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A módszertani útmutató célja 

A módszertani útmutató célja, hogy a versenyképesség szakirodalmi áttekintése, továbbá a 

2005-ben az NKFP kutatás
1
 keretében végzett adatfelvétel alapján javaslatot tegyen a 

magyarországi nagyváros térségek esetében a jól-lét alapú versenyképesség lakossági 

kérdőíves mérhetőségére.  

A módszertani ajánlás háttere 

Jelen módszertani ajánlás alapvetően „A gazdasági és a társadalmi versenyképesség 

hagyományos fogalmai, mai hazai és európai relevanciái, a továbblépést igénylő szempontok 

bemutatása, a komplex, a jól-létre alapozott versenyképességi modell szükségessége” című 

tanulmányban összefoglalt tudományos előzményekre épül. Az ajánlás figyelembe veszi a 

2005-ben végzett nagyváros-térségi adatfelvétel tanulságait is.  

Az elméleti tanulmány összegzésként az alábbi főbb megállapításokat tette:  

1. a kapitalista gazdaság (vállalatok közti versengés), majd a nyugati ipari országok közti 

(nemzetgazdaságok szintjén zajló) verseny után a globális színterekre kiterjesztett 

versenyképesség fogalom több alakváltozáson ment keresztül, különböző 

meghatározási kísérletek, modellek, tudományos viták és politikai projektek 

kapcsolódnak hozzá. A versenyképesség a kilencvenes években egyre inkább 

kulcsfogalommá vált.  

2. A közgazdaságtudományban leginkább a termelékenységet és növekedés ütemét 

tartják a versenyképesség lényegének. A fogalom kiszélesedését mutatja, hogy az EU 

dokumentumokban, továbbá a versenyképesség társadalmi szempontú tudományos 

megközelítéseiben is lényeges a magas szintű foglalkoztatottság, a magas 

életszínvonal biztosítása a lakosság egésze számára, a fenntartható, környezettudatos 

fejlődés elősegítése és a társadalmi konszenzus, kohézió elérése.  

3. A versenyképesség jelentésmódosulásának lényeges eleme a versenyképesség 

hatókörének kiterjesztése (vállalatoktól a globális piacokig), továbbá a 

versenyképesség fogalom tartalmának bővülése is. A gazdaságról a társadalomra 

átkerülő hangsúlyok nyomán a versenyképesség fogalma (s kutatása) egyre inkább 

kötődni kezd kisebb, áttekinthetőbb lokális közösségekhez, csoportokhoz, térségekhez. 

Ez nemcsak földrajzi értelemben vett „térbeliesítését” jelenti a fogalomnak, hanem 

annak felismerését is, hogy a helyek szimbolikus, kulturális javak együttesei. Ha a 

lokális versenyképességet akarjuk vizsgálni, akkor ezeket a szimbolikus javakat: 

értékeket, normákat, identitáselemeket, közösségi mechanizmusokat, beállítódásokat is 

vizsgálnunk kell. A társadalmi felé bekövetkező hangsúlyeltolódást ezzel 

                                                           
1
 A kutatás címe: Várostérségek, térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és konfliktusok – Az európai 

versenyképesség térségi társadalmi tényezői” (2004-2007). A kutatásról bővebben lásd (Szirmai V. (szerk.): A 

várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Dialóg Campus Kiadó Budapest – Pécs. 2009. 
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összefüggésben jól tükrözi az is, hogy a versenyképességgel kapcsolatos szakmai és 

politikai vitákban egyre fokozottabb szerepet kap egy másik fogalom: a jól-lét. 

A főbb megállapítások alapján a versenyképesség társadalmi kontextusaira vonatkozó 

továbblépési javaslatok születtek, melyekhez az empirikus kutatás megalapozásaként konkrét 

dimenziók és vizsgálati tényezők kapcsolhatók az alábbiak szerint:  

 Dimenzió: Tudás 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: legyenek összekötve az 

oktatás – tudás és a társadalmi egyenlőtlenségek szempontjai. Jelenjenek meg dominánsabban 

olyan társadalmi szempontok, mint az oktatásban való részvétel különbözőségei, 

egyenlőtlenségei, a társadalmi, kulturális, vagy akár nemi hovatartozásból fakadó szegregáció, 

az iskolai karriert befolyásoló társadalmi és kulturális tényezők. A tudás nemcsak az iskolai 

papírok alapján értelmezhető dimenzió. Azt, hogy egyes csoportok mennyire jól vagy rosszul 

tudnak érvényesülni, éllovasai lesznek-e a gazdasági-társadalmi fejlődésnek, vagy abból 

teljesen kimaradnak, azt nem kizárólag az általuk elvégzett iskolák határozzák meg, hanem 

készségek, önérvényesítő képességek, társadalmi beállítódások, értékítéletek, így például a 

tudással kapcsolatos attitűdök. Ezeket azonban nehezen lehet statisztikai adatokkal mérni, 

éppen ezért a legritkábban szerepelnek a versenyképesség elméletekben, holott a társadalmi 

versenyképesség elméleteiben ott lenne a helyük, hogy jóval árnyaltabb képet lehessen adni a 

„siker” és a „sikertelenség” útvonalairól. 

A kérdőívben vizsgálandó tényezők:  

 oktatásban való részvétel és az azt befolyásoló tényezők 

 társadalom képzettségi szintje 

 a képzettség egyenlőtlenségei 

 tanulással kapcsolatos attitűdök 

 tájékozódásra, ismeretszerzésre fordított idő 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 megkérdezett iskolai végzettsége 

 háztartás tagjainak képzettségi szintje: legmagasabb iskolai végzettség, 

gyermekek mely oktatási intézményben tanulnak 

 az oktatási intézmények kiválasztásának szempontjai (az intézmény színvonala, 

körzetes iskola, pedagógiai program, továbbtanulás lehetősége) 

 az oktatási intézmények színvonala, melyet igénybe vesznek jelenleg 

 az oktatási intézményekkel való elégedettség 

 a megkérdezett jelenleg mennyi időt tölt ismeretszerzéssel (nyelvtanulás, 

tanfolyamok, önképzés…stb.) 

 élethosszig tartó tanulás kérdése 

 ismeretszerzés, képzés költségei 
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 Dimenzió: Humán erőforrások, humán tőke 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: a munkához kapcsolódó 

társadalmi mezőt bemutathatjuk statisztikai mutatók segítségével, de újra utalnunk kell arra, 

hogy „puha” tényezők, így például a munkával kapcsolatos attitűdök, vagy kulturális 

hagyományok is szerepet játszanak abban, amit egy országra, vagy adott társadalmi 

csoportokra jellemző munkakultúrának nevezhetünk. A munka fogalmának újragondolásának 

szükségessége a Stiglitz-jelentésből is kikövetkeztethető. A tevékenységek rendszere átfogó 

kifejezés nem emeli ki a munkának hagyományosan a munkahelyhez kötődő értelmezését és 

teret kínál az elfoglaltságok együttes kezelésére. 

A kérdőívben vizsgálandó tényezők:  

 munkaerőpiac, foglalkoztatottság 

 munkával töltött idő 

 munkakörülmények 

 külföldön végzett munka 

 háztartásban végzett munka 

 részmunkaidő, otthonról végzett munka elterjedtsége 

 munkával való elégedettség 

 munkán túli tevékenységek 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 a megkérdezett foglalkozása, beosztása 

 foglalkoztatás formája (8 órás, részmunkaidős, többműszakos, otthonról 

végezhető, rugalmas…stb.) 

 a megkérdezett mennyire elégedett a beosztásával 

 a megkérdezett mennyire elégedett a munkakörülményeivel 

 tervezi-e a munkahely váltást? ennek oka? 

 tervezi-e a külföldi munkavégzést? 

 a megkérdezett végez-e a munkahelyi feladatán kívüli plusszmunkát pénzért, 

vagy végez-e önkéntes tevékenységet? 
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 Dimenzió: politikai- jogi - gazdasági keretfeltételek rendszere 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: az állam szerepköreivel 

kapcsolatos elvárások felmérése nyomán képet kaphatnánk arról, hogy a magyar lakosság 

mennyire várja el, hogy problémáit „mások” oldják meg helyette. 

A kérdőívben vizsgálandó tényezők:  

 szólásszabadság és számonkérhetőség indikátor 

 politikai szabadság 

 sajtószabadság 

 államműködés átláthatóságának szintje 

 civil politikai aktivitás mértéke 

 politikába vetett bizalom 

 az állam szerepköreivel kapcsolatos elvárások 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 tisztában van-e települési önkormányzata költségvetési politikájával?  

 mennyire tartja átláthatónak a helyi önkormányzat működését? 

 részt vett-e már lakossági fórumon? 

 részt vett-e már nyilvános közgyűlésen? 

 nyomon követi-e a helyi politikai vezetés munkáját? 

 mennyire elégedett a helyi politikai vezetés érdekérvényesítő képességével? 

 elégedett-e a helyi civil politikai aktivitással? 

 ön belefolyik-e valamilyen módon a helyi döntések előkészítésének folyamatába 

(nyomon követés, lakossági fórumon való részvétel, civil szervezet 

érdekérvényesítő munkájában való részvétel) 
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 Dimenzió: szociális viszonyok, egészség és az egészséges életkörülményekhez való jog 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: a jól-lét alapú modellekben 

is előkelő helyet foglal el az egészség. Az ún. boldogság-indexekben, vagy az élettel való 

elégedettséget mérő, inkább szubjektív elemzésekből kiderül, hogy az emberek alapvetően 

első helyre sorolják az egészséget, lényegesebben fontosabbnak tartják, mint az anyagi 

körülményeket. Ez is azt támasztja alá, hogy a magyarországi vizsgálatokban is nagyobb 

hangsúlyt kaphatna ez a dimenzió, különösen a társadalmi egyenlőtlenségekkel párhuzamba 

állítva és kiegészítve olyan kvalitatív mérésekkel, amelyek a lakosságnak az egészséggel, 

betegséggel kapcsolatos beállítódásait, attitűdjeit, vagy az egészségügyi szolgáltatásokkal 

való elégedettségét elemzik. 

A kérdőívben vizsgálandó tényezők:  

 egészségi állapot 

 egészségügyi szolgáltatások 

 egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettség 

 betegségekkel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos attitűdök 

 bölcsődei, óvodai ellátás elérhetősége, minősége 

 idősgondozás intézményrendszere 

 segélyekkel kapcsolatos attitűdök 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 hogyan jellemezné egészségi állapotát 

 krónikus betegségek léte 

 munkával kapcsolatos egészségproblémák 

 egészségi problémák miatti korlátozottság 

 kórházi tartózkodás előfordulása, hossza, gyakorisága az elmúlt 3 évben 

 orvossal, fogorvossal, egyéb egészségügyi szakemberrel való találkozások 

gyakorisága a kötelező és a rutin szűréseken kívül 

 egészségügyi ellátás igénybevétele (helye, formája) 

 egészségügyi intézményekkel való elégedettség 

 gyógyszerek és gyógyhatású termékek használata 

 egészséggel kapcsolatosa kiadások 

 szociális ellátó rendszer igénybe vétele 

 szociális intézményekkel való elégedettség 

 segélyezési rendszer ismerete,  

 segélyezési jogosultság, igénybe vétel 

 mit tesz a megkérdezett az egészségi állapota megőrzéséért javításáért: 

rendszeres mozgás, táplálkozás, káros szenvedélyek mellőzése 
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 Dimenzió: környezet és fenntarthatóság 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: a környezet állapotára 

vonatkozó globális indikátorok mellett szükséges a helyi állapotfelmérés, illetve a lakosság 

környezettudatosságának felmérése. A Stiglitz-jelentés globális értelemben alkalmazható 

indikátorok kidolgozására hívja fel a figyelmet, ezt azonban tanácsosnak látszik kiegészíteni 

az állampolgárok tényleges viselkedésének a feltárásával. 

A kérdőívben vizsgálandó mutatók: 

 természetvédelmi területek 

 vizek tisztasága 

 hulladékgazdálkodás 

 biogazdaságok jelenléte 

 természetvédelemmel, környezetszennyezéssel kapcsolatos attitűdök 

 környezet minőségével való elégedettség 

 lakosság környezettudatossága 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 utak, járdák, épített környezet, házak állapota – elégedettség mérés 

 leromlott városrészek, településrészek felújítása – elégedettség mérés 

 közterületek tisztasága – elégedettség mérés 

 levegő tisztasága – elégedettség mérés 

 természeti, táji környezet állapota – elégedettség mérés 

 zöld területek bővítése, védelme – elégedettség mérés 

 lakóhelyi csend – elégedettség mérés 

 környezeti problémák súlyossága (növekvő gépkocsiállomány miatti 

légszennyezés, környezetszennyező gyárak működése, hulladék mennyiségének 

növekedése, zöldfelület csökkenése….stb.) 

 mit tesz Ön környezete megóvása érdekében (energiatakarékosság, gyalog jár, 

biciklivel jár, tömegközlekedéssel jár, szelektíven gyűjti a szemetet….stb.) – a 

környezettudatos életmód összetevői 

 a környezettudatos életmód akadályai 

 a környezettudatos életmóddal kapcsolatos kiadások 
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 Dimenzió: Mobilitás, elérhetőség, IT szektor és a kommunikációs technológiák használata 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: érdemes lenne azt vizsgálni, 

hogy mely társadalmi csoportok milyen intenzíven és mire használják a kommunikációs 

technológiákat. A kommunikációelméleti kutatásokból tudjuk, hogy nagyon éles különbségek 

léteznek az egyes csoportok között, s azt is tudjuk, hogy társadalmi szakadékok is megnyíltak 

és mélyültek hatásukra. Bátran kijelenthető, hogy az egyenlőtlenségek új terepe jött létre, 

amely a legkülönbözőbb módokon erősíti vagy éppen gyengíti a már létező társadalmi 

különbségeket. 

Az otthon és a munkahely közti mozgások, az emberek számára reálisan elérhető közlekedési 

eszközök és lehetőségek, illetve az utazáshoz kapcsolódó szolgáltatások elemzésével hozzá 

lehetne járulni idehaza is az egyes régiók, de a társadalmi csoportok közti különbségek 

értelmezéséhez is. Ezt mindenképpen ki lehetne egészíteni a migráció jelenségének 

bevonásával, illetve azokkal a vizsgálatokkal, amelyek a lakóhely- és/vagy munkahely 

változtatási hajlandósággal kapcsolatos társadalmi és kulturális attitűdökre irányulnak. 

Mennyire mobil a magyar társadalom? Mely csoportjai azok és miért? Melyek nem és miért 

nem? 

A kérdőívben vizsgálandó mutatók: 

 ingázásra fordított idő, az ingázás költségei 

 rendelkezésre álló közlekedési eszközök, lehetőségek 

 közlekedési szolgáltatások színvonala, azokkal való elégedettség 

 ingázás külföldre 

 migrációs tendenciák 

 lakó- és/vagy munkahely változtatással kapcsolatos attitűdök 

 mobil- és okostelefonok használatának intenzitása 

 internethasználat mennyisége, struktúrája 

 kommunikációra fordított kiadások 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 munkahely elhelyezkedése 

 ingázás körülményei: távolság, ingázásra fordított idő, ingázás rendszeressége, 

közlekedési eszköz, ingázás oka, ingázás költsége, ingázás hatása (pl. a családi 

életre, szabadidő eltöltésre) 

 közlekedési szolgáltatásokkal való elégedettség abban az esetben, ha az ingázás 

során igénybe veszi ezeket 

 munkahely - választás motivációi, korlátai 

 külföldi munkavégzés motivációi, korlátai 

 lakóhely-változtatás szándéka, oka 

 munkahely-változtatás szándéka, oka 
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 háztartás felszereltsége, IT és kommunikációs eszközök 

 kik használják a családban ezeket, a megkérdezett használja-e 

 mit és milyen célból; pl.: mobiltelefon, okostelefon, GPS, internet, számítógép, 

tablet…stb., digitális átállás hatásai, vonalas telefon használata 

 internet használat mennyisége, struktúrája (munka, tanulás, szabadidő, játék, 

facebook…stb.), célja: munka, szabadidő, vásárlás, kommunikáció; napi hány 

órát tölt internetezéssel (megkérdezett, esetleg a családtagok is), mobilról vagy 

számítógépről használja az internetet 

 e-képességek 

 kommunikációra fordított kiadások 

 

 Dimenzió: társadalmi tőke, társadalmi kohézió 

Az elméleti tanulmányban megfogalmazott továbblépési javaslat: mivel a projekt alapvetően a 

versenyképességnek, a jól-létnek és a társadalmi konfliktusoknak az összefüggéseit keresi, 

ezért ennek a dimenziónak a bevonása mindenképpen javasolt. A társadalmi konfliktusok 

milyensége, sűrűsége, e konfliktusok „kommunikálása” tekinthetők a társadalmi kohézió 

indikátorainak. A média kiemelkedő szerepet játszik a konfliktusok megjelenítésében, életben 

tartásában, vagy éppen elhallgatásukban, performatív megformálásukban, s mivel tudjuk jól, 

hogy az átlag magyar állampolgár napi 4,5 órát tölt televíziónézéssel, ezért kiindulhatunk 

abból, hogy a média jelenléte a hétköznapi életben és a vélekedések, sztereotípiák, előítéletek 

kialakításában számottevő.  
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A kérdőívben vizsgálandó mutatók: 

 társadalmi konfliktusok milyensége, kommunikálása, konfliktusok sűrűsége, 

média szerepe (az ezzel kapcsolatos kérdések a konfliktus kérdőívbe kerüljenek) 

 identitás, csoportokhoz tartozás 

 társadalmi szolidaritás 

 előítéletek jelenléte 

 mindennapi rasszizmus 

 egyéni és társadalmi kapcsolatok rendszere 

 változások iránti nyitottság 

 bizalom 

 társadalmi részvétel 

 helyi erőforrások, kulturális tőke 

 lakosság életszínvonala, életkörülményei, életminősége 

 jövedelem – fogyasztás – vagyon 

 eladósodottság mértéke 

 jövedelem eloszlása 

 elégedettség az életszínvonallal 

Kérdésekre tett javaslatok:  

 lakáskörülmények (hol, mekkora, van-e hitel) 

 szabadidő mennyisége, szabadidő eltöltés lehetőségei, korlátai, szabadidő 

eltöltés szerkezete 

 biztonság (lakóhelyi, anyagi, munkahelyi) 

 jövedelem 

 eladósodottság mértéke 

 fogyasztás szerkezete, vásárlási szokások 

 anyagi javakkal való ellátottság, háztartás felszereltsége 

 megtakarítások 

 utazási szokások (úticél, motiváció, rendszeresség) 

 társas kapcsolatok 

 elégedettség az életszínvonallal, életminőséggel 

 

 


