belüli részaránya közötti összefüggést a Cramer-féle asszociációs együttható14 segítségével. A 
statisztikai próba alapján nincs szignifikáns kapcsolat a két változó között (C=0,11).15  

A regisztrált vállalkozások ágazati struktúrája 2011-ben sem változott jelentősen. Az összes 
vállalkozás legnagyobb része, 34%-a a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat gazdasági 
ágban található. A mezőgazdasági vállalkozások részesedése Dél-Alföldön és Észak-Alföldön 

a legmagasabb (46-50%), míg Közép-Magyarországon a legalacsonyabb (5%). 
2011-ben az ipari vállalkozások közel 8%-át tették ki az összes vállalkozásnak, de 

részarányuk országosan, és külön-külön az egyes régiókban is némileg csökkent 2010-hez 
képest. 
Az építőipari vállalkozások részaránya minden régióban meghaladta az ipariakét, a 9%-os 

átlagos részesedéssel. 
A szolgáltatási főtevékenységű vállalkozások részesedése nem változott, továbbra is 

meghatározó, 64% maradt, Közép-Magyarország kiemelkedő (83%) részarányával. 
Összességében a vállalkozói aktivitás (vállalkozássűrűség), az ezer lakosra jutó vállalkozások 
száma alapján 2011-ben tovább nőtt, átlagosan 165-re. Régiók szintjén kiemelkedik Közép-

Magyarország, melyet a dobogó következő két fokán Dél-Alföld és Észak-Alföld követ. 
Észak-Alföld kedvező pozíciója nagymértékben annak köszönhető, hogy Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében a regisztrált vállalkozások száma 2008-ra több mint duplájára nőtt. Hosszú 
éveken át a vállalkozások elterjedtsége – ezer lakosra jutó száma – az országos átlag csupán 

                                                 
14 A Cramer-féle asszociációs együttható az asszociációs kapcsolat szorosságának mérőszáma. 

, illetve  (Hunyadi–Mundruczó–Vita, 2001, 169). 

15 A kapcsolat-szorossági mérőszám meghatározása előtt függetlenség-vizsgálatot hajtottunk végre, mely alapján 

el kellett fogadni a nullhipotézist, mivel , tehát statisztikailag nincs kimutatható 

kapcsolat a megyéhez való tartozás és a vállalkozási formák között. 
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55-60%-a volt. Ez az arány 2011-ben jelentősen megváltozott, ebben az évben ugyanis 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 209 volt az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások 
száma, ezzel meghaladta az országos átlagot. (Az országos átlag 2011-ben 172 volt.) A 

pozitív jelenség hátterében azonban valójában a fiktív vállalkozások számának ugrásszerű 
növekedése (a korábbinál jóval kedvezőbb alapítási feltételek miatt), nem pedig a ténylegesen 
működő vállalkozások gyarapodása áll. Ezt támasztja alá a következő alfejezet. 

 
Működő vállalkozások 

 
Sokkal árnyaltabbá teszi a képet, ha a regisztrált vállalkozásokon belül megvizsgáljuk a 
működő vállalkozások arányát (ld. 9. ábra). 

 

9. ábra: A regisztrált és a működő vállalkozások számának alakulása Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében (db), 1999–2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
A kettőt összevetve már sokkal negatívabb kép tárul elénk, hiszen országos viszonylatban is 
egyértelműen megállapítható, hogy a regisztrált vállalkozások tekintélyes hányada valójában 

nem működik. (A regisztráltból nem működő vállalkozások aránya 1999–2011 között 40-58% 
között szóródott, 2011-ben jelezve a legnagyobb értéket.) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

pedig ez az arány 1999 és 2007 között 39-51% volt, ami az ezt követő években jelentősen 
fokozódott, és 2011-re elérte a már-már megdöbbentően magas 76%-ot. Így valójában a 
működő vállalkozások száma 1999 és 2011 között nem változott jelentősen, 1999-től 2004-ig 

lassan, de dinamikusan (évente átlagosan 4,5%-kal) növekedett, majd 2005–2008 között 
kisebb mértékű csökkenés következett be (évi átlagban 3,2%-os), és 2008-ban ismét némi 

növekedés (3,7%-os) tapasztalható, ami 2011-re mérsékelten ugyan, de tovább csökkent 
mintegy 27600-ra. A nem működő vállalkozások aránya a legnagyobb az egyéni 
vállalkozóknál, ami nemcsak a vizsgált megyében, de országos viszonylatban is általános 

jelenségnek tekinthető. 
A megyében tehát az a paradox helyzet állt elő, hogy a regisztrált vállalkozások száma 

hatalmas intenzitással bővült 2011-re, de ez a növekedés valójában a nem működő 
vállalkozások növekvő arányából adódott. Így a ténylegesen működők száma szinte alig 
változott (27600 körül alakult). 

Tovább folytatva a vizsgálatot szignifikáns, közepesnél erősebb kapcsolat mutatható ki a 
működő vállalkozások regisztráltakhoz viszonyított aránya és az egy főre jutó GDP között (a 
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Pearson-féle lineáris korrelációs együttható értéke: r=0,5916). A regisztráltakból valójában 

működő vállalkozások aránya összefügg egy adott térség gazdasági fejlettségével, azaz minél 
magasabb az egy főre jutó GDP értéke, annál magasabb a működő vállalkozások aránya.  

Megállapítható, hogy egy adott térség fejlődésében meghatározó szerep hárul az ott működő 
vállalkozásokra, hiszen számos olyan gazdasági, társadalmi folyamatra (foglalkoztatás, 
innováció stb.) vannak közvetett hatással, amelyek lendületben tartják a gazdaságot, fokozzák  

a versenyképességet, növelik a gazdaság teljesítményét. A működő vállalkozások 
regisztráltakhoz viszonyított aránya és az egy főre jutó GDP közötti korrelációs együttható 

szignifikáns közepesen erős kapcsolatként jelzi, hogy a gazdasági fejlettség összefüggésben áll 
az aktív vállalkozói szektor nagyságával. Ez azonban csak akkor igaz, ha ez a kapcsolat a 
működő vállalkozások ezer lakosra jutó számával is fennáll (lásd fentebb a 9. ábra alatti 

kifejtést). Így csak azt jelzi, hogy a regisztrált vállalkozásokból a működők aránya mutat 
kapcsolatot, azaz a vállalkozói hajlandóságon belül (ha a regisztrálást így interpretáljuk) a 

működőképesek valóban mutatnak kapcsolatot a gazdasági teljesítménnyel. 
A 2013-as jogszabályi változások a 2003 óta tartó csökkenő tendenciát csak felerősítik 
működő vállalkozások számát illetően. 

Általános tendenciának tekinthető, hogy a kevésbé fejlett megyék az átlagosnál gyengébb 
vállalkozássűrűséget mutatnak, vagyis a vállalkozások elterjedtsége és a gazdaság 

teljesítménye szoros pozitív korrelációt mutat. A valóság persze ezt igazolja, de csak akkor, 
ha a vállalkozássűrűséget a működő vállalkozások alapján határozzuk meg, és így vizsgáljuk a 
vállalkozássűrűség és az egy főre jutó GDP közötti korrelációs kapcsolatot. A kapcsolatot 

Pearson-féle korrelációs együtthatóval elemezve, arra következtethetünk, hogy szignifikáns, 
pozitív irányú, erős kapcsolat (r=0,7) áll fenn az egy főre jutó GDP és a működő 

vállalkozások ezer lakosra jutó száma között. Ezzel szemben a regisztrált vállalkozások 
alapján számolt vállalkozássűrűség és fajlagos GDP közötti korrelációs kapcsolat rendkívül 
torz eredményeket tükrözhet, ami ez esetben egy gyenge, negatív (r=-0,12) kapcsolatot 

eredményez. Ebben szerepet játszanak az olyan paradox helyzetek, ami Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyét is jellemzi, vagyis, hogy egy rendkívül alacsony bruttó hazai termékhez egy 

átlagon felüli regisztrált vállalkozássűrűség párosul, torzítva ezzel az általánosan elfogadott 
tendenciát. 
A vállalkozások sűrűsödését továbbgondolva a gazdasági agglomerálódás folyamatához 

jutunk, mely folyamat intenzitása az európai uniós csatlakozást követően jelentősen 
felgyorsult. A gazdasági agglomerálódás elsősorban a főváros és a fejlett nyugat-dunántúli 

megyék gazdasági-társadalmi-tudományos szerepét növelte. E növekedési pólusok 
teljesítménye nem csak szűkebb térségükre, hanem tágabb környezetükre is jelentős hatást 
gyakorol. Az agglomeráció az adott iparág kapcsolatainak földrajzi koncentrálódására kínál 

lehetőséget, ami jótékonyan hat a helyi beszállítói hálózatok megerősödésére. A növekedési 
pólusok és vonzáskörzetük közötti kapcsolatok, kölcsönhatások erősítése pedig mindkét fél 

számára előnyös lehet. Az egymást kölcsönösen segítő tevékenységek, a kooperáció 
szinergikus hatásai az adott régió versenyképességét növelik, ezáltal a térség növekedését 
eredményezik. 

Ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások ágazati megoszlását illeti, kiemelkedik 
a kereskedelmi (25%), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (10%) és az építőipar 

(9%), melyek együtt az összes működő vállalkozás közel felét teszik ki. Kisebb arányt 

                                                 
16 A korrelációs kapcsolat jellemzésére a Pearson-féle lineáris korrelációs együtthatót használtuk fel: 

, ahol ,  és  (Hunyadi–

Mundruczó–Vita, 2001, 115; 182-183). 
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képviselnek az ipari (8%) és mezőgazdasági (7%) vállalkozások, melyek részaránya így is 

meghaladja az országos átlagot. Ez lehet a regisztrált és a működő vállalkozások közötti 
különbség egyik oka – hiszen a regisztráltaknál a mezőgazdaság aránya 34% és itt csak 7%. A 

többi gazdasági ág részaránya a működő vállalkozásokon belül 2–6% között szóródik (ld. 10. 
ábra). 
 

10. ábra: A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ág szerint Szabolcs -

Szatmár-Bereg megyében, 2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Vállalkozási méret szempontjából (ld. 11. ábra) a megyében leginkább a nagyvállalatok ezer 

lakosra jutó száma kisebb az átlagosnál, ugyanakkor a kis- és középvállalkozások jelenléte 
jelentősebb. Így a nagy foglalkoztatók viszonylagos hiánya a KKV szektor – ezen belül 

főként a közepes vállalkozások – nagyobb súlyát eredményezi. A nagyvállalatok aránya jóval 
az országos 0,1%-os érték alatt van. A foglalkoztatottak ezer lakosra jutó száma a 
középvállalkozások esetén sem éri el az országost, a hátrány azonban jóval kisebb, mint a 

nagyvállalatok esetén. 
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11. ábra: A működő kis- és középvállalkozások méret szerinti megoszlása az Észak-

Alföld régióban, 2009 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
A hozzáadott érték létrehozásának vállalkozási szerkezete az elmúlt években nem változott 

jelentősen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A mikro- és kisvállalkozások részesedése 
enyhén nőtt, a közepeseké és a nagyoké némileg csökkent. A mikro- és kisvállalkozások 
állítják elő a hozzáadott érték egyharmadát, a közepesek mintegy ötödét, a nagyvállalatok 

pedig közel felét. A nagyvállalatok az összes nettó árbevétel 40%-át, a középvállalkozások 
közel 20, a mikro- és kisvállalkozások szintén 40%-át realizálják. Az exportértékesítés 

megoszlásában enyhén csökken a nagyvállalatok és nő a mikro- és kisvállalkozások 
részesedése. A vállalkozások adóterhelése a vállalkozások méretével fordítottan arányos, 
vagyis a kisebb vállalkozások nagyobb adóterhet viselnek, míg a nagyobbak felé haladva ez 

az érték csökken.  
A vállalkozási formákat régiók szintjén vizsgálva, egyfajta kettősség figyelhető meg az 

egyéni és a társas vállalkozások vonatkozásában (ld. 5. táblázat). Az egyéni vállalkozások 
észak-alföldi előfordulása kiemelkedő volt 2008-ban és 2011-ben (az ezer lakosra jutó 125, 
illetve 137 darabbal), jelentősen meghaladva az átlagosat. Ezzel a régiók között megszerezte a 

második helyet Dél-Alföld után. A társas vállalkozások elterjedtsége vonatkozásában azonban 
különösen nagy a lemaradása, amely az országos átlag 60%-át sem érte el egyik évben sem.  

 
5. táblázat: Ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozás, vállalkozási formák szerint, 2008 és 2011  

Régió 
Társas vállalkozás  Egyéni vállalkozás  Összes vállalkozás  

2008 2011 2008 2011 2008 2011 

Közép-

Magyarország 
102 110 79 80 181 206 

Közép-

Dunántúl 
42 44 86 91 128 148 

Nyugat-

Dunántúl 
43 42 106 114 149 172 

Dél-Dunántúl 40 40 106 115 146 171 

Észak-

Magyarország 
32 33 81 88 113 134 

Észak-Alföld 33 34 125 137 158 181 

Dél-Alföld 36 37 135 144 171 193 

Összesen 56 59 100 106 156 179 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Ez a kettőség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában még kiélezettebb, hiszen az 
regisztrált egyéni vállalkozások 1000 lakosra jutó száma 2008-ban 153, 2011-ben pedig 169 

volt, ezzel 53, illetve 59%-kal meghaladva az országos átlagot. A társas vállalkozások esetén 
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azonban annál nagyobb a lemaradás, ugyanis 2008-ban az ezer lakosra jutó számuk 

mindössze 30 volt, 2011-ben pedig 30,5, ezzel jóval (46, illetve 48%-kal) elmaradva az 
országos átlagtól. 

 
Külföldi érdekeltségű vállalkozások 

 

A vállalatalapítási és a privatizációs folyamat során a külföldi működő tőke beáramlása 
meghatározó szerepet töltött be a gazdasági szerkezetváltásban, de fontos gazdaságfejlesztési 

tényező napjainkban is. A külföldi tőkebefektetés egy olyan lokalizációs előnyt jelent, amely 
jelentős hatást gyakorol a regionális növekedésre. A külföldről érkező befektetések például 
nagyobb mértékben magyarázhatják a növekedést egy periférián lévő térség esetében, 

valamint az anyavállalat-leányvállalat viszonyától függően helyi-tudásexternáliákat 
eredményezhet (Lengyel-Szanyi, 2011). (Ez sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében a 

vizsgált időszakban az elemzett adatok alapján nem érezhető.) 
A nemzetközi tőke megtelepedése Magyarországon az elmúlt két évtizedben területileg 
egyenlőtlenül alakult. A reálgazdaságba irányuló tőkebefektetéseket kezdetben az 

infrastrukturális körülmények, a szabad és képzett munkaerő, továbbá a piac és az 
anyavállalatok közelsége határozta meg. Ebből adódóan a főváros és környéke, a Dunántúl 

északi és nyugati része előnyt élvezett a termelőkapacitások kiépítésekor. A területi hátrányok 
kiegyenlítését szolgáló intézkedések eredményeképpen később az ország más területei is – 
elsősorban az autópálya-fejlesztések által érintett régiók – felértékelődtek a tulajdonosok 

beruházási döntéseinek meghozatala során. 
A tőkebeáramlást tekintve az 1990-es években Észak-Alföldön – az országoshoz hasonlóan – 

a privatizációs befektetések jutottak nagyobb szerephez, amit a kereskedelmi szektor, majd a 
feldolgozóipari, távközlési és pénzügyi ágazatokba történő beáramlás követett. Az 1990-es 
évek végétől a zöldmezős beruházások és az újra befektetett jövedelmek váltak a külföldi 

tőkeinvesztíciók elsődleges forrásaivá. Napjainkban pedig a régió befektetés-ösztönzésének 
fókuszába egyértelműen a magasabb hozzáadott értéket képviselő termelő- és regionális 

szolgáltató cégek kerültek. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a tőkebefektetések vonzását illetően mind Magyarországon, 
mind az Észak-alföldi Régión belül sajátos, elmaradott helyzetben van. A térségi 

befektetéseknél még ma is a nagy számban rendelkezésre álló, kevésbé képzett, olcsó 
munkaerő, a kedvező földrajzi elhelyezkedés és a viszonylag jól kiépült jogi-, szabályozási- 

és intézményrendszer játszik jelentős szerepet. A beruházásokat létrehozó vállalkozásoknál 
többnyire az alacsony hozzáadott értéket előállító összeszerelő bérmunka a meghatározó. 
Ráadásul még az ebből származó kezdeti előnyök is jórészt elvesznek, hiszen a 

multinacionális cégek a megyeinél olcsóbb munkaerőt keresve egyre több területen kelet felé 
orientálódnak. Ugyanakkor rendkívül alacsony arányt képeznek a megyében a magasabb 

hozzáadott értéket produkáló és képzett munkaerőt foglalkoztató tőkebefektetések. 
A 2008-ban kialakult világválság hatásai a működő tőkebefektetéseket is kedvezőtlenül 
érintették megyei, de országos viszonylatban egyaránt. Ezek a hatások 2009-re vetítve 

érezhetők igazán. 
Magyarországon 2008 végén a külföldi befektetések nagysága 15091 milliárd forintot tett ki. 

A területre bontható külföldi működő tőke összege folyó áron összességében 1%-kal csökkent 
az előző év azonos időpontjához képest. Közép-Magyarországon ugyanis 6%-os visszaesés 
történt, amit a többi régióban mért növekedés együttesen sem kompenzált. Legnagyobb ütemű 

(20%-os) bővülés Nyugat-Dunántúlon volt, a legszerényebb (1%-os) Észak-Magyarországon. 
Ami a külföldi befektetések koncentrációját illeti, kiemelkedik Közép-Magyarország, ahol a 

befektetések 66%-a koncentrálódott, 23%-a Nyugat- és Közép-Dunántúlon, 11%-a pedig 
együttesen az alföldi, észak-magyarországi és dél-dunántúli székhelyű vállalkozásokban. Az 
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egy évvel korábbihoz képest Közép-Magyarország részaránya kissé csökkent, a vidéki 

régióké különböző mértékben ugyan, de nőtt. 
A külföldi befektetések mérséklődésével egyidejűleg a külföldi érdekeltségű vállalkozások 

száma a rendszerváltástól napjainkig a 2002-től 2006-ig terjedő időszakot kivéve töretlenül 
nőtt. A 2002-2006-os időtávban is csupán kismértékű csökkenésről, illetve stagnálásról 
beszélhetünk, ezt követően ismét növekedés tapasztalható. Országosan 2011-ben a külföldi 

érdekeltségű vállalkozások száma átlagosan 1,3%-kal nőtt az előző évhez képest. A szám 
szerinti növekedést azonban kizárólag a közép-magyarországi és a nyugat-dunántúli 

vállalkozói kör bővülése idézte elő, a többi régióban csökkent az előfordulásuk. Az ország 
régióit tekintve a legdrasztikusabb csökkenés Észak-Alföldön játszódott le 2004 és 2011 
között, ahol a külföldi érdekeltségű szervezetek száma a hét év alatt több mint 1600-zal esett 

vissza. A nagyarányú csökkenés számos, elsősorban a nem bolti kereskedelemmel foglalkozó, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében bejegyzett – kizárólag külföldi tulajdonú – vállalkozás 

regisztrációból történő kikerülésére vezethető vissza. Nagy valószínűséggel ezek a külföldi – 
elsősorban ukrán, román és szlovák – vállalkozások nem valóságos gazdasági tevékenység 
folytatására jöttek létre, sokkal inkább különböző adózási, számlázási céllal. 

2011-ben az ország több mint 690 ezer működő vállalkozásának 4,3%-a tartozott a külföldi 
érdekeltségűek (29950) közé. Ez az arány Észak-Alföldön 1,14%, Szabolcs-Szatmár-

Beregben pedig 1,3% volt.  
Megyei szinten folytatva a vizsgálatot, 2011-ben a legtöbb külföldi érdekeltségű vállalkozás – 
az összes 9,4%-a – Pest megyében működött (kb. 2800), melyet jelentős lemaradással Győr-

Moson-Sopron követett (kb. 1350 vállalkozással). Végül a képzeletbeli dobogó harmadik 
fokán Vas megye található (685 vállalkozással). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – 354 

vállalkozással – a középmezőny végén foglal helyet, míg a rangsort Nógrád megye zárja, 
mindössze 121 külföldi érdekeltségű vállalkozással.  
A tulajdonosi struktúrát tekintve 2011-ben a külföldi érdekeltségű vállalkozások körében a 

kizárólag külföldi tulajdonúak aránya a régiókban 63 és 79% között szóródott, országosan 
pedig 77%-ot mutatott. Közép-Magyarország az egyetlen területe az országnak, amely 

valamennyi tulajdonosi összetétel-csoport vonatkozásában növelte súlyát. Országosan és 
megyei szinten a külföldi cégek aránya nőtt, de országosan azért, mert 2010-hez képest nőtt a 
külföldi cégek száma (tehát volt olyan térség, ahol nem csökkent), miközben az összes 

működő cégek száma csökkent, tehát a csökkenés a hazai cégek számának visszaeséséből 
adódik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mindkét kategóriában csökkent a cégek száma, de 

a hazaiaké 415, a külföldieké 20 darabbal. A 100%-ban külföldi tulajdonosok által 
irányítottaké a központi térségen kívül Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon 
emelkedett a legdinamikusabban, ugyanakkor Észak-Alföldön egyedülállóan – a már említett 

folyamat következtében – számottevően visszaesett. 
A külföldi tőke területi allokációjából adódóan 2011-ben az egy lakosra jutó külföldi 

befektetések nagysága régiónként igen széles intervallumban, 0,2 és 3,6 millió forint között 
szóródott az országos átlag (1,6 millió forint) körül. A mutató értéke Közép-Magyarországon 
az átlagos érték 2,2-szerese, Nyugat-Dunántúlon 1,3-szerese volt, ugyanakkor Közép-

Dunántúlon az országos átlag 80%-át tette ki. Ettől is nagyobb lemaradást mutattak Észak-
Magyarország, valamint Észak- és Dél-Alföld, illetve Dél-Dunántúl régiói. 

1995 és 2012 között jelentős eltérések mutatkoznak a külföldi érdekeltségű vállalkozások 
számát illetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (ld. 12. ábra). 
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12. ábra: Külföldi érdekeltségű vállalkozások száma Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, 

illetve országosan 2000–2012 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma 2000-től 
2003-ig óriási intenzitással bővült, és 2003-ra elérte a 2100-at, ami a 2000-es érték több mint 

háromszorosa. Ezt követően azonban az intenzitás negatív irányban volt óriási, hiszen 2012-re 
számuk 350-re csökkent. Ennek oka az uniós csatlakozás, tehát a vámmentes övezetbe 

települt vállalkozások mentek el az EU szabályozás miatt. 
A külföldi befektetések értéke viszont kiegyenlítettebb növekedést mutat a teljes periódusban. 
A 2010-2011-es évek mutatják e tekintetben a legjobb eredényeket, amikor a külföldi 

vállalkozások 51, illetve 90%-kal növelték tőkéjüket 2009-hez viszonyítva Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. A megyei székhelyű külföldi érdekeltségű vállalkozásokban 2011-ben 

átlagosan 164,8 milliárd forint volt a külföldi tőke nagysága, ami még így is jóval alatta 
marad az átlagosnak (annak alig 20%-a), vagyis a befektetők mérete is jellemzően kisebb a 
térségben. 

Az ágazati szerkezetet vizsgálva a külföldi befektetések a megyén belül rendkívül 
koncentráltak, hiszen az invesztíciók több mint 80%-a a feldolgozóiparba irányul. Emellett 

jelentős még a szállítási (8,4%), a kereskedelmi (5,5%) és a mezőgazdasági (2,7%) ágak 
részaránya.  
Az egy lakosra jutó külföldi tőke nagysága azonban az ipari befektetések esetében is 

lényegesen kisebb Szabolcs-Szatmár-Beregben, mint országosan. A gazdasági ágak közül 
egyedül a mezőgazdaságban nagyobb a befektetések fajlagos értéke a megfelelő átlagnál. A 

megye lemaradása az ingatlanügyletek, a gazdasági szolgáltatások, valamint a pénzügyi 
közvetítés ágaiban a legnagyobb. 
A külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és a megtermelt bruttó hazai termék között 

szignifikáns, pozitív irányú, igen szoros kapcsolat (r=0,92) figyelhető meg, jelezve a külföldi 
érdekeltségű vállalkozások jelentőségét. Hasonló eredményt mutat a vállalkozássűrűség (egy 

lakosra jutó külföldi érdekeltségű vállalkozás) és az egy főre jutó GDP korrelációja, melynek 
értéke: r=0,77. 
A földrajzi elhelyezkedés szerepe Közép-Magyarország vezető helyzetével és meghatározó 

tőkevonzó képességével vitathatatlan, ami az idő előrehaladtával csak fokozódik. Ezt 
bizonyítja, hogy 2011 végén a magyarországi külföldi tőkeállomány közel 60%-a Közép-

Magyarországon koncentrálódott. Ráadásul szerepe a külföldi érdekeltségű vállalkozások 
számát illetően is kimagasló, 21365-tel, ami az országos valamivel több, mint 70%-a. 
Meghatározó szerepe valamennyi tulajdonosi összetételű csoportot illetően érvényesül, 

csakúgy, mint a vállalkozássűrűség vonatkozásában.  
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Továbbá általános tendenciaként állapíthatjuk meg, hogy a külföldi tőke magyarországi 

térnyerése szorosan összefügg a választott térség már meglévő agglomerációs előnyeivel: 
gazdasági adottságaival, földrajzi elhelyezkedésével, infrastrukturális ellátottságával, különös 

tekintettel az energia, út- és vasúthálózat kiépítettségére. Fontos szempont mindezek mellett a 
munkaerő rendelkezésre állása, a szakember utánpótlás és a képzés helyzete, valamint a 
megtelepedést segítő jogszabályi és intézményi háttér. 

A külföldi érdekeltségű vállalkozások jelentős szerepet töltenek be a foglalkoztatásban is, 
hiszen a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és a foglalkoztatottak száma közötti 

korrelációs kapcsolat szignifikáns, pozitív irányú, igen szoros összefüggést mutat, amiről a 
kapcsolatszorossági mérőszám számított értéke (r=0,88) is tanúskodik. 
Összességében megállapítható, hogy a tulajdonosi szerkezet stabilizálódni látszik: a mikro- és 

kisvállalkozások fő tulajdonosai jellemzően belföldi magánszemélyek, a közepeseké és a 
nagyvállalatoké pedig külföldi tulajdonosok. A vállalkozások össztőkéjéből a nagyvállalatok 

részesedése igen magas és enyhén növekvő, míg a kis- és középvállalkozások részesedése 
csökkenő tendenciájú, vagyis a tőkekoncentráció fokozódik. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében még nem ment végbe maradéktalanul a gazdasági szerkezetváltás, nem alakult ki 

versenyképes, rugalmas gazdasági szerkezet. A térségbe nem érkezett a gazdaság 
modernizálásához elegendő külső tőke, a KKV-k száma alacsony, s a meglévő vállalkozások 

közül soknak a versenyképessége országos viszonylatban is korlátozott. 
 
4.2.5 Beruházások 

 
Magyarországon a beruházások volumene az 1990-es évek második felétől 2005-ig változó 

ütemben ugyan, de folyamatosan emelkedett. Az ezt követő két évet a stagnálással 
jellemezhetjük, amit 2008-tól a romló gazdasági és pénzügyi környezet miatt jelentős 
csökkenés követett. 2011-ben a hazai gazdasági szervezetek mintegy 3900 milliárd forintot 

fordítottak beruházásra, ami 2,8%-kal volt több, mint a 2009-ben. 
A beruházások területi megoszlása alapvetően nem változott a korábbi évekhez képest. 

Közép-Magyarország és Dunántúl együttesen a beruházások 67,4%-át tették ki, míg a kevésbé 
fejlett Észak-Magyarországra és az alföldi régiókra a beruházások mindössze 31%-a jutott. 
Észak-Alföld teljesítménye az elmúlt közel tíz évben az országos érték 10-12%-át tette ki, 

ezzel a régiók rangsorában mindvégig a középmezőnyben, a harmadik-negyedik helyen 
elhelyezkedve. Kiemelkedő eredményt mutatnak a 2006–2007-es évek, amikor Közép-

Magyarország és Közép-Dunántúl után a harmadik legjobb eredményt érte el, ami az országos 
érték 12–13%-a. Régión belül, a három megye vonatkozásában azonban már kevésbé 
kiegyenlített a teljesítmény. 

Valamennyi évben Hajdú-Bihar megye nyújtotta a legjobb teljesítményt, ami 2006-ban és 
2007-ben kimagasló volt. Ekkor ugyanis egymaga közel akkora eredményt ért el, mint a 

másik két megye együttesen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok 
teljesítményében már kevésbé jelentős az eltérés, ami az évek folyamán folyamatos 
vetélkedésre is utal. 

A megye az országos beruházási értékből 2003–2011 között 3–4%-ban részesült, ezzel a 
középmezőny végén elhelyezkedve. Még rosszabb a helyzet, ha egy lakosra vetítjük a 

beruházások nagyságát, ami az országos átlag fele-hattizede, így ebből a szempontból a 
megyék sorában Szabolcs-Szatmár-Bereg a kedvezőtlen értéket mutatók között található. (A 
legjobb eredményekkel Pest megye büszkélkedhet mind abszolút, mind relatív értelemben.) 

Az okok egyértelműen abból adódnak, hogy – a mezőgazdaság kivételével – a versenyszféra 
valamennyi területén alacsonyabb a fajlagos beruházási érték, mint országosan. Jóllehet a 

beruházások értékének alakulása pozitív irányú és szoros (r=0,78) kapcsolatot mutat a 
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működő vállalkozások számával, ami azt jelenti, hogyha nő a működő vállalkozások száma, 

akkor intenzíven fog nőni a beruházások értéke is. 
Emellett igen szoros összefüggés van a bruttó hazai termék és a beruházások értéke között is 

(r=0,88), melynek értelmében a gazdasági fejlettség növekedésével nő az üzleti beruházások 
értéke, fokozódik a gazdasági tőke megtelepedése és fordítva. Ezek alapján a beruházások 
értékének növekedése gazdasági fejlettségbeli növekedést indukálhat. Ez a megállapításunk 

megerősíti a klasszikus közgazdaságtanban érvényesülő törvényszerűségeket. 
A beruházások jelentős részét adó ágazatok közül az ingatlanügyletek és a gazdasági 

szolgáltatási ág fejlettségi szintje mindössze hetede az átlagosnak, de az ipar, a szállítás, 
raktározás, posta, távközlés, valamint a kereskedelem, javítás ágaké is az országos átlag 
hattizede. A költségvetési szféra az egyedüli, ahol a megyében is az átlagoshoz hasonló 

intenzitású fejlesztések történtek. 
 

4.2.6 Jövedelmi helyzet 

 
2010-ben országosan a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál és létszámhatártól 

függetlenül a költségvetési intézményeknél, valamint a kijelölt nonprofit szervezeteknél 
alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete közel 202 ezer forint körül alakult. A bruttó 

keresetek növekedési üteme egyedül Közép-Magyarországon volt magasabb (1,6%-os) az 
országos átlagnál, míg Észak-Alföldön az előző évi szintet sem érte el. 
A bruttó keresetek nagyságát illetően megyei szinten (Budapest nélkül) a megyék egy jelentős 

része nem éri el az országos átlagot (181619 forintot). (A megyék összehasonlítása során Pest 
megye adatait – ahogyan azt már korábban jeleztük – mindvégig Budapest nélkül vettük 

figyelembe.) A főváros toronymagasan vezet 277 ezer forint bruttó átlagjövedelemmel. A 
megyék rangsorát (Budapest nélkül) Fejér megye vezeti 209 ezer forinttal, melyet Pest megye 
majd Győr-Moson-Sopron követ országos átlag fölötti értékekkel, míg a legtöbb megye bruttó 

keresetszínvonala különböző mértékben ugyan, de jóval az átlag alatt marad. Az országos 
átlagtól mért legnagyobb kereseti hátrány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét (12,3%-os) 

jellemzi, amely szinte valamennyi gazdasági ágban érzékelhető, különösen a versenyszféra 
jelentősebb ágai (kereskedelem, ipar, építőipar) területén. 
A nettó átlagkeresetek alakulásának sorrendje a bruttó kategóriának megfelelően alakul. Fejér 

megye vezeti a rangsort mintegy 138 ezer forinttal, amely az országos átlagot (Budapest 
nélkül) 13%-kal haladja meg. A második helyen ezúttal is Pest, a harmadikon pedig Győr-

Moson-Sopron megye található. A legnagyobb nettó kereseti hátránnyal ez esetben is 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye küzd, az országos átlagtól 10,5%-kal, a legmagasabb értékkel 
rendelkező Fejér megyétől pedig mintegy 20,8%-kal marad el. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kereseti helyzete országosan, de az Észak-alföldi Régión 
belül is a legrosszabbak közé tartozik. A bruttó átlagkereset 2011-ben alig érte el a 160 ezer 

forintot, a nettó átlagkereset pedig 110 ezer forint körül alakult. A keresetek időbeli 
tendenciáját (2010. évi összehasonlító adatok alapján17) vizsgálva a bruttó átlagkereset 
31,5%-kal, a nettó átlagkereset pedig 35%-kal nőtt 2000–2011 között, ami évente átlagosan 

2,5%-os növekedésnek felel meg a bruttó, valamint 2,8%-nak a nettó átlagkeresetek esetében, 
így mindkettő az országos átlag alatt maradt. 

Az átlagkeresetek összegének régiós, illetve megyei különbségeit a térségek sajátos gazdasági 
struktúrája és az egyes gazdasági ágak eltérő kereseti viszonyai egyaránt indokolják, 
ugyanakkor egyazon gazdasági ágon belül is igen nagy különbségek mutathatók ki a régiók, 

valamint a megyék között. 

                                                 
17 Mind a bruttó, mind a nettó átlagkeresetek átszámítása 2010. évi fogyasztói árindexek alapján történt.  
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Mindez statisztikailag is igazolható, hiszen szignifikáns, pozitív irányú, igen szoros 

összefüggés mutatható ki mind az egy főre jutó GDP és a havi bruttó átlagkereset (r=0,80), 
mind pedig az egy főre jutó GDP és a nettó átlagkereset között (r=0,81). Ezzel bizonyítottnak 

látszik, hogy a hozzáadott érték növekedése, a jövedelmi viszonyok javulása irányába hat. 
A jövedelmi viszonyok alakulását persze nem lehet függetleníteni a külföldi tulajdonú 
vállalatok befektetési politikájától, amely kettős irányt mutat. Az egyik irányt a magas 

tőkekoncentrációjú térségek jelentik (lásd. Budapest, Győr), ahol jellemzően magasabbak a 
jövedelmi viszonyok, a másik irányt pedig az alacsony bérű térségek (lásd. Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye), ahol jellemzően az alacsony hozzáadott értéket képviselő iparágak 
telepedtek/telepednek meg. A kétféle stratégia megválasztásában szintén a lokális előnyök, az 
externális hatások állnak. 

 
4.2.7 Munkaerőpiac szerkezete  

 
A gazdasági szerkezet változása a rendszerváltást követő kezdeti években a foglalkoztatottság 
nagymértékű csökkenésével járt, a gazdaság élénkülése az évtized második felében azonban 

jelentős javulást hozott, ami a 2000-es évek első két évében is folytatódott. Ezt követően a 
foglalkoztatottak száma stabilizálódott, amiben szerepet játszott a nyugdíjkorhatár korábban 

elkezdődött lépcsőzetes emelésének hatása. A gazdaságilag inaktívak száma hol kisebb, hol 
nagyobb mértékben csökkent, ami a munkanélküliek számának eltérő mértékű emelkedését 
okozta. A munkanélküliek nagy számában jelentős szerepet játszott a rokkantsági nyugdíjazás 

feltételeinek szigorodása is. A vizsgált időszakban a foglalkoztatottság uniós 
összehasonlításban változatlanul alacsony, a munkanélküliségi ráta az EU átlagát kissé 

meghaladó, az ország területi egységei közötti jelentős fokozódó eltérésekkel. Ez azt is jelenti, 
hogy amíg a fejlett térségeket napjainkban az 1990. évihez hasonló, vagy attól kissé elmaradó 
foglalkoztatotti létszám jellemzi, addig a fejletlenebbekben továbbra is lényegesen kisebb a 

foglalkoztatottság, mint a rendszerváltozás előtti, körüli időben. Ennek hátterében az olyan 
agglomerációs előnyök állnak mint a sokszínű nagyvárosi körülmányek, a helyi 

versenykörnyezet, a tudástranszfer a hasonló profilú vállalkozások között, a magasan képzett 
munkaerő közelsége stb. Ebből is adódik, hogy a foglalkoztatottak számát tekintve Pest 
megye toronymagasan vezet mintegy 482,6 ezer foglalkoztatottal (2011. évi adat), ami az 

összes foglalkoztatott közel hetedét teszi ki. Az összes foglalkoztatott 2011. évi megoszlását 
megyei szinten a 10. melléklet tartalmazza. A foglalkoztatási rátát tekintve azonban a vezető 

helyet Komárom-Esztergom veszi át 54,6%-kal, amit Vas (53,9%), illetve Győr-Moson-
Sopron megye (53,4%) követ. Ezzel szemben az egyik legalacsonyabb foglalkoztatási ráta 
(42,1%) évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mérhető, ami az országos átlagtól 14%-

kal alacsonyabb, ezzel lényegesen elmarad a rendszerváltás körüli hasonló értéktől (ld. 13. 
ábra). 
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13. ábra: Foglalkoztatottak és munkanélküliek száma Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 1998 és 2014 között 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyanis 1990-ben 220 ezer foglalkoztatottat regisztráltak, 
ami az 1996. évi radikális változások után 156 ezerre csökkent, és ez a létszám 2000-re csak 

mérsékelten (11%-kal) emelkedett. A 2000-es évek első felében ismét egyenletes, dinamikus 
növekedés tapasztalható, egészen 2003-ig, amikorra a foglalkoztatottak száma megközelítette 

a 186 ezret, majd kisebb ingadozások után 2006-ban is e körül alakult a számuk. Ebben az 
időszakban, vagyis 2000 és 2006 között évente átlagosan 1,2%-kal nőtt a foglalkoztatottak 
száma. 2006-tól 2009-ig ismét negatív tendencia következett be a foglalkoztatásban, ami 

évente átlagosan 1,8%-os csökkenést eredményezett, majd 2010-ben, illetve 2011-ben ismét 
mérsékelt növekedés jellemző. A foglalkoztatási arány azonban a legjobb években sem 

haladta meg a 43%-ot, így a 2006-os 43,1%-os érték is jelentős hátrányt mutat az ugyanezen 
évi országos 50,9%-hoz képest (ld. 14. ábra). 
 

14. ábra: Gazdasági aktivitás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 1998–2011 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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Ami a munkanélküliség problémáját illeti, legkedvezőbb helyzetben Győr-Moson-Sopron 

megye van, ahol országosan a legalacsonyabb (2011-ben 6,2%) a munkanélküliségi ráta. Ezt 
követi a dobogó következő fokán Vas megye (7,0%), majd a harmadik helyen Komárom-

Esztergom megye (7,8%) áll. A megyei rangsorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye e 
tekintetben is az utolsó helyen szerepel 18,2%-kal. 
Az összefüggéseket tovább elemezve szintén pozitív irányú, igen szoros kapcsolat mutatható 

ki a működő vállalkozások száma és a foglalkoztatottak száma (r=0,99) között. Ugyancsak 
szoros összefüggésbe hozható a vállalkozói aktivitás és a foglalkoztatási, illetve 

munkanélküliségi ráta egymáshoz való viszonya, melyet a Pearson-féle korrelációs együttható 
előbbi esetén 0,79, utóbbinál pedig -0,77 értékkel jelez. Ezzel belátható, hogy a vállalkozások 
számának, illetve aktivitásának növekedése hozzájárul a foglalkoztatás növekedéséhez, illetve 

mérsékli a munkanélküliséget. A 15. ábra a foglalkoztatottak ágazatok szerinti megoszlását 
tartalmazza. (Az abszolút adatok ezer főben értendők.) 

 
15. ábra: Foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása Szabolcs -Szatmár-

Bereg megyében, 2011 

 
Forrás KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A foglalkoztatottaknál szűkebb kört, a munkaviszonyban állókat (alkalmazottakat), vagyis a 
rendszeres munkajövedelemmel rendelkezőket Szabolcs-Szatmár-Bereg vonatkozásában 
vizsgálva megállapítható, hogy a versenyszféra valamennyi részterülete gyengébb 

foglalkoztatási lehetőségeket kínál az átlagosnál, még a mezőgazdaság is. Egyébként a 
mezőgazdaság helyzete (7%) a foglalkoztatottak létszáma alapján kedvezőbb, hiszen abban 

megjelenik az idénymunka is, melynek volumene az ágazatban igen jelentős. Valamennyi 
gazdasági ág esetében a legnagyobb foglalkoztató az ipar (23%). (Az ipar ágazati értéke az 
építőipar nélkül értendő.) Az ágazat ezer lakosra jutó alkalmazottainak száma a térségben 

közel 56, az országos ennek 1,3–1,4-szerese. A piaci szolgáltatásokat nyújtó területek közül a 
legkiterjedtebb a kereskedelem foglalkoztatottainak aránya (13,4%), ami szintén mérsékeltebb 

az átlagosnál, annak csupán kétharmada. 
A közösségi szolgáltató ágak foglalkoztatása már kevésbé marad el az átlagostól, így például 
a közigazgatásban (9,1%) vagy az oktatásban dolgozók aránya (9,8%) a megyében 

megközelíti az országos átlagot. 
Az előbbiekből adódóan, a költségvetési szféra foglalkoztatási súlya magasabb (egyharmad), 

a versenyszférához tartozó ágaké (kétharmad) pedig együttesen lényegesen kisebb, mint az 
országos átlag. 
Megvizsgáltuk továbbá a fizikai/szellemi foglalkoztatottak arányát Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, amely 61/39%-os megoszlást mutat. Ágazati sajátosságaiból adódóan 
legmagasabb a fizikaiak aránya az iparban (80%) és a mezőgazdaságban (78%), míg a 

szellemi foglalkoztatottak legnagyobb arányban a pénzügyi, biztosítási szolgáltatások (95%), 
az információ, kommunikáció (89%) és az oktatás (82%) terültén vannak jelen. 
Összességében a fizikai foglalkozásúak aránya országos átlag fölötti, ami jórészt a 

mezőgazdaság és az ipar relatíve nagyobb súlyának köszönhető, ebből adódóan a szellemi 
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dolgozók aránya országos átlag alatti. A szellemi és fizikai foglalkoztatottak aránya szintén 

olyan külső gazdasági hatás, amely meghatározza a regionális növekedés folyamatát. 
 

4.2.8 Demográfiai folyamatok 

 
Demográfiai szempontból országos, regionális, de megyei szinten is a népességszám 

csökkenésével és fokozatos elöregedésével kell számolni. Magyarország népessége 2011-ben 
9985722 fő volt, amely 1981-től folyamatos, egyre intenzívebb csökkenést mutat, 1981 és 

2008 között évente átlagosan mintegy 0,23%-kal, azaz körülbelül 23967 fővel csökkent. 
Hasonló eredményt jeleznek a mutatók a kutatásunk során általánosan értelmezett 
időintervallumban (1995–2011) is. Ekkor ugyanis a népesség száma évente átlagosan 0,22%-

kal, mintegy 22000 fővel csökkent. Ennek hátterében az áll, hogy a születések száma a 
vizsgált időszakban (pl. 2011-ben 88049 fő) jelentősen elmarad a halálozások számától (pl. 

2011-ben 128795 fő), amit a természetes fogyás (2011-es -40746 fő) negatív értéke jól 
kifejez. 
A népesség számát megyei szinten vizsgálva a legnépesebb megye egyértelműen Pest megye. 

A dobogó következő két fokán Borsod-Abaúj-Zemplén (kb. 700 ezer fő), valamint Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye (mintegy 555 ezer fő) áll. Pest megye dominanciáját a népsűrűség 

kiemelkedő értéke (194 fő/km2) is jelzi, amely a 19 megye átlagának közel kétszerese. A 
legalacsonyabb (53 fő/km2) népsűrűséggel Somogy megye rendelkezik. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye ebből a szempontból a középmezőnyben foglal helyet a maga 94 fő/km2-es 

értékével. 
A természetes fogyás jelensége – ezer lakosra vonatkozóan – valamennyi megyét érinti, 

közülük is legintenzívebben Borsod-Abaúj-Zemplén (-2967 fő), Békés (-2823 fő) és Bács-
Kiskun megyét (-2743 fő), míg a legkedvezőbb helyzetben e mutató szempontjából Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye (-1159 fő) van. A tényleges fogyás Pest, illetve Győr-Moson-Sopron 

megye kivételével valamennyi megyében jellemző. E két megye pozitív mérlege a bel-, illetve 
külföldi vándorlásokból adódik. 2011-ben a tényleges fogyás a megyék átlagában mintegy 

1139 fő, ezer lakosra vetítve pedig 5 fő volt, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg esetében 
(Borsod-Abaúj-Zemplén mellett) jóval magasabb értékeket (kb. 3600 főt, fajlagosan pedig 6,5 
főt) mutat. Mindez a nagyszámú belföldi elvándorlásnak köszönhető (elsősorban a központi 

régió irányába), hiszen a természetes fogyás itt a legkedvezőbb. 
A belföldi vándorlási veszteség Borsod-Abaúj-Zemplén (kb. 7000 fő) és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében (3300 fő) a legmagasabb, és folyamatos növekvő tendenciát mutat. Az 
elmúlt tíz év távlatában Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy megduplázódott a 
vándorlási veszteség, de Borsod-Abaúj-Zemplénben is csaknem másfélszeresére nőtt. Az 

országon belüli vándorlási egyenleg csupán négy megyében mutat pozitív értéket. A pozitív 
rangsor élén Pest megye (kb. 7000 fő) áll, melyet Győr-Moson-Sopron (kb. 2600 fő), Fejér 

(kb. 700 fő) majd Vas megye (kb. 500 fő) követ. Összefüggést feltételezve a belföldi 
vándorlási veszteség és a gazdasági fejlettség között, megvizsgáltuk a két változó közötti 
korrelációs kapcsolatot, mely azonban nem tekinthető szignifikánsnak (r=0,08). Ennek oka, 

hogy a vándorlási veszteség nem elsősorban a gazdasági fejlettséggel magyarázható, hanem 
sokkal inkább társadalmi, kulturális okokkal, egyéni életpályákkal. 

A népesség korstruktúráját megvizsgálva általában jellemző, hogy valamennyi korcsoport 
létszámában csökkenő a tendencia. A legintenzívebben a 0–14 éves korcsoport 
népességszáma csökkent: országosan 2001–2011 között mintegy 14%-kal, évente átlagosan 

23479 fővel, azaz 1,5%-kal. Ennél jóval kisebb mértékben (kb. 2,7%-kal) csökkent a 15–64 
évesek száma, továbbá 10% körüli a 64 év fölöttiek számának csökkenése az elmúlt tíz éves 

periódusban. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 0–14 évesek a megye lakosságának 17,3%-át teszik ki. 

Számuk 2001-től 2011-ig az országos átlagot is meghaladóan csökkent, több mint 20%-kal. 
Mérsékeltebb csökkenés (2,7%) figyelhető meg a 15-64 év közöttieknél. Az országos 

csökkenő tendenciával ellentétben a legidősebb korcsoportot (64 év fölöttiek) minimális 
(0,9%-os) növekedés jellemzi az elmúlt 10 év távlatában. Habár a megyék között Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye rendelkezik a legfiatalosabb korstruktúrával (itt a legmagasabb a 0–14 

éves korcsoport aránya), az elöregedés folyamatai az országoshoz hasonlóan évről évre itt is 
egyre intenzívebben jelentkeznek. 

A születéskor várható átlagos élettartam országosan 76–78 év között szóródik, mely 
tekintetében a legkedvezőbb értékkel férfiak esetén Győr-Moson-Sopron, nők esetében pedig 
Hajdú-Bihar megye rendelkezik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a középmezőnyben foglal 

helyet (férfiak: 70,05; nők: 78,26 év), míg a rangsort Borsod-Abaúj-Zemplén zárja (férfiak: 
68,95; nők: 76,76 évvel). 

Az átlagéletkor (2012-es adatok alapján) a férfiak esetén 37,0 és 40,9 év között alakul megyei 
szinten: az alsó szélsőérték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, míg a felső szélsőérték Zala 
megyében tapasztalható. Nők esetében valamivel kedvezőbbek az értékek: 41,1 és 45,3 közé 

esnek, a két megye helyzete azonban nem változik a szélsőértékek vonatkozásában. 
Megvizsgáltuk az eltartottsági rátát és az öregedési indexet a rendszerváltástól napjainkig. A 

változás megdöbbentően nagy, és hűen tükrözi a társadalom egyre kedvezőtlenebb 
összetételét, azaz a folyamatos elöregedést. Országosan az eltartottsági ráta az elmúlt húsz év 
távlatában 10%-kal csökkent, ami elsősorban a gyermeknépesség rohamos csökkenésével 

függ össze. A gyermeknépesség eltartottsági rátája ugyanis a 90-es évektől napjainkig több 
mint 30%-kal csökkent, míg az idősnépesség eltartottsági rátája 25%-kal nőtt. 

Legalacsonyabb az átlagos eltartottsági ráta Győr-Moson-Sopron (44,1%), illetve Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében (44,1%), míg a legmagasabb Heves (48,7) és Nógrád megyében 
(48,2%). A népesség fokozatos elöregedését támasztja alá az öregedési index is, amely húsz 

év alatt országosan több mint 80%-kal emelkedett. Legkedvezőbb helyzetben a megyék 
között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye van – viszonylag fiatal korstruktúrájának 

köszönhetően –, ahol az öregedési index 83,3% (azaz 100 gyermekkorúra 83 időskorú jut, 
szemben az országos 161-gyel), azonban a rendszerváltáskor ez a mutató csupán 46,3% volt. 
A legkedvezőtlenebb értékekkel rendelkező Zala megye esetében a változás még 

megdöbbentőbb, hiszen mintegy húsz év alatt 67,8%-ról több mint duplájára, 145,4%-ra 
emelkedett. 

2011-ben az ország valamennyi megyéjében csökkent a termékenység az előző évhez képest, 
az eltérés azonban lényeges az egyes területi egységek között. A teljes termékenységi 
arányszám országosan a valaha mért legalacsonyabb, 1,24 volt, ami 5,3%-os csökkenést mutat 

az előző évhez képest. A legnagyobb visszaesés Békés (11%), valamint Jász-Nagykun-
Szolnok (10,1%) megyében tapasztalható, de az országos átlagot jóval meghaladó visszaesés 

következett be Szabolcs-Szatmár-Bereg (8,4%), illetve Bács-Kiskun megyében (7,2%) is. 
Ezzel szemben 3% alatti a csökkenés Heves, Fejér és Vas megyében. A termékenység eltérő 
arányú visszaesése azonban nem változtatta meg lényegesen a megyei sorrendet, hiszen 

továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviseli a 
legmagasabb termékenységű területeket, a harmadik legmagasabb értékkel pedig Pest megye 

rendelkezik. A legalacsonyabb a teljes termékenységi arányszám Békés, valamint Csongrád 
megyében. 
Összességében demográfiailag is jelentős különbségek mutatkoznak az egyes térségek között, 

ami szintén összefüggésbe hozható az adott megye fejlettségével. A relatív mutatók esetében 
közepesen erős kapcsolat mutatható ki, akár az ezer lakosra jutó tényleges szaporodás és az 

egy főre jutó GDP (r=0,58), akár a népsűrűség és a fajlagos GDP kapcsolatát (r=0,43) 
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illetően. Ezek értelmében egy térség fejlettsége várhatóan növelni fogja a népesség 

szaporodását, illetve a népsűrűséget is. 
Szignifikáns, szoros kapcsolat van az eltartottsági ráta és az egy főre jutó GDP között is  

(r=-0,7), mely alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minél fejlettebb egy adott 
térség, annál kisebb az eltartottsági rátája, vagyis annál kevesebb eltartott jut egy aktív korú 
személyre. 

 
4.2.9 Iskolai végzettség 

 
Egy térség fejlődésében meghatározó szerepe van az ott élők iskolai végzettségének, melyet 
többféle indikátorral fejezhetünk ki. A speciális, magas hozzáadott értéket képviselő 

vállalkozásokat azok a térségek/megyék vonzzák, ahol magasan képzett, speciális munkaerő 
áll rendelkezésre. Ezeknek a vállalkozásoknak a koncentrálódását a tudástranszfer mint 

pozitív külső hatás jelentősen befolyásolja. Az agglomerációs előnyök keletkezésének egyik 
fontos eleme ugyanis a nagyszámú, jól képzett, speciális tudással rendelkező munkaerő. 
Magyarországon a népesség iskolai végzettségében jelentős minőségi változások következtek 

be, amely a népesség elvégzett osztályszámának, de különösen a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők számának dinamikus növekedésében érhető tetten. Napjainkban a népesség 42%-

a középfokú, 12%-a felsőfokú végzettségű, és elenyésző (kb. 2%) azok aránya, akik még az 
általános iskolát sem fejezik be. 
A 2011. évi adatok alapján Magyarországon az általános iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb 

végzettségűek aránya 5% alá csökkent, a népesség csaknem fele rendelkezik legalább 
érettségivel, a felsőfokú végzettségűek aránya 17%, azaz minden második ember érettségizett, 

minden hatodik pedig felsőfokú végzettségű. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezek az 
értékek jóval alacsonyabbak, bár a népesség iskolázottsága folyamatosan javul: az általános 
iskola 8. osztályával sem rendelkezők aránya 7,5%, a legalább érettségivel rendelkezők 

aránya 35%, a diplomával rendelkezőké pedig 12%. Az elmúlt 10 év alatt a legintenzívebben 
a legalacsonyabb és a legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya változott. A 8 

osztállyal sem rendelkezők hányada a 2001-es 16%-ról 2011-re 7,5%-ra csökkent, míg a 
diplomásoké 7%-ról 12%-ra emelkedett. A felsőoktatásban egyre többen és egyre hosszabb 
ideig vesznek részt. A fiatalok egyre több időt töltenek az iskolapadokban, meghosszabbodott 

a tanulás ifjúsági életszakasza. Ennek következtében a fiatalok később állnak munkába, 
ugyanakkor az idősebb generációknál jóval iskolázottabbak. 

A népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségét megyei összehasonlításban 
megvizsgálva az egyetemet és főiskolát végzettek száma és aránya kiemelkedő Pest 
megyében (kb. 172000 fő), melyet Borsod-Abaúj-Zemplén (kb. 68500 fő), valamint Hajdú-

Bihar megye (kb. 64000 fő) követ. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mintegy 52000 fővel a 
középmezőny végén foglal helyet. Az érettségivel rendelkezők számát tekintve a megyék 

sorrendje az előbbihez hasonlóan alakul. Az iskolázottságban meghúzódó negatív tendenciát 
jól mutatja azoknak a száma, akik még nyolc általánossal sem rendelkeznek. Ezek száma 
abszolút értelemben is a legmagasabb Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében. Ebből arra következtethetünk, hogy az iskolázottság szintje is szorosan 
összefügg egy adott térség fejlettségével, gazdasági helyzetével. 

A foglalkoztatottságra, a munkaerőpiac helyzetére ugyancsak jelentős hatással van az iskolai 
végzettség. Országosan a legmagasabb a foglalkoztatottak aránya a felsőfokú 
végzettségűeknél (73%), ezt követik a szakmai oklevéllel rendelkező középfokú 

végzettségűek (67%), majd az érettségizettek (56%). Ez utóbbi két kategóriában az elmúlt 
években jelentősen visszaesett a foglalkoztatottak aránya. 
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Ennél sokkal tarkább képpel találkozunk, ha megyei szinten folytatjuk tovább a vizsgálatot. A 

legkedvezőbb arányokkal most is Pest megyében találkozunk, ahol minden negyedik ember 
diplomás. Viszonylag kedvező képet mutatnak még az ország alföldi és északi megyéi. 

A megyei rangsorokon túl megállapítható az is, hogy a magasabb iskolai végzettségű 
népesség jellemzően a nagyvárosokban és a magasabb igazgatási rangú városokban él. A 
települések igazgatási rangjának csökkenésével nő az alacsony(abb) iskolázottságúak aránya. 

Az arányeltolódás oka, hogy az elhelyezkedési lehetőségek elsősorban az ipari, közigazgatási 
centrumokhoz kötöttek. Így végeredményben az urbanizáltság foka és az iskolázottság szintje 

között is szoros összefüggés mutatkozik. A városoknak az oktatásban játszott szerepét jól 
jelzi, hogy szoros kapcsolat van a városok száma és felsőfokú nappali tagozaton tanulók 
száma között (Pearson-féle korreláció értéke: r=0,91). Ez utóbbi jelenségek kapcsolata 

azonban már átvezet az infrastrukturális fejlettséggel foglalkozó részre. 
 

4.2.10 Infrastrukturális helyzet 

 
Egy térség gazdasági fejlettségét meghatározó módon befolyásolják infrastrukturális 

körülményei, így például megközelíthetősége (közutak és autópályák hossza), városainak 
száma, a városi lakosok aránya, a községek városokhoz viszonyított aránya, valamint a 

közüzemi szennyvíz-, csatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya is. Az infrastruktúra 
szintén egy olyan tényező, amely agglomerációs előnyöket eredményez egy adott térségben. 
A megfelelő infrastruktúra – mint pozitív külső hatás – ugyanis csökkenti a helyi cégek 

költségeit, vagy növeli azok bevételeit (Lengyel-Szanyi, 2011). 
Az infrastrukturális hálózat kiépítettsége, fejlettsége szempontjából is a területi 

differenciáltság jelenségével találkozhatunk, amely már az elérhetőségre vonatkozó adatoknál 
szembetűnő. Autópálya például négy megyében egyáltalán nem található, de további két 
megyében – köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (19 km) – még a 20 kilométert sem 

éri el. A leghosszabb autópálya-szakasszal Pest megye (232 km) rendelkezik (az összes 18%-
a), melyet Fejér (144 km), majd Somogy megye (113 km) követ. Némileg kiegyenlítettebb a 

vasútvonal kiépítettsége megyei szinten. Szintén Pest megyében (574 km) a legmagasabb a 
működtetett vasúti vonalak hossza, melyet Jász-Nagykun-Szolnok (477 km), majd 
holtversenyben Somogy, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megye (475 km) követ. A 

legrosszabb vasúti közlekedési lehetőségekkel Nógrád megye (121 km) rendelkezik. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (369 km) ebből a szempontból a középmezőnyben foglal 

helyet. Egy adott térség autópályán való megközelíthetősége szoros összefüggést mutat a 
gazdasági fejlettségét leginkább kifejező GDP-vel (r=0,76), éppen ezért a területi 
fejlesztéspolitikák egyik kulcsfontosságú infrastrukturális elemét képezi. Emellett a 

kiterjedtebb közlekedési hálózat magyarázata lehet a főváros központi helyzete, magas 
népsűrűsége, az oktatás sokszínűsége és kiemelkedő színvonala, a kulturális értékek 

nemzetközi idegenforgalmat is meghatározó minősége. 
A városok száma a legmagasabb Pest megyében, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-
Szatmár-Bereg követ. Ez némi ellentmondást mutat az adott térség fejlettségével, hiszen GDP 

szempontjából az utóbbi két megye a sereghajtók között szerepel, jóval átlagon aluli 
teljesítményével. Így a városok száma – melyet egyéb, nem közvetlenül a gazdasági 

fejlettséggel összefüggésbe hozható tényezők is meghatároznak – ez esetben nem hozható 
szoros kapcsolatba egy adott térség fejlettségével. Jóllehet a lineáris korrelációs együttható 
ezzel ellentétes értéket mutat (r=0,78), amely így nem kizárólag a gazdasági fejlettséggel 

magyarázható. A városok megyén belüli előfordulását a gazdasági fejlettség mellett 
természetesen egyéb tényezők is befolyásolják, így többek között a közigazgatási, jogi 

szabályok rendszere, az adott megye demográfiai, oktatási, jövedelmi, foglalkoztatottsági 
jellemzői. 
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Országosan a népesség 69,5%-a városokban, míg 30,5%-a községekben lakik. A városi és a 

községi lakosok aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ettől jóval eltér a községekben 
élők javára, hiszen a megye népességének 54% városokban, 46%-a pedig községekben él.  

A városi lakosok aránya kiemelkedően magas Hajdú-Biharban (80%), melyet Békés (75%), 
illetve Csongrád megye követ (75%). Országos átlag körüli a városi népesség aránya Jász-
Nagykun-Szolnok (71%) Bács-Kiskun (68%), Baranya (66%) és Pest (65%) megyében, míg a 

többi megyében jóval átlag alattiak ezek az értékek. A legalacsonyabb a városokban élők 
aránya Heves (46%) és Nógrád megyében (42%). 

A lakásépítések száma Pest, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb, 
míg Nógrád és Tolna megyében a legalacsonyabbak. Az épített/megszűnt lakások aránya 
szintén Pest (13,3) és Győr-Moson-Sopron megyében (11,4) a legmagasabb, melyet Fejér 

megye (9,5) követ, a rangsor végén pedig Jász-Nagykun-Szolnok (0,9), valamint Békés 
megye (1,3) helyezkedik el. Közepesen erős kapcsolat mutatható ki az épített/megszűnt 

lakások aránya és az egy főre jutó GDP között (r=0,59), azaz egy adott térség gazdasági 
fejlettségének növekedése ösztönzőleg hat a lakásépítési hajlandóságra. 
A közüzemi szennyvíz-, csatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya Pest megyében a 

legmagasabb (87%), melyet a rangsorban Győr-Moson-Sopron, majd Veszprém megye követ, 
előbbi 84,5%-os, utóbbi pedig 80,2%-os kiépítettséggel. A legalacsonyabb értékekkel Bács-

Kiskun (46,4%) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (52,5%) rendelkezik, a szórás ez esetben 
10,9%. Ezek alapján összefüggés mutatkozik a szennyvíz-hálózat kiépítettsége és az adott 
térség gazdasági fejlettségét leginkább kifejező egy főre jutó GDP között, melyet a 

kapcsolatszorossági mutató statisztikailag is igazol. A Pearson-féle korrelációs együttható 
alapján a kapcsolat pozitív irányú és szoros (r=0,89), azaz minél nagyobb az egy főre jutó 

GDP, annál magasabb a szennyvíz-hálózat kiépítettsége, közvetve pedig az adott térség 
infrastrukturális fejlettsége. A megyék differenciáltsága leginkább az autópályák 
kiépítettsége, azaz az elérhetőség terén mutatkozik meg, amit az autópálya és autóutak hossza, 

valamint a bruttó hazai termék közötti szoros korrelációs együttható statisztikailag is igazol 
(r=0,76). Az infrastruktúra indikátorai kapcsán fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az adott 

időszakban és gazdasági fejlettségi szinten, valamint az adott térségi, országos jellemzők 
mellett jellemzők ezek a kapcsolatok. 
 

4.3 Területi rangsor kialakítása főkomponens-elemzéssel, különös tekintettel 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye helyzetére 

 
Egy adott térség gazdasági fejlettségével összefüggésbe hozható abszolút és relatív adatok és 
mutatók alapján különböző megyei rangsorok állíthatók fel. Így egy adott megye rangsorban 

elfoglalt helyzete az alkalmazott mutatónak megfelelően változhat. Éppen ezért ésszerű 
célkitűzésnek tűnik egy olyan összetett mutató megalkotása, amely a vizsgált adatokból, 

mutatókból a lehető legtöbb információt hordozza, vagyis az adatok, mutatók szórásából a 
lehető legnagyobb hányadot megmagyaráz. Az előbbiekben megfogalmazott feladat 
főkomponens-elemzéssel oldható meg, amely az exploratív faktorelemzés speciális esete 

(Hajdu, 2003). Az adatredukciós módszer alapjait Pearson (1901) és Hotelling (1933) fektette 
le. A módszer alapvető célja a dimenziószám, vagyis a változók számának csökkentése úgy, 

hogy közben a lehető legkevesebb információ vesszen el a statisztikai sokaságról és azonos 
következtetéseket lehessen levonni belőle (Ketskeméty–Izsó, 2005). Az eljárás során 
különböző mértékegységű változókból egy komplex, mértékegység nélküli mutatószám jön 

létre. A módszer erénye, hogy megkönnyíti az adatok elemzését és értelmezését, illetve 
lehetőséget ad látens, közvetlenül nem megfigyelhető változók mérésére is. Mivel a gazdasági 

fejlettség jellemzésére használt abszolút és relatív adatok, illetve mutatók különböző 
elemzésre adnak lehetőséget, ezért a főkomponens-elemzést mindkét csoportra érdemes 
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elvégezni. Számításaink, illetve a gazdasági fejlettség vizsgálatával foglalkozó elméleti 

ismereteink alapján arra a következtetésre jutottuk, hogy relatív mutatók figyelembe vételével 
van értelme közgazdasági szempontból a főkomponens-elemzésnek. Abszolút adatokkal – 

véleményünk szerint – téves következtetésekre jutnánk a hazai megyék gazdasági fejlettség 
szerinti rangsorának felállításában. Az eredményeket ennek megfelelően kizárólag relatív 
mutatókon értelmezzük. 

A főkomponens-elemzés megalapozása érdekében a korrelációszámítás módszerét hívjuk 
segítségül. A vizsgálat során az egy főre jutó GDP értékét tekintjük standard változónak, mint 

a gazdasági fejlettséget legáltalánosabban kifejező mutatót, míg a további változók körét 
mindazon mutatók alkotják, amelyek a gazdasági fejlettséggel valamilyen aspektusból 
összefüggésbe hozhatók. A 11. mellékletben feltüntetett gazdasági-társadalmi tényezők relatív 

értelemben befolyásolják egy adott térség fejlettségét. A mellékletben szereplő táblázatban a 
vizsgálatba bevont összesen 25 magyarázó-változó közül csak azok szerepelnek, amelyek 1 

%-on szignifikánsak (p 0,01), és amelyek közgazdaságilag is reálisan értelmezhetők egy 
adott térség gazdasági fejlettségének magyarázatában. A 11. melléklet eredményei a 
páronkénti lineáris korrelációs együtthatók értékeit, illetve a szignifikancia szinteket 

tartalmazzák. 
Az egy főre jutó GDP és a bevont magyarázó-változók kapcsolatában kissé megosztottak az 

eredmények mind irány, mind mérték szempontjából. Ugyanakkor a 11. melléklet eredményei 
alapján megállapítható, hogy az esetek többségében erős kapcsolat mutatható ki a fajlagos 
GDP és az egyes magyarázó-változók között. A kapcsolat szorossága különösen erős a 

vállalkozások szektorális jellemzői, illetve a lakosság foglalkoztatási és jövedelmi 
helyzetének vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy egy megyében minél intenzívebb a 

vállalkozások aktivitása, valamint minél jobbak a jövedelmi viszonyok, annál nagyobb 
gazdasági teljesítményre és foglalkoztatásra számíthatunk. 
A páronkénti korrelációs együtthatók segítségével tehát meghatároztuk azokat a változókat, 

amelyek 1%-on szignifikáns kapcsolatban vannak az adott térség gazdasági fejlettségével, és 
ezzel párhuzamosan kiszűrtük azokat, amelyek nem mutatnak statisztikailag megalapozott 

összefüggést egy térség gazdasági fejlettségével. A főkomponens-elemzésből származó 
eredmények akkor lehetnek megalapozottak, ha a megfigyelési egységek száma eléri a 
vizsgálatba vont változók számának legalább ötszörösét (Malhotra, 2002).18 Ezekre alapozva 

mutatjuk be a relatív mutatók főkomponens-elemzését a vizsgálatba bevont – a gazdasági 
fejlettséggel leginkább összefüggésbe hozható – három változóval. 

 
4.3.1 Megyei rangsor relatív mutatók alapján 

 

A hazai megyék gazdasági helyzetét, fejlettségét jellemző relatív mutatók szorosan 
összefüggnek, hiszen a Kaiser-Meyer-Olkin megfelelőségi mutató19 (KMO=0,672) mérsékelt 

(mediocre) és a Bartlett-féle szfericitás hipotézist20 is el kell vetni (Szig.=0,000), azaz nem 
függetlenek az eredeti változók. Így a főkomponens-elemzésnek van létjogosultsága. 
 

  

                                                 
18 Kutatásunk során a megfigyelési egységek számát a 19 magyar megye jelenti, így a változók száma nem lehet 

több háromnál. 
19 „A faktorelemzés helytállóságát elemző mutatószám. Magas értékei (0,5-1,0) azt jelzik, hogy a faktorelemzés 

helyén való. A 0,5 alatti értékek esetében a faktorelemzés nem megfelelő módszer.” (Malhotra, 2002, 674)  
20 „Tesztstatisztika, amellyel azt a hipotézist vizsgáljuk, hogy a sokaságban a változók páronként korrelálatlanok. 

Más szóval a sokasági korrelációs mátrix egy egységmátrix, ahol minden egyes változó tökéletesen korrelál saját 

magával (r=1), de páronként korrelálatlan a többi változóval (r=0).” (Malhotra, 2002, 674)  
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16. ábra: Relatív mutatók alapján képzett főkomponens-elemzés, 2011 

Változó Faktorsúly 
A változók 

végső 
kommunalitása 

Egy főre jutó GDP 

(ezer Ft) 
0,942 0,888 

Vállalkozói aktivitás 0,844 0,712 

Alkalmazásban állók 
havi nettó átlagkeresete 

(Ft) 

0,895 0,801 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A relatív mutatók alapján számított első főkomponens értéke 2,400; vagyis az eredeti változók 
által hordozott információmennyiség 80,016%-át sikerült egy főkomponensbe tömöríteni. A 
16. ábrán láthatjuk, hogy a faktorsúlyok valamennyi változó esetében magasak, közelítenek 

az egyhez. A relatív mutatók végső kommunalitásait tekintve a vállalkozói aktivitás esetében 
kissé alacsonyabb az érték, a másik két változó esetében azonban magas. Mindebből az 

következik, hogy a vállalkozói aktivitás – mint magyarázó változó – a többihez képest 
némileg kisebb súllyal vesz részt a gazdasági fejlettség főkomponensének megalkotásában. 
Az ily módon előállított főkomponens egy olyan összetett mutatószámnak felel meg, amely 

segítségével egyértelmű sorrend alakítható ki a magyar megyék gazdasági súlya, fejlettsége 
szerint. Győr-Moson-Sopron megye első helye nem kérdőjelezhető meg. A második helyen 
Pest megye foglal helyet, a harmadikon pedig Komárom-Esztergom megye áll, míg Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye a mezőny végén, a 18. helyen szerepel. Gazdasági helyzetét, valamint 
fejlettségét tekintve a legnagyobb lemaradással Nógrád megye küzd. (A megyei rangsor 

dobogóson kívüli helyezettjei a következők: 4. Fejér megye, 5. Vas megye, 6. Csongrád 
megye, 7. Zala megye, 8. Tolna megye, 9. Baranya megye, 10. Veszprém megye, 11. Hajdú-
Bihar megye, 12. Heves megye, 13. Bács-Kiskun megye, 14. Somogy megye, 15. Jász-

Nagykun-Szolnok megye, 16. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 17. Békés megye, 18. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 19. Nógrád megye.) 

A főkomponens-elemzést tehát a KSH által összegyűjtött és publikált adatokkal végeztük el, 
így reális célként vetődhet fel a KSH által – elsősorban (bizonyos esetekben kizárólag) a GDP 
vagy az egy főre jutó GDP alapján – felállított megyei rangsor, illetve az általunk 

főkomponens-elemzés alapján képzett rangsor összehasonlítása. A két rangsort a 6. táblázat 
tartalmazza. 

 
  

Relatív 

rangsor 
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6. táblázat: A KSH és a főkomponens-elemzés alapján felállított fejlettségi rangsorok összehasonlítása, 

2011 

Sorszám 
KSH által felállított rangsor az 

egy főre jutó GDP alapján 
Főkomponens-elemzés alapján felállított rangsor 

1. Győr-Moson-Sopron Győr-Moson-Sopron megye 

2. Komárom-Esztergom megye Pest megye 

3. Fejér megye Komárom-Esztergom megye 

4. Vas megye Fejér megye 

5. Pest megye Vas megye 

6. Zala megye Csongrád megye 

7. Tolna megye Zala megye 

8. Hajdú-Bihar megye Tolna megye 

9. Csongrád megye Baranya megye 

10. Veszprém megye Veszprém megye 

11. Heves megye Hajdú-Bihar megye 

12. Bács-Kiskun megye Heves megye 

13. Jász-Nagykun-Szolnok megye Bács-Kiskun megye 

14. Baranya megye Somogy megye 

15. Somogy megye Jász-Nagykun-Szolnok megye 

16. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

17. Békés megye Békés megye 

18. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

19. Nógrád megye Nógrád megye 

Forrás: KSH adatok, illetve saját kutatás alapján saját szerkesztés 

 

A kétféle rangsor között a Spearman-féle rangkorrelációs együttható21 alapján (Spearman’s 
rho=0,967) nagyon szoros kapcsolat mutatható ki, így a fejlettségi rangsorok tekintetében 

lényeges eltérés nem tapasztalható. Ez azt is jelenheti, hogy az egyszerűbb mutatóra épülő 
rangsor is elfogadható, azonban alaposan összehasonlítva a kétféle rangsort, megállapítható, 
hogy a főkomponens szerinti rangsorban kedvezőbb helyzetbe kerülnek azok a megyék – 

Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét kivéve – amelyekben nagyváros van. (Hajdú-
Bihar hátrasorolódása mögött, inkább az átlagkereset hatása áll a főkomponens szerinti 

rangsorban (lásd 4.2.6 alfejezet). Hajdú-Bihar megyében az átlagkereset 2011-ben az országos 
átlag alatti volt.) Összességében elmondható, hogy a főkomponens szerinti rangsor mögött 
egyértelműen a főkomponens elemzéshez felhasznált változók sajátosságai és kapcsolódásai 

állnak. 
Megállapítottuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a főkomponens-elemzés alapján 

meghatározott fejlettségi rangsor utolsó előtti helyét foglalja el, vagyis a sereghajtók között 
szerepel, és mindössze Nógrád megyét előzi meg. 
 

4.4 Területi különbségek mérése 

 
Az eddig ismertetett gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségi folyamatok megismeréséhez, 

kezeléséhez elengedhetetlen a területi különbségek mérése. Azt, hogy az adott 
egyenlőtlenségi tényezőt mely mutató segítségével érdemes elemezni, befolyásolja a 
rendelkezésre álló adatbázis, de maga a vizsgálati kérdés is. (A fontosabb egyenlőtlenségi 

mérőszámok elméletét a 12. melléklet tartalmazza.) 

                                                 
21 A rangkorrelációs kapcsolat egyik legegyszerűbb szorossági mérőszáma a Spearman -féle rangkorrelációs 

együttható: , ahol RX és RY az X és Y változó szerinti rangszámokat jelöli, N 

pedig az értékek száma. Alkalmazásának feltétele, hogy mindkét változó sorrendi skálán mérhető legyen. 

(Hunyadi–Mundruczó–Vita, 2001, 76) 
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4.4.1 Területi különbségek mérése megyei szinten 

 
A következőkben (ld. 7. táblázat) a főkomponens-elemzésbe bevont három változó (mivel 

ezek magyarázzák legközvetlenebbül a hazai megyék gazdasági fejlettségét) 2011. évi megyei 
adatait felhasználva határozzuk meg a területi egyenlőtlenségek fontosabb mérőszámait. 
Először a területi polarizáltság mérésére alkalmas mutatók meghatározására kerül sor, ezt 

követik a szóródási mutatók és végül a területi megoszlások eltérését mérő indexek. 
 

7. táblázat: A magyarországi megyék fontosabb területi egyenlőtlenségi mutatói, 2011  

Területi egyenlőtlenségi mutató Gazdasági-társadalmi változó 

Egy főre jutó 

GDP 

Vállalkozói 

aktivitás 

Alkalmazásban 

állók havi nettó 

átlagkeresete Területi polarizáltság mérőszámai 

- az adatsor terjedelme K1=2,78 K2=2,35 K3=1,27 

-  a szóródás terjedelme P1=2226 P2=0,0152 P3=28186 

- relatív terjedelem (range) Q1=1,065 Q2=0,87 Q3=0,24 

- Duál-mutató (Éltető-Frigyes index) D1=1,065 D2=1,32 D3=1,11 

Szóródási mérőszámok 

- szórás  503,68 0,0033 7749,63 

- relatív szórás  V1=24,1% V2=18,67% V3=6,56% 

- logaritmikus szórás  LA1=0,192 LA2=0,119 LA3=0,015 

Területi megoszlások eltérését mérő indexek  

- Redundancia-mutató (Theil-index) 0,012 0,008 0,0009 

- Gini-index 0,129 0,12 0,06 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés 

 
Az adatsor terjedelme alapján a legnagyobb, közel 3-szoros eltérés az egy főre jutó GDP 

esetén tapasztalható a hazai megyék fejlettségében, de több mint kétszeres az eltérés a 
vállalkozói aktivitás tekintetében is. Némileg kiegyenlítettebb, de nagyságát tekintve 
semmiképpen sem kedvező a helyzet a nettó jövedelmek esetén. A szóródás terjedelme 

alapján megállapítható, hogy a legnagyobb és a legkisebb érték különbsége mindhárom 
változónál jelentős területi különbséget takar. Hasonló tartalommal bír a relatív terjedelem 

mutatója is, de ez az előző abszolút jellegű mutatóval szemben különböző mértékegységű 
adatsorok közvetlen összehasonlításra is alkalmas. Így a három változóból most is az egy főre 
jutó GDP esetén mérhetjük a legnagyobb területi eltérést a megyék fejlettségében. Az utolsó 

polarizáltságot jellemző mérőszám, a Duál-mutató, az átlag fölötti, illetve az átlag alatti 
értékekkel rendelkező megyék egymáshoz viszonyított arányát méri. A többi mutatótól 

eltérően azt jelzi, hogy az egyenlőtlenséget mérő olló a legnagyobb a vállalkozói aktivitás, 
majd a havi nettó átlagkereset és legkisebb az egy főre jutó GDP esetében. 
A szóródási mérőszámok közül a relatív szórás alapján hasonlítható össze a három változó, 

melyek közül az egy főre jutó GDP esetén tapasztalható a legnagyobb (24,1%) eltérés a 
számtani átlagtól. A logaritmikus szórás viszonylag alacsony szintű egyenlőtlenséget mutat 

mindhárom változó esetén, ami részben köszönhető annak is, hogy a mutató csökkenti az 
egyedi extrém értékek súlyát az egyenlőtlenségekben a közönséges szórásmutatóhoz képest. 
A területi különbségek mérésének harmadik csoportjába a területi megoszlások eltérését mérő 

indexek tartoznak. Ezek közül a koncentrációs-index fajlagos mutatókból nem számítható, 
míg a Theil- index, valamint a Gini-index egyik esetben sem jelez nagyfokú koncentrációt. 

A területi különbségek kiegyenlítésének gondolatát célozza az a számításunk, amely a bruttó 
hazai termék és a működő vállalkozások Hoover-indexének meghatározására irányul. 
Számításaink alapján megállapítottuk, hogy a GDP értékének 5,5%-át kellene átcsoportosítani 

ahhoz, hogy a GDP és a működő vállalkozások hazai megyék közötti területi eloszlása azonos 
legyen. 
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Megvizsgáltuk a működő vállalkozások és a foglalkoztatottak számának Hoover-indexét is. 

Az eredmény (h=3,46) azt fejezi ki, hogy a működő vállalkozások 3,5%-át kellene 
átcsoportosítani a megyék között ahhoz, hogy a működő vállalkozások és a foglalkoztatás 

eloszlása területileg azonos legyen. 
Vizsgálatunk kiterjedt a GDP és a kutatás-fejlesztésre fordított ráfordítások területi 
eloszlásának eltérésére is, amely kapcsán azt a következtetést vontuk le, hogy a K+F 

ráfordítások mintegy 28%-át kellene átcsoportosítani, ahhoz, hogy a K+F ráfordítások és a 
GDP eloszlása azonos legyen a hazai megyék között. A három Hoover-mutató közül a K+F 

ráfordítások esetén tapasztalható a legnagyobb területi különbség, míg a másik két index 
esetén kevésbé jelentős a területi egyenlőtlenség. A kutatás-fejlesztési ráfordítások esetén 
látszik a legindokoltabbnak a területi kiegyenlítés szükségessége, azonban számos gazdasági-

társadalmi folyamat alapján kérdésessé válik, hogy valóban ez lenne-e a kívánatos? Az egyes 
megyék gazdasági súlya, népessége, infrastruktúrája, tőkevonzó képessége nem biztos, hogy a 

mutatók azonos eloszlását követeli meg. 
Meghatároztuk a Hoover-index speciális esetét – amikor a jövedelem és a népesség területi 
eloszlásának egyenlőtlenségét mérjük –, a Robin Hood-indexet (h=8,7%). Ez alapján 

megállapítottuk, hogy az összjövedelem 8,7%-át kellene átcsoportosítani az átlag fölötti 
jövedelemmel rendelkező (gazdag) és az átlag alatti jövedelemmel rendelkező (szegény) 

megyék között, hogy a jövedelmi különbségek eloszlása a hazai megyék között a népességgel 
arányos legyen. Az eredmény a területi jövedelemegyenlőtlenségek mérsékelten magas 
szintjét igazolja. Mivel az egy főre jutó GDP a gazdasági fejlettség legáltalánosabban 

alkalmazott mérőszáma, ezért a jövedelemegyenlőtlenség egyben fejlettségi különbségeket is 
magában hordoz. Számítási eredményeink többségében tehát azt bizonyítják, hogy a magyar 

megyék között mérsékelten magas gazdasági-társadalmi fejlettségi különbségek 
tapasztalhatók. 
 

4.4.2 Területi különbségek mérése kistérségi szinten 

 

Területi különbségek kimutatására irányuló vizsgálataink kiterjedtek a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyén belüli kistérségekre is (ld. 8. táblázat). A mérőszámok indikátorai azért 
változtak meg kistérségi szinten, mert ugyanazok az adatok nem állnak rendelkezésre, mint a 

megyei szint esetén. 
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8. táblázat: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kistérségeinek fontosabb területi  

egyenlőtlenségi mutatói, 2011 

Területi egyenlőtlenségi mutató Gazdasági-társadalmi változó 

Működő 

vállalkozások 

száma 

Nyilvántartott 

álláskeresők aránya 

(%) 

Egy adófizetőre jutó 

SZJA alapot képező 

jövedelem Területi polarizáltság mérőszámai 

- az adatsor terjedelme K4=28,5 K5=2,1 K6=1,55 

-  a szóródás terjedelme P4=12153 P5=10,6 P6=28186 

- relatív terjedelem (range) Q4=5,2 Q5=0,65 Q6=0,46 

- Duál-mutató (Éltető-Frigyes 

index) 
D4=5,81 D5=1,27 D6=1,27 

Szóródási mérőszámok 

- szórás  3141,88 2,65 394 

- relatív szórás  V4=16,23% V5=31,15% V6=31,17% 

- logaritmikus szórás  LA4=0,15 LA5=0,007 LA6=0,03 

Területi megoszlások eltérését mérő indexek  

- Koncentrációs-(Hirschman-

Herfindahl) index 
K4=0,23 Fajlagos mutatókból nem számítható  

- Redundancia-mutató (Theil-

index) 
0,23 0,006 0,004 

- Gini-index 0,48 0,09 0,07 

Forrás: Saját számítás és szerkesztés 

A logaritmikus szórást és a redundancia-mutatót a működő vállalkozások aránya alapján határoztuk meg, mivel 

ezek a mutatók csak fajlagos értékekből számíthatók. 

 
A területi polarizáltság mérőszámai közül az adatsor terjedelme alapján a legnagyobb, 28,5-

szeres eltérés a működő vállalkozások esetén tapasztalható a szélsőértékek vonatkozásában, 
de több mint kétszeres az eltérés a nyilvántartott álláskeresők aránya és mintegy másfélszeres 
az egy adófizetőre jutó SZJA alapot képező jövedelem esetén is. A szóródás terjedelme 

abszolút módon fejezi ki a legnagyobb és a legkisebb érték közötti különbséget, mely mind a 
három esetben nagynak tekinthető. A relatív terjedelem mutatója alapján megállapítható, hogy 
a három változóból most is a működő vállalkozások esetén mérhetjük a legnagyobb területi 

eltérést a kistérségek fejlettségében. A Duál-mutató értéke a működő vállalkozásoknál 
megközelíti a hatot, ami már az egyenlőtlenség magas szintjére utal. 

A szóródási mérőszámok közül a relatív szórás a nyilvántartott álláskeresők és az egy 
adófizetőre jutó SZJA alapot képező jövedelem esetén jelentősnek tekinthető, míg némileg 
kedvezőbb a helyzet a működő vállalkozások átlaghoz viszonyított átlagos eltérése esetén. A 

logaritmikus szórás meglehetősen alacsony értéket mutat mindhárom változó tekintetében.  
A területi megoszlások eltérését mérő indexek közül a koncentrációs-index fajlagos 

mutatókból nem számítható, így értékét kizárólag a működő vállalkozásokra határoztuk meg, 
amely gyenge koncentrációt jelez a 12 kistérség vonatkozásában. Hasonlóan alacsony 
koncentrációt jelez a Theil-index is. A Gini-mutató a működő vállalkozásoknál közepes 

mértékű koncentrációt mutat, a másik két változónál a koncentráció szintje ismét alacsonynak 
tekinthető. 

Megvizsgáltuk a teljes megyei népesség és az adófizető népesség Hoover-indexét is. Az 
eredmény (h=3,3%) azt fejezi ki, hogy az adófizetők 3,3%-át kellene átcsoportosítani a 
kistérségek között ahhoz, hogy az adófizetők eloszlása a népesség eloszlásával azonos legyen. 

Meghatároztuk a Hoover-index speciális eseteként számon tartott koncentrációs mutatót, a 
Robin Hood-indexet (h=10,2%). Ez alapján azt a következtetést vontuk le, hogy az összes 

SZJA alapot képező jövedelem mintegy 10%-át kellene „elvenni” az átlag fölötti 
jövedelemmel rendelkező (gazdagabb) kistérségektől és „odaadni” az átlag alatti 
jövedelemmel rendelkező (szegényebb) kistérségeknek ahhoz, hogy a jövedelmek eloszlása a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistérségek népességével arányos legyen. Más 
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interpretálásban a szegényebb térségek jövedelemtermelő képességét 10%-kal kellene növelni 

változatlan feltételek mellett ahhoz, hogy a jövedelemegyenlőtlenségek kiegyenlítődjenek. Az 
eredmény szignifikánsnak tekinthető, ami a területi jövedelemegyenlőtlenséget, és ezáltal a 

kistérségek közötti fejlettségi különbséget igazolja. Számításaink kistérségi szinten a 
megyeinél nagyobb gazdasági-társadalmi fejlettségi különbségeket jeleznek az elméleti 
következtetésekkel összhangban. 

Vizsgálatunk kiterjedt továbbá a megyeszékhely (centrum) és a kistérségek (perifériák) 
gazdasági-társadalmi jellemzőinek összefüggés-vizsgálatára. Valamennyi megvizsgált 

korrelációs kapcsolatban a tényező változó szerepét a megyeszékhelytől mért távolság tölti 
be. Így szignifikáns, közepesen erős kapcsolatot tártunk fel a megyeszékhelytől mért távolság 
és a nyilvántartott álláskeresők száma között (r=0,52). Ez azt jelenti, hogy minél távolabb esik 

az adott kistérség Nyíregyházától, várhatóan annál magasabb lesz a munkanélküliség.  
Szintén közepesen erős, de negatív kapcsolat mutatható ki a megyeszékhelytől való távolság 

és a regisztrált, illetve működő vállalkozások között (előbbinél r=-0,48, utóbbinál r=-0,6), 
azaz a központtól való távolság növekedésével várhatóan csökken a vállalkozói aktivitás. 
Külön meghatároztuk a centrumtól mért távolság és a regisztráltakból valójában működő 

vállalkozások aránya közötti kapcsolatszorossági mérőszámot, mely igen magas értéket 
mutatott (r=-0,8). A Nyíregyházától távolabb eső kistérségekben sokkal magasabb a 

regisztrált vállalkozások között azoknak az aránya, amelyek valójában nem működnek. 
Szignifikáns, negatív irányú, erős a korrelációs kapcsolat a megyeszékhelytől mért távolság és 
az ezer lakosra jutó adózók száma között (r=-0,68), vagyis a távolság növekedésével csökken 

az adófizetők száma, azaz egy adófizetőre egyre több eltartott jut.  
Közepesnél némileg gyengébb, negatív a kapcsolat a Nyíregyházától való távolság és az egy 

adófizetőre jutó SZJA alapot képező jövedelem között (r=-0,39), tehát a megyeszékhelytől 
való távolság növekedése várhatóan az SZJA alapot képező jövedelem csökkenését 
eredményezi a periférikus térségekben a közszféra gyengébb szerepe miatt. Végül 

megvizsgáltuk a kistérségi központok megyeszékhelytől való távolságának és a kistérségek 
népsűrűségének korrelációs viszonyát is (r=-0,52), melyből azt a következtetést vontuk le, 

hogy a centrumtól való távolság növekedésével egyre kisebb a lakosság letelepedési 
hajlandósága, tehát Nyíregyházától távolodva fokozatosan csökken a népsűrűség. Ez utóbbi 
következtetés a hasznosított gazdasági potenciállal, a demográfiai és az infrastrukturális 

tényezőkkel magyarázható. 
A korrelációs kapcsolatok alapján arra következtethetünk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye esetében a centrum-periféria dichotómia jelen van, ami leginkább a jövedelem, illetve 
a foglalkoztatás viszonyában érezhető. A kettőt összekapcsolva Friedman centrum-periféria 
elméletének fényében felvetődik az a kérdés, hogy a foglalkoztatottság, a vállalkozói aktivitás 

és a jövedelmi folyamatok összefüggést mutatnak-e a megyeközponttól való távolsággal. 
Vagyis a megyeszékhelyhez közelebb eső kistérségek a szuburbanizációnak köszönhetően 

jellemzően nagyobb jövedelemszinttel, magasabb foglalkoztatási aránnyal és szélesebb 
vállalkozói bázissal rendelkeznek, mint a távolabb esők. A kistérségközpontok és a 
megyeszékhely közötti távolságra elvégzett vizsgálat bebizonyította, hogy a 

megyeszékhelytől (centrum) számított távolság növekedésével kimutatható a jövedelmi szint 
és a gazdasági szervezetek számának csökkenése, illetve a munkanélküliség emelkedése. A 

megyén belül megnövekedett területi egyenlőtlenségek elsődleges oka a városi központok 
relatív kiemelkedése, amely azt jelenti, hogy jövedelmi szintjük, foglalkoztatottságuk és 
vállalkozási aktivitásuk is lényegesen meghaladja a megyei átlagot. Eközben a távolabb eső, 

az ingázókat nagy számban kibocsátó kistérségeken a helyi foglalkoztatottság leépülése, a 
munkahelyek megszűnése együtt jár a relatív jövedelmi szint jelentős csökkenésével és a 

vállalkozói társadalom beszűkülésével. A központtól távol eső területeken a halmozódó 
kauzalitás miatt a hátrányos folyamatok dominálnak, így a centrumtól való függés egyre 
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erősebb lesz. Ezeken a területeken magától értetődő, hogy nagyobb szerepe van az állami 

szerepvállalásnak a lemaradás mérséklésében, továbbá az állami transzfereknek a lakosság 
megélhetésében. 

Ezek alapján előnyben vannak azok a kistérségek, amelyek a megyeszékhely közvetlen 
szomszédságában helyezkednek el. A hasonló profilú cégek koncentrálódása egy adott 
térségben a fejlettebb munkaerőpiachoz való hozzáférés, a kifinomultabb beszállítói hálózati 

tér, valamint a vállalkozások közötti gyorsabb tudás- és információáramlás miatt pozitív külső 
hatásokat eredményez (Lengyel-Szanyi, 2011). A megyeközponttól távolodva egyre nagyobb 

jövedelem és foglalkoztatási visszaesés tapasztalható, illetve egyre visszafogottabb a 
vállalkozók aktivitása is, így ezeken a területeken az állami foglalkoztatás stabilizálóan 
hathat. A legrosszabb helyzetben a határmenti, gyenge ingázási kapcsolattal és kedvezőtlen 

infrastrukturális adottságokkal rendelkező területek vannak (pl.: csengeri, fehérgyarmati 
kistérség), melyek periférikus helyzete permanensnek tekinthető.  

 

4.5 Összegzés 

 
A magyar megyék gazdasági helyzetét, fejlettségét jellemző gazdasági-társadalmi folyamatok 

statisztikai elemzésével (makro-szintű és részben a mezo-szintű részmodell) kapcsolatos 
vizsgálatunk legfontosabb eredményeit és a belőlük levonható következtetéseket az 

alábbiakban foglaljuk össze: 

 A megyei GDP növekedési ütemét az országos arányában mutató hányados elemzése 

alapján megállapítható, hogy a fejlettebb megyék a válságjelenségekre hazai 
viszonylatban érzékenyebben reagálnak, mint a kevésbé fejlettek. 

 A kutatásunk során figyelembe vett időtávban (1995–2011) a magyarországi megyék 

területi differenciáltságának erősödését tapasztalhatjuk. Magyarországon a fejlett és 
hátrányos helyzetű térségek elkülönülése, a területi különbségek fokozódása csak részben 

magyarázható a térbeliség hatóerejével és a hagyományos gazdasági struktúrákkal. A 
gazdasági (anyagi természetű) tényezők mellett egyre hangsúlyosabb helyzetbe kerülnek 
a nem gazdasági, társadalmi és szocio-kulturális struktúrák és a speciális helyi (lokális) 

tényezők. 

 Területi bontásban a rendelkezésre álló – a gazdasági fejlettséget legátfogóbban jellemző 

– GDP-adatok szerint 2011-re a korábban kialakult különbségek alig változtak. A 
gazdasági fejlettség térbeli összehasonlítására leginkább használt mutatót, az egy lakosra 

jutó bruttó hazai terméket tekintve, a megyék sorrendje (Budapest nélkül): Győr-Moson 
Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér megye, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg mindössze 
Nógrád megyét előzi meg. A legmagasabb fejlettségi színvonalú Győr-Moson-Sopron 

megye és a rangsor végén álló Szabolcs-Szatmár-Bereg között 2,3-szeres volt a 
különbség. 

 Magyarországon a kutatás-fejlesztésre fordított GDP hányad (ami 1,2% körüli), és ezzel 
együtt az innováció színvonala messze elmarad az Európai Unió lisszaboni stratégiájában 

meghatározott 3%-os célkitűzéstől. Valamennyi abszolút K+F ráfordítás-mutató 
szignifikáns összefüggést mutat az adott térség gazdasági fejlettségével. Relatív mutatók 
esetében már megosztottabb a kép, hiszen a kapcsolatok szorossága minden esetben 

gyenge, de statisztikailag igazolható. A K+F tevékenység regionális allokációját továbbra 
is nagymértékű közép-magyarországi – azon belül fővárosi – koncentráció jellemzi. A 

vidéki régiókat tekintve Észak-Alföld és Dél-Alföld – ezeken belül is Debrecen és Szeged 
– szerepe kimagasló. 

 A szabályozó rendszerben a területfejlesztési szempontok érvényesítésére a kevésbé 

fejlett térségek érzékenyebben reagálnak. A gazdasági fejlesztésre koncentráló 
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fejlesztéspolitika szabályozó rendszere a fejlettebb megyék dinamikusabb növekedésének 

kedvez, azaz a területi egyenlőtlenségek növekedése irányába hat. 

 A gazdasági teljesítményt befolyásoló fontosabb tényezők közül mind a regisztrált 

gazdasági szervezetek számát, mind a regisztrált vállalkozások számát, országosan, 
régiók és megyék szintjén egyaránt folyamatos növekedés jellemzi 1995-2011 között. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vállalkozások számának változása érzékenyen 
reagál az országos szabályozásra és a nemzetközi kapcsolatok lehetőségeire. 

 Sokkal árnyaltabbá teszi a képet a működő vállalkozások regisztráltakon belüli aránya, 

amely országos átlagban alig 42%. Megdöbbentően alacsony a működő vállalkozások 
aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (24%). A magyarországi megyék körében 

végzett szekunderkutatás alapján szignifikáns, közepesen erős kapcsolatot mutattunk ki a 
regisztrált vállalkozásokból valójában működő vállalkozások aránya és a gazdasági 

fejlettséget leginkább kifejező egy főre jutó bruttó hazai termék között (r=0,59). 

 Az üzleti vállalkozásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a kevésbé fejlett megyék az 
átlagosnál gyengébb vállalkozássűrűséggel jellemezhetők, vagyis a vállalkozások 

elterjedtsége és a gazdaság teljesítménye összefüggésben áll egymással. Megyei szintű 
szekunderkutatás alapján szignifikáns szoros kapcsolatot állapítottunk meg a működő 

vállalkozások alapján vizsgált vállalkozássűrűség és az egy főre jutó bruttó hazai termék 
között (r=0,7). A vállalkozások magas népességarányos területi előfordulása dinamizálja 
a gazdaságot, ezáltal hatással van az adott térség fejlődésére. Az előzőek alapján 

megállapítható, hogy a gazdasági agglomeráció mértéke és a területi fejlettség közötti 
összefüggés érvényesül. 

 A külföldi érdekeltségű vállalkozások  száma a rendszerváltástól napjainkig töretlenül nőtt, 
mely alól kivételt csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képez, ahol 2003-tól intenzíven 

csökken a számuk, 2011-re 352-re. Ez azért probléma, mert a külföldi érdekeltségű 
vállalkozások száma és a megtermelt bruttó hazai termék között szignifikáns, pozitív 
irányú, igen szoros kapcsolat (r=0,92) figyelhető meg országos szinten. Hasonló 

eredményt mutat a külföldi érdekeltségű vállalkozássűrűség (egy lakosra jutó külföldi 
érdekeltségű vállalkozás) és az egy főre jutó GDP korrelációja, melynek értéke: r=0,77. A 

külföldi érdekeltségű vállalkozások jelentős szerepet töltenek be a foglalkoztatásban is, 
hiszen a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma és a foglalkoztatottak száma közötti 
korrelációs kapcsolat pozitív irányú, igen szoros összefüggést mutat (r=0,88). A megyei 

tendencia magyarázata jelentős részben a szomszédos országok vállalkozói 
érdekeltségének alakulásában rejlik. 

 A beruházások értékének alakulása pozitív irányú, szoros (r=0,78) kapcsolatot mutat a 
működő vállalkozások számával. 

 A gazdaság térségenként eltérő szerkezete és teljesítménye alapvetően meghatározza a 
kereseti különbségeket is. Mind a bruttó, mind pedig a nettó jövedelmek szempontjából 
Fejér, Pest, illetve Győr-Moson-Sopron megye emelkedik ki, míg a legnagyobb kereseti 

hátránnyal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye küzd. Pozitív irányú, igen szoros összefüggés 
mutatható ki mind az egy főre jutó GDP és a havi bruttó átlagkereset (r=0,80), mind 

pedig az egy főre jutó GDP és a nettó átlagkereset (r=0,81) között. 

 A gazdasági aktivitás összetevőit vizsgálva, az országos foglalkoztatottság uniós 

összehasonlításban igen alacsony, a munkanélküliségi ráta viszont magas, az ország 
területi egységei közötti jelentős fokozódó eltérésekkel. A foglalkoztatottak arányát 
tekintve a legkedvezőbb értékekkel Komárom-Esztergom rendelkezik, míg a 

legkedvezőtlenebbekkel évek óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Pozitív irányú, igen 
szoros kapcsolat van a regisztrált vállalkozások száma és a foglalkoztatottak száma 

(r=0,99) között, de szoros összefüggésbe hozható a vállalkozói aktivitás és a 
foglalkoztatási, illetve munkanélküliségi ráta egymáshoz való viszonya, melyet a 
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Pearson-féle korrelációs együttható előbbi esetén 0,79, utóbbinál pedig -0,77 értékkel 

jelez. 

 Demográfiai szempontból országos, regionális, de megyei szinten is a népességszám 

csökkenésével és fokozatos elöregedésével kell számolni. Összességében demográfiailag 
is jelentős különbségek mutatkoznak az egyes térségek között, amely szintén 

összefüggésbe hozható az adott megye fejlettségével. (A csökkenő népességszám mögött 
a migrációs egyenleg hatása áll, mivel a fejlettebb térségek vonzóbbak. A természetes 
szaporodási rátát inkább negatív előjelű kapcsolat jellemzi vagy bizonyos esetekben egy 

U-alakú görbe – elméletileg.) Relatív mutatók esetében közepesen erős kapcsolat 
mutatható ki az ezer lakosra jutó tényleges szaporodás és az egy főre jutó GDP (r=0,58), 

illetve a népsűrűség és a fajlagos GDP között (r=0,43). Szignifikáns, szoros az 
összefüggés az eltartottsági ráta és az egy főre jutó GDP között (r=-0,7). 

 Magyarországon a népesség elvégzett osztályszámának, de különösen a felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők számának dinamikus növekedése jellemző. Napjainkban a 
népesség 42%-a középfokú, 12%-a felsőfokú végzettségű, és elenyésző (kb. 2%) azok 

aránya, akik még az általános iskolát sem fejezik be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
ezek az értékek részben alacsonyabbak (a legalább érettségivel rendelkezők aránya 35%), 

ugyanakkor a diplomával rendelkezőké 12%-kal az országos átlag szintjén van. 
Különösen kedvezőtlen az általános iskola 8 osztályával sem rendelkezők aránya, ami 
magasan az országos átlag felett van (7,5%). A városoknak az oktatásban játszott szerepét 

jól jelzi, hogy szoros kapcsolat van a városok száma és felsőfokú nappali tagozaton 
tanulók száma között (Pearson-féle korreláció értéke: r=0,91). 

 Az infrastrukturális hálózat kiépítettsége, fejlettsége szempontjából is a területi 
differenciáltság jelenségével találkozhatunk. Közepesen erős kapcsolat mutatható ki az 
épített/megszűnt lakások aránya és az egy főre jutó GDP között (r=0,59). A megyék 

differenciáltsága leginkább az autópályák kiépítettsége, azaz az elérhetőség terén 
mutatkozik meg, amit az autópálya és autóutak hossza, valamint a bruttó hazai termék 

közötti szoros korrelációs együttható (r=0,76) statisztikailag is igazol. Szintén szoros 
kapcsolat mutatható ki a szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya és az 
egy főre jutó GDP között (r=0,66). 

 Főkomponens-elemzés alapján a magyar megyéket rangsorba állítottuk gazdasági súlyuk 
alapján: 1. Győr-Moson-Sopron megye, 2. Pest megye 3. Komárom-Esztergom megye. A 

kutatásunk célterületét jelentő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a relatív mutatók alapján 
képzett főkomponens-elemzés alapján a 18. helyen áll. 

 Egyenlőtlenségi mérőszámokkal elemeztük a hazai megyék, illetve Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye kistérségei közötti gazdasági-társadalmi különbségeket. A megyén belüli 

területi egyenlőtlenségek alakulásának egyik legfontosabb mozgatórugója a centrum-
periféria kettősség. Ez a kettősség erőteljesen megnyilvánul a jövedelmi folyamatokban, a 
vállalkozási és a foglalkoztatási viszonyokban. 

A makro-szintű részmodell alapját képező gazdasági és társadalmi faktorok egyúttal a pozitív 
és a negatív lokális externáliák forrásait jelentik, amelyek elsősorban a mikro- és 

kisvállalkozási szféra vállalkozói aktivitását befolyásolják, továbbá a már meglévők közötti 
kapcsolatokat és a hálózatosodást alakítják. Az externáliákkal kapcsolatban hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy a pozitív elemek azonosítása, lehetőség szerinti befolyásolása és hasznosítása, 

az ezekre építő regionális politika megvalósítása a megye fejlődésének egyik kulcseleme. A 
magyarországi megyék területi fejlettségét befolyásoló gazdasági, társadalmi tényezők alapján 

a következő tézist fogalmaztuk meg.  
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T2: A pozitív lokális externáliák forrásaként értelmezhető gazdasági, társadalmi 

faktorok között kiemelkedő szerepet tulajdonítunk öt tényezőnek a területi 

egyenlőtlenségek befolyásolásában: 

1. A hazai, illetve külföldi vállalkozási szféra jelenléte (indikátorai a vállalkozássűrűség 

és az ebből következő gazdasági agglomeráció, illetve a működő/regisztrált vállalkozások 

aránya); 

2. Az innovációs potenciál (indikátorai a K+F helyek száma, tényleges létszáma és a K+F 

ráfordítások értéke); 

3. A jövedelmi viszonyok (indikátorai a bruttó, illetve nettó átlagkereset); 

4. A demográfiai folyamatok (indikátorai a tényleges szaporodás, a népsűrűség és az 

eltartottsági ráta); 

5. Az infrastruktúra kiépítettsége (indikátorai az autópályák hossza, valamint a 

szennyvízhálózat kiépítettsége). 

Az öt tényező komplexen fejti ki hatását a térbeli folyamatokra, és együttesen járul 

hozzá egy adott térség gazdasági fejlettségéhez, mivel az egyes indikátorok között is 

összefüggés, illetve kölcsönös meghatározottság állhat fenn. 

 
Mezo-szinten összefüggés mutatható ki a vállalkozások szerkezeti jellemzői és a gazdasági 

teret befolyásoló gazdasági, társadalmi folyamatok között. Ezek alapján 2. hipotézisünket 

elfogadjuk. 

A kutatásunk során figyelembe vett időtávban (1995–2011) a magyarországi megyék területi 

differenciáltságának erősödését tapasztalhatjuk. Magyarországon a fejlett és hátrányos 
helyzetű térségek elkülönülése, a területi különbségek fokozódása csak részben magyarázható 

a térbeliség hatóerejével és a hagyományos gazdasági struktúrákkal. A gazdasági (anyagi 
természetű) tényezők mellett egyre hangsúlyosabb helyzetbe kerülnek a nem gazdasági, 
társadalmi és szocio-kulturális struktúrák és a speciális helyi (lokális) tényezők. 

A gazdasági fejlettséget mérő – a gazdasági-társadalmi folyamatok főkomponens-elemzése 
alapján képzett – összetett mutatószám képes rangsorba állítani a magyar megyéket, amellyel 

kapcsolatban a következő tézist fogalmaztuk meg. 
 

T3: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlettségét főkomponens-elemzés alapján 

képzett komplex mutatószámmal értékeltük. A fejlettséget mérő mutatószám a 

gazdasági fejlettséget leginkább jellemző egy főre jutó GDP, a vállalkozói aktivitás és az 

alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresetének együttes mutatója. Ez alapján a 

vállalkozói szféra tükrében meghatározható a magyar megyék helye a főkomponens-

elemzés alapján képzett gazdasági-fejlettségi rangsorban. 

 
A főkomponens-elemzés alapján megállapítottuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem 

megfelelően fejlett, alacsony gazdasági potenciállal rendelkező, hátrányos helyzetű 
periférikus térség. Mindez szintén alátámasztja 2. hipotézisünket. A periférikus szó alatt a 
megye vonatkozásában nem elsősorban földrajzi meghatározottságát, geometriai (határ menti) 

helyzetét értjük, sokkal inkább negatív értéktartományba tartozó gazdasági, társadalmi 
folyamatainak erősödését. Véleményünk szerint ennek a negatív gazdasági helyzetnek a 

feloldásában és mérséklésében óriási szerep hárul a vállalkozói szektorra, amely a hátrányos 
gazdasági, társadalmi folyamatok leküzdésének eszköze lehet. 
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5 Empirikus kutatás elemzése, értékelése 
 
A makro-szintű elméleti részmodell bemutatása (4. fejezet) után az empirikus munka 

módszertani kérdéseinek áttekintésére, valamint a mikro-szintű (és részben a mezo-szintű) 
elméleti részmodell tesztelésére térünk rá (Babbie, 1998). A létrehozott részmodell 

elméletileg valamennyi vállalkozási méret-kategóriában alkalmazható, így a verifikálást a 
teljes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozási körre kiterjesztetten végeztük el. A 
vizsgálatot nagymintás kérdőíves megkérdezés formájában hajtottuk végre. A mikro-szintű 

kutatás céljait és módszertanát az alábbiakban ismertetjük. 
 

5.1 A vállalati megkérdezés céljai  
 

A vállalati megkérdezés céljai felderíteni azokat a befolyásoló tényezőket (kvantitatív és 
kvalitatív vállalkozási jellemzők), amelyek meghatározzák Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

vállalkozásainak teljesítményét és a területi fejlődésben játszott szerepét, továbbá lehetővé 
teszik a típusalkotást a térség vállalkozásai vonatkozásában. Ehhez azonban: 

 Kvantitatív kutatás segítségével tesztelni kell a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti 

Modell mikro-szintű részmodelljét, amely választ ad arra, hogy milyen irányban és 
mértékben nyilvánul meg a vállalkozási jellemzők között létrejövő kapcsolat. 

 Továbbá fel kell mérni, hogy milyen tényezők és milyen mértékben befolyásolják a 
vállalkozások teljesítményét, és ezáltal a térség vállalkozásai milyen vállalkozás-

kategóriákba sorolhatók. 
Kutatásunk során az alábbi kérdésekre kíséreltünk meg megbízható választ adni: 

 Hogyan alakulnak a vállalkozások általános demográfiai jellemzői a vizsgálat 
idején? Foglalkozunk a lehetséges eltérésekkel, melyeket a tevékenységi kör, a 
gazdálkodási forma, a vállakozás mérete, a tulajdonosi szerkezet stb. okoz. Ezen 

túlmenően célunk annak vizsgálata, hogy a lehetséges eltérések hátterében milyen 
gazdasági-társadalmi folyamatok, összefüggések állhatnak. 

 Kitérünk arra, hogy az egyes vállalkozási jellemzők milyen szerepet töltenek be, 
milyen fejlődési irányt mutatnak a vizsgált térség területi fejlődésében? 

 Feltételezésünk szerint a vállalkozások strukturális jellemzői között kapcsolat 
mutatható ki, vizsgálataink ezért arra is kiterjednek, hogy összehasonlítsuk az egyes 

vállalkozási jellemzőket, másrészt, hogy meghatározzuk az összefüggésekből adódó 
hatások irányát és mértékét, kijelölve ezáltal a beavatkozás hatóterületeit. 

 Kutatásunk, ha csak érintőlegesen is, de kiterjed a vállalkozások, valamint az 

oktatási intézmények kapcsolatára, valamint a foglalkoztatás jövőbeni tendenciáira 
és a foglalkoztatást befolyásoló alkalmazotti kompetenciákra. Abból a feltevésből 

indulunk ki, hogy a vállalkozások számára meghatározó az oktatási intézményekkel 
való kapcsolat erősítése, hiszen a szereplők döntéseik meghozatalakor nem csupán a 
piac impulzusait veszik figyelembe. A kulturális, szociális közeg, melyben 

tevékenykednek, nagymértékben befolyásolja a gazdasági élet szereplőit. 
Feltételezésünk szerint a helyi ún. oktatási hálókban való részvétel erősíti a 

vállalkozások teljesítményét, versenyképességét, de hatással van innovációs 
aktivitásukra, sőt gazdasági-társadalmi szerepvállalásukra is. Ezt erősíti a 
szakképzési rendszer továbbfejlesztésének iránya, a duális szakképzés bevezetése. 

 Végül megpróbálunk választ adni arra a kérdésre is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye vállalkozásai milyen típusba sorolhatók. A vállalkozások csoportosítását 

klaszteranalízis segítségével alapoztuk meg. 
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A felvetett kérdések megválaszolásához szükséges információk összegyűjtése érdekében 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásainak kérdőíves felméréssel való megismerése 
mellett döntöttünk. 

 

5.2 A kutatás menete 

 
A következőkben röviden ismertetjük az empirikus munka menetét. Kitérünk a mintavétel 

módjára, a kérdőív felépítésére, az adatelemzés módszereire, az alkalmazott statisztikai 
szoftver rövid ismertetésére, illetve a részmodell hipotéziseire. 

 
5.2.1 A vállalati megkérdezés módszere  

 

A mikro-szintű részmodell tesztelési céljainak elérése érdekében a szekunder és a kvalitatív 
kutatás (vállalati szakértői mélyinterjúk) eredményeire alapozott, nagymintás, kérdőívvel 

támogatott megkérdezés lebonyolítását tartottuk szükségesnek. Empirikus kutatásunk alapját 
egy 250 elemből álló kérdőíves felmérés képezi. Ennek összetevőit és eredményeit 
ismertetjük, melynek alapsokaságát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő üzleti 

vállalkozások képezték.  
A kutatás elemzési egységei a vállalkozási-szerkezeti jellemzők, a megfigyelés alapegységei 

pedig maguk a vállalkozások. Az üzleti vállalkozások eszközként játszanak szerepet a 
gazdasági-társadalmi folyamatok alakításában, valamint a területi különbségek okainak 
feltárásában. Vizsgálataink során alapvetően deduktív megközelítést alkalmaztunk, e mellett 

egyes következtetések, oksági kapcsolatok levonására éppen az empirikus vizsgálat adott 
lehetőséget. Az alapsokaság tevékenységi kör szerinti megoszlását a 17. ábra tartalmazza. 

 
17. ábra: Az alapsokaság megoszlása nemzetgazdasági ág szerint, 2009 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kvantitatív kutatás évében, azaz 2009-ben a 

kereskedelem, az ingatlanügyletek és a gazdasági szolgáltatások, az építőipar, valamint az 
ipar tekinthetők kulcságazatoknak. Ezekbe tartozik az összes vállalkozás mintegy 60 %-a. A 

többi ágazat aránya külön-külön nem éri el a 8%-ot. Az alapsokaság gazdálkodási forma 
szerinti megoszlását a 18. ábra szemlélteti. 
 

18. ábra: Az alapsokaság megoszlása gazdálkodási forma szerint, 2009 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Az alapsokaság elemeinek többsége 2009-ben jellemzően családi vállalkozás kereteiben 
működő egyéni vállalkozásként, 23%-uk korlátolt felelősségű társaságként, 14%-uk betéti 
társaságként tevékenykedett. A korlátolt felelősségű társaságok magas aránya összefügg a 

korábban már említett – az alaptőke csökkenését eredményező – jogszabályi változásokkal. A 
közkereseti társaságok 1%-os, a részvénytársaságok, a szövetkezetek és az egyéb szervezetek 

kevesebb, mint 1%-os arányt képviselnek a teljes sokaságon belül. 
 
5.2.2 A minta és a kérdőíves felmérés jellemzői 

 
A mintavétel alapsokaságát képező vállalkozásokat a KSH céginformációs adattárából 

szűrtük le és hoztuk létre a kutatás alapsokaságához hozzárendelhető mintavételi keretet. 
A kutatás mintavételi technikájának megválasztásakor reprezentativitásra törekedtünk. A 
felmérés során szisztematikus mintavételt alkalmazva 250 vállalkozást kérdeztünk meg 

személyesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről. (A vállalkozási megkérdezés 
költségvetési kerete nem tett lehetővé nagyobb mintanagyságot.) Szisztematikus kiválasztás 
esetén a populáció tagjait bizonyos rendben rögzítjük, és az egyenlő távolságban álló 

egyedeket választjuk ki (névsor, lajstrom, időközök stb. alapján). Elméletileg ez akkor 
tekinthető véletlen (valószínűségi) kiválasztásnak, ha a populáció egyedeinek sorba rendezése 

véletlenszerűen történik (Hunyadi–Mundruczó–Vita, 2001; Falus–Ollé, 2008). A felmérés 
kapcsán ezt úgy biztosítottuk, hogy a KSH – ABC sorrendben rögzített – céginformációs 
adattárából minden 50. vállalkozást választottuk ki. Az információgyűjtés kérdőívvel 

támogatott, telefonos megkérdezés formájában zajlott, amelyet gyakorlott és erre a célra külön 
felkészített kérdezőbiztosok végeztek. Az információgyűjtés ideje (2010. június-július) két 
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hónapot vett igénybe négy kérdezőbiztos közreműködésével. A vállalkozási kérdőívet az 1. 

melléklet tartalmazza. (A kérdőíves felmérést szakértői mélyinterjúk alapozták meg.) 
A kérdőív célja az volt, hogy feltérképezze Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásainak 

szerkezeti jellemzőit, azok összefüggéseit, illetve gazdasági-társadalmi folyamatokat érintő 
kapcsolódásait.  
A kérdőív egyes kérdései a vállalkozások alapadataira vonatkoztak, egy jelentős részük 

viszont a vállalkozások tulajdonosainak (vezetőinek) véleményét szerette volna feltárni. Ez 
utóbbihoz Likert skálát is alkalmaztunk, ahol a válaszadóknak 1-től 5-ig terjedő skálán kellett 

véleményüket megfogalmazni. Ez utóbbi kérdések főként szubjektív vélemény felderítésére 
vállalkoztak, ezt a tényt a kapott eredmények értékelésekor figyelembe kell venni. A 
kérdőívet a kitöltés előtt több ízben teszteltük. 

A minta megbízhatósági szintje: 95%, pontossági szintje pedig 6,2 százalékpont, a minta 
nagysága 250 vállalkozás. A minta tevékenység szerinti megoszlását a 19. ábra tartalmazza. 

 
19. ábra: A minta vállalkozásainak nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása, 2009 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A mintában felülreprezentáltak22 a mezőgazdasági és a pénzügyi vállalkozások, amelynek 

elsődleges oka, hogy az alapsokaságon belül az egyedek elhelyezkedései szubjektív tényezők 
által nem befolyásoltan enyhe periodicitást mutatnak. A minta gazdálkodási forma szerinti 
megoszlását a 20. ábra tartalmazza. 

                                                 
22 A mezőgazdasági ágazat mintabeli aránya 9%, míg  az alapsokasági, azaz a Szabolcs -Szatmár-Bereg megyei 

arány 6%. A pénzügyi szolgáltatások mintabeli aránya 21%, míg az alapsokasági aránya 4%. 
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20. ábra: A minta vállalkozásainak gazdálkodási forma szerinti megoszlása, 2009 

 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A mintában a teljes sokasághoz hasonlóan az egyéni vállalkozások, a korlátolt felelősségű 
társaságok, valamint a betéti társaságok aránya a meghatározó. 

Célunk a továbbiakban az empirikus kutatás segítségével a vállalkozások szerkezeti 
jellemzőinek elemzése, továbbá a vállalkozások helyzetének, szerepének, jövőbeli 

lehetőségeinek feltárása, illetve a gazdasági folyamatok és a vállalkozási jellemzők közötti 
összefüggések vizsgálata.  
 

5.2.3 Az elemzés módszerei 

 

Kutatásunk során a kérdőíves felmérés eredményeit felhasználva statisztikailag elemeztük a 
térség vállalkozásainak legfontosabb szerkezeti jellemzőit, azok egymáshoz való viszonyát és 
gazdaságban betöltött szerepét. Az elemzés fókuszába Szabolcs-Szatmár-Bereg megye üzleti 

vállalkozásainak szerkezeti jellemzőit (tevékenységi kör, gazdálkodási forma, méret stb.) és 
azok kapcsolatait helyeztük. A vizsgálat ugyanakkor hangsúlyt fektet a vállalkozáson belüli 

folyamatokra, éppúgy, mint a gazdasági és társadalmi kapcsolódási pontokra, különös 
tekintettel a jövőbeli lehetőségekre. 
A mintából történő következtetés konfirmatív formáját23, vagyis a hipotézisek tesztelését 

alkalmaztuk (Hajdu, 2003). 
Vizsgálataink során a leíró és a következtető statisztika különböző elemzési módszereit 

használtuk fel, így: 
Leíró statisztikai módszerek: grafikus ábrázolás, viszonyszámok, középértékek, szóródási 
viszonyok. 

Következtető statisztikai módszerek: 

 kétváltozós elemzések (kereszttábla-elemzés, varianciaelemzés, korrelációelemzés), 

 többváltozós összefüggés vizsgálat (klaszteranalízis). 

                                                 
23 „A statisztikai következtetések konfirmatív jellegű alkalmazása hipotézisek vizsgálatán alapul. Hipotéziseket 

fogalmazunk meg, mikor a sokaság jellemzői ismeretlenek, további döntéseink viszont vélt ismeretünkön 

alapulnak. A hipotézis szubjektív képünket vetíti a sokaságra, ezt a képet átmenetileg érvényesnek fogadjuk el, 

majd mintára támaszkodva döntésünk eredménye az állítás fönntartása, vagy elvetése.” (Hajdu, 2003, 44) 
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Az elemzés tehát részben leíró statisztikákon alapszik, de nagy hangsúlyt fektet a változók 

közötti összefüggések mérésére. A dolgozatban a vállalkozási típusok azonosítása érdekében 
klaszterelemzést alkalmaztunk. A klaszterelemzés a faktorelemzéshez hasonlóan 

adatredukciós módszer, itt viszont nem a változók, hanem a megfigyelési egységek számának 
csökkentése a cél. Az eljárás a megfigyelési egységeket homogén csoportokba rendezi az 
elemzésbe bevont változók alapján. Akkor sikeres, ha az egységek hasonlítanak a 

csoporttársaikhoz, de eltérnek a más csoportba tartozó elemektől. Algoritmusának 
megválasztásakor technikai és szakmai szempontok figyelembe vétele szükséges. A 

klaszterek számának és a bevont változók megválasztásánál egyértelműen a szakmai 
szempontokat, elsősorban a megye gazdasági-társadalmi adottságait vettük figyelembe. 
A számításokat Excel (Jánosa, 2006; Rappai, 2001; Falus–Ollé, 2008) és SPSS (Székely–

Barna, 2002; Ketskeméty–Izsó, 2005; Sajtos–Mitev, 2007; Falus–Ollé, 2008) szoftverek 
segítségével hajtottuk végre. A programok a kapott adatok változatos ábrázolására is 

lehetőséget adtak. Ezekkel a grafikus lehetőségekkel a dolgozatban is igyekeztünk élni. 
 

5.3 A vállalati megkérdezés elemzése, értékelése 

 

A következő részben a mintát alkotó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások 
kvantitatív és kvalitatív jellemzőit mutatjuk be. Az elemzés során a kutatás szempontjait szem 

előtt tartva az alábbi vállalkozási szerkezeti jellemzők szerinti megoszlásokra és a köztük lévő 
sztochasztikus (asszociációs, vegyes, illetve korrelációs) kapcsolatok vizsgálatára térünk ki: 
nemzetgazdasági ág, gazdálkodási forma, alapítás éve, foglalkoztatottak száma, éves nettó 

árbevétel, tulajdonosi szerkezet, mérlegfőösszeg, exporttevékenység, kutatás-fejlesztés, 
alkalmazottaktól elvárt kompetenciák, jövőbeni tervek, oktatással való kapcsolat. Mivel a 

kérdőíves felmérés lebonyolítására 2010 nyarán került sor, így a vállalkozások méretjellemzői 
(árbevétel, foglalkoztatottak, mérlegfőösszeg) alatt a 2009. üzleti év adatai értendők. (A 
vállalkozási megkérdezés részletes statisztikai elemzési eredményeit a 13. melléklet 

tartalmazza.) 
 

5.3.1 A vállalkozások ágazati szektorok szerinti megoszlása 

 
A mintát alkotó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások között jelentős a 

kereskedelemben (21,2%) és a pénzügyi szolgáltatások (20,8%) területén tevékenykedők 
aránya, ezt követi (10,8%-kal) az ipar szektora (ld. 19. ábra). A többi ágazat aránya ugyan 

nem éri el a 10%-ot, de közülük még mindig meghatározó a szállításban és hírközlésben 
(8,8%), valamint a mezőgazdaságban (8,8%) tevékenykedő vállalkozások súlya. Az Észak-
alföldi Régión belül (az országoshoz hasonlóan) a kereskedelem (25,1%) mellett az 

ingatlanügyletek (22,1%) képezik a legnagyobb arányt, míg a pénzügyi szolgáltatások (4,3%), 
az ipar (8,2%) és a mezőgazdaság (5,5%) területén tevékenykedők aránya alacsonyabb, mint a 

mintában szereplő hasonló értékek. Az építőipar ágazatáról ennek épp az ellenkezője 
mondható el, tehát a régióban működő építőipari vállalkozások (10,4%) jóval meghaladják a 
mintában szereplők arányát (3,2%), de az országos értéket (10%) is. A régió és a megye 

mezőgazdasági vállalkozásainak aránya tér el leginkább az országos aránytól, jelezve a térség 
ilyen irányú specializálódását. 

A mintabeli vállalkozások esetén az ágazat és a gazdálkodási forma között szignifikáns, 
gyenge kapcsolat mutatható ki (Cramer’s V=0,33), mely alapján arra következtethetünk, hogy 
a mezőgazdaságban felülreprezentáltak az egyéni vállalkozások és a szövetkezetek, 

ugyanakkor alulreprezentáltak a közkereseti társaságok és betéti társaságok a teljes 
sokasághoz képest. Az iparban a korlátolt felelősségű társaságok, a pénzügyi szolgáltatások 

területén pedig a részvénytársaságok felülreprezentáltsága jellemző.  
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Összességében megállapítható, hogy a jogi személyiség nélküli gazdálkodási formák 

dominánsak a megyében, arányuk meghaladja a 80%-ot, és lényegesen kisebb a jogi 
személyiséggel rendelkezők aránya. Az ágazat és az alapítás éve, valamint az ágazat és az 

éves nettó árbevétel között nincs statisztikailag kimutatható kapcsolat, ugyanakkor az 
építőiparban és a pénzügyi szolgáltatások területén a minta átlagát meghaladó az árbevétel 
nagysága. Szignifikáns, gyenge azonban az ágazat és a foglalkoztatottak száma közötti 

kapcsolat (H24=0,38), mely alapján kiemelkedő az építőipar, az ipar és a mezőgazdaság 
foglalkoztatásban betöltött szerepe. Nincs szignifikáns kapcsolat az ágazat és a 

mérlegfőösszeg között, azt azonban itt is érdemes megjegyezni, hogy átlagon felüli 
mérlegfőösszeg jellemzi az építőipar, az ipar és a pénzügyi szolgáltatások szektorát, míg a 
többi szektorban az eszközök és források értéke jóval átlag alatti. Ugyanakkor statisztikailag 

kimutatható kapcsolat áll fenn az ágazat és a tulajdoni viszonyok között (Cramer’s V=0,39). 
A tulajdoni struktúrát illetően a mezőgazdaságban a magyarok, míg a pénzügyi szolgáltatások 

területén a külföldiek túlsúlya jellemző. A kereskedelemben a többségi magyar tulajdonlás a 
meghatározó. Statisztikailag kimutatható, közepesen erős kapcsolat van az ágazat és az 
exporttevékenység között (Cramer’s V=0,45). Míg pénzügyi területen erős az 

exportorientáltság, addig a mezőgazdaságban szinte egyáltalán nem jellemző. Ennek 
hátterében az állhat, hogy mindez a kereskedelemben (felvásárlóknál) jelentkezik és nem a 

kistermelőknél. 
A gazdasági bázis-elmélet értelmében az exportorientált nemzetgazdasági ágakban 
tevékenykedő vállalkozások tevékenységét, fejlesztését kell támogatni, hiszen ezek az 

ágazatok élénkítő hatással vannak a többi ágazatra is, a nemzetgazdasági ágazatok 
fejlődésének hatására pedig növekednek a munkabérek, ami a fogyasztást is élénkíti. A 

külgazdasági tevékenységekből származó jövedelmek gazdasági fejlődést idéznek elő, a 
növekedés azonban nem egyenletes a nemzetgazdaságon belül. A külgazdasági folyamatok 
közül az exportteljesítmény és a külföldi tőkebefektetések regionális növekedést befolyásoló 

ereje kiemelkedő. A két folyamat kölcsönösen meghatározza egymást, tehát az 
exportteljesítmény növekedésével növekszik az adott gazdaság teljesítménye, amely ezáltal 

ösztönzőleg hat a külföldi tőkebefektetések megtelepedésére, amely aztán tovább erősíti az 
exportot. Ezek értelmében e két külgazdasági teljesítményt meghatározó faktor nemcsak 
kölcsönösen hat egymásra, hanem a visszacsatolási folyamatok is érvényesülnek közöttük. A 

tovagyűrűző hatások ugyanakkor negatív értelemben is megjelennek, vagyis ha egy adott 
térségben elégtelen az exportteljesítmény, ott a külföldi tőke sem telepszik meg szívesen, így 

a negatív folyamatok tovább terjednek és ezáltal tovább fokozódik a fejlődésbeli lemaradás. 
Mindez természetesen azt is igazolja, hogy a regionális kiegyenlítődés a térségek között 
kizárólag a piaci automatizmusok révén nem valósulhat meg. Célzott állami beavatkozás 

szükséges ahhoz, hogy a külgazdasági kapcsolatok következményeként csökkenjenek a 
területi különbségek az egyes térségek között. A megye gazdasági szervezetei jelentős 

mértékben érzékenyek a külkereskedelmi piac változásaira. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
határos Romániával és Ukrajnával is. Utóbbi nem uniós tagállam, ami külkereskedelmi 
szempontból nemcsak gazdasági, de jogi problémákat is felvet. További probléma, hogy a 

külső piac nem hat vissza a belső gazdaságra, nincsenek bedolgozók. A mezőgazdaság 
esetében nem tudtak alkalmazkodni a piaci viszonyok megváltozásához: csak termelő van, de 

nincs feldolgozóipar. 

                                                 
24 A vegyes kapcsolat szorosságának PRE-mutatója, amit H-val jelölünk: a variancia-hányados, ami a külső 

szórásnégyzet és a teljes szórásnégyzet hányadosából vont négyzetgyök érték. H=  (Hunyadi–

Mundruczó–Vita, 2001) 
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A térségben nem mutatható ki kapcsolat az ágazat és a kutatás-fejlesztési tevékenység között. 

Ugyanakkor K+F aktivitás leginkább a pénzügyi szolgáltatások területén jellemző, míg a 
pénzráfordítások forrása miatt alacsony szintű kutatás-fejlesztési tevékenység mutatkozik a 

mezőgazdaság, a vendéglátás, az ingatlanügyletek, az információ és kommunikáció, illetve az 
oktatás területén. 
Ami az alkalmazotti kompetenciákat illeti, nincs szignifikáns kapcsolat az ágazat és a 

problémamegoldó készség, valamint az ágazat és az informatikai ismeretek között. Az összes 
többi vizsgált kompetencia esetén szignifikáns kapcsolat mutatható ki. Ennek megfelelően 

szignifikáns a kapcsolat az ágazat, valamint a nyelvtudás (H=0,42), a személyes 
kapcsolatrendszer (H=0,47), a kommunikációs készség (H=0,40), a szakmai gyakorlat 
(H=0,38), a külső megjelenés (H=0,52) és a szakmai képzés során szerzett tudás között 

(H=0,55). A nyelvtudás fontossága nem kérdőjelezhető meg a pénzügyi szolgáltatások esetén, 
míg a személyes kapcsolatrendszer az ingatlanügyletek területén bizonyult a legfontosabbnak. 

A kommunikációs készség módusza a teljes minta esetén a jó minősítés lett. A 
problémamegoldó készség szinte valamennyi ágazatban a legnagyobb fontosságú ötös értéket 
kapta, a szakmai gyakorlat a szállításban, az építőiparban, az ingatlanügyletek területén és az 

egészségügyben bizonyult a legjelentősebb kompetenciának. Az informatikai ismeretek 
jelentősége valamennyi ágazatban hasonlóan alakult, az ötfokozatú skálán négyes 

minősítéssel. Kevésbé meghatározó a kompetenciák között a külső megjelenés, míg annál 
fontosabb a szakmai képzés során szerzett tudás, melyet egyértelműen a mezőgazdaság 
értékelt a legmagasabbra.  

Nincs szignifikáns kapcsolat az ágazat és a vállalkozás jövőre vonatkozó tervei 
kapcsolatában, azt azonban meg kell említeni, hogy a foglalkoztatotti létszám bővítésével 

csupán az ipar kecsegtet, az elbocsátás terve pedig a mezőgazdaságban a legfenyegetőbb – a 
minta vállalkozásainak 14%-a tervezi csökkenteni létszámát a közeljövőben. Érezhető tehát a 
gazdasági válság tovagyűrűző hatása a mintabeli vállalkozások foglalkoztatási terveiben is. A 

többi ágazat jellemzően szinten kívánja tartani a foglalkoztatottak létszámát. Szintén nincs 
statisztikailag kimutatható kapcsolat az ágazat és a szakmai gyakorlóhely biztosításának 

lehetősége között, viszont az oktatással (különösen a felsőoktatással) való kapcsolat a 
pénzügyi szolgáltatások terén a legintenzívebb (ld. 13/1. melléklet), de jónak tekinthető a 
mezőgazdaság és az oktatás együttműködése is. A megkérdezett mezőgazdasági 

vállalkozások 64%-a biztosít gyakorlóhelyet szakképzésben vagy felsőoktatásban részt vevők 
számára. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye endogén adottságai egyértelműen a mezőgazdaság szerepét 
emelik ki. Az endogén növekedéselmélet megállapításait Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
összefüggésében elemezve a következő tézist fogalmaztuk meg. 

 

T4: Az empirikus kutatás alapján országos átlagot meghaladó a mezőgazdasági 

vállalkozások aránya, melyek között az egyéni vállalkozási és a szövetkezeti forma 

felülreprezentált a teljes sokasághoz képest. A tőkeszegénységet az árbevétel és a 

mérlegfőösszeg nagysága igazolja. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak átlagos 

létszáma a többi ágazathoz viszonyítva jelentősnek tekinthető, ugyanakkor az elbocsátás 

veszélye is e szektorban a legfenyegetőbb. A mezőgazdaság tulajdonosi szerkezetében a 

100%-os magyar tulajdonlás a meghatározó. A legkritikusabb pontja ennek a 

szektornak az export- és a K+F tevékenység, melynek teljesítménye a tőkeszegénység és 

az elavult ágazati szerkezet miatt minimálisnak tekinthető. Az alkalmazottakkal 

szemben támasztott legfontosabb követelmény a szakmai tudás és a problémamegoldó 

képesség. A mezőgazdaság és az oktatás kapcsolata a szakmai gyakorlóhelyek 

biztosítását tekintve megfelelő. 
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A mezőgazdasági ágazattal kapcsolatban megfogalmazott 3. hipotézisünket az empirikus 

kutatás alapján az árbevétel realizálás kivételével elfogadjuk. 

 

5.3.2 A vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása 

 
A mintát alkotó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások többsége, mintegy 62%-a 

egyéni vállalkozásként folytatja tevékenységét, 36% a társas vállalkozások aránya és 
mindössze 2% az egyéb szervezeteké. A társas vállalkozások 98%-a gazdasági társaság, 2%-a 

pedig szövetkezet. A gazdasági társaságokon belül a betéti társaságok (86%) és a korlátolt 
felelősségű társaságok (79%) dominálnak. Előbbi (bt.) a mintabeli összes vállalkozás 18%-át, 
utóbbi (kft.) pedig a 12%-át teszi ki. A közkereseti társaságok és a részvénytársaságok aránya 

nem éri el az 5%-ot. 
Az Észak-alföldi Régión belül csak kis mértékben térnek el ezek az arányok: 56,9% az 

egyéni, 43% a társas vállalkozás. A betéti társaságok és a korlátolt felelősségű társaságok 
domináltsága valamivel nagyobb, mint a mintában, ugyanis mindkét gazdálkodási forma (az 
országoshoz hasonlóan) mintegy 96%-os arányt képvisel. Országos viszonylatban valamivel 

alacsonyabb az egyéni vállalkozások aránya (47%), mint Észak-Alföldön, illetve Szabolcs-
Szatmár-Beregben, ami a térségben a mezőgazdasági vállalkozások (jelentős része családi 

vállalkozás keretei között működik) nagyobb jelenlétével, valamint a vállalkozások 
tőkeszegénységével függ össze. A minta alapján megállapítottuk, hogy a gazdálkodási forma 
és az éves nettó árbevétel között szignifikáns, közepesen erős kapcsolat van (H=0,55). Az 

átlagos árbevétel – a várakozásoknak megfelelően – a legmagasabb a részvénytársaságok 
körében, melyet a szövetkezetek és a korlátolt felelősségű társaságok követnek. A vegyes 

kapcsolat szórásviszonyait lényegesen magasabb külső szórás jellemzi, mint belső. Szintén 
szignifikáns és erős kapcsolat van a gazdálkodási forma és a foglalkoztatottak száma között 
(H=0,83), ez esetben azonban a belső szórás jóval meghaladja a külső szórás értékét. A 

gazdasági formák megfelelnek az alkalmazotti létszám egyfajta skálájának, hiszen az átlagos 
létszám az egyéni vállalkozások, a közkereseti társaságok, a betéti társaságok, a korlátolt 

felelősségű társaságok, illetve a részvénytársaságok és a szövetkezetek sorrendjében 
növekszik. Statisztikailag igazolható, erős kapcsolat áll fenn a gazdálkodási forma és a 
mérlegfőösszeg között is (H=0,73), legnagyobb a mérlegfőösszeg átlagos értéke a 

részvénytársaságok, majd a szövetkezetek körében, míg legkisebb a közkereseti társaságok és 
az egyéni vállalkozások esetén. A kapcsolat varianciáját elemezve nem tapasztalható lényeges 

eltérés a külső, illetve a belső szórás nagysága között, utóbbi értéke csak némileg haladja meg 
a csoportátlagok főátlaghoz viszonyított átlagos eltérését. A gazdálkodási forma és a 
tulajdonosi szerkezet kapcsolata is szignifikáns, közepesen erősnek mutatkozik (Cramer’s 

V=0,44): az egyéni vállalkozások esetében a magyar tulajdonosok vannak túlsúlyban. A 
korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok körében ennek épp az ellenkezője 

igaz: a külföldiek aránya lényegesen meghaladja a magyarokét. Az exporttevékenységben a 
legaktívabbak a korlátolt felelősségű társaságok, illetve a részvénytársaságok, míg a 
közkereseti társaságok és az egyéni vállalkozások szinte egyáltalán nem végeznek ilyen 

jellegű tevékenységet. A kapcsolat szorossága ez esetben – azaz a gazdálkodási forma és az 
exporttevékenység között – szignifikáns, erős (Cramer’s V=0,72). Szignifikáns, erős 

kapcsolat van a gazdálkodási forma és a K+F tevékenység között is, melyet a 
kapcsolatszorosság Cramer-féle asszociációs együtthatója 0,74 értékkel jelez.  
Az alkalmazotti kompetenciák esetében szignifikáns, gyenge kapcsolat jellemző a 

gazdálkodási forma, valamint a nyelvtudás (Cramer’s V=0,26) és a személyes 
kapcsolatrendszer között (Cramer’s V=0,22). A nyelvtudást fontosabbnak ítélték a korlátolt 

felelősségű társaságok és a részvénytársaságok, mint az egyéni vállalkozások és a közkereseti 
társaságok. A személyes kapcsolatrendszer a részvénytársaságok körében bizonyult nagyon 
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jelentős kompetenciának. Nincs statisztikailag igazolható összefüggés a gazdálkodási forma 

és a kommunikációs készség, a problémamegoldó készség, a szakmai gyakorlat, az 
informatikai ismeretek, a külső megjelenés és a szakmai képzés során megszerzett tudás 

között. Ugyanakkor valamennyi gazdálkodási formánál kiemelkedő értéket kapott a 
problémamegoldó készség és a szakmai gyakorlat során szerzett tudás. Ez erősíti a mára már a 
felsőoktatásban egyre népszerűbbé váló duális oktatási rendszer lényegét. 

Összességében a gazdasági formák többsége – különösen az egyéni vállalkozások – szinten 
kívánják tartani a foglalkoztatást, ugyanakkor a foglalkoztatás bővítése szinte egyáltalán nem 

jellemző. (Ez szintén szorosan összefügg a világgazdasági válsággal.) A kapcsolat ez esetben 
is statisztikailag igazolható, azaz szignifikáns, gyenge összefüggés mutatható ki a 
gazdálkodási forma és a jövőre vonatkozó foglalkoztatási tervek között (Cramer’s V=0,34). A 

gazdálkodási forma és a szakmai gyakorlóhely biztosítása között nincs statisztikailag 
kimutatható összefüggés, azonban mind a szakképzésben, mind a felsőoktatásban részt vevők 

gyakorlati foglalkoztatásában kiemelkednek az egyéni vállalkozások és a betéti társaságok (ld. 
13/2. melléklet). 
Vizsgálataink szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások körében végzett 

empirikus kutatás alapján szignifikáns kapcsolatot mutattunk ki a gazdálkodási forma, 
valamint a tulajdonosi szerkezet, az exporttevékenység, a K+F tevékenység és a jövőre 

vonatkozó foglalkoztatási tervek között. Az egyéni vállalkozások körében a magyar, a korlátolt 
felelősségű társaságok és a részvénytársaságok esetén pedig a külföldi tulajdonlás a 
meghatározó. A rendszer kulcsszereplői az exportorientált és aktív kutatás-fejlesztést folytató 

korlátolt felelősségű társaságok, illetve részvénytársaságok, míg az egyéni vállalkozások – bár 
arányuk meghatározó a teljes sokaságon belül – csekély szerepet vállalnak a megyei 

nemzetgazdaság külkereskedelmében, továbbá a tudás- és technológia alapú fejlődésében.  
 
5.3.3 A vállalkozások megoszlása az éves nettó árbevétel szerint 

 
A mintát alkotó vállalkozások túlnyomó többsége, 94,4%-a 2 millió eurónál alacsonyabb 

nettó árbevétellel rendelkezik, 4,8%-a 2 és 10 millió euró közötti árbevétellel és mindössze 
0,4-0,4%-ot képeznek azok a vállalkozások, amelyek 10-50 vagy 50 millió euró fölötti 
árbevételt realizáltak 2009-ben. Vizsgáltuk az átlagos árbevételt, az árbevétel szórását, relatív 

szórását, illetve koncentrációját. A mintabeli vállalkozások átlagos nettó árbevétele 1,63 
millió euró, a szórás 4,827 millió euró, a relatív szórás pedig 295,8%. A koncentrációs 

együttható értéke: 0,38, tehát a vizsgált vállalkozások esetén alacsony vagy közepesnél 
gyengébb az árbevétel-koncentráció, ugyanis a kisebb értékekkel rendelkező egységekhez az 
értékösszeg viszonylag nagy hányada tartozik. Tehát a sokaság teljes értékösszege viszonylag 

arányosan oszlik meg a sokaság egységei között, ugyanakkor a nagy szélsőségek hátterében a 
terjedelem nagysága áll. 

A várakozásoknak megfelelően az éves nettó árbevétel és a foglalkoztatottak száma között 
szignifikáns, közepesen erős kapcsolat mutatható ki (r=0,51). Az árbevétel és a 
mérlegfőösszeg között szignifikáns, erős kapcsolat jellemző (r=0,73). Az éves nettó árbevétel, 

a foglalkoztatottak száma és a mérlegfőösszeg a vállalkozások azon mennyiségi ismérveit 
jelentik, amelyek együttesen határozzák meg a vállalkozások méret szerinti besorolását, 

vagyis azt, hogy mikro-, kis-, közép-, vagy nagyvállalatnak minősülnek-e (2004. évi XXXIV. 
tv.). Az árbevétel és a tulajdonosi viszonyok között nincs szignifikáns kapcsolat, ugyanakkor 
az 50% feletti külföldi, valamint a 100%-ban külföldi tulajdonban lévő vállalkozások 

árbevétele jóval meghaladja az 50% feletti magyar, vagy a 100%-ban magyar tulajdonban 
lévő vállalkozások árbevételét. Ennek oka elsősorban a külföldi vállalkozások tőkeerejében, 

innovativitásában, valamint a nemzetközi piacon való versenyképes jelenlétükben keresendő. 
Az éves nettó árbevétel és az exporttevékenység között szignifikáns, gyenge kapcsolat 
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mutatható ki (H=0,22), mely kapcsolatban alulreprezentáltak a legkisebb árbevételi 

kategóriába tartozó vállalkozások, míg az összes többi felülreprezentált a külpiaci kapcsolatok 
vonatkozásában. Szintén szignifikáns, gyenge kapcsolat jellemző az árbevétel és a K+F 

tevékenység között, mely kapcsán egyértelműen megállapítható, hogy az árbevétel 
növekedésével egyre intenzívebb K+F tevékenység tapasztalható. Az árbevétel alapján a 
mikro- és kisvállalkozások jóval kisebb szerepet töltenek be a kutatás-fejlesztési tevékenység 

végzésében, mint a közép- és nagyvállalatok, ennek megfelelően a külső szórás lényegesen 
meghaladja a belső szórás értékét. Az alkalmazotti kompetenciák viszont nincsenek 

statisztikailag kimutatható kapcsolatban a nettó árbevétellel. Ennek oka adódhat egyrészt 
abból, hogy az árbevétel alakulását sokkal inkább meghatározza az exportteljesítmény és az 
innováció, másrészt a kapcsolat hiánya magyarázható a munkaerő-piaci túlkínálattal is. Nincs 

szignifikáns kapcsolat a nettó árbevétel és a jövőre vonatkozó foglalkoztatási terv között sem, 
ugyanakkor megállapítható, hogy a kisvállalkozások esetén merül fel leginkább az elbocsátás 

lehetősége. Az éves nettó árbevétel és a szakmai gyakorlóhely biztosítása között szintén nincs 
statisztikailag kimutatható kapcsolat (ld. 13/3. melléklet). 
A reprezentatív felmérés alapján kimutattuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

vállalkozásokat alacsony árbevétel-koncentráció jellemzi, továbbá az éves nettó árbevétel 
statisztikailag igazolható összefüggésbe hozható az export-, illetve a kutatás-fejlesztési 

tevékenységgel. A vizsgálat egyértelműen bizonyítja, hogy az árbevétel növekedése aktívabb 
exporttevékenység és intenzívebb kutatás-fejlesztés folytatásával lehetséges. Mindezekre 
építve arra következtethetünk, hogy külföldi tulajdonlás esetén jóval nagyobb árbevétel 

tapasztalható, mint a magyar vonatkozásában. 
 

T5/I.: Az árbevétel-koncentrációra vonatkozó hipotézisünket (4. hipotézis) a megfelelő 

statisztikai eljárás eredményei alapján el kell vetni. Ugyanakkor az export- és a K+F 

tevékenység árbevételre kifejtett hatását elemezve igazolható, hogy az árbevétel 

növekedésében az exportorientáció és a K+F aktivitás  kulcsszerepet játszik. 

 

5.3.4 A vállalkozások foglalkoztatotti létszámának megoszlása 

 
A mintát alkotó vállalkozások többsége (85,6%-a) 50 főnél kevesebb foglalkoztatottal 

rendelkező mikro- és kisvállalkozás, 4,8%-uk 50-249 fős középvállalkozás és 9,6%-uk 250 fő 
fölött foglalkoztató nagyvállalat. A nettó árbevételhez hasonlóan itt is statisztikai elemzést 

végeztünk a következők szerint: a mintát alkotó vállalkozások átlagos létszáma 
megközelítőleg 45 fő. (A létszám szerinti megoszlást és az összefüggés-vizsgálatokat a 13/4. 
melléklet tartalmazza.) A foglalkoztatotti létszám átlagtól való eltérése jelentős, hiszen a 

szórás mintegy 100 fő, a relatív szórás pedig 222,2%. A Boldrini-féle közelítő eljárás alapján 
számolt koncentrációs együttható értéke: 0,77, tehát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

vállalkozásait erős létszám-koncentráció jellemzi, vagyis a teljes foglalkoztatásból a mikro- és 
kisvállalkozások kisebb arányban részesednek, mint ezen vállalkozásoknak a sokaságon belüli 
részaránya. A nagyvállalatoknál pedig éppen fordított a helyzet. Ennek hátterében leginkább a 

magas KKV arány, illetve ezek önfenntartási kényszere, valamint az alacsony nagyvállalati 
jelenlét áll. Továbbá az a tény, hogy a kis- és középvállalkozások jellemzően családi 

vállalkozás keretei között működnek és a foglalkoztatásban való részvételük meglehetősen 
gyenge. A kevés számú nagyvállalat pedig ehhez képest viszonylagosan magas foglalkoztatási 
aránnyal rendelkezik. 

A várakozásoknak megfelelően szignifikáns kapcsolat van a foglalkoztatottak száma és a 
mérlegfőösszeg között. A kapcsolat erősségét jelző Pearson-féle lineáris korrelációs 

együttható értéke: 0,58, ami közepesen erős valószínűségi összefüggésre utal a két változó 
között. Szignifikáns gyenge kapcsolat van a létszám és a tulajdonosi viszonyok között 
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(H=0,38), amely alapján megállapítható, hogy a külföldi vállalkozások átlagos létszáma 

szignifikánsan nagyobb a magyar vállalkozásokénál. Szignifikáns, közepesen erős a kapcsolat 
a létszám és az exporttevékenység között (H=0,5), amely alapján legfeljebb annyit 

mondhatunk, hogy a mai struktúrában létezik olyan összefüggés, hogy exporttevékenység 
növelési lehetősége a létszám növelését is lehetővé teszi. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 
emögött egyéb lényeges közgazdasági folyamatok is meghúzódnak, így például a 

nagyságrendi hozadékok, a nagyobb hatékonyság, a nagyobb termelési volumen. Ezek szintén 
a nemzetközi piacra történő kilépést teszik lehetővé, és megteremtik annak feltételeit. 

Közepesen erős kapcsolat mutatható ki a foglalkoztatottak száma és a K+F tevékenység 
között is (H=0,63). Ez esetben a magasabb létszám aktívabb K+F tevékenységre utal. Ezt az 
általánosan ismert közgazdasági összefüggést erősíti meg, hogy ez a megyében is, illetve a 

minta sokaságában is érvényesül. Az alkalmazotti kompetenciák tekintetében szignifikáns, 
gyenge kapcsolat van a nyelvtudás és a foglalkoztatottak száma között (H=0,2), amiből arra 

következtethetünk, hogy az idegen nyelv ismerete mérsékelten fontosabb a közép- és 
nagyvállalatok körében, mint a mikro- és kisvállalkozások esetén. Ez arra is utalhat, hogy a 
térség vállalkozásai inkább az alacsonyabban kvalifikált munkaerő számára kínálnak 

munkahelyet. Ugyanerre utal, hogy a személyes kapcsolatrendszer, a kommunikációs készség, 
a problémamegoldó készség, a szakmai gyakorlat, az informatikai ismeretek, a külső 

megjelenés és a szakmai képzés során megszerzett tudás nincs kapcsolatban a létszámmal, 
ugyanakkor a személyes kapcsolatrendszer és a kommunikációs készség a nagyvállalatok, 
míg a szakmai gyakorlat a kisvállalkozások esetén kiemelkedő fontosságú. Szignifikáns, 

közepesen erős kapcsolat van a létszám és a jövőre vonatkozó foglalkoztatási tervek között 
(H=0,4). E kapcsolat alapján a magasabb foglalkoztatotti létszámmal bíró vállalkozások 

nagyobb valószínűséggel terveznek elbocsátást, míg a kisebb létszámmal rendelkezők a 
foglalkoztatás szinten tartásában érdekeltek (hangsúlyozva, hogy a kapcsolat erőssége 
közepesnél gyengébb). A szakmai gyakorlat biztosítása nincs kapcsolatban a foglalkoztatottak 

számával (ld. 13/4. melléklet). 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások foglalkoztatotti létszámával kapcsolatban a 

következő tézist fogalmaztuk meg. 
 

T5/II.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások körében végzett reprezentatív 

felmérés alapján a területi fejlődésben meghatározó szerepet az ipar területén 

tevékenykedő vállalkozások játszanak, amelyek egyértelműen tőkeerős, exportorientált, 

főleg külföldi tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaságok, jelentős 

foglalkoztatásban betöltött szerepvállalással. A külföldi vállalkozások esetén a 

foglalkoztatottak átlagos létszáma szignifikánsan meghaladja a magyar vállalkozásokét 

– a létszám-koncentráció erős –, ugyanakkor a magasabb létszámmal rendelkező 

vállalkozások nagyobb valószínűséggel terveznek elbocsátást, mint kisebb létszámú 

társaik. 

 
A foglalkoztatottak koncentrációjára vonatkozó hipotézisünk (4. hipotézis) 

statisztikailag (Gini-koefficiens alkalmazásával) megerősítést nyert. Továbbá 
megállapítottuk, hogy a foglalkoztatottak száma statisztikailag igazolható szinten 

összefüggést mutat a tulajdonosi struktúrával, az export- és K+F teljesítménnyel, valamint a 
vállalkozások jövőbeli foglalkoztatási terveivel. 
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5.3.5 A vállalkozások mérlegfőösszeg alapján történő megoszlása 

 
A mintát alkotó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások 88%-a 2 millió eurónál 

kevesebb, 12%-a pedig ennél nagyobb mérlegfőösszeggel rendelkezik. Az átlagos 
mérlegfőösszeg 2,3 millió euró, amit jóval meghalad a szórás, mely utóbbi 5,7 millió euró. A 
tulajdonosi szerkezet szignifikáns, gyenge kapcsolatban van a mérlegfőösszeggel (H=0,37), 

mely esetben a külföldi tulajdonlás szignifikánsan magasabb átlagos mérlegfőösszeget jelez, 
mint a hazai. Szignifikáns, gyenge kapcsolat mutatható ki a mérlegfőösszeg és az 

exporttevékenység között is (H=0,36), amellyel kapcsolatban megállapítható, hogy a 
mérlegfőösszeg növekedésével erősödik az exportorientáció, míg az alacsony 
mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások egyáltalán nem folytatnak exporttevékenységet. 

A mérlegfőösszeg és a K+F tevékenység között szignifikáns, közepesen erős a kapcsolat 
(H=0,55). Az összefüggésben a magasabb átlagos mérlegfőösszeggel bíró vállalkozások 

aktívak K+F területen, míg az alacsony átlagos mérlegfőösszeggel jellemezhető vállalkozások 
egyáltalán nem folytatnak ilyen jellegű tevékenységet. Az alkalmazotti kompetenciák 
tekintetében kizárólag a nyelvtudás van némi kapcsolatban a mérlegfőösszeggel (H=0,2), 

mely kompetencia a mérlegfőösszeg alapján a kis- és közepesnek tekinthető vállalkozások 
körében átlagon felüli fontossággal bír. A személyes kapcsolatrendszer, a kommunikációs 

készség, a problémamegoldó készség, a szakmai gyakorlat, az informatikai ismeretek, a külső 
megjelenés és a szakmai képzés során megszerzett tudás nem hozható statisztikailag 
összefüggésbe a mérlegfőösszeggel. Ezek az ún. szoft tényezők ugyanis nem kizárólag 

gazdasági indokokkal magyarázhatók. Szignifikáns, gyenge kapcsolat van a jövőre vonatkozó 
foglalkoztatás és a mérlegfőösszeg között (H=0,24). A szakmai gyakorlóhely biztosítása nincs 

statisztikailag kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások 
mérlegfőösszegével (ld. 13/5. melléklet). 
Az éves nettó árbevétel, a foglalkoztatotti létszám és a mérlegfőösszeg együttes figyelembe 

vételével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásainak méret szerinti megoszlása az 
országos statisztikához hasonlóan alakul. A működő vállalkozások tekintélyes hányada 

(99,2%-a) 50 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező kisvállalkozás – ezen belül 99,6% 
10 fő alatti mikrovállalkozás –, 0,4%-uk 50-249 fős középvállalkozás és szintén 0,4%-uk 250 
főnél nagyobb nagyvállalat. 

 
5.3.6 A vállalkozások tulajdonosi szerkezet alapján történő megoszlása 

 
A minta vállalkozásainak többsége, mintegy 75%-a 100%-ban magyar tulajdonban van, 
kisebb arányt (12%-ot) képviselnek a 100%-ban külföldi tulajdonban lévők, továbbá 7%-ot az 

50% feletti magyar és 6%-ot az 50% feletti külföldi tulajdonú vállalkozások (ld. 13/6. 
melléklet). (A kizárólag külföldi tulajdonban lévők 12%-os aránnyal jelentősen 

felülreprezentáltak a teljes sokasághoz képest, ahol ez az arány mindössze 2,2%.) Az Észak-
alföldi Régión belül a működő vállalkozások mindössze 1,1%-a külföldi érdekeltségű, és 
mindössze 0,8%-uk van kizárólag külföldi tulajdonban. Országosan a működő vállalkozások 

4,2%-a külföldi érdekeltségű, továbbá 3,2%-uk kizárólag külföldi tulajdonú. 
A mintabeli vállalkozások tulajdonosi szerkezete és az exporttevékenység szignifikáns, szoros 

kapcsolatban van egymással (Cramer’s V=0,87). A külföldi tulajdonossal rendelkező cégek 
esetén egyértelmű az exporttevékenység végzése, míg a kizárólag magyar tulajdonban lévők 
körében egyáltalán nem jellemző. Hasonló a helyzet a tulajdonosi struktúra és a K+F 

tevékenység kapcsolatában is, ahol a külföldi vállalkozások jóval nagyobb szerepet vállalnak 
a kutatás-fejlesztési tevékenység végzésében, míg a magyarok esetén szinte egyáltalán nem 

jellemző. Mindezt a Cramer-féle asszociációs együttható 0,5 értékkel jelzi, mely alapján 
szignifikáns, közepesen erős kapcsolat jellemző. A tulajdonosi szerkezet és a jövőbeni 
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foglalkoztatás között szignifikáns, gyenge kapcsolat mutatható ki (Cramer’s V=0,23): a 

kizárólag magyar tulajdonú vállalkozások körében inkább a foglalkoztatás szinten tartása 
jellemző. A tulajdonosi szerkezet nincs kapcsolatban a szakmai gyakorlat biztosításának 

lehetőségével. 
A reprezentatív felmérés alapján kimutattuk, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
vállalkozások vonatkozásában szignifikáns kapcsolat van a tulajdonosi szerkezet, valamint az 

exporttevékenység, a K+F tevékenység és a jövőbeli foglalkoztatás között. Külföldi 
tulajdonlás esetén meghatározó szerepet tölt be mind az export-, mind a K+F tevékenység, 

míg a magyar tulajdonban lévő vállalkozásoknál jelentőségük csekély. A magyar 
vállalkozások szinten próbálják tartani a foglalkoztatást. 
 

5.3.7 A vállalkozások megoszlása exporttevékenység alapján 

 

A mintában szereplő vállalkozások 25%-a (60 vállalkozás) folytat exporttevékenységet, 
elsősorban európai uniós országokba. A megkérdezett vállalkozások 76%-a (190 fő) azonban 
egyáltalán nem folytat ilyen jellegű tevékenységet. Szignifikáns, közepesen erős kapcsolat 

mutatható ki az exporttevékenység és a K+F tevékenység között (Cramer’s V=0,53), mely 
esetben az intenzív exporttevékenység magas K+F aktivitást feltételez, míg az export hiánya 

esetén nem jellemző a kutatás-fejlesztés sem. Az alkalmazotti kompetenciák közül a 
nyelvtudás, a személyes kapcsolatrendszer és a külső megjelenés hozható szignifikáns 
összefüggésbe az exporttevékenységgel. Mindhárom kompetencia nagyobb súlya az 

exporttevékenységet folytató vállalkozások esetén jellemző, míg az exportot nem végzők 
körében jelentőségük lényegesen kisebb. A kommunikációs készség, a problémamegoldó 

készség, a szakmai gyakorlat, az informatikai ismeretek és a szakmai képzés során 
megszerzett tudás nincs kapcsolatban az exporttevékenységgel. (Ez érdekes ellentmondást 
takar, mivel egyfelől a nemzetközi személyes kapcsolatokban fontos szerepet játszó 

kompetenciák nyilvánvalóan kötődnek az export tevékenységhez, másfelől viszont a 
munkavégzés képzettségi igényességével összefüggő alacsony kapcsolat arra utal, hogy főleg 

betanított munkával végzett tevékenységek jellemzik a térség külföldi tulajdonú és export 
tevékenységet végző vállalkozásait.) 
Szignifikáns, gyenge kapcsolat mutatható ki az exporttevékenység és a jövőre vonatkozó 

foglalkoztatás között (Cramer’s V=0,31): az exportáló vállalkozások a foglalkoztatás 
bővítését tervezik (bár valószínűsége nem nagy), míg az exporttevékenységet nem végzők 

jellemzően szinten kívánják tartani a foglalkoztatást. Az exporttevékenység és a szakmai 
gyakorlóhely biztosítása között nincs statisztikailag kimutatható kapcsolat (ld. 13/7. 
melléklet). Ebből levonható egyrészt az, hogy a betanított munkára való felkészítés a cégen 

belül megtörténik, másrészt, hogy eleve ilyen munkaerőt vesznek fel, az általános szakmai 
képzettség színvonalának emelése nem célja az érintett vállalkozásoknak. 

 
5.3.8 A vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységének megoszlása 

 

A mintabeli vállalkozások mindössze 17%-a végez kutató-fejlesztő tevékenységet, ezen belül 
is a termékfejlesztés meghatározó. A vállalkozások 83%-a egyáltalán nem végez K+F 

tevékenységet. Ez is azt az országos statisztikát támasztja alá, hogy K+F területen még 
mindig igen elmaradott az ország, de különösen igaz ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. 
Magyarországon jelenleg a kutatás-fejlesztésre fordított GDP hányad 1,2% (2011-es adat) 

körül van, ami messze elmarad az Európai Unió átlagától, a lisszaboni stratégiában 
meghatározott 3%-os célkitűzésről nem is beszélve (Török, 2005). 2017-ben Magyarországon 

a GDP 1,39%-át fordították K+F ráfordításokra. 
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A mintabeli összefüggések tekintetében az alkalmazotti kompetenciák közül kizárólag a 

nyelvtudás áll szignifikáns kapcsolatban a kutatás-fejlesztéssel (Cramer’s V=0,33). 
Szignifikáns, gyenge kapcsolat mutatható ki a kutatás-fejlesztés és a jövőre vonatkozó 

foglalkoztatási terv között (Cramer’s V=0,28). Ezzel kapcsolatban érdekes jelenség, hogy a 
K+F tevékenységet folytatók között egyaránt jellemző az elbocsátás terve, de a foglalkoztatás 
bővítése is, míg a K+F tevékenységet nem végzők a foglalkoztatás szinten tartásában 

érdekeltek. A kutatás-fejlesztési tevékenység és a szakmai gyakorlóhely biztosítása között 
nincs statisztikailag kimutatható kapcsolat (ld. 13/8. melléklet). 

 
5.3.9 Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciák fontosságának vizsgálata 

 

Felmérésünk alapján a legfontosabb kompetenciának a problémamegoldó-készség és a 
szakmai képzés során megszerzett tudás bizonyult. Ezt követte fontossági sorrendben a 

kommunikációs készség, a személyes kapcsolatrendszer, a nyelvtudás, az informatikai 
ismeretek, a külső megjelenés és a szakmai gyakorlat. Igen meglepő volt, hogy a skála 
legvégén a szakmai gyakorlat helyezkedett el, melynek oka, hogy a vállalkozások elsősorban 

pályakezdő fiatalokat, „papírral” és nem feltétlenül több éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezőket vesznek fel. A kompetenciák közötti kapcsolatokat vizsgálva, megállapítható, 

hogy a nyelvtudás mindössze a személyes kapcsolatrendszerrel és a külső megjelenéssel 
hozható statisztikai értelemben összefüggésbe (lásd. a nemzetközi személyes reprezentáció az 
exporttal kapcsolatban), bár mélyre menő következtetéseket nem lehet belőlük levonni. Azt 

azonban megjegyezzük, hogy a nyelvtudás fontosságának növekedésével párhuzamosan a 
személyes kapcsolat és a külső megjelenés fontossága is növekszik, azaz az összefüggés 

azonos irányú. Az alkalmazotti kompetenciák egyike sincs kapcsolatban sem a jövőre 
vonatkozó foglalkoztatással, sem pedig a szakmai gyakorlattal (ld. 13/9. melléklet). 
 

5.3.10 A vállalkozások jövőre vonatkozó foglalkoztatási tervei 

 

A mintabeli vállalkozások döntő többsége (90%-a) szinten kívánja tartani a foglalkoztatást, 
6%-uk a jövőben bővíteni kívánja a foglalkoztatottak számát. Tekintettel arra, hogy a 
mintavétel 2009-ben, azaz a válság kirobbanása utáni első évben készült, ez arra utal, hogy a 

vizsgálatba bevont vállalkozások vagy még nem érzékelték a válság következményeit 
(késleltetett reagálási idő) vagy más irányú hatásokat vártak vagy a válságtünetek kezelésére 

fel voltak készülve. A jelenség összhangban áll azzal a hazai tapasztalattal is, hogy a válság 
erőteljesebben érintette a fejlettebb megyéket Magyarországon. Szintén kedvező jelenség, 
hogy elbocsátást a vállalkozások mindössze 4%-a tervez. A jövőre vonatkozó foglalkoztatás 

és a szakmai gyakorlat között nincs szignifikáns kapcsolat (ld. 13/10. melléklet). 
 

5.3.11 A vállalkozások szakmai gyakorlóhely biztosítása alapján történő megoszlása 

 
A minta vállalkozásainak több mint kétharmada biztosít szakmai gyakorlóhelyet vagy 

szakképzésben, vagy felsőoktatásban részt vevők számára, mintegy 34%-uk azonban 
egyáltalán nem foglalkozik gyakorlati képzéssel. Az előző csoporton belül a vállalkozások 

31%-a szakképzésben részt vevőknek, 35%-a felsőoktatásban részt vevőknek biztosít szakmai 
gyakorlóhelyet, viszont meglehetősen korlátozott számban (leginkább 2-3 fő részére). A 
szakmai gyakorlat egyetlen vizsgált vállalkozási jellemzővel sincs kapcsolatban (ld. 13/11. 

melléklet). 
Az empirikus kutatás összefüggés-rendszerével, illetve a vizsgálatba bevont változók 

jellegével kapcsolatban a modell szempontjából megállapítható, hogy a vállalkozások 
heterogenitásának növekedésével jelentősen kitágul a vállalkozási jellemzők elemzésének 

DOI: 10.14750/ME.2019.009



 

108 
 

területe. A mennyiségi jellemzők mellett egyre hangsúlyosabbá válik a közvetlenül nem, vagy 

nehezen számszerűsíthető minőségi ismérvek vizsgálata. A kvantitatív elemzési módszerek – 
azon belül is a statisztikai módszerek – azonban minőségi ismérvek esetén is megbízhatóan 

alkalmazhatók, azaz az esetek többségében az egyes elemzési területekre vonatkozóan 
definiálható az adott szerkezeti jellemzőre, adott típusú adatok esetén alkalmazható 
statisztikai módszer. A statisztikai módszerek alapján az esetek többségében szignifikáns 

összefüggések mutathatók ki a vállalkozások szerkezeti jellemzői között, melyek alapján 
meghatározhatók a vállalkozási szerkezet kritikus pontjai, illetve a beavatkozások területei. 

 
5.3.12 Vállalkozási típusalkotás klaszteranalízissel 

 

A fejezet végén Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait klaszteranalízis segítségével 
sikerült négy jól elkülöníthető csoportba rendezni. A vizsgálat során TwoStep Claster 

elemzést folytattunk kilenc változó bevonásával25, melyből hat kategorikus, három pedig 
folytonos változó volt a következők szerint: 
Kategorikus változók: 

 tevékenységi kör, 

 gazdálkodási forma, 

 tulajdonosi viszonyok, 

 exporttevékenység, 

 K+F tevékenység, 

 a vállalkozás jövőre vonatkozó foglalkoztatási tervei. 
Folytonos változók: 

 éves nettó árbevétel, 

 foglalkoztatottak száma, 

 mérlegfőösszeg. 
A kilenc változó segítségével a következő négy klasztert különítettük el: 

1. „Perifériára szorulók”: Az első klaszter vállalkozásai a mezőgazdaságban, a 
kereskedelemben és a szállításban tevékenykednek. Arányuk (58%) meghatározó a 
mintán belül. E klaszterbe sorolható vállalkozások kizárólag egyéni vállalkozások, 

melyek kivétel nélkül magyar tulajdonban vannak, és nem végeznek sem export-, sem 
K+F tevékenységet. Alacsony átlagos árbevétel, foglalkoztatotti létszám és 

mérlegfőösszeg jellemző rájuk, tehát döntően mikrovállalkozások. Jövőbeli terveik 
között a foglalkoztatás bővítése nem szerepel, ugyanakkor szinten kívánják tartani a 
foglalkoztatottak számát. 

2. „Közösségi igényeket kiszolgálók”: A második klaszter vállalkozásai elsősorban 
közösségi szolgáltatóknak tekinthetők, ennek megfelelően az oktatás, az egészségügy 

és az ingatlanügyletek területét fedik le. Közkereseti társaság, betéti társaság és egyéb 
gazdálkodási formában működnek, döntően magyar tulajdonosi háttérrel. Az első 
klaszter vállalkozásaihoz hasonlóan ezek körében sem jellemző az export és a kutatás-

fejlesztés. Méretkategóriáik is az első klaszter vállalkozásaihoz hasonlóan alacsonyak, 
tehát jellemzően mikro- és kisvállalkozások. 

3. „Gazdaságot dinamizálók”: A harmadik klaszterbe jellemzően az ipar és az építőipar 
vállalkozásai tartoznak. Gazdálkodási forma szempontjából korlátolt felelősségű 
társaságok, részvénytársaságok és szövetkezetek, továbbá külföldi tulajdonlás 

jellemző rájuk. Exportorientáltak, aktívak a kutatás-fejlesztésben, és jóval magasabb 
árbevétellel, foglalkoztatotti létszámmal és mérlegfőösszeggel rendelkeznek, mint a 

                                                 
25 A változók körének kiválasztását, a klaszterek verifikálását összetett statisztikai számítások alapozták meg, 

szem előtt tartva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági-társadalmi adottságait, sajátosságait. 
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másik három klaszter vállalkozásai. Ebben a klaszterben nagyobb arányban vannak 

jelen a közép- és nagyvállalatok. Foglalkoztatás szempontjából döntő többségük a 
szinten tartásban érdekelt, míg kisebb arányuknál szóba jöhet az elbocsátás, de a 

foglalkoztatás bővítése is. 
4. „Pénzügyi szolgáltatók”: A negyedik klasztert egyértelműen a pénzügyi vállalkozások 

alkotják, és a harmadik klaszterhez hasonlóan itt is külföld jelenléte domináns a 

tulajdonosi szerkezetben. Míg az exportban jeleskednek, addig K+F területen jelentős 
a lemaradásuk. Árbevételük, foglalkoztatotti létszámuk és mérlegfőösszegük az első 

két klaszter vállalkozásaiét ugyan meghaladja, de az országos átlaghoz viszonyítva 
még mindig alacsonynak tekinthető (ld. 14. melléklet). 

A mikro-szintű részmodell tesztelésének végéhez közeledve megfogalmazzuk utolsó 

tézisünket, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozási kategóriáinak jellemzőit 
foglalja össze. 

 

T6: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásainak csoportjait leginkább a 

tevékenységi kör, a tulajdonosi szerkezet, az export- és a K+F tevékenység különbözteti 

meg egymástól. Ezek alapján négy klasztert alakítottunk ki: „perifériára szorulók”, 

„közösségi igényeket kiszolgálók”, „gazdaságot dinamizálók” és „pénzügyi 

szolgáltatók”. A négy klaszter között további szignifikáns különbség mutatható ki 

gazdálkodási forma, árbevétel, létszám, mérlegfőösszeg és jövőbeli foglalkoztatás 

alapján. Ezek azok a tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák, hogy a megye 

vállalkozásai periférián helyezkednek el, vagy a gazdaság dinamizálásában vesznek 

részt. 

 
Klaszteranalízis segítségével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait négy kategóriába 
rendeztük. A klaszterképzés szempontjait széleskörű előzetes statisztikai számítások 

(elsősorban összefüggés-vizsgálatok) alapozták meg, melyek során az SPSS program által 
létrehozott klaszterváltozót minőségi változóként kezelve kapcsolat-szorosságot kerestünk a 

vizsgálatba bevont többi változóval. 
A megye fejlődéséhez egyértelműen a harmadik klaszter vállalkozásai, azaz a „gazdaságot 
dinamizálók” járulnak hozzá, melyek iparban tevékenykedő, jellemzően külföldi tulajdonban 

lévő, aktív export- és K+F tevékenységet folytató, átlagot meghaladó méret jellemzőkkel bíró 
korlátolt felelősségű társaságok, valamint részvénytársaságok. A legnagyobb lemaradással az 

első klaszter vállalkozásai küzdenek. Ezek a „perifériára szorulók”, melyek döntően a 
mezőgazdaság és a kereskedelem ágazatába tartoznak, kizárólag magyar tulajdonban lévő, 
tőkeszegény egyéni vállalkozások, ráadásul nem aktivizálják magukat sem az exportban, sem 

pedig a kutatás-fejlesztésben. Valamivel jobb helyzetben vannak a második („közösségi 
igényeket kiszolgálók”) és a negyedik klaszter („pénzügyi szolgáltatók”) vállalkozásai, de 

árbevételük, létszámuk és mérlegfőösszegük még mindig átlagon aluli, így összességében 
tőkeerejük országos átlagon aluli. Míg a második klaszter vállalkozásai jellemzően magyar 
tulajdonban lévő, közszolgáltatásokat nyújtó betéti társaságok és egyéb szervezetek, melyek 

körében nem jellemző sem az export-, sem a K+F tevékenység, addig a negyedik klaszterbe 
egyértelműen azok a pénzügyi vállalkozások tartoznak, amelyek döntően külföldi tulajdonban 

vannak, és aktív exporttevékenységet végeznek. A vállalatcsoportok kialakításával 

kapcsolatos elképzelésünket (5. hipotézis) a klaszteranalízis eredményei alapján el kell 

vetni, hiszen feltételezésünk csak részben igazolódott be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

mezőgazdasági vállalkozásai mellett a kereskedelemben, a szállítmányozásban 
tevékenykedők, valamint a különböző szolgáltató cégek is tőkeszegények és fejletlenek, 

alacsony méretjellemzőkkel, illetve gyenge export- és innovációs potenciállal rendelkeznek. 
A pénzügyi szolgáltatók méretkategóriái valamivel jobbak, mint az előző ágazatban 
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tevékenykedőké, de semmiképpen sem nevezhetők tőkeerőseknek. Így a pénzügyi 

vállalkozások jelentősége csak részben lehet meghatározó, hiszen a pénzügyi szolgáltatás 
megfelelő operatív szektor nélkül nem lehet hosszú távon hatékony és tartósan eredményes. 

Gazdálkodás szempontjából kizárólag az ipari vállalkozások emelkednek ki. 
 

5.4 A mezo-szint mint a modell lényegi alrendszerének értékelése, 

következtetések, javaslatok megfogalmazása 

 

A fejezet elején kitűzött célok elérését a megfelelő módszertan segítségével sikeresnek 
tekinthetjük, megtörtént a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell makro- és mikro-szintű 

részmodelljének tesztelése megtörtént. A modellben található kapcsolatok többsége 
szignifikánsnak tekinthető, de természetesen akadnak nem szignifikáns kapcsolatok is. 
Összességében kijelenthetjük, hogy a modellben szereplő paraméterekkel lehetővé vált a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozások szerkezeti jellemzőinek összefüggés-
vizsgálata és csoportosítása. A befolyásoló tényezők és az eredmények alapján 

következtetések, fejlesztési javaslatok fogalmazhatók meg a mezo-szintre vonatkozóan. 
A kérdőíves felmérés azt bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlettségi szintje 
messze elmarad az átlagostól. A fejlődésbeli lemaradás csökkentésében óriási szerepet 

játszhatna a vállalkozói szféra új munkahelyek létrehozásával, innovációval, a piaci verseny 
élénkítésével, illetve a gazdasághoz való rugalmasabb alkalmazkodásával. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ágazati szektorok közül a hagyományos ágazatok a 
dominánsak, így például a kereskedelem és a mezőgazdaság, és csekély arányt képvisel 
például az oktatás vagy az egészségügy. A megye ágazati struktúrája tehát rendkívül 

érzékeny, mely leginkább abból adódik, hogy specializált, azaz hiányzik a több lábon állás. 
Mindez a mezőgazdasági ágazatnak köszönhető, amely rendkívül kritikus pontja az ágazati 
szerkezetnek, ugyanakkor a legtöbb lehetőséget is ez a szektor hordozza magában. Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye vállalkozási struktúrájában speciális szerepet töltenek be a 
mezőgazdasági vállalkozások és az erre épülő teljes ipari és szolgáltató vertikum. Annak 

ellenére, hogy a rendszerváltástól az agrárszféra fokozatosan veszített jelentőségéből, még ma 
is országos átlagot meghaladó a mezőgazdasági vállalkozások jelenléte. Köszönhető ez 
többek között a megye természet-földrajzi adottságainak, az agrár-vertikumhoz kötődő 

tradícióknak, a kultúrának és a hagyományoknak. A mezőgazdaság hozzájárulása a megye 
bruttó hazai termékéhez országos átlagot meghaladó, ugyanakkor a hozzá kapcsolódó ipari és 

a szolgáltatási ágazat kiépítettsége nem megfelelő. Hiányzik az egyes ágazatok közötti 
áramlási folyamatok összekapcsolása, és azok beillesztése a makrofolyamatokba. 
A társasági formák közül (az országoshoz hasonlóan) legnagyobb arányt az egyéni 

vállalkozások képeznek, a társas vállalkozások közül pedig a betéti társaságok és a korlátolt 
felelősségű társaságok a dominánsak.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásainak alapvető szerkezeti jellemzői alig változtak 
az ezredforduló óta: a működő vállalkozások tekintélyes hányada 50 főnél kevesebb 
foglalkoztatottal rendelkező kisvállalkozás, 1% alatti az 50-249 fős középvállalkozás és a 250 

főnél nagyobb nagyvállalatok aránya. A kis- és középvállalkozások gazdálkodását magas 
munkaerő- és alacsony tőkeintenzitás jellemzi. Jóval nagyobb mértékben részesednek a 

foglalkoztatásból, mint az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből. 
A megye vállalkozásainak döntő része 100%-ban magyar tulajdonban van, és export 
tevékenységet csak kisebb arányban folytatnak. A térség alacsony innovációs potenciálját 

támasztja alá empirikus kutatásunk is, hiszen alacsonynak mondható a K+F tevékenységet 
folytató vállalkozások száma. Ami viszont pozitívum, hogy elbocsátást csak kevés vállalkozás 

tervez, viszont a létszám bővítése sem jellemző (általában). Ez utóbbi a világgazdasági válság 
miatt egyáltalán nem meglepő. 
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A vállalkozások össztőkéjéből a nagyvállalatok részesedése igen magas és enyhén növekvő, 

míg a kis- és középvállalkozások részesedése csökkenő tendenciájú, vagyis a 
tőkekoncentráció fokozódik, amely a hatékonyság, a gazdaságosság növelése és a 

szétaprózottság csökkentése érdekében kívánatos. A foglalkoztatást is erős létszám-
koncentráció jellemzi. 
A megyében még nem ment végbe maradéktalanul a gazdasági szerkezetváltás, nem alakult ki 

versenyképes, rugalmas gazdasági szerkezet. Számos területen az alkalmazott termelési 
technológia elavult, a termelékenység összességében átlag alatti. A térségbe nem érkezett a 

gazdaság modernizálásához elegendő külső tőke, hiányzik az innováció, a valójában működő 
vállalkozások száma alacsony, s ezek közül soknak a versenyképessége országos 
viszonylatban is korlátozott. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasága jelenleg nem megfelelően fejlett, messze elmarad 
az országos átlagtól. A regionális GDP a magyar régiók közül itt a legalacsonyabb, az EU 

átlagához viszonyítva pedig ez a különbség még szembetűnőbb. Ennek hátterében azok a 
gazdasági és társadalmi problémák állnak, melyek a makro-szintű részmodellben kerültek 
részletesen kifejtésre. 

A megye számára kitörési pontot, egyik kiemelkedő adottsága, stratégiai elhelyezkedése 
jelenthet. Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz új dimenzióba helyezte a kétoldalú 

gazdasági együttműködéseket, és elsősorban annak egyik legfontosabb elemét, a határmenti 
kapcsolatok fejlesztését. A jövőben nagy jelentősége lehet a határátkeléshez, 
árutovábbításhoz, raktározáshoz kapcsolódó logisztikai tevékenységek összekapcsolódásának. 

Meg kell teremteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja kis- és középvállalkozásai 
számára azt a lehetőséget, hogy a térségben és a tágabb környezetében jelen lévő 

multinacionális vállalatok beszállítóivá váljanak. Ehhez viszont biztosítani kell a szükséges 
technológia transzfert, a megfelelően képzett humán erőforrást, de még ennél is fontosabb 
feladat az információ- és tőkehiány megszüntetése. 

Problémát jelent tehát, hogy az egyéni vállalkozások és a KKV-k tőkenagysága, tőkeereje 
igen szerény, a vállalkozási szerkezet elaprózódott, emellett pedig nagy arányt képviselnek 

azok a KKV-k, amelyek pusztán az önfoglalkoztatási kényszer miatt jöttek létre. A 
tőkeszegénység eredménye a foglalkoztatási problémák növekedése, az alacsony technikai-
technológiai színvonal, az innováció hiánya, illetve a vállalkozások közötti együttműködési 

lehetőségek elégtelen színvonalú kihasználása. 
Megoldást jelenthetnének a tőkepótló programok, a befektetések, a kedvezményes 

hitelkonstrukciók, amelyek piacképes helyzetbe hozhatják a térség kis- és 
középvállalkozásait. 
A kis- és középvállalkozások legfontosabb közös problémái Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében: 

 periférikus helyzet, 

 fejletlen, elavult infrastruktúra, 

 általános forráshiány, 

 alacsony innovációs potenciál, a tudástranszfer nem megfelelő kihasználása, 

 a tőke könnyen átugorja ezt a területet, 

 szociális problémák (munkanélküliség, értelmiség elvándorlása, népesség 
elöregedése), 

 az agrárgazdaság gondjai, 

 korrupció, maffia jellegű szokásrendszer, 

 a határról és a határrégióról alkotott kép rendkívül negatív. 

Problémát jelent továbbá a külföldi tulajdonú, alacsony hozzáadott értéket produkáló 
munkaintenzív vállalkozások kivonulása a térségből. Ez elsősorban az alacsony képzettségűek 
foglalkoztatása szempontjából lehet probléma, amely Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
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kifejezetten jelentősnek mondható. Ez összefüggésben áll azzal a társadalmi problémával, 

hogy a megyében az országos átlaghoz viszonyítva igen magas az általános iskolával sem, 
illetve a kizárólag általános iskolával rendelkezők aránya. Ez súlyos gondot okoz azoknak a 

kis- és középvállalkozásoknak, amelyek a környezetükbe települtek, illetve beszállítóik lettek. 
Azt a természetes folyamatot nem lehet megakadályozni, hogy az olcsóbb munkaerő 
alkalmazása miatt kivonuljanak az országból, arra viszont van megoldás, hogy a korábbi 

beszállítóik ne menjenek tönkre. Ez pedig elsősorban a kormányzat befektetési politikáján 
múlik, amelynek jelentősebb előrelépést kell tennie a tudásalapú gazdaság kiépítése terén. 

Hiszen míg az elmúlt években a befektetési politika is alapvetően az adókedvezményekre és 
az alacsony bérszintre épülő összeszerelő iparágak Magyarországra való települését 
ösztönözte, addig ma már a technológia-fejlesztést, az innovációt, a kutatás-fejlesztést, a 

tudásközpontok és a regionális logisztikai szolgáltató központok betelepedését indokolt 
előtérbe helyezni. Ennek feltételeit azonban az oktatással a munkaerő képzettségi szintjének 

emelésével kell megteremteni. 
Meghatározó jelentőségű a vállalkozási övezetek és ipari parkok fejlesztése, mivel 
funkciójuknak megfelelően lényeges szerepük van a külső működő tőke térségbe vonzásában. 

Biztosítani kell az ipari és logisztikai tevékenységek fejlődéséhez a térség peremterületein 
lévő gyorsforgalmi és az ahhoz csatlakozó főúthálózat korszerűsítését.  

A gazdasági potenciál fejlesztésének alapját a kis- és középvállalkozások közötti 
együttműködési lehetőségek, valamint technológiai színvonaluk fejlesztése jelentheti. A KKV 
szektor megerősítését egyrészt a megyébe érkező külföldi tőkebefektetésekre, másrészt a 

meglévő (agrárvertikumhoz kötődő) tradicionális iparágak minőségi kiszolgálására lehetne 
építeni. Elengedhetetlen a vállalkozások, a felsőoktatási intézmények, tudáscentrumok, 

valamint kutatóintézetek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatása, 
elsősorban a regionális fejlesztési pólusokban és azok alközpontjaiban. A megyében működő 
kis- és középvállalkozások jelentős szerepet töltenek be a lakosság foglalkoztatásában, ezért 

biztosítani kell tartós fejlődésüket, illetve magas hozzáadott értéket előállító termelésüket a 
következő fejlesztések megvalósításával: 

 technológiai fejlesztések támogatása,  

 együttműködések ösztönzése,  

 beszállítói hálózatok, klaszterek kialakítása, 

 technológiai korszerűsítésük, piaci igényekhez való alkalmazkodásuk elősegítése, 

 törekedni kell a „helyi ötlet - helyi termék - helyi termelőtől” elv érvényesítésére. 
Ahhoz, hogy a térség versenyképessé váljon, a gazdasági, infrastrukturális és humán jellegű 

fejlesztések mellett szükséges a térségi identitás erősítése, illetve a térség vonzóvá tétele a 
külső érdeklődők számára. Ez a régiómarketing eszközeinek célzott működtetésével érhető el, 

hiszen a pozitív regionális imázs kialakítása fontos feladat a megyén kívül, illetve a megyén 
belül egyaránt. 
A jövő nagy kérdése nem az, hogy kell-e, szabad-e vállalkozást létrehozni, sokkal inkább az, 

hogy a mára már telitetté vált és óriási verseny keretei között létező piacon hol találják meg a 
vállalkozók azokat a piaci réseket, ahol vállalkozást indíthatnak, bővíthetnek. 

A 9-10. táblázatokban a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti-Modell három alrendszere 
mentén összegyűjtöttük a teljesség igénye nélkül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fontosabb 
célkitűzéseit és az ezekhez kapcsolódó megoldási javaslatainkat. A célok és a javaslatok 

természetesen nemcsak kizárólag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, hanem más hasonló 
helyzetben lévő térségre vagy bizonyos elemei akár a nemzetgazdaság egészére 

vonatkoztathatók. 
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9. táblázat: Célok és javaslatok Szabolcs -Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetének mérséklésére a 

makro- és a mikro-szintű részmodell alapján 

Alrendszer 

Elemzésekből 

következő 

megállapítások 

Célok Megoldási javaslatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozói 

alrendszer 

(mikro-szintű 

alrendszer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vállalkozások 

tőkeszegények, 

nemzetközi 

viszonylatban nem 

versenyképesek 

Vállalkozói szektor megerősítése, 

teljesítményének, 

versenyképességének növelése 

Vállalkozásokba való 

befektetések támogatása, 

különös tekintettel a 

mezőgazdaság tradicionális 

területeire, termékeire. 

Iparosodottság alacsony 

színvonala 

Vállalkozások tőkeerejének 

növelése 

A KKV-k pályázati 

forrásokhoz való 

hozzájutásának elősegítése. 

A valójában működő 

vállalkozások alacsony 

szintje 

Vállalkozói aktivitás növelése 

Kedvező működési 

körülmények biztosítása. 

A vállalatalapítás- és fejlesztés 

intézményrendszerének 

egységesítése. A szegmentált, 

sokszor egymást átfedő 

intézményi szolgáltatások 

helyett ügynök-típusú 

működés. 

Vállalati innovációs 

tevékenység nem 

megfelelő színvonala 

Vállalkozók átképzése, 

szakismeretük növelése, szakmai 

alkalmasságuk, innovációs 

kapacitásuk és fogadókészségük 

növelése 

Tanfolyamok, szakmai 

képzések támogatása, 

előadások szervezésének 

segítése az új technológiák 

megjelenéséről és 

alkalmazhatóságukról. 

Kevés a 

foglalkoztatásban 

lényeges szerepet 

betöltő nagyvállalat 

A vállalkozások 

jövedelemtermelő-képességének 

fokozása. A jövedelmek 

visszaforgatására, a vállalkozás 

növelésére ösztönző politika, 

hosszú távú biztonság 

megteremtése 

Kedvező adózási feltételek, 

egyszerű, átlátható 

adminisztrációs 

követelmények, a 

foglalkoztatás terheinek 

mérséklése. 

Munkafeltételek, szakképzés 

életkörülmények javítása, a 

termelési technológia 

korszerűsítése. 

A mezőgazdaság 

kulcsfontosságú ágazat a 

térségben 

Mezőgazdasági termékek 

feldolgozóiparának aktuális 

trendeknek megfelelő kiépítése 

Pozitív nemzetközi példák, jól 

bevált termelési rendszerek 

átvétele és kialakítása. 

A vállalkozók helyi 

identitásának hiánya 

A vállalkozók helyi identitásának, 

kötődésének erősítése 

Kultúrák, történelmi 

hagyományok, közösségi 

értékek ápolása, a vidék 

arculatának javítása. 

Minőségi kiszolgálás 

hiánya 

Minőség magas szintre helyezése 

a termelésben és a gyártásban 

Korszerű minőségbiztosítási 

rendszerek kiépítése és 

működtetése, biogazdálkodás 

erősítése. 
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Alrendszer 

Elemzésekből 

következő 

megállapítások 

Célok Megoldási javaslatok 

Információáramlás, 

információs rendszerek 

korszerűtlensége 

Vállalkozói szektor hálózati- és 

információellátottságának 

növelése 

Világos, átlátható hitel- és 

garanciaprogramok. 

Vállalkozásokat kiszolgáló 

intézményrendszer ügyfélbarát 

működtetése. 

Vállalkozások hatékonyságát 

növelő információs-rendszerek 

kiépítésének támogatása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdasági, 

társadalmi 

alrendszer 

(makro-

szintű 

alrendszer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megye az ország 

legelmaradottabb 

térségei közé tartozik 

A helyi gazdaság 

összteljesítményének növelése 

Teljesítmény növelése KKV 

támogatással, innovációval, 

pályázati források termelő 

tevékenységekre való 

fordításával. 

Pályázati források objektív 

elbírálása és elosztása. 

Szerkezetváltás hiánya 

az iparban és a 

mezőgazdaságban 

Az ipari és a mezőgazdasági 

termelés új alapokra helyezése, 

racionalizálása 

Környezet-, egészségtudatos, 

innovatív, megoldások 

támogatása, újrahasznosítás. 

Foglalkoztatáshoz kötött 

kapacitásbővítő beruházások 

támogatása. 

Alternatív energetikai 

megoldások hiánya 

Alternatív energiahordozók 

előnyben részesítése 

Alternatív energiát hasznosító 

üzemek támogatása, 

fafeldolgozás fejlesztése, 

korszerűsítése 

Helyi értékek 

kihasználatlansága 

Helyi termék – helyi termelőtől 

elv érvényesítése 

Termékek minőségének és  

megjelenésének javítása. 

Környezettudatosság 

alacsony szintje 

Fenntartható fejlődés elveinek 

érvényesítése 

Fenntartható gazdálkodási 

menedzsment fejlesztése, 

környezettudatos erőforrások 

megóvása és javítása. 

Alacsony kereseti 

színvonal 
Kereseti viszonyok javítása 

Bérszínvonal növelése 

(termelékenység fokozásával, 

szolgáltatások bővítésével és 

színvonaluk javításával) 

Adók, járulékok kormányzati 

szintű mérséklése 

Határátkelésről kialakult 

negatív kép 

Határmenti térségek szürke- és 

feketegazdaságának 

megszüntetése 

Rugalmas, korszerű 

logisztikával rendelkező, 

korrupciómentes 

határátkelőhelyek biztosítása. 

 

Kutatás-fejlesztés 

alacsony szintje 

jellemző 

 

Magas hozzáadott értéket 

előállító innovatív beruházások 

és új technológiák alkalmazása  

 

A K+F foglalkoztatási és 

tőkeviszonyainak erősítése 

részben állami támogatással, 

részben a vállalkozói szféra 

tőkeerejének növelésével. 

Új technológiai ötletek, 

szabadalmaztatási eljárások 

támogatása, országon belüli 

megismertetésének és 

terjesztésének elősegítése. 
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Alrendszer 

Elemzésekből 

következő 

megállapítások 

Célok Megoldási javaslatok 

Környezettudatos 

gondolkodás hiánya 
Környezetvédelem erősítése 

Környezetvédelmi szabályok, 

előírások betartásának fokozott 

ellenőrzése. 

Hulladékgazdálkodás és 

újrafeldolgozás támogatása. 

A népesség képzettség 

szerinti kínálata nem 

megfelelően igazodik a 

munkaerő kereslet 

igényeihez 

Oktatás és gazdaság közötti 

kapcsolat biztosítása 

Oktatási területeknek a 

gazdaság igényeihez történő 

igazítása. 

Gyakorlatorientált képzések 

támogatása. 

A képzett munkaerő, 

értelmiség elvándorlása 

(elsősorban a főváros 

irányába) 

Rugalmas foglalkoztatási formák 

kialakítása 

Távmunka, részmunkaidős 

foglalkoztatás, kismamák 

munkába állásának segítése. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
Az új eredményekhez és a modell megfelelő igazolásához fontosnak tartjuk a vállalkozások 

mezo-szintű térbeli vonatkozásainak kiemelését a modell központi elemeként, hiszen a 
területiség a modell lényege. A felsorolt tényezők, kapcsolatok, megállapítások a 
középszinten, azaz mezo-szinten (lásd 10. táblázat) integrálják a mikro- és a makro 

összefüggéseket. 
 

10. táblázat: A makro- és a mikro-szintű célok és javaslatok mezo-szintű részmodellben történő 

integrálása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére vetítve 

Alrendszer 

Elemzésekből 

következő 

megállapítások 

Célok Megoldási javaslatok 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Mezo-szint 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Horizontális, illetve 

vertikális 

együttműködések hiánya 

A megtermelt/legyártott 

termékek új értékesítési 

csatornáinak kiépítése, a 

jobb együttműködés, a 

kölcsönös bizalomépítés 

lehetőségének feltárása 

Marketing- és 

piackutatás új alapokra 

helyezése, helyi 

termékek piacra 

jutásának támogatása, 

fogyasztásának 

ösztönzése. 

A megyén belüli KKV-k 

nem megfelelően 

vesznek részt a 

beszállítói hálózatokban 

Megyén belüli beszállítói 

hálózatok kiépítése 

Megyén belüli 

vállalkozások 

támogatással történő 

bevonása a beszállítói 

hálózatokba. 

A multinacionális 

vállalatok és a helyi 

beszállítók 

együttműködésének 

támogatása. 

Vállalati 

együttműködések hiánya 

Az ipari parkok, 

klaszterek fejlesztése, 

kihasználtságuk növelése 

Az ipari parkok és 

klaszterek hiányos 

infrastruktúrájának 

fejlesztése, a 

vállalkozásokat vonzó 

szolgáltatások 

színvonalának javítása. 

Iparosodottság alacsony 

szintje, valamint 

aránytalan eloszlása 

Helyi vidéki ipar 

újraélesztése 

A megyeszékhely 

központi erejének 

mérséklése, a kistérségi 
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Alrendszer 

Elemzésekből 

következő 

megállapítások 

Célok Megoldási javaslatok 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mezo-szint 

ipari parkok fejlesztése. 

Külgazdasági 

kapcsolatok alacsony 

színvonala 

Exporttevékenység 

fokozása 

Helyi vállalkozások 

külpiacra jutásának 

támogatása. 

A vállalkozások nemzeti, 

illetve nemzetközi 

együttműködésének 

támogatása (vertikális 

integráció). 

Fejletlen, elavult 

infrastruktúra 
Infrastruktúra fejlesztése 

A periférikus térségek 

elérhetővé tétele 

autópályák, autóutak, 

illetve korszerű közutak 

létesítésével, a meglévők 

korszerűsítésével. 

Kommunikációs és 

közüzemi infrastruktúra 

fejlesztése. 

Nemzetközi kapcsolatok 

nem megfelelő szintű 

kihasználtsága 

Határ menti gazdasági 

együttműködések 

erősítése 

Közös beruházások, 

közös K+F központok 

létrehozása, horizontális, 

illetve vertikális 

integrációk kialakítása. 

Foglalkoztatás alacsony 

szintje elsősorban a 

vidéki területek 

vonatkozásában 

Vidéki foglalkoztatás 

javítása, elvándorlás 

megszüntetése 

Vidéki beszállítói hálózat 

kiépítése, erősítése, 

tradicionális termékek 

feldolgozóiparának 

fejlesztése. 

Közösségi kultúra, 

értékek ápolása, 

erősítése. 

Fiatalok, vállalkozók 

vidéki kötődésének 

erősítése, értelmiségi 

réteg megtartása. 

A hagyományos ágak, 

tevékenységek mellett 

meg kell találni a térség 

új, a dinamikát biztosító, 

a jövőbeni feltételekkel 

összhangban álló 

foglalkoztatási profilját. 

Képzési kínálat nem 

megfelelően igazodik a 

gazdaság igényeihez 

Felsőoktatási 

intézmények és a 

vállalkozások 

kapcsolatainak erősítése 

Technológiai és 

innovációs központok 

létrehozása a 

felsőoktatási 

intézményekre 

támaszkodva. 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
Ezek a célok és a hozzájuk rendelt megoldási javaslatok rávilágítanak Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye azon problémás gazdasági, társadalmi, vállalkozási területeire, amelyek 
kezelésével és megoldásával jelentősen mérséklődhetne területi differenciáltságából adódó 

hátrányos, periférikus helyzete. 
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5.5 A gazdasági-társadalmi tényezők változásainak vizsgálata Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében 2011 óta 

 

A vizsgálati időtáv óta eltelt időre tekintettel indokoltnak tartottuk az azóta eltelt időszak 
kutatásunkhoz (elsősorban a mezo-szintű részmodellhez) kapcsolódó fontosabb gazdasági-

társdalmi folyamatokban bekövetkező változások áttekintését, a tendenciaváltozások 
értékelését Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 
Ennek megfelelően a regisztrált gazdasági szervezetek száma 2011-ben 116196 darab volt, 

ami 2016-ra 119981-re nőtt. Így a változás üteme 2012 és 2016 között évente átlagosan 0,8%-
os növekedést mutat. A regisztrált vállalkozások ágazati szerkezetén belül kiemelkedik a 

mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások számának növekedése, amely 2015-re 88%-
kal emelkedett 2011-hez képest. Ami a működő vállalkozásokat illeti, számuk 2011-ben 
27628 darab volt, ami 2015-re (27968 darab) alig változott. A növekedés üteme 2012 és 2016 

között ez esetben mindössze évente átlagosan 0,31%. A külföldi közvetlen tőkével működő 
vállalkozások száma 2011-ben 355 darab volt, ez 2015-re sajnos tovább csökkent. Számuk 

2015-ben 301 darab volt, ami alapján megállapíthatjuk, hogy 2012 és 2015 között számuk 
évente átlagosan 18 darabbal, azaz átlagosan 5,35%-kal csökkent. 
Az összes beruházás értéke 2012 és 2016 között évi átlagban 3,88%-kal növekedett, és 2016-

ra elérte a 180 milliárd forintot. (2011-ben ugyanez az érték 130 milliárd forint volt.) 
A termelés ágazati szerkezetét megviszgálva kiemelhető az ipari termelés értéke, amely 2011-

ről 2016-ra 48%-kal emelkedett. Szintén pozitív tendencia mutatható ki az építőipar területén, 
ahol a változás 2011-hez képest pozitív irányban mintegy 20% volt. 
A kutató-fejlesztő helyek száma, a kutatók száma, valamint a K+F ráfordítások összege 

szintén olyan változók, amelyek a hazai megyék gazdasági-társadalmi helyzetét a 
vállalkozások szempontjából determinálják. A K+F helyek száma 2011-ben 63 volt, ami 
2016-ra 35,5%-kal csökkent. 2012 és 2016 között évente átlagosan 5 hellyel, azaz 9,26%-kal 

csökkent a K+F helyek száma. A kutatók számát tekintve sem sokkal jobb a helyzet, hiszen 
számuk még 2011-ben 483 fő volt, ami 2016-ra 328 főre csökkent. Ez a csökkenés 2012 és 

2016 között évente átlagosan 30 főt, azaz 7,5%-ot jelentett. A kutatás-fejlesztésre fordított 
ráfordítások összege pedig 2012 és 2016 között évente átlagosan 5,7%-kal csökkent. Ezek 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy az innováció és a kutatás-fejlesztés területén 

negatív tendencia figyelhető meg. 
Szintén a pozitív lokális externáliák forrásaként értelmezhető a havi nettó átlagkereset, ami 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak kis mértékben (4,6%-kal) növekedett 2011-hez 
képest. (Országosan a nettó átlagkereset 2011-es bázis értékkel számolva 13,8%-kal nőtt.) A 
megyei jövedelmek növekedési üteme jóval elmarad az országostól. 

Elemzésünket tovább folytatva a munkaerő-piac szerkezetének változása némi javulást mutat 
2011-hez képest. A foglalkoztatottak száma 2012 és 2016 között évente átlagosan 4,35%-kal 

nőtt, míg a munkanélkülieké 5,47%-kal csökkent. A munkanélküliségi ráta a 2011-es 18,2%-
ról 2016-ra 11,6%-ra csökkent. 
A demográfiai folyamatok szintén mezo-szinten integrálódó tényezőknek tekinthetők. Az 

élveszületések száma javult, míg 2011-ben 5346 fő volt, addig ez az érték 2016-ra 6312-re 
nőtt. Így évente átlagosen 2012 és 2016 között 3,1%-kal nőtt az élveszületések száma. Ami a 

halálozásokat illeti, számuk sajnos szintén nőtt, viszont intenzitását tekintve 2012 és 2016 
között évente átlagosan mindössze 0,62%-kal. Ezek alapján még mindig a természetes fogyás 
jelensége mutatható ki, de értéke a 2011-es -1159 főről, 2016-ra -526 főre változott. 

A belföldi vándorlás szintén romló tendenciát mutat: 2011-ben a megyéből elvándorolt 
népesség száma 3307 fő volt, 2016-ban pedig 3722 fő. A nemzetközi vándorlási különbözet 

2011-ben 841 fő, míg 2016-ban 3231 fő volt, ez viszont már sokkal aggasztóbb jelenség. 
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Mindezeket összevetve a tényleges fogyás értéke 2011-ben -3625 fő volt, ami 2016-ban 

-1017 főre változott. Ez a javulás egyértelműen az élveszületések és a halálozások pozitív 
irányú változásainak köszönhető. 

Az eltartottsági ráta nem változott jelentősen, az átlagéletkor azonban mind a nők, mind a 
férfiak esetén javult. Jelentősen romlott viszont az öregedési index, hiszen 2012-ben mértéke 
79,9 volt, 2016-ban viszont már 95,7, melynek hátterében egyértelműen a fiatalok 

elvándorlása áll, részben a központi régió, részben a nyugati országok irányába. 
Infrastrukturális szempontból az autópálya hossza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében – 

amely fontos tranzitszerepet tölt be a kelet-nyugati áruszállításban – 2011 óta 19 km-ről 71 
km-re nőtt. 
Megvizsgáltuk a területi egyenlőtlenségek mérésének egyik legelterjedtebb mérőszámát, a 

Hoover-indexet a GDP és a működő vállalkozások 2015. évi megyei adatai esetén. Ez alapján 
arra a következtetésre jutottunk, hogy a GDP, vagy a működő vállalkozások 8,24%-át kellene 

átcsoportosítani a magyar megyék között ahhoz, hogy területi megoszlásuk azonos legyen. 
Ugyanez az érték 2011-ben 5,5% volt. Az egyes megyék gazdasági súlya, népessége, 
infrastruktúrája, tőkevonzó képessége persze nem biztos, hogy a mutatók azonos eloszlását 

követeli meg. Ez alapján ugyanakkor azt kijelenthetjük, hogy a területi különbségek a 
magyarországi megyék között a GDP és a működő vállalkozások esetében tovább nőttek. 
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6 Összefoglalás 
 
A disszertáció záró fejezetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozási szempontú 

térszerkezetével, illetve a gazdasági-társadalmi folyamatokkal és a vállalkozási jellemzőkkel 
kapcsolatos vizsgálataink legfontosabb következtetéseit, új és újszerű eredményeit foglaljuk 

össze. A kutatási eredmények összegzésén túlmenően, kitérünk azok lehetséges felhasználási 
területeire, valamint a tudományos munka továbbvitelének tervezett irányaira, kiemelt 
fókuszpontjaira. 

 

6.1 A kutatás új és újszerű eredményei  

 
A kutatásunk kapcsán született új és újszerű eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze: 

 Az üzleti vállalkozások tevékenységének, szerkezeti jellemzőinek elemzése kapcsán 
arra a következtetésre jutottunk, hogy egyre komplexebb világunkban 

nélkülözhetetlen a vállalkozások tevékenységét a makro-, a mikro- és a mezo 
környezet kölcsönös rendszerében vizsgálni. A vállalkozások kvantitatív és kvalitatív 

ismérveit a gazdasági-társadalmi mechanizmusokból kiindulva célszerű feltárni, 
hiszen a makro-szintű összefüggések rendszere szolgáltat alapot a mikro-szintű 
elemzésekhez. A kettő metszetét jelentő mezo-szint a regionális térszerkezeti 

sajátosságokat kiemelve egységes keretbe zárja a gazdasági, társadalmi folyamatok 
összefüggésrendszerét. A vállalkozások működését, tevékenységét meghatározó 

szerkezeti sajátosságok mélyen beágyazódnak a társadalmi-gazdasági folyamatok 
rendszerébe, így a következmények és a beavatkozások miatt nem mellőzhetők sem 
a makro-, sem a mikro-, sem pedig a mezo-szinten érvényesülő 

hatásmechanizmusok. A vállalkozói alrendszer és a gazdasági-társadalmi környezet 
kapcsolatrendszerében az összefüggések jellemzői, kritikus pontjai statisztikai 

módszerekkel feltárhatók, kvantifikálhatók, és ezek alapján a modell egységes 
keretbe zárható. Ezzel a szemlélettel a területre jellemző vállalkozási struktúra, 
valamint annak belső és külső kapcsolatrendszere egységes, az adott területre 

jellemző rendszerként jellemezhető. (3. fejezet alapján) 

 Disszertációnk egyik legnagyobb érdemének tartjuk, hogy megalkottuk az ún. 

Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modellt, amely három mérési részmodell 
(makro-, mikro- és mezo-szintű) összefüggő rendszere. A Modell segítségével 

egyrészt kifinomult módszertan alapján válik elemezhetővé egy adott térség 
fejlettsége, a térségen belül pedig a vállalkozások helyzete, szerepe, fejlődési 
lehetősége, másrészt meghatározhatók a gazdasági-társadalmi fejlettséget 

befolyásoló makro- és mikro-szintű tényezők által kifejtett hatások iránya és 
mértéke. A modellben három kiemelt alrendszer kölcsönhatása érvényesül, ahol a 

vállalkozói szektor a gazdasági és társadalmi környezetbe ágyazottan szerepel, 
statisztikai módszertani eszközökkel alátámasztott összefüggés-rendszerben. A 
gazdasági folyamatok működése és értékelése szempontjából a vállalkozások 

szereplők, akiket különböző eszközökkel, a tényezők alakításával lehet befolyásolni. 
A modell célja, hogy a vállalkozások gazdasági tevékenységét helyzetét és szerepét 
a vállalkozási jellemzők, valamint a gazdasági-társadalmi folyamatok 

összefüggésében értékelje, továbbá jelölje ki azokat a beavatkozási pontokat, 
melyeken keresztül növelhető a vállalkozói aktivitás és teljesítmény, közvetett 

módon a vállalkozások versenyképessége. A modell központi eleme a vállalkozói 
aktivitás és teljesítmény, amely adott térségi szinten kapcsolatot teremt a makro-
szintű folyamatok és a mikro-szintű vállalkozási jellemzők között. (3. fejezet 

alapján) 

DOI: 10.14750/ME.2019.009



 

120 
 

 A makro- és a mezo-szintű részmodell alapján más kutatásokkal összhangban 

megállapítottuk, hogy a gazdasági-társadalmi folyamatok hatására az ország 
különböző területei között a legtöbb vonatkozásban jelentős különbségek alakultak 

ki. A disszertáció céljával összhangban a hazai megyék gazdasági-társadalmi 
helyzetét a vállalkozások szempontjából determináló tényezők közül az általános 

gazdasági fejlettséget, a vállalkozások általános szektorális jellemzőit, a 
munkaerőpiac szerkezetét, a térségben élők jövedelemi színvonalát, a főbb 
demográfiai folyamatok alakulását, a lakosság iskolai végzettségét, valamint az adott 

térség infrastrukturális jellemzőit vettük figyelembe vizsgálataink során.  

A vizsgált változók közül a pozitív lokális extern hatások forrásakánt értelmezhető: 

 a vállalkozássűrűség és az ebből következő gazdasági agglomeráció, 
 a működő/regisztrált vállalkozások aránya, 
 a K+F helyek száma, tényleges létszáma, a K+F ráfordítások értéke, 

 a bruttó, illetve nettó átlagkereset, 
 a tényleges szaporodás, a népsűrűség, az eltartottsági ráta, 

 az autópályák hossza, az épített/megszűnt lakások aránya, a szennyvízhálózat 
kiépítettsége statisztikailag meghatározó szerepet töltenek be az egyes térségek 
gazdasági fejlettségében, melyek egyben a területi differenciáltság jelenségét is 

erősítik. (4. fejezet alapján) 

 A főkomponens-elemzés alapján lehetőség nyílott a magyar megyék több tényezőt 

figyelembe vevő sorrendbe állítására gazdasági súlyuk alapján: 1. Győr-Moson-
Sopron megye, 2. Pest megye 3. Komárom-Esztergom megye. A kutatásunk 

célterületét jelentő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a relatív mutatók alapján képzett 
főkomponens-elemzés szerint a 18. helyen áll. A vizsgálatba azt a három relatív 
mutatót vontuk be, amelyek a gazdasági fejlettséggel statisztikailag és közgazdasági 

értelemben is a leginkább összefüggésben állnak, így: az egy főre jutó GDP-t, a 
működő vállalkozások alapján képzett vállalkozói aktivitást és az alkalmazásban 

állók havi nettó átlagkeresetét. Ebből a három változóból képeztük a gazdasági-
társadalmi fejlettség összetett mutatószámát. (4. fejezet alapján) 

 Egyenlőtlenségi mérőszámokkal elemeztük a hazai megyék, illetve Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye kistérségei közötti gazdasági-társadalmi különbségeket. A 
Hoover-index (2011. évi adatai) alapján megállapítottuk, hogy a GDP vagy a 

működő vállalkozások 5,5%-át kellene átcsoportosítani ahhoz, hogy a GDP és a 
működő vállalkozások területi eloszlása azonos legyen a hazai megyékben. A 
működő vállalkozások 3,5%-át kellene átcsoportosítani a megyék között ahhoz, 

hogy a működő vállalkozások és a foglalkoztatás eloszlása területileg hasonló 
legyen. A K+F ráfordítások mintegy 28%-át kellene átcsoportosítani, ahhoz, hogy a 

GDP és a K+F ráfordítások területi eloszlása a hazai megyék között azonos legyen. 
A Robin Hood-index alapján arra következtettünk, hogy az összjövedelem közel 9%-
át kellene átcsoportosítani az átlag fölötti és az átlag alatti jövedelemmel rendelkező 

megyék között ahhoz, hogy a népességgel arányos legyen a jövedelem-eloszlás. 
Kistérségi bázison számolva a működő vállalkozások közel 50%-át kellene 

átcsoportosítani ahhoz, hogy a működő vállalkozások és a megyén belüli 
munkanélküliség eloszlása azonos legyen. Továbbá megállapítottuk, hogy az 
adófizetők 3,3%-át kellene átcsoportosítani a kistérségek között ahhoz, hogy az 

adófizetők aránya és a népesség aránya területileg azonos eloszlású legyen. A 
szegényebb térségek jövedelemtermelő képességét 10%-kal kellene növelni 

változatlan feltételek mellett ahhoz, hogy a jövedelemegyenlőtlenségek 
kiegyenlítődjenek. Az eredmény szignifikánsnak tekinthető, ami a területi 
jövedelemegyenlőtlenséget, és ezáltal a kistérségek közötti fejlettségi különbséget 
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igazolja. Számításaink kistérségi szinten a megyeinél nagyobb gazdasági-társadalmi 

fejlettségi különbségeket jeleznek az elméleti következtetésekkel összhangban. (4. 
fejezet alapján) 

 A mikro-szintű részmodell tesztelése, azaz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
vállalkozások szerkezetének reprezentatív felmérés keretében történő vizsgálata 

meglepő és kevésbé meghökkentő eredményeket egyaránt tartogatott. Elsőként 
magának a kutatásnak az újszerűségét említenénk, hiszen tudomásunk szerint ilyen 
jellegű felmérés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ebben a témában még nem 

készült. Hasonló témájú, de eltérő célcsoportot kijelölő és módszertant alkalmazó 
felmérésekről vannak ismereteink. A mikro-szintű részmodell tesztelését szolgáló 

empirikus kutatás alapján megállapítottuk, hogy országos átlagot meghaladó a 
mezőgazdasági vállalkozások aránya, melyek között az egyéni vállalkozási és a 
szövetkezeti forma felülreprezentált a teljes sokasághoz képest. A tőkeszegénység az 

árbevétel és a mérlegfőösszeg nagyságában is megmutatkozik. A mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak átlagos létszáma a többi ágazathoz viszonyítva jelentősnek 

tekinthető, ugyanakkor az elbocsátás veszélye is e szektorban a legfenyegetőbb. A 
mezőgazdaság tulajdonosi szerkezetében a 100%-os magyar tulajdonlás a 
meghatározó. A legkritikusabb pontja ennek a szektornak az export- és a K+F 

tevékenység, melynek teljesítménye a tőkeszegénység és az elavult ágazati szerkezet 
miatt minimálisnak tekinthető. A mezőgazdaság és az oktatás kapcsolata a szakmai 

gyakorlóhelyek biztosítását tekintve megfelelő. Emellett a területi fejlődésben 
meghatározó szerepet a pénzügyek és az ipar területén tevékenykedő vállalkozások 
játszanak, amelyek egyértelműen tőkeerős, exportorientált és aktív kutatás-

fejlesztést folytató, főleg külföldi tulajdonban lévő részvénytársaságok, illetve 
korlátolt felelősségű társaságok, jelentős foglalkoztatásban betöltött 

szerepvállalással. A külföldi vállalkozások esetén a foglalkoztatottak átlagos 
létszáma szignifikánsan meghaladja a magyar vállalkozásokét, vagyis a létszám-
koncentráció erős. (5. fejezet alapján) 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozásait klaszteranalízis segítségével négy 
csoportba soroltuk. A csoportképzésben leginkább a tevékenységi kör, a tulajdonosi 

szerkezet az export- és a K+F tevékenység játszott meghatározó szerepet. Ezek 
alapján a következő vállalkozási csoportokat alakítottunk ki: „perifériára szorulók”, 

„közösségi igényeket kiszolgálók”, „gazdaságot dinamizálók” és „pénzügyi 
szolgáltatók”. A négy klaszter között további szignifikáns különbség mutatható ki 
gazdálkodási forma, árbevétel, létszám, mérlegfőösszeg és jövőbeli foglalkoztatás 

alapján. Ezek azok a tényezők, amelyek alapvetően meghatározzák, hogy a megye 
vállalkozásai periférián helyezkednek el, vagy a gazdaság dinamizálásában vesznek 

részt (5. fejezet alapján). 

 A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell makro-, mikro- és mezo-szintű 
tesztelését követően a visszacsatolási folyamat részeként a modellel kapcsolatban a 

következő korlátokat, gyenge pontokat állapítottuk meg: 
 A modell és részmodelljei kizárólag nemzetgazdaságon belül értelmezhetők, 

mivel sem logikailag, sem tartalmilag nem felel meg a nemzetközi szintű 
vizsgálatoknak. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy egyes oksági 
összefüggések, következtetések ne lennének alkalmazhatók más hasonló 

gazdasági, társadalmi berendezkedésű nemzetgazdaság számára. 
 A természeti tényezőket a modell kiinduló feltételei között – a neoklasszikus 

modellekhez hasonlóan – immobilnak tekintjük, ami azonban csak nagyon erős 
korlátok között tekinthető érvényesnek a magyar, de különösen az olyan 
többszörösen hátrányos helyzetű megyék esetében, mint Szabolcs-Szatmár-
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Bereg megye. Ugyanakkor már csak a termőföldnek, mint az egyik 

leglényegesebb természeti tényezőnek a vizsgálata lényegesen meghaladta volna 
a dolgozat kereteit. Későbbi kutatásaim során azonban a modell ez irányú 

továbbfejlesztését fontos célkitűzésemnek kívánom tekinteni. 
 A modell a pozitív externáliákra fókuszál, holott a legtöbb gazdasági, társadalmi 

tényező pozitív és negatív külső gazdasági hatást is magában hordoz. Például a 

városméret alapvetően urbanizációs előnyt jelent, egy bizonyos városméret felett 
azonban megjelenhetnek az urbanizációs hátrányok, mint a 

környezetszennyezés, a bűnözés stb. 
 A vállalkozási szféra hazai bázisának két szintje (nemzeti, illetve térségi/lokális 

szint) közül a térségi/lokális szint vizsgálatára szorítkozik modellünk. 

Kutatásunkban ezt a szintet a magyarországi megyék képviselik. 
 A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell a vállalkozási méretgazdaságossági 

vizsgálatokkal részletesen nem foglalkozik, legfeljebb annyiban, hogy feltárja a 
külső méretgazdaságosságot befolyásoló külső tényezőket. 

 A mikro-szintű részmodellből hiányzik a kapcsolati tőke mérésének levezetése, 

az kizárólag elméleti szinten jelenik meg a modellben. 
 Statisztikai módszerek túlsúlya érvényesül. 

Végül a modellel kapcsolatban mindenképpen ki szeretnénk emelni, hogy a térgazdaságtan 
leegyszerűsített szempontjait, nagyon leegyszerűsített összefüggéseit kívánjuk bemutatni, 
elsősorban a vállalkozási szféra gazdasági térben érvényesülő jellemzőinek a kiemelésével. 

Modellünk abból a szempontból újszerű, hogy kitüntetett szerepet szán a vállalkozási szféra 
térszerkezeti jellemzőinek a gazdasági-társadalmi folyamatok területi vizsgálatában. 

A fent említett új és újszerű eredmények reményeink szerint – ha csak kis mértékben is –, de 
hozzájárulnak a vállalkozások elméleti síkon való megközelítéseinek értelmezéséhez, 
valamint a gazdasági tevékenységek tervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatainak 

megoldásához, nemzetgazdasági, térségi és vállalkozási szinten egyaránt. 
 

6.2 Az eredmények hasznosítása 

 
Az értekezésben fellelhető kutatási eredmények – különös tekintettel a primer megkérdezés 
következtetéseire – reményeink szerint, mind nemzetgazdasági, mind vállalkozási szinten, ha 

csak kis mértékben is, de hozzájárulnak a vállalkozások tervezési, végrehajtási, ellenőrzési és 
fejlesztési feladatainak megoldásához. Előzetes terveink szerint a kutatás eredményei a 

következő területeken kerülnek felhasználásra. 

 Megyei szinten a vállalkozási megkérdezés tanulságai hozzájárulhatnak a 
vállalkozásfejlesztési stratégia esetleges újragondolásához, és még határozottabban a 

rövid távú intézkedési tervekben megfogalmazott operatív feladatok szakértői 
felülvizsgálatához, valamint a következő évek teendőinek átfogó tervezéséhez. 

 A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell révén egy olyan eszköz kerülhet a 
vállalkozások és a területi tervezők kezébe, amely képes komplex képet adni a 

területi gazdasági-társadalmi folyamatok vállalkozásokra kifejtett hatás-
mechanizmusáról, valamint a vállalkozások kvantitatív és kvalitatív jellemzőinek 
egymásra kifejtett kapcsolat-rendszeréről, kijelölve ezáltal a beavatkozás 

kulcsterületeit a teljesítmény, a hatékonyság és a versenyképesség, valamint a 
gazdasági-társadalmi szerepvállalás fokozása érdekében. Mivel a hatások és 

összefüggések időben (és térben is) eltérnek és folyamatosan változnak, így időről 
időre tovább kell fejleszteni a modell egyes elemeit és újra kell értelmezni a 
közöttük lévő kapcsolatok rendszerét. 
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 A disszertáció egésze felhasználható a területfejlesztéssel, a területi 

egyenlőtlenségekkel, valamint az üzleti vállalkozásokkal kapcsolatos további 
elméleti és empirikus kutatások kiinduló szakirodalmi forrásaként . Az 

operacionalizálási outputoknak tekinthető szakértői mélyinterjú vázlatot és kérdőívet 
a mellékletben közöljük annak érdekében, hogy a forrás megjelölésével bárki 

számára felhasználhatók legyenek. 

 A doktori értekezés további célcsoportját a területi egyenlőtlenségek, az üzleti 

vállalkozások és a statisztika témakörével foglalkozó oktatók-kutatók, elméleti és 
gyakorlati szakemberek képezhetik. Reményeink szerint fontosabb eredményeink a 
részterület tudományos gondolkodására hatással lesznek. A disszertációban szereplő 

és a nem közölt részvizsgálatok eredményeit elsősorban tudományos 
konferenciákon, előadásokon, valamint folyóiratcikkek formájában kívánjuk 

ismertetni. 

 A felsorolásból nem maradhat ki a felsőoktatás, amellyel kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy a disszertáció egyes fejezetei beépülnek a „Vállalkozási 

ismeretek” és a „Statisztika” című tantárgyak oktatásába. 
Felelőtlen javaslatokba azonban nem szeretnénk bocsátkozni, ezért szólnunk kell a kutatás 

korlátairól. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére kiterjesztett vállalkozási megkérdezés 
eredményei csak a közölt megbízhatósági és pontossági peremfeltételek mellett 
általánosíthatók, amelyek az adott időszak sajátosságainak megfelelően változhatnak. 

Tekintettel az elemzés bázis időszakának hosszára, a tényezők változatlansága csak rövid 
távon feltételezhető. 

 

6.3 A kutatás folytatása 

 
Mindenek előtt meg kell említenünk, hogy e disszertáció az eddigi kutatómunkánk lényegre 

törő összefoglalását jelenti, de semmiképpen nem a lezárását. Az eredmények további 
elméleti és gyakorlati problémákat vetnek fel, amelyek tudományos igényű feltárása és 

megoldása a következő évek feladatait vetíti elénk. A kutatás néhány lehetséges irányát az 
alábbiakban röviden felvázoljuk: 

 Területi egyenlőtlenségeket kutató munkánk újabb fejezetét jelentheti a kapcsolati 

tőke hatás-mechanizmusának vizsgálata, illetve mérési metodikájának kidolgozása. 

 A modell gyenge pontjai között említett természeti tényezőknek a vizsgálatát, és a 

modell ez irányú továbbfejlesztését, valósághoz való jobb közelítését jövőbeni 
kutatásaink egyik kiemelt irányának tekintjük. 

 A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell tesztelése kizárólag a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei vállalkozások reprezentatív mintáján történt. Az empirikus 

kutatást az Észak-alföldi Régió szereplőire is tervezzük kiterjeszteni, de előtte 
feltétlenül szükséges lenne a modell elméleti alapon történő felülvizsgálata és 
adaptálása a régió sajátosságainak figyelembe vételével. 

 Az előzőnél nagyobb szabású terv a kutatás másik európai országban, különösen a 
határmenti együttműködés lehetőségével rendelkező szomszédos országok mezo-

szintű területi egységeiben történő lebonyolítása és összehasonlító elemzés 
elvégzése. Magyarországhoz hasonló vállalkozási szerkezettel, vállalkozási 

struktúrával rendelkezik Szlovákia, Horvátország és Csehország. Ráadásul ezek az 
országok földrajzi távolság és kapcsolatrendszer szempontjából viszonylag könnyen 
elérhetők. Emellett izgalmas tanulságokkal szolgálna hazánk és a gazdaságilag 

kiemelkedő országok – Svédország, Finnország, Dánia, Németország – területi 
folyamatainak, vállalkozási összetevőinek, teljesítményének összevetése. A legjobb, 

vagy a jó gyakorlat megismerése azonban elengedhetetlenné teszi a 
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nemzetgazdaságok eltérő gazdasági, társadalmi és egyéb makrokörnyezeti 

sajátosságainak figyelembe vételét. A gazdasági válság és hatásai pedig különösen 
időszerűvé tehetik a nemzetközi összehasonlítást abból a szempontból, hogy az 

egyes országoknak hogyan sikerül felülemelkedni nehéz helyzetükön, vagy esetleg 
hosszú időre leszakadnak a globális versenyben. 

 További kutatási területet jelenthet a negatív externáliák beemelése a modellbe, 

illetve a vállalkozási szerkezet egy másik aspektusának, a tevékenységi, magatartási 
értelemben vett vállalkozásoknak a vizsgálata megyei, regionális vagy akár 

nemzetközi összehasonlításban. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges a 
vonatkozó szakirodalom további mélyreható tanulmányozása, külső szakértői 

vélemények ismételt bevonása, valamint a kitűzött céloknak leginkább megfelelő 
komplex módszertan szerinti kísérleti modell tesztelése. 

Végezetül reményeink szerint eredményeink és következtetéseink hozzájárulnak a témával 

kapcsolatos hazai és nemzetközi tudományos gondolkodás továbbfejlődéséhez. Továbbá 
bízunk abban, hogy munkánk közvetett módon szolgálja a tudásba vetett alapvető hit 

megerősítésével a nemzetgazdasági, a vállalkozási és az egyéni célok teljesülését. 
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Mellékletek 
 
1. melléklet: Vállalkozási kérdőív 

 
A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim! 

A kérdőív Makszim Györgyné PH.D. értekezéséhez nyújt hatékony segítséget, melynek témája Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye vállalkozási szerkezetének statisztikai elemzése, illetve a gazdasági folyamatok és a vállalkozási 

jellemzők közötti összefüggések vizsgálata  

Szíves segítségét/segítségüket előre is köszönöm! 

 

 

1. Melyik szektorban végzi tevékenységét a vállalkozás? 

□ Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 
□ Ipar 

□ Építőipar 
□ Kereskedelem 
□ Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 

□ Szállítás, hírközlés 
□ Pénzügyi szolgáltatás 

□ Ingatlan ügyletek 
□ Közigazgatás, védelem 
□ Oktatás 

□ Egészségügy 
□ Egyéb szolgáltatás 

□ Egyéb: _____________________________ 
 

2. Milyen társasági formában működik? 

□ Egyéni vállalkozás 
□ Közkereseti társaság 

□ Betéti társaság 
□ Korlátolt felelősségű társaság 
□ Részvénytársaság 

□ Szövetkezet 
□ Egyéb: _____________________________ 

 
3. A vállalkozás alapításának éve:……………………………….. 

 

 
4. Hogyan alakult a vállalkozás nettó árbevétele 2009-ben millió Euro-ban? 

□ -2,00 
□ 2,01-10,00 
□ 10,01-50,00 

□ 50,01 felett 
 

5. Hogyan alakult a foglalkoztatottak száma 2009-ben? 

□ 0-9 fő 
□ 10-49 fő 

□ 50-249 fő 
□ 250 fő és felette 

 
6. Hogyan alakult a mérlegfőösszeg 2009-ben (millió Euro)? 
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□ -2,00 

□ 2,01-10,00 
□ 10,01-43,00 

□ 43,01 felett 
 

7. Hogyan alakult a vállalkozás tulajdoni viszonya 2009-ben? 

□ 100%-ban magyar tulajdonban van 
□ 100%-ban külföldi tulajdonban van 

□ 50% feletti magyar tulajdonban van 
□ 50% feletti külföldi tulajdonban van 

 

8. Folytat-e a vállalkozás export tevékenységet? 

□ Igen, a következő 

országokba:…………………………………………………….. 
□ Nem 

 

9. Folytat-e a vállalkozás K+F (kutatás és fejlesztés) tevékenységet? 

□ Igen, a következő terület(ek)en: 

□ Nem 
 

10. Értékelje 1-5-ig terjedő skálán, hogy a munkatársak tekintetében milyen 

kompetenciák fontosak vállalkozása számára! 5 legyen a legfontosabb! 

Képesség/készség Fontosság 

Nyelvtudás  

Személyes 
kapcsolatrendszer 

 

Kommunikációs készség  

Problémamegoldó-készség  

Szakmai gyakorlat  

Informatikai ismeretek  

Külső megjelenés  

Szakmai képzés során 
megszerzett tudás 

 

 

11. A vállalkozás jövőre vonatkozó tervei a foglalkoztatás szempontjából: 

□ Elbocsátást tervez 
□ Szinten tartja a foglalkoztatást 

□ Bővíti a munkavállalói létszámot 
□ Jelentősen bővíti a létszámot 

 
12. Biztosít-e jelenleg szakmai gyakorlóhelyet? 

□ Igen szakképzésben résztvevőknek:…...…fő 

□ Igen felsőoktatásban résztvevőknek:……..fő 
□ Nem 

 
 
 
Forrás: Saját szerkesztés 
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2. melléklet: Vállalati szakértői mélyinterjú 

 

2/1. Szakértői mélyinterjú vázlat 

 

 
1. Bevezetés (5 perc) 

 

Moderátor: 
 Bemutatkozás (Ph.D hallgató) 

 Kutatás célja (Ph.D dolgozat) 
 

 
2. Kérem, mondja meg vállalkozása nevét és tevékenységét! Mutassa be röviden 

vállalkozását! (10 perc) 

 
 

 
 

 
 
 

 
3. Hogyan ítéli meg Magyarország gazdasági helyzetét? (5perc) 

 
 

 
 
 

 
 

 
4. Hogyan ítéli meg a magyar vállalkozások gazdasági helyzetét, fejlettségét? Van-e 

esetleg a helyzetképpel kapcsolatban egyéb gondolata? (10 perc) 
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5. Milyen gazdasági-társadalmi tényezők befolyásolják a magyar vállalkozások 

tevékenységét, működését, hatékonyságát, eredményességét? Kérem, állítsa ezeket a 

tényezőket fontossági sorrendbe! Milyen specifikumai vannak ezeknek a 

tényezőknek saját vállalkozása esetében? (10 perc) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
6. Van-e esetleg a vállalkozásokat befolyásoló tényezőkkel kapcsolatban egyéb 

gondolata? (5 perc) 

 
 

 
 

 
7. Hogyan ítéli meg saját vállalkozása gazdasági helyzetét? (10 perc) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

8. Véleménye szerint hogyan mérhető a gazdasági helyzet és fejlettség? Milyen 

mutatókat, módszereket ismer a jelenség mérésére? (10 perc) 
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9. Milyen tennivalói vannak Magyarországnak, hogy javuljon a vállalkozói szféra 

gazdasági helyzete? (5 perc) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
10. Milyen tennivalói vannak a magyar vállalkozásoknak, hogy növekedjen 

teljesítményük, hatékonyságuk, versenyképességük? (5 perc) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
11. Van-e esetleg a tennivalókkal kapcsolatos egyéb gondolata? (5 perc) 

 

 
 

 
 

 
12. Befejezés (5perc) 

 
Moderátor: Köszönetnyilvánítás 
 

 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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2/2. A szakértői mélyinterjú alanyai 

 
 

Cég neve: Székhelye: 

Michlen Hungaria Kft. Nyíregyháza 

Ruzsa Kft. Pócspetri 

MSK Hungary Gépgyártó 

Bt. Nyírbátor 

Bátorcoop Szövetkezet Nyírbátor 

Coloplast Hungary Kft. Nyírbátor 

Gyarmati és Társa Kft.  Nyírbátor 

Luka-trans Kft. Nyírmada 

Kálvin Trans Terem 

Doka és Társa Bt. Nyírmada 

Czimre és Társa Kft. Nagykálló 
Forrás: Saját szerkesztés 
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2/3. A szakértői mélyinterjúk összefoglaló értékelése a strukturált kérdések alapján 

 
3. kérdés: Hogyan ítéli meg Magyarország gazdasági helyzetét? (5perc) 

A megkérdezett vállalkozások többsége negatív gazdasági helyzetképet festett 
Magyarországról, romló gazdasági mutatókkal és kedvezőtlen üzleti környezettel. 
 

4. kérdés: Hogyan ítéli meg a magyar vállalkozások gazdasági helyzetét, fejlettségét? 

Van-e esetleg a helyzetképpel kapcsolatban egyéb gondolata? (10 perc) 

A megkérdezett vállalkozások szinte kivétel nélkül saját vállalkozásuk nehéz gazdasági 
helyzetéről beszélt. A fejlesztéseket a közeljövőben egyértelműen az EU-s forrásokhoz való 
hozzájutástól teszik függővé. 

 
5. kérdés: Milyen gazdasági-társadalmi tényezők befolyásolják a magyar vállalkozások 

tevékenységét, működését, hatékonyságát, eredményességét? Kérem, állítsa ezeket a 

tényezőket fontossági sorrendbe! Milyen specifikumai vannak ezeknek a 

tényezőknek saját vállalkozása esetében? (10 perc) 

A gazdasági tényezők közül az adórendszert és a K+F tevékenységet, míg a társadalmi 
folyamatok közül a foglalkoztatást és az ehhez kapcsolódó foglalkoztatás-politikai eszközöket 

ítélték a legfontosabbaknak. 
 
7. kérdés: Hogyan ítéli meg saját vállalkozása gazdasági helyzetét? (10 perc) 

A megkérdezett vállalkozások mindegyike az elmúlt években romló gazdasági mutatókról 
számolt be, amelyet egyértelműen a gazdasági válság által kiváltott gazdasági-társadalmi 

folyamatokkal hoztak összefüggésbe. Alapvető problémának tartják, hogy az adók- és 
támogatások rendszere nem a KKV-k versenyképességét segítik elő, az EU-s forrásokhoz 
való hozzájutás továbbra is nehézkes, túlbürokratizált és adminisztrációval túlterhelt. 

 
8. kérdés: Véleménye szerint hogyan mérhető a gazdasági helyzet és fejlettség? Milyen 

mutatókat, módszereket ismer a jelenség mérésére? (10 perc) 

Általános gazdasági fejlettség mutatójaként a legtöbben kizárólag a GDP-t említették, saját 
vállalkozásuk fejlettségét pedig egyértelműen az árbevétel és a mérleg szerinti eredmény 

alapján ítélik meg. 
Az általános gazdasági fejlettség módszereit nem ismerik. 

 
9. kérdés: Milyen tennivalói vannak Magyarországnak, hogy javuljon a vállalkozói 

szféra gazdasági helyzete? (5 perc) 

A megkérdezett vállalkozások első helyen említették a vállalkozásokat terhelő adó- és 
adminisztratív terhek csökkentését, az Európai Unió forrásaihoz való hozzáférés könnyítését, 

valamint a foglalkoztatási terhek mérséklését. 
 
10. kérdés: Milyen tennivalói vannak a magyar vállalkozásoknak, hogy növekedjen 

teljesítményük, hatékonyságuk, versenyképességük? (5 perc) 

A megkérdezett vállalkozások a kutatás-fejlesztés területén érzik legnagyobbnak 

lemaradásukat, így ez az a terület, ahol a leginkább fejlődniük kellene. Ehhez azonban 
hiányoznak a források, szükség lenne állami támogatásra, hogy nemzetközileg is 
versenyképesek lehessenek a magyar KKV-k. 

 
Forrás: Saját munka 
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Vállalkozói 
kínálat elemei 

Térségi kínálat 
elemei 

 Munkaerőpiac 

 Demográfiai folyamatok 

 Iskolázottság 

 Infrastruktúra 

 Alapítás éve 

 Éves nettó árbevétel 

 Foglalkoztatottak száma 

 Mérlegfőösszeg 

 Export volumene 

 K+F ráfordítások értéke 

 Egyéb 

 Tevékenységi kör 

 Gazdálkodási (jogi) forma 

 Tulajdonosi viszony 

 Exporttevékenység 

 K+F tevékenység 

 Alkalmazotti kompetenciák 

 Kapcsolati tőke 

 Egyéb 

Gazdasági tényezők 

 Gazdasági fejlettség 

 Kutatás-fejlesztés 

 Szabályozórendszer 

 Vállalkozások általános 

jellemzői 

 Beruházások 

 Jövedelmi helyzet 

Társadalmi tényezők 

Vállalkozás kvantitatív 

jellemzői 

Vállalkozás kvalitatív 

jellemzői 

 

Vállalkozói 

kereslet elemei 

Térségi kereslet 

elemei 

Területi vállalkozói szféra 

3. melléklet: Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

  

Gazdasági, társadalmi hatások, összefüggések 
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4. melléklet: A vállalkozási és a térségi kereslet-kínálat összetevői 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
A vállalkozási és a térségi kereslet és kínálat fontosabb elemei 

 

 Vállalkozási 

Térségi 

(települési – kistérségi/járási – 

regionális – országos – nemzetközi) 

Kereslet 

Infrastruktúra 

Szolgáltatások 
Munkaerő 

Vállalkozói környezet 
Piac a termékeknek 

Partnerség 

….. 

Munkahely 
Jövedelemforrás 

Kooperációs kapcsolatok 
Piac a helyi termelőknek 

….. 

Kínálat 

Termékválaszték 

Munkahely 
Jövedelem 

Fejlesztési hozzájárulás 

….. 
 

Telephely 
Piac 

Munkaerő 
Infrastruktúra 

Közszolgáltatások 
Vállalkozói környezet 

…. 

Vállalkozási 
Térségi (települési – kistérségi/járási – 

regionális – országos – nemzetközi) 

K
ín

á
la

t 
K

er
es

le
t 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Térségi 

Vállalkozási szféra 

Termék 

Munkahely 

Jövedelem 

Szociális szolgáltatások 

Piac 

Beszállítók 

Munkaerő 

Infrastruktúra 

Szolgáltatások 

Vállalkozói környezet 

Tőke 

Partnerek 

Piac 

Partnerek 

Tőke 

Piac 

Munkaerő 

Infrastruktúra 

Terület 

Szociális, kulturális szolgáltatások  

Vállalkozói környezet 

Tőke 
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5. melléklet: A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell alkalmazásának logikai 

folyamata 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

A vállalkozási térszerkezet-elemzés céljának meghatározása 

A vizsgálati célterület (mezo-szint) kijelölése 

A vizsgálat időhorizontjának meghatározása 

Következtetések, javaslatok megfogalmazása 

Makro-szintű részmodell 

komplex elemzése 

Mikro-szintű részmodell 

komplex elemzése 

 

A vállalkozások strukturális 

jellemzői közötti összefüggések 
feltárása, kapcsolódások a mezo 

szintű térséghez 

Makro-szintű részmodell egyes 

tényezőinek, valamint a mezo 
szintet jelentő célterület közötti 

hatásmechanizmus feltárása 
 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vállalkozási szerkezeti kutatás irányának kijelölése 

Mezo-szintű kölcsönhatás-vizsgálat és szintézis 
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6. melléklet: A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell összehasonlító elemzése az 

elméleti alapokat biztosító modellekkel 

 
Elmélet Hasonlóságok Különbségek 

Krugman-

modell 

Mindkét modell a gazdasági 

tevékenységek térbeli struktúrájának 

modellezésére tesz kísérletet, tehát a 

szerkezeti (strukturális) elemzésekre 

helyezi a módszertani alapokat. 

A verseny jellege, a mérethozadék  

kérdése és a tényezők mobilitása, mint 

kiindulási feltételek szintén közösek. 

Krugman egy általános térbeli egyensúlyelmélet 

megadására törekszik, vagyis a közgazdaságtan 

elméleti alapkérdéseit tartja fontosnak, a Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modell pedig a 

gyakorlatban érvényesülő ok -okozati összefüggések 

rendszerét, azok következményeit, és a belőlük 

levonható gazdaságpolitikai lépések  kidolgozásával 

foglalkozik. 

A hasonlóságok között említett mérethozadék kérdése 

annyiban közös, hogy mindkét modell növekvő 

mérethozadékot feltételez. Krugman modellje azonban 

mind a belső, mind a külső méretgazdaságossággal 

számol, míg az általunk felállított modell kizárólag a 

külső méretgazdaságosság kérdését veszi figyelembe, 

vagyis az egyes vállalaton belüli tényezők és az 

egységköltség viszonyát nem vizsgálja. 

Porter-

modell 

Mindkét modell figyelembe veszi a 

makro- és a mikrokörnyezet befolyásoló 

tényezőinek hatását. 

Mindkét modell többváltozós, összetett 

logikai struktúra mentén elemez. 

Egyaránt figyelembe veszik az 

időbeliség és a térbeliség problémáját. 

Mindkettő számol a vállalkozáson 

kívüli lokális üzleti környezettel, 

valamint a vállalkozáson belüli, a 

vállalkozás működéséből eredő 

tényezőkkel is. 

 

A Rombusz-modell a mikrogazdasági üzleti környezet 

vizsgálatára helyez nagyobb hangsúlyt, a Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modell pedig a 

makroökonómiai folyamatok ok-okozati összefüggései t  

elemzi mélyrehatóbban, külön kiemelve a gazdasági és 

társadalmi kapcsolódási pontokat. 

Míg a Rombusz-modell egy adott iparág 

versenyelőnyeire ható lokális környezet elemeit  

rendszerezi, addig a Térségi Vállalkozási Térszerkezeti 

Modell a vállalkozási szférára ható azon makro- és 

mikrokörnyezeti elemeket tárja fel, amelyek a regionális 

fejlődéssel összefüggésbe hozhatók. 

Lényeges különbség, hogy Porter modelljének 

alapegységei a regionális klaszterek , míg az általunk 

felállított modellben az egyes üzleti vállalkozások  

képezik a vizsgálati alapokat. 

Storper-

modell 

Mindkét modellben megjelenik az 

emberi szubjektum, bár a Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modell 

kizárólag mikro-szinten vonja be a 

szubjektív egyént, illetve annak 

alkalmazotti kompetenciáit a 

vizsgálatba. 

Mind a Szentháromság-modell, mind 

pedig a Térségi Vállalkozási 

Térszerkezeti Modell önálló 

tényezőként elemzi a vállalkozásokat , 

mint a regionális fejlődés meghatározó 

tényezőit. 

Mindkét modell fontosnak tartja a 

lokális szinten érvényesülő kapcsolati 

tőke szerepének, befolyásoló erejének 

vizsgálatát a térségek fejlődésében. 

A Szentháromság-modell a vállalkozásokat kizárólag 

belső, szervezeti oldalról vizsgálva hozza 

összefüggésbe a területi fejlődéssel, míg a Térségi 

Vállalkozási Térszerkezeti Modell a vállalkozási szféra 

szerkezeti sajátosságai mentén tárja fel a területi 

különbségek okait. 

A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modellben az 

ember kizárólag szubjektumként jelenik meg és ebben a 

formában is csak mikro-szinten és érintőlegesen, míg a 

Szentháromság-modellben az emberi tényező 

szubjektumként és közösségként is megjelenik, ráadásul 

központi jelentősége van az emberi kapcsolatok 

rendszerének a regionális fejlődésben. 
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Elmélet Hasonlóságok Különbségek 

Lengyel-

féle 

Piramis 

modell 

Mindkét modell részmodellek  

egymással összefüggő, komplex 

rendszere. 

Mindkettő többváltozós struktúra 

mentén vizsgálja a regionális 

versenyképességet, illetve a régiók 

gazdasági fejlettségét. 

A vizsgált területegységek 

összehasonlítására mindkét modell 

összetett mutatószámot képez. 

A mérési metodika három 

közgazdasági kategória bevonásával 

történik. 

A felhasznált mutatók között 

kulcsfontosságú faktor a megtermelt 

jövedelem, amely a tényező-változó 

szerepét tölti be a vizsgálatokban. 

Mindkét modellt, mint logikai 

szerkezetet kell figyelembe venni a 

regionális folyamatok vizsgálatakor, 

azonban a modellekben szereplő egyes 

tényezők fejlesztésére már 

területegységenként (régiónként, 

megyénként) kell az egyedi programot 

kidolgozni. 

A Piramis-modell a regionális versenyképességet 

befolyásoló tényezőket két csoportra osztja: közvetlen 

és közvetett tényezőkre. A közvetlen tényezők 

(alaptényezők) rövidtávon fejtik ki hatásukat a régiók 

gazdasági teljesítményére, a közvetett tényezők 

(sikeresség faktorai) pedig hosszú távon. Az általunk 

alkotott modellben az üzleti vállalkozásokra ható 

folyamatok szintje alapján teszünk különbséget a 

befolyásoló tényezők között, így megkülönböztetünk 

makro- és mikro-szintű részmodelleket. A makro-szintű 

részmodellben külön vizsgáljuk a gazdasági, és külön a 

társadalmi folyamatok  befolyásoló szerepét. A mikro-

szintű részmodellben pedig a vállalkozások kvantitatív 

és kvalitatív szerkezeti jellemzőit elemezzük. 

A hasonlóságok között már említettük, hogy a 

méréshez használt változók száma mindkét modell 

esetén három, azonban a változók közgazdasági 

kategóriája lényegesen eltérő. A Piramis -modell a 

gazdasági kibocsátásra, a munkatermelékenységre és a  

foglalkoztatottságra vezeti vissza a versenyképességet. 

A Térségi Vállalkozási Térszerkezeti Modell pedig az 

egy főre jutó GDP, a vállalkozói aktivitás és az 

alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresetének  

figyelembe vételével képezi a gazdasági fejlettség 

komplex mutatóját. 

A Piramis-modell végső célja a régióban élők jólétének 

és életszínvonalának javítása . A Térségi Vállalkozási 

Térszerkezeti Modell fő koncepciója a különböző 

térségek vállalkozási szempontú gazdasági 

fejlettségének vizsgálata makro- és mikrogazdasági 

folyamatok összefüggés-rendszerén keresztül, 

statisztikai módszertani megalapozottsággal. A 

vállalkozások az eszköz szerepét töltik be a területi 

egyenlőtlenségek alakításában. A Térségi Vállalkozási 

Térszerkezeti Modell ebből a szempontból újszerűnek 

tekinthető. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7. melléklet:  

 
Egy főre jutó GDP az országos átlag százalékában, 1995–2011 

 

 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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8. melléklet: A hazai kutatás-fejlesztés abszolút mutatói, 2011 

 

Megye 

Kutató-

fejlesztő 

helyek száma 

(db) 

K+F 

helyek 

aránya 

(% ) 

Kutató-

fejlesztő 

helyek 

tényleges 

létszáma (fő) 

K+F 

tényleges 

létszámának 

aránya (% ) 

Összes K+F 

ráfordítás 

(millió Ft) 

Összes K+F 

ráfordítás 

aránya (% ) 

Pest 186 11,03 2384 9,24 12 045,5 9,73 

Fejér 80 4,74 1038 4,03 6 423,0 5,19 

Komárom-

Esztergom 
41 2,43 655 2,54 2 833,1 2,29 

Veszprém 74 4,39 1371 5,32 9 381,3 7,58 

Győr-

Moson-

Sopron 

161 9,54 2314 8,97 13 554,2 10,94 

Vas 40 2,37 500 1,94 3 298,1 2,66 

Zala 44 2,61 490 1,90 1 403,8 1,13 

Baranya 145 8,60 2442 9,47 8 134,2 6,57 

Somogy 41 2,43 529 2,05 2 097,1 1,69 

Tolna 16 0,95 192 0,74 575,7 0,46 

Borsod-

Abaúj-

Zemplén 

117 6,94 1524 5,91 7 168,1 5,79 

Heves 68 4,03 921 3,57 3 319,3 2,68 

Nógrád 11 0,65 189 0,73 1 084,3 0,88 

Hajdú-

Bihar 
200 11,86 3923 15,21 21 883,5 17,67 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

30 1,78 529 2,05 3 015,6 2,44 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

63 3,73 701 2,72 1 962,8 1,58 

Bács-

Kiskun 
84 4,98 1207 4,68 7 523,2 6,07 

Békés  27 1,60 339 1,31 1 357,5 1,10 

Csongrád 259 15,35 4540 17,61 16 780,3 13,55 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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9. melléklet: A hazai kutatás-fejlesztés relatív mutatói, 2011 

 

Megye 

Ezer 

foglalkoztatottra 

jutó kutatók száma 

(fő) 

Egy kutatóra jutó 

K+F ráfordítás  

(MFt/fő) 

Egy kutatóhelyre 

jutó kutatók száma 

(fő) 

Egy kutatóhelyre 

jutó ráfordítás 

(MFt-ban) 

Pest 3,0 0,121 7,8 64,761 

Fejér 4,0 0,106 8,5 80,288 

Komárom-

Esztergom 
2,5 0,116 8,0 69,099 

Veszprém 6,5 0,097 12,3 126,774 

Győr-Moson-

Sopron 
8,0 0,109 9,2 84,188 

Vas 3,7 0,123 10,2 82,453 

Zala 2,0 0,164 5,2 31,905 

Baranya 13,1 0,214 12,0 56,098 

Somogy 2,2 0,113 5,8 51,149 

Tolna 1,1 0,163 5,9 35,981 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 
5,1 0,158 9,7 61,266 

Heves 5,9 0,191 9,3 48,813 

Nógrád 0,9 0,053 5,3 98,573 

Hajdú-Bihar 12,2 0,107 11,7 109,417 

Jász-Nagykun-

Szolnok 
2,4 0,111 11,2 100,521 

Szabolcs-Szatmár-

Bereg 
2,7 0,246 7,7 31,156 

Bács-Kiskun 3,7 0,096 8,6 89,562 

Békés  1,5 0,137 6,9 50,278 

Csongrád 17,3 0,160 10,3 64,789 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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10. melléklet: A foglalkoztatottak számának megoszlása 2011-ben megyei szinten 

 

Megye Foglalkoztatottak száma, 2011 Összes fogl. megoszlása, 2011 (% ) 

Pest  482,6 15,87 

Fejér 171,2 5,63 

Komárom-Esztergom 130,3 4,29 

Veszprém 141,1 4,64 

Győr-Moson-Sopron 184,6 6,07 

Vas 108,6 3,57 

Zala 116,2 3,82 

Baranya 132,8 4,37 

Somogy 107,7 3,54 

Tolna  85,9 2,82 

Borsod-Abaúj-Zemplén 221,2 7,28 

Heves 108,2 3,56 

Nógrád  62,5 2,06 

Hajdú-Bihar 190,3 6,26 

Jász-Nagykun-Szolnok 140,4 4,62 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 180,6 5,94 

Bács-Kiskun  193,2 6,35 

Békés  127,6 4,20 

Csongrád 155,1 5,10 

Összesen 3 040,0 100,00 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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11. melléklet: Az egy főre jutó GDP és az egyes gazdasági-társadalmi tényezők közötti 

kapcsolatok szorosságát jelző páronkénti lineáris korrelációs együtthatók, a magyar 

megyék vonatkozásában, 2011 

 

Befolyásoló tényezők  

Páronkénti (Pearson) 

korrelációs együttható 

értéke 

p-érték 

Alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete (Ft) +0,94 0,000 

Külföldi érdekeltségű vállalkozások regisztrált vállalkozásokon 

belüli aránya (%) 
+0,93 0,000 

Tényleges szaporodás, fogyás ezer lakosra +0,89 0,000 

Népsűrűség (fő/km2) +0,84 0,000 

Foglalkoztatási ráta (%) +0,77 0,000 

Munkanélküliségi ráta (%) -0,72 0,000 

Vállalkozói aktivitás  +0,70 0,001 

Eltartottsági ráta (%) -0,70 0,001 

Közüzemi szennyvíz-, csatorna-hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya (%). 
+0,66 0,002 

Működő vállalkozások regisztrált vállalkozásokon belüli aránya 

(%) 
+0,64 0,003 

Aktivitási ráta (%) +0,62 0,005 

Forrás: KSH adatok alapján saját elemzés, szerkesztés 
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12. melléklet: Területi egyenlőtlenségek mérésének fontosabb statisztikai módszerei 

 
Duál-mutató (Éltető–Frigyes index): A teljes megoszlás átlaga fölötti értékek átlagának és a 

teljes megoszlás átlaga alatti értékek átlagának a hányadosa. 

 (súlyozatlan) 

 az -nál nagyobb xi értékek átlaga 

 az -nál nem nagyobb xi értékek átlaga 

 (súlyozott) 

 az -nál nagyobb yi értékek súlyozott átlaga  Mértékegysége: dimenziótlan 

 az -nál nem nagyobb xi értékek súlyozott átlaga Értékkészlete:  

 
Logaritmikus szórás: ha az átlag 1, akkor (mivel log1=0) az átlaghoz viszonyított fajlagos 

értékek négyzetes logaritmikus összegének átlaga. 

 

Mértékegysége: - 

Értékkészlete:  
Ez az ún. Atkinson-mutató (Major–Nemes Nagy, 1999; Cowel–Flachaire, 2002) egyik 
speciális esete.  
 

Koncentrációs (Hirschman–Herfindahl) index: valamely ismérv területegységek közötti 
koncentráltságának mértékét számszerűsíti. Az index az egységek értékösszegből való 

részesedési arányainak négyzeteit összegzi. A megoszlást a teljesen egyenletes eloszláshoz 
viszonyítja. 

 
ahol xi: naturális mértékegységben megadott területi jellemző az i-edik területegységben 

 
A koncentrációs index 0,6 feletti értéke már erős koncentráltságra, monopolhelyzetre utal. 
Minimális értékét akkor veszi fel, ha a vizsgált társadalmi, gazdasági jelenség egyenletesen 

oszlik el a területegységek között, maximális értékét pedig akkor, ha a teljes volumen egy 
egységre, egy területre összpontosul. A HI nagyságát az egyedek száma (N) mellett az 

értékösszegek szóródása is befolyásolja, ezért a koncentrációs index másik számítási módja: 

 

V: a relatív szórás mérőszáma    Mértékegysége: dimenziótlan 

Értékkészlete:  

 
Hoover-index: két mennyiségi ismérv területi megoszlásának eltérését méri. A mutató 

szimmetrikus, a két összehasonlított megoszlás szerepe a mutatóban felcserélhető. 
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A mutatóban xi és fi két megoszlási viszonyszám, ahol , illetve  

Mértékegysége: % 

Értékkészlete:  
Ez az egyik legelterjedtebb egyenlőtlenségi mérőszám, melyet E. M. Hoover amerikai 
közgazdász használt először 1941-ben. Azt adja meg, hogy az egyik ismérv (gazdasági-
társadalmi jelenség) mennyiségének hány százalékát kell átcsoportosítani a területegységek 

között ahhoz, hogy területi megoszlása a másik ismérvvel (jellemzőével) azonos legyen. 
Területi kutatásokban leggyakrabban a népesség területi eloszlásával vetjük össze a 

különböző gazdasági-társadalmi értékkel bíró mennyiségi ismérvek eloszlását. A 
mutatószámot Robin Hood-indexnek nevezzük abban az esetben, amikor a jövedelem és a 
népesség területi eloszlásának egyenlőtlenségét mérjük vele. 

h: Robin Hood-index értéke (%) 
xi: az i-edik területegység részesedése (%) az összjövedelemből 

fi: az i-edik területegység részesedése (%) az össznépességből 
Az index értéke 0, ha a jövedelem minden területegységben tökéletesen megegyezik. Viszont 
minél nagyobb a kapott érték, annál jelentősebb a jövedelem és a népesség területi 

eloszlásának eltérése, azaz a területi jövedelemegyenlőtlenség. 
 

Redundancia-mutató (Theil-index): A vizsgált ismérv összvolumenéből való részesedések 
rendezetlenségét méri. 

 

Mértékegysége: dimenziótlan 

Értékkészlete:  

Minimális értékét akkor veszi fel, ha minden fajlagos érték megegyezik, maximális értékét 

pedig akkor, ha a vizsgált mennyiségi ismérv egy területegységen összpontosul. A logaritmus 
alapja tetszőleges lehet, de leggyakoribb a 10-es és a természetes alapú logaritmusok 
használata. 

 
 

Mértékegysége: - 

Értékkészlete:  
A két koncentrációs együttható közül az utóbbi az elterjedtebb a területi kutatásokban. 
 

 
Forrás: Nemes Nagy (2005), valamint 

http://www.rgvi.gtk.szie.hu/system/files/upload/course_material/0_regionalis_politika_jegyze
t.pdf alapján (letöltés dátuma: 2018. január 10.) 
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13. melléklet: Az empirikus kutatás részletes statisztikai elemzése  

 
13/1. A vállalkozások ágazati szektor szerinti megoszlása 

 
Frequencies 

Statistics  

 
N 

Mode Valid Missing 

Ágazati besorolás  250 0 4 

Jogi-szervezeti forma 250 0 1 

A vállalkozás tulajdoni 

viszonya 

250 0 1 

Exporttevékenység 250 0 2 

K+F tevékenység 250 0 2 

Jövőre vonatkozó 

foglakoztatási terv 

250 0 2 

Biztosít-e szakmai 

gyakorlóhelyet? 

250 0 2 

Frequency Table 

 

Ágazati besorolás  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid mezőgazdaság 22 8,8 8,8 8,8 

ipar 27 10,8 10,8 19,6 

építőipar 8 3,2 3,2 22,8 

kereskedelem 53 21,2 21,2 44,0 

szálláshely szolgáltatás  5 2,0 2,0 46,0 

szállítás  22 8,8 8,8 54,8 

pénzügyi szolgáltatás  52 20,8 20,8 75,6 

ingatlan ügyletek 3 1,2 1,2 76,8 

információ, kommunikáció 7 2,8 2,8 79,6 

oktatás  7 2,8 2,8 82,4 

egészségügy 3 1,2 1,2 83,6 

egyéb szolgáltatás  21 8,4 8,4 92,0 

egyéb 20 8,0 8,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

Crosstabs 

 

Ágazati besorolás * Jogi-szervezeti forma Crosstabulation 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 165,345a 72 ,000 

Likelihood Ratio 108,987 72 ,003 

Linear-by-Linear 

Association 

,220 1 ,639 

N of Valid Cases 250   

a. 80 cells (87,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,02. 
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Symmetric Measures 

 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,813 ,000 

Cramer's V ,332 ,000 

N of Valid Cases 250  

Crosstabs 

 

Descriptives  

Árbevétel osztály-középértéke 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

mezőgazdaság 22 1,45 1,471 ,314 

ipar 27 1,37 1,334 ,257 

építőipar 8 5,88 10,006 3,538 

kereskedelem 53 1,19 ,962 ,132 

szálláshely szolgáltatás  5 1,00 ,000 ,000 

szállítás  22 1,45 1,471 ,314 

pénzügyi szolgáltatás  52 2,52 9,591 1,330 

ingatlan ügyletek 3 1,00 ,000 ,000 

információ, kommunikáció 7 1,00 ,000 ,000 

oktatás  7 1,00 ,000 ,000 

egészségügy 3 1,00 ,000 ,000 

egyéb szolgáltatás  21 1,00 ,000 ,000 

egyéb 20 1,00 ,000 ,000 

Total 250 1,63 4,827 ,305 

 

ANOVA 

Ágazati besorolás * Árbevétel osztály-középértéke 

 Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups (Combined) 224,970 12 18,747 

Linear Term Unweighted 39,150 1 39,150 

Weighted 8,727 1 8,727 

Deviation 216,242 11 19,658 

Within Groups 5577,174 237 23,532 

Total 5802,144 249  

 

ANOVA 

Ágazati besorolás * Árbevétel osztály-középértéke 

 F Sig. 

Between Groups (Combined) ,797 ,654 

Linear Term Unweighted 1,664 ,198 

Weighted ,371 ,543 

Deviation ,835 ,605 
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Descriptives  

Foglalkoztatott osztály-középértéke 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

mezőgazdaság 22 98,3636 145,50349 31,02145 

ipar 27 90,9815 133,10504 25,61608 

építőipar 8 152,0000 170,73371 60,36348 

kereskedelem 53 37,8019 86,17370 11,83687 

szálláshely szolgáltatás  5 4,5000 ,00000 ,00000 

szállítás  22 4,5000 ,00000 ,00000 

pénzügyi szolgáltatás  52 57,8654 113,17920 15,69513 

ingatlan ügyletek 3 4,5000 ,00000 ,00000 

információ, kommunikáció 7 4,5000 ,00000 ,00000 

oktatás  7 4,5000 ,00000 ,00000 

egészségügy 3 12,8333 14,43376 8,33333 

egyéb szolgáltatás  21 4,5000 ,00000 ,00000 

egyéb 20 4,5000 ,00000 ,00000 

Total 250 45,0800 100,48758 6,35539 

 

ANOVA 

Ágazati besorolás * Foglalkoztatott osztály-középértéke 

 Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups (Combined) 365203,674 12 30433,640 

Linear Term Unweighted 169628,682 1 169628,682 

Weighted 192343,469 1 192343,469 

Deviation 172860,205 11 15714,564 

Within Groups 2149137,226 237 9068,090 

Total 2514340,900 249  

 

ANOVA 

Ágazati besorolás * Foglalkoztatott osztály-középértéke 

 F Sig. 

Between Groups (Combined) 3,356 ,000 

Linear Term Unweighted 18,706 ,000 

Weighted 21,211 ,000 

Deviation 1,733 ,067 

 

Descriptives  

Mérlegfőösszeg osztály-középértéke 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

mezőgazdaság 22 1,6818 1,75625 ,37443 

ipar 27 5,0370 13,83622 2,66278 

építőipar 8 5,4375 8,80518 3,11310 

kereskedelem 53 1,3774 1,33339 ,18316 

szálláshely szolgáltatás  5 1,0000 ,00000 ,00000 

szállítás  22 1,4545 1,47122 ,31367 

pénzügyi szolgáltatás  52 3,2404 6,08719 ,84414 

ingatlan ügyletek 3 1,0000 ,00000 ,00000 

információ, kommunikáció 7 1,0000 ,00000 ,00000 

oktatás  7 1,0000 ,00000 ,00000 

egészségügy 3 1,0000 ,00000 ,00000 

egyéb szolgáltatás  21 1,2381 1,09109 ,23810 

egyéb 20 1,2500 1,11803 ,25000 

Total 250 2,2640 5,71901 ,36170 
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ANOVA 

Ágazati besorolás * Mérlegfőösszeg osztály-középértéke 

 Sum of Squares df Mean Square 

Between Groups (Combined) 483,909 12 40,326 

Linear Term Unweighted 104,067 1 104,067 

Weighted 81,617 1 81,617 

Deviation 402,293 11 36,572 

Within Groups 7660,167 237 32,321 

Total 8144,076 249  

 

ANOVA 

Ágazati besorolás * Mérlegfőösszeg osztály-középértéke 

 F Sig. 

Between Groups (Combined) 1,248 ,251 

Linear Term Unweighted 3,220 ,074 

Weighted 2,525 ,113 

Deviation 1,132 ,337 

Crosstabs 

 

Ágazati besorolás * A vállalat tulajdoni viszonya Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 111,063a 36 ,000 

Likelihood Ratio 107,498 36 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,123 1 ,726 

N of Valid Cases 250   

a. 40 cells (76,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,17. 

 

Crosstabs 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,096a 12 ,146 

Likelihood Ratio 20,049 12 ,066 

Linear-by-Linear 

Association 

,437 1 ,509 

N of Valid Cases 250   

a. 14 cells (53,8%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,31. 
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Oneway 

 

Ágazati besorolás és alkalmazotti kompetenciák  

Descriptives  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Nyelvtudás  mezőgazdaság 22 3,77 ,752 ,160 3,44 4,11 2 5 

ipar 27 3,89 ,801 ,154 3,57 4,21 2 5 

építőipar 8 4,00 ,535 ,189 3,55 4,45 3 5 

kereskedelem 53 3,77 ,776 ,107 3,56 3,99 2 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 3,40 ,894 ,400 2,29 4,51 2 4 

szállítás  22 3,91 ,868 ,185 3,52 4,29 2 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 4,38 ,820 ,114 4,16 4,61 2 5 

ingatlan 

ügyletek 

3 3,33 ,577 ,333 1,90 4,77 3 4 

információ, 

kommunikáció 

7 3,86 ,900 ,340 3,03 4,69 3 5 

oktatás  7 4,14 ,690 ,261 3,50 4,78 3 5 

egészségügy 3 2,67 ,577 ,333 1,23 4,10 2 3 

egyéb 

szolgáltatás  

21 3,48 1,030 ,225 3,01 3,95 1 5 

egyéb 20 3,20 ,768 ,172 2,84 3,56 2 4 

Total 250 3,85 ,874 ,055 3,74 3,96 1 5 

Személyes 

kapcsolatrendszer 

mezőgazdaság 22 4,27 ,703 ,150 3,96 4,58 3 5 

ipar 27 4,22 ,641 ,123 3,97 4,48 3 5 

építőipar 8 4,00 ,535 ,189 3,55 4,45 3 5 

kereskedelem 53 4,17 ,612 ,084 4,00 4,34 3 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 4,20 1,095 ,490 2,84 5,56 3 5 

szállítás  22 4,18 ,588 ,125 3,92 4,44 3 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 4,35 ,590 ,082 4,18 4,51 3 5 

ingatlan 

ügyletek 

3 4,67 ,577 ,333 3,23 6,10 4 5 

információ, 

kommunikáció 

7 4,14 ,378 ,143 3,79 4,49 4 5 

oktatás  7 4,00 ,577 ,218 3,47 4,53 3 5 

egészségügy 3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 

szolgáltatás  

21 4,14 ,910 ,199 3,73 4,56 2 5 

egyéb 20 3,00 ,858 ,192 2,60 3,40 2 5 

Total 250 4,12 ,740 ,047 4,03 4,21 2 5 

Kommunikációs 

készség 

mezőgazdaság 22 4,73 ,456 ,097 4,53 4,93 4 5 

ipar 27 4,74 ,447 ,086 4,56 4,92 4 5 

építőipar 8 4,25 ,463 ,164 3,86 4,64 4 5 

kereskedelem 53 4,32 ,510 ,070 4,18 4,46 3 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

szállítás  22 4,45 ,596 ,127 4,19 4,72 3 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 4,58 ,499 ,069 4,44 4,72 4 5 
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ingatlan 

ügyletek 

3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

információ, 

kommunikáció 

7 4,71 ,488 ,184 4,26 5,17 4 5 

oktatás  7 4,14 ,378 ,143 3,79 4,49 4 5 

egészségügy 3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 

szolgáltatás  

21 4,62 ,498 ,109 4,39 4,85 4 5 

egyéb 20 4,15 ,671 ,150 3,84 4,46 3 5 

Total 250 4,47 ,539 ,034 4,40 4,54 3 5 

Problémamegold

ó készség 

mezőgazdaság 22 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

ipar 27 4,93 ,267 ,051 4,82 5,03 4 5 

építőipar 8 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

kereskedelem 53 4,74 ,445 ,061 4,61 4,86 4 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 4,80 ,447 ,200 4,24 5,36 4 5 

szállítás  22 4,95 ,213 ,045 4,86 5,05 4 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 4,94 ,235 ,033 4,88 5,01 4 5 

ingatlan 

ügyletek 

3 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

információ, 

kommunikáció 

7 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

oktatás  7 4,86 ,378 ,143 4,51 5,21 4 5 

egészségügy 3 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

egyéb 

szolgáltatás  

21 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

egyéb 20 4,85 ,366 ,082 4,68 5,02 4 5 

Total 250 4,90 ,301 ,019 4,86 4,94 4 5 

Szakmai 

gyakorlat 

mezőgazdaság 22 3,45 ,596 ,127 3,19 3,72 2 4 

ipar 27 3,93 ,385 ,074 3,77 4,08 3 5 

építőipar 8 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

kereskedelem 53 3,98 ,239 ,033 3,92 4,05 3 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 3,80 ,447 ,200 3,24 4,36 3 4 

szállítás  22 4,05 ,213 ,045 3,95 4,14 4 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 3,90 ,358 ,050 3,80 4,00 3 5 

ingatlan 

ügyletek 

3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

információ, 

kommunikáció 

7 3,86 ,378 ,143 3,51 4,21 3 4 

oktatás  7 3,86 ,900 ,340 3,03 4,69 2 5 

egészségügy 3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 

szolgáltatás  

21 3,90 ,301 ,066 3,77 4,04 3 4 

egyéb 20 3,60 ,754 ,169 3,25 3,95 2 5 

Total 250 3,87 ,439 ,028 3,82 3,93 2 5 

Informatikai 

ismeretek 

mezőgazdaság 22 3,68 ,646 ,138 3,40 3,97 3 5 

ipar 27 3,96 ,587 ,113 3,73 4,20 3 5 

építőipar 8 4,13 ,354 ,125 3,83 4,42 4 5 

kereskedelem 53 4,06 ,362 ,050 3,96 4,16 3 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 4,00 ,707 ,316 3,12 4,88 3 5 

szállítás  22 4,00 ,309 ,066 3,86 4,14 3 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 3,98 ,464 ,064 3,85 4,11 3 5 
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ingatlan 

ügyletek 

3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

információ, 

kommunikáció 

7 3,86 ,378 ,143 3,51 4,21 3 4 

oktatás  7 3,86 ,378 ,143 3,51 4,21 3 4 

egészségügy 3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 

szolgáltatás  

21 3,90 ,539 ,118 3,66 4,15 3 5 

egyéb 20 3,35 1,040 ,233 2,86 3,84 2 5 

Total 250 3,91 ,560 ,035 3,84 3,98 2 5 

Külső megjelenés  mezőgazdaság 22 3,27 ,703 ,150 2,96 3,58 2 4 

ipar 27 3,74 ,903 ,174 3,38 4,10 2 5 

építőipar 8 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

kereskedelem 53 3,91 ,354 ,049 3,81 4,00 3 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 3,80 ,447 ,200 3,24 4,36 3 4 

szállítás  22 4,00 ,436 ,093 3,81 4,19 3 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 3,90 ,495 ,069 3,77 4,04 3 5 

ingatlan 

ügyletek 

3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

információ, 

kommunikáció 

7 4,14 ,378 ,143 3,79 4,49 4 5 

oktatás  7 3,71 ,488 ,184 3,26 4,17 3 4 

egészségügy 3 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 

szolgáltatás  

21 3,43 ,811 ,177 3,06 3,80 1 4 

egyéb 20 2,75 ,910 ,204 2,32 3,18 2 5 

Total 250 3,71 ,692 ,044 3,63 3,80 1 5 

Szakmai képzés 

során megszerzett 

tudás  

mezőgazdaság 22 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

ipar 27 4,78 ,506 ,097 4,58 4,98 3 5 

építőipar 8 4,75 ,463 ,164 4,36 5,14 4 5 

kereskedelem 53 4,72 ,455 ,062 4,59 4,84 4 5 

szálláshely 

szolgáltatás  

5 4,60 ,548 ,245 3,92 5,28 4 5 

szállítás  22 4,64 ,492 ,105 4,42 4,85 4 5 

pénzügyi 

szolgáltatás  

52 4,06 ,826 ,115 3,83 4,29 2 5 

ingatlan 

ügyletek 

3 4,67 ,577 ,333 3,23 6,10 4 5 

információ, 

kommunikáció 

7 4,86 ,378 ,143 4,51 5,21 4 5 

oktatás  7 3,57 ,535 ,202 3,08 4,07 3 4 

egészségügy 3 3,67 ,577 ,333 2,23 5,10 3 4 

egyéb 

szolgáltatás  

21 4,86 ,359 ,078 4,69 5,02 4 5 

egyéb 20 4,60 ,681 ,152 4,28 4,92 3 5 

Total 250 4,56 ,657 ,042 4,48 4,65 2 5 
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Test of Homogeneity of Variances  

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nyelvtudás  1,133 12 237 ,334 

Személyes 

kapcsolatrendszer 

2,151 12 237 ,015 

Kommunikációs készség 5,884 12 237 ,000 

Problémamegoldó készség 11,556 12 237 ,000 

Szakmai gyakorlat 9,282 12 237 ,000 

Informatikai ismeretek 6,563 12 237 ,000 

Külső megjelenés  6,939 12 237 ,000 

Szakmai képzés során 

megszerzett tudás  

6,967 12 237 ,000 

Crosstabs 

 

Ágazati besorolás * Jövőre vonatkozó foglakoztatási terv Chi-

Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,651a 24 ,600 

Likelihood Ratio 24,470 24 ,435 

Linear-by-Linear 

Association 

,006 1 ,938 

N of Valid Cases 250   

a. 29 cells (74,4%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,13. 

 

 

Crosstabs 

 

Ágazati besorolás * Biztosít-e szakmai gyakorlóhelyet? Chi-Square 

Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,602a 24 1,000 

Likelihood Ratio 3,574 24 1,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,004 1 ,951 

N of Valid Cases 250   

a. 18 cells (46,2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,94. 

 

 

13/2. A vállalkozások gazdálkodási forma szerinti megoszlása 
 

Jogi-szervezeti forma 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid egyéni vállalkozás  154 61,6 61,6 61,6 

közkereseti társaság 7 2,8 2,8 64,4 

betéti társaság 44 17,6 17,6 82,0 

korlátolt felelősségű társaság 30 12,0 12,0 94,0 

részvénytársaság 8 3,2 3,2 97,2 

szövetkezet 2 ,8 ,8 98,0 

egyéb 5 2,0 2,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Oneway 

 

Gazdálkodási forma és a vállalkozás méretkategóriái 

Descriptives  

 N Mean Std. Deviation 

Árbevétel osztály-

középértéke 

egyéni vállalkozás  154 1,00 ,000 

közkereseti társaság 7 1,00 ,000 

betéti társaság 44 1,00 ,000 

korlátolt felelősségű társaság 30 2,00 2,034 

részvénytársaság 8 15,75 23,789 

szövetkezet 2 6,00 ,000 

egyéb 5 1,00 ,000 

Total 250 1,63 4,827 

Foglalkoztatott osztály-

középértéke 

egyéni vállalkozás  154 8,4610 20,61692 

közkereseti társaság 7 25,2143 54,80485 

betéti társaság 44 12,3409 23,28783 

korlátolt felelősségű társaság 30 201,6667 140,61860 

részvénytársaság 8 306,3750 121,97592 

szövetkezet 2 349,5000 ,00000 

egyéb 5 9,5000 11,18034 

Total 250 45,0800 100,48758 

Mérlegfőösszeg osztály-

középértéke 

egyéni vállalkozás  154 1,0000 ,00000 

közkereseti társaság 7 1,0000 ,00000 

betéti társaság 44 1,1136 ,75378 

korlátolt felelősségű társaság 30 4,6833 4,80029 

részvénytársaság 8 24,1875 20,93176 

szövetkezet 2 6,0000 ,00000 

egyéb 5 2,0000 2,23607 

Total 250 2,2640 5,71901 

 

Crosstabs 

 

Jogi-szervezeti forma * A vállalkozás tulajdoni viszonya 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 141,778a 18 ,000 

Likelihood Ratio 135,698 18 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

59,470 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 19 cells (67,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,11. 

 

Jogi-szervezeti forma * Exporttevékenység 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 128,295a 6 ,000 

Likelihood Ratio 125,302 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

81,350 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 6 cells (42,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 
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Jogi-szervezeti forma * K+F tevékenység 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 137,116a 6 ,000 

Likelihood Ratio 103,133 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

78,255 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 8 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,21. 

 

Jogi-szervezeti forma * Jövőre vonatkozó foglakoztatási terv 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 56,340a 12 ,000 

Likelihood Ratio 38,830 12 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

2,174 1 ,140 

N of Valid Cases 250   

a. 14 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 

 

Jogi-szervezeti forma * Biztosít-e szakmai gyakorlóhelyet? 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,495a 12 ,998 

Likelihood Ratio 3,180 12 ,994 

Linear-by-Linear 

Association 

,565 1 ,452 

N of Valid Cases 250   

a. 12 cells (57,1%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,62. 

 

Oneway 

 

Gazdálkodási forma és alkalmazotti kompetenciák  

Descriptives  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Nyelvtudás  egyéni 

vállalkozás  

154 3,63 ,816 ,066 3,50 3,76 1 5 

közkereseti 

társaság 

7 3,43 ,535 ,202 2,93 3,92 3 4 

betéti társaság 44 4,05 ,888 ,134 3,78 4,32 2 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,60 ,621 ,113 4,37 4,83 3 5 

részvénytársaság 8 4,75 ,463 ,164 4,36 5,14 4 5 

szövetkezet 2 4,00 1,414 1,000 -8,71 16,71 3 5 

egyéb 5 3,40 ,894 ,400 2,29 4,51 2 4 

Total 250 3,85 ,874 ,055 3,74 3,96 1 5 
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Descriptives  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Személyes 

kapcsolatrendszer 

egyéni 

vállalkozás  

154 4,02 ,727 ,059 3,90 4,14 2 5 

közkereseti 

társaság 

7 3,86 1,069 ,404 2,87 4,85 2 5 

betéti társaság 44 4,23 ,803 ,121 3,98 4,47 2 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,37 ,556 ,102 4,16 4,57 3 5 

részvénytársaság 8 4,88 ,354 ,125 4,58 5,17 4 5 

szövetkezet 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

egyéb 5 4,20 ,447 ,200 3,64 4,76 4 5 

Total 250 4,12 ,740 ,047 4,03 4,21 2 5 

Kommunikációs 

készség 

egyéni 

vállalkozás  

154 4,41 ,532 ,043 4,32 4,49 3 5 

közkereseti 

társaság 

7 4,43 ,535 ,202 3,93 4,92 4 5 

betéti társaság 44 4,55 ,548 ,083 4,38 4,71 3 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,67 ,547 ,100 4,46 4,87 3 5 

részvénytársaság 8 4,63 ,518 ,183 4,19 5,06 4 5 

szövetkezet 2 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 5 4,40 ,548 ,245 3,72 5,08 4 5 

Total 250 4,47 ,539 ,034 4,40 4,54 3 5 

Problémamegold

ó készség 

egyéni 

vállalkozás  

154 4,90 ,297 ,024 4,86 4,95 4 5 

közkereseti 

társaság 

7 4,71 ,488 ,184 4,26 5,17 4 5 

betéti társaság 44 4,89 ,321 ,048 4,79 4,98 4 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,93 ,254 ,046 4,84 5,03 4 5 

részvénytársaság 8 4,88 ,354 ,125 4,58 5,17 4 5 

szövetkezet 2 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

egyéb 5 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

Total 250 4,90 ,301 ,019 4,86 4,94 4 5 

Szakmai 

gyakorlat 

egyéni 

vállalkozás  

154 3,86 ,463 ,037 3,78 3,93 2 5 

közkereseti 

társaság 

7 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

betéti társaság 44 3,91 ,473 ,071 3,77 4,05 2 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 3,93 ,254 ,046 3,84 4,03 3 4 

részvénytársaság 8 3,63 ,518 ,183 3,19 4,06 3 4 

szövetkezet 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

egyéb 5 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

Total 250 3,87 ,439 ,028 3,82 3,93 2 5 

Informatikai 

ismeretek 

egyéni 

vállalkozás  

154 3,87 ,623 ,050 3,77 3,97 2 5 

közkereseti 

társaság 

7 4,14 ,378 ,143 3,79 4,49 4 5 
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Descriptives  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minim

um 

Maxim

um 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

betéti társaság 44 3,89 ,443 ,067 3,75 4,02 3 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,10 ,403 ,074 3,95 4,25 3 5 

részvénytársaság 8 3,88 ,641 ,227 3,34 4,41 3 5 

szövetkezet 2 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 5 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

Total 250 3,91 ,560 ,035 3,84 3,98 2 5 

Külső megjelenés  egyéni 

vállalkozás  

154 3,59 ,738 ,059 3,47 3,71 1 5 

közkereseti 

társaság 

7 3,71 ,756 ,286 3,02 4,41 2 4 

betéti társaság 44 3,77 ,565 ,085 3,60 3,94 2 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,00 ,525 ,096 3,80 4,20 3 5 

részvénytársaság 8 4,25 ,463 ,164 3,86 4,64 4 5 

szövetkezet 2 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

egyéb 5 4,20 ,447 ,200 3,64 4,76 4 5 

Total 250 3,71 ,692 ,044 3,63 3,80 1 5 

Szakmai képzés 

során megszerzett 

tudás  

egyéni 

vállalkozás  

154 4,60 ,641 ,052 4,50 4,71 2 5 

közkereseti 

társaság 

7 4,43 ,787 ,297 3,70 5,16 3 5 

betéti társaság 44 4,50 ,762 ,115 4,27 4,73 3 5 

korlátolt 

felelősségű 

társaság 

30 4,57 ,568 ,104 4,35 4,78 3 5 

részvénytársaság 8 4,38 ,518 ,183 3,94 4,81 4 5 

szövetkezet 2 5,00 ,000 ,000 5,00 5,00 5 5 

egyéb 5 4,20 ,837 ,374 3,16 5,24 3 5 

Total 250 4,56 ,657 ,042 4,48 4,65 2 5 

 

13/3. A vállalkozások megoszlása az éves nettó árbevétel szerint 
 

Frequencies 

Statistics  

 Éves netto 

árbevétel 

Éves 

foglalkoztatotti 

létszám 

Éves 

mérlegfőösszeg 

(millió Euro) 

N Valid 250 250 250 

Missing 0 0 0 
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Frequency Table 

 

Éves netto árbevétel 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-2,00 millió Euro 236 94,4 94,4 94,4 

2,01-10,00 millió Euro 12 4,8 4,8 99,2 

10,01-50,00 millió Euro 1 ,4 ,4 99,6 

50,01- millió Euro 1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

13/4. A vállalkozások foglalkoztatotti létszámának megoszlása 
 

Éves foglalkoztatotti létszám 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-9 fő 193 77,2 77,2 77,2 

10-49 fő 21 8,4 8,4 85,6 

50-249 fő 14 5,6 5,6 91,2 

250 fő és felette 22 8,8 8,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

13/5. A vállalkozások mérlegfőösszeg alapján történő megoszlása 
 

Éves mérlegfőösszeg (millió Euro) 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-2,00 220 88,0 88,0 88,0 

2,01-10,00 24 9,6 9,6 97,6 

10,01-43,00 5 2,0 2,0 99,6 

43,01 és felette 1 ,4 ,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

13/6. A vállalkozások tulajdonosi szerkezet alapján történő megoszlása 
 

A vállalkozás tulajdoni viszonya 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 100%-ban magyar 187 74,8 74,8 74,8 

100%-ban külföldi 31 12,4 12,4 87,2 

50% feletti magyar 18 7,2 7,2 94,4 

50% feletti külföldi 14 5,6 5,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Oneway 

 

Tulajdoni viszony és vállalkozási méretkategóriák  

Descriptives  

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Árbevétel osztály-

középértéke 

100%-ban magyar 187 1,24 2,207 ,161 

100%-ban külföldi 31 3,87 12,390 2,225 

50% feletti magyar 18 1,28 1,179 ,278 

50% feletti külföldi 14 2,43 2,344 ,626 

Total 250 1,63 4,827 ,305 

Foglalkoztatott osztály-

középértéke 

100%-ban magyar 187 23,6711 69,48724 5,08141 

100%-ban külföldi 31 126,5968 152,28140 27,35055 

50% feletti magyar 18 91,7222 129,64002 30,55645 

50% feletti külföldi 14 90,5714 145,44598 38,87207 

Total 250 45,0800 100,48758 6,35539 

Mérlegfőösszeg osztály-

középértéke 

100%-ban magyar 187 1,2433 1,99351 ,14578 

100%-ban külföldi 31 5,4032 7,41555 1,33187 

50% feletti magyar 18 2,3889 2,30444 ,54316 

50% feletti külföldi 14 8,7857 18,74701 5,01035 

Total 250 2,2640 5,71901 ,36170 

 

13/7. A vállalkozások megoszlása export tevékenység alapján 
 

Exporttevékenység 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen 62 24,8 24,8 24,8 

nem 188 75,2 75,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

13/8. A vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységének megoszlása 
 

K+F tevékenység 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen 26 10,4 10,4 10,4 

nem 224 89,6 89,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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13/9. Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciák fontosságának vizsgálata 
 

Frequencies 

Statistics  

 
N 

Mean Median Mode Std. Deviation Valid Missing 

Ágazati besorolás  250 0 6,14 6,00 4 3,649 

Nyelvtudás  250 0 3,85 4,00 4 ,874 

Személyes 

kapcsolatrendszer 

250 0 4,12 4,00 4 ,740 

Kommunikációs készség 250 0 4,47 4,00 4 ,539 

Problémamegoldó készség 250 0 4,90 5,00 5 ,301 

Szakmai gyakorlat 250 0 3,87 4,00 4 ,439 

Informatikai ismeretek 250 0 3,91 4,00 4 ,560 

Külső megjelenés  250 0 3,71 4,00 4 ,692 

Szakmai képzés során 

megszerzett tudás  

250 0 4,56 5,00 5 ,657 

 

Frequency Table 

 

Nyelvtudás  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 15 6,0 6,0 6,4 

3 66 26,4 26,4 32,8 

4 107 42,8 42,8 75,6 

5 61 24,4 24,4 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
 

Személyes kapcsolatrendszer 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 3,2 3,2 3,2 

3 31 12,4 12,4 15,6 

4 134 53,6 53,6 69,2 

5 77 30,8 30,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Kommunikációs készség 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 2,0 2,0 2,0 

4 123 49,2 49,2 51,2 

5 122 48,8 48,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
 

Problémamegoldó készség 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 25 10,0 10,0 10,0 

5 225 90,0 90,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Szakmai gyakorlat 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 1,2 1,2 1,2 

3 33 13,2 13,2 14,4 

4 207 82,8 82,8 97,2 

5 7 2,8 2,8 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 
 

Informatikai ismeretek  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 5 2,0 2,0 2,0 

3 36 14,4 14,4 16,4 

4 185 74,0 74,0 90,4 

5 24 9,6 9,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Külső megjelenés  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 ,4 ,4 ,4 

2 18 7,2 7,2 7,6 

3 46 18,4 18,4 26,0 

4 172 68,8 68,8 94,8 

5 13 5,2 5,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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Szakmai képzés során megszerzett tudás  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 ,4 ,4 ,4 

3 20 8,0 8,0 8,4 

4 66 26,4 26,4 34,8 

5 163 65,2 65,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

 

13/10. A vállalkozások jövőre vonatkozó tervei a foglalkoztatás szempontjából 
 

Jövőre vonatkozó foglakoztatási terv 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid elbocsátást tervez 11 4,4 4,4 4,4 

szinten tartja a 

foglalkoztatást 

225 90,0 90,0 94,4 

bővíti a munkavállaló 

létszámot 

14 5,6 5,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 
13/11. A vállalkozások szakmai gyakorlóhely biztosítása alapján történő megoszlása 

 

Biztosít-e szakmai gyakorlóhelyet? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid igen, szakképzésben 

résztvevőknek 

78 31,2 31,2 31,2 

igen, felsőoktatásban 

résztvevőknek 

88 35,2 35,2 66,4 

nem 84 33,6 33,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  
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14. melléklet: A klaszter-analízis statisztikai elemzése  
 

TwoStep Cluster 

 
 

Ágazati besorolás * TwoStep Cluster Number Crosstabulation 

 
TwoStep Cluster Number 

To-tal 
1 2 3 4 

Ágazati 

besorolás  

mezőgazdaság 
Count 17 0 5 0 22 

Adjusted Residual 2,0 -2,0 1,2 -1,9  

ipar 
Count 17 2 8 0 27 

Adjusted Residual ,6 -1,1 2,4 -2,2  

építőipar 
Count 5 0 3 0 8 

Adjusted Residual ,3 -1,2 1,9 -1,1  

kereskedelem 
Count 35 6 5 7 53 

Adjusted Residual 1,4 -,7 -1,2 -,1  

szálláshely szolgáltatás  
Count 4 1 0 0 5 

Adjusted Residual 1,0 ,4 -,9 -,9  

szállítás  
Count 13 4 4 1 22 

Adjusted Residual ,1 ,5 ,5 -1,3  

pénzügyi szolgáltatás  
Count 19 0 10 23 52 

Adjusted Residual -3,5 -3,3 1,1 7,2  

ingatlan ügyletek 
Count 1 2 0 0 3 

Adjusted Residual -,9 2,6 -,7 -,7  

közigazgatás  
Count 3 4 0 0 7 

Adjusted Residual -,8 3,3 -1,1 -1,1  

oktatás  
Count 2 5 0 0 7 

Adjusted Residual -1,6 4,4 -1,1 -1,1  

egészségügy 
Count 0 3 0 0 3 

Adjusted Residual -2,0 4,2 -,7 -,7  

egyéb szolgáltatás  
Count 14 5 1 1 21 

Adjusted Residual ,9 1,3 -1,3 -1,2  

egyéb 
Count 14 4 0 2 20 

Adjusted Residual 1,2 ,7 -1,9 -,5  

Total Count 144 36 36 34 250 
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Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 139,613a 36 ,000 

Likelihood Ratio 134,090 36 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

,159 1 ,690 

N of Valid Cases 250   

a. 39 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,41. 

 

Symmetric Measures  

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,747 ,000 

Cramer's V ,431 ,000 

N of Valid Cases 250  

 

Jogi-szervezeti forma * TwoStep Cluster Number Crosstabulation 

 
TwoStep Cluster Number Total 

1 2 3 4 

Jogi-szervezeti forma 

egyéni vállalkozás  
Count 144 1 0 9 154 

Adjusted Residual 14,6 -7,8 -8,2 -4,5  

közkereseti társaság 
Count 0 7 0 0 7 

Adjusted Residual -3,1 6,5 -1,1 -1,1  

betéti társaság 
Count 0 24 0 20 44 

Adjusted Residual -8,5 8,4 -3,0 6,8  

korlátolt felelősségű társaság 
Count 0 0 25 5 30 

Adjusted Residual -6,8 -2,4 11,5 ,5  

részvénytársaság 
Count 0 0 8 0 8 

Adjusted Residual -3,4 -1,2 7,0 -1,1  

szövetkezet 
Count 0 0 2 0 2 

Adjusted Residual -1,7 -,6 3,5 -,6  

egyéb 
Count 0 4 1 0 5 

Adjusted Residual -2,6 4,2 ,4 -,9  

Total Count 144 36 36 34 250 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 437,903a 18 ,000 

Likelihood Ratio 400,409 18 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

110,522 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 19 cells (67,9%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,27. 

 

Symmetric Measures  

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi 1,323 ,000 

Cramer's V ,764 ,000 

N of Valid Cases 250  
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Crosstabs 

A vállalkozás tulajdoni viszonya * TwoStep Cluster Number Crosstabulation 

 
TwoStep Cluster Number To-tal 

1 2 3 4 

A vállalkozás  

tulajdoni 

viszonya 

100%-ban magyar Count 144 33 10 0 187 

Adjusted Residual 10,7 2,5 -7,0 -10,8  

100%-ban külföldi Count 0 0 14 17 31 

Adjusted Residual -6,9 -2,4 5,2 7,2  

50% feletti magyar Count 0 3 7 8 18 

Adjusted Residual -5,1 ,3 3,1 4,0  

50% feletti külföldi Count 0 0 5 9 14 

Adjusted Residual -4,5 -1,6 2,3 5,7  

Total Count 144 36 36 34 250 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 202,586a 9 ,000 

Likelihood Ratio 227,416 9 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

144,293 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,90. 

 

Symmetric Measures  

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,900 ,000 

Cramer's V ,520 ,000 

N of Valid Cases 250  

 

Crosstabs 

Exporttevékenység * TwoStep Cluster Number Crosstabulation 

 
TwoStep Cluster Number Total 

1 2 3 4 

Export-

tevékenység 

igen Count 0 0 32 30 62 

Adjusted Residual -10,6 -3,7 9,6 9,2  

nem Count 144 36 4 4 188 

Adjusted Residual 10,6 3,7 -9,6 -9,2  

Total Count 144 36 36 34 250 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 212,010a 3 ,000 

Likelihood Ratio 230,317 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

179,187 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 8,43. 

 

Symmetric Measures  

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,921 ,000 

Cramer's V ,921 ,000 

N of Valid Cases 250  
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K+F tevékenység * TwoStep Cluster Number Crosstabulation 

 
TwoStep Cluster Number Total 

1 2 3 4 

K+F 

tevékenység 

igen Count 0 1 24 1 26 

Adjusted Residual -6,3 -1,6 12,0 -1,5  

nem Count 144 35 12 33 224 

Adjusted Residual 6,3 1,6 -12,0 1,5  

Total Count 144 36 36 34 250 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 143,299a 3 ,000 

Likelihood Ratio 102,901 3 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

31,404 1 ,000 

N of Valid Cases 250   

a. 3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,54. 

 

Symmetric Measures  

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,757 ,000 

Cramer's V ,757 ,000 

N of Valid Cases 250  

 

Means 

Report 

Árbevétel osztály-középértéke 

TwoStep Cluster Number Mean N Std. Deviation 

1 1,00 144 ,000 

2 1,00 36 ,000 

3 5,39 36 12,199 

4 1,00 34 ,000 

Total 1,63 250 4,827 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 

Árbevétel osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 593,588 3 

Within Groups 5208,556 246 

Total 5802,144 249 

 

ANOVA Table 

 Mean Square F Sig. 

Árbevétel osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 197,863 9,345 ,000 

Within Groups 21,173   

Total    

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Árbevétel osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

,320 ,102 
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Means 

 

Report 

Foglalkoztatott osztály-középértéke 

TwoStep Cluster Number Mean N Std. Deviation 

1 8,7361 144 21,29808 

2 11,3056 36 24,99008 

3 248,2500 36 136,11642 

4 19,6471 34 34,76077 

Total 45,0800 250 100,48758 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 

Foglalkoztatott osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 1739274,274 3 

Within Groups 775066,626 246 

Total 2514340,900 249 

 

ANOVA Table 

 Mean Square F Sig. 

Foglalkoztatott osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 579758,091 184,011 ,000 

Within Groups 3150,677   

Total    

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Foglalkoztatott osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

,832 ,692 

Means 

 

Report 

Mérlegfőösszeg osztály-középértéke 

TwoStep Cluster Number Mean N Std. Deviation 

1 1,0000 144 ,00000 

2 1,1389 36 ,83333 

3 9,5000 36 12,97525 

4 1,1471 34 ,85749 

Total 2,2640 250 5,71901 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df 

Mérlegfőösszeg osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 2203,006 3 

Within Groups 5941,070 246 

Total 8144,076 249 

 

ANOVA Table 

 Mean Square F Sig. 

Mérlegfőösszeg osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

Between Groups (Combined) 734,335 30,406 ,000 

Within Groups 24,151   

Total    

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 
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Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Mérlegfőösszeg osztály-

középértéke * TwoStep 

Cluster Number 

,520 ,271 

 

Crosstabs 

 

Jövőre vonatkozó foglakoztatási terv * TwoStep Cluster Number Crosstabulation 

 
TwoStep Cluster Number 

Total 
1 2 3 3 

Jövőre 

vonatkozó 

foglakoztatási 

terv 

elbocsátást tervez 

Count 3 0 7 1 11 

Adjusted 

Residual 
-2,1 -1,4 4,8 -,4  

szinten tartja a 

foglalkoztatást 

Count 141 33 22 29 225 

Adjusted 

Residual 
4,9 ,4 -6,2 -1,0  

bővíti a munkavállaló 

létszámot 

Count 0 3 7 4 14 

Adjusted 

Residual 
-4,5 ,8 3,9 1,7  

Total Count 144 36 36 34 250 

 

Chi-Square Tests  

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 49,632a 6 ,000 

Likelihood Ratio 46,101 6 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 

2,895 1 ,089 

N of Valid Cases 250   

a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,50. 

 

Symmetric Measures  

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,446 ,000 

Cramer's V ,315 ,000 

N of Valid Cases 250  
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