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A módszertani anyag célja  

Ez a módszertani segédanyag az empirikus kutatás megalapozásához, az empirikus felvétel 

operacionálizálásához, a kérdőív fő irányainak megfogalmazásához kíván hozzájárulni. 

Egyrészt a versenyképességi szakirodalmakban, azok összegző tanulmányában (Kovács- 

Halász, 2013) felmerült vitás kérdések és problémák tisztázási céljával, a meglévő egyéb 

módszertani segédanyagok (például Berki, Baráth, Baranyai, Ferencz, 2013) kiegészítésével, 

másrészt centrális kérdéscsoportok, és azokhoz kapcsolódó dimenziók felvetésével.  

Az alprojekt által megvalósított kutatás fő célja, a jól-lét alapú társadalmi 

versenyképességi modell kidolgozása. Ennek érdekében számos háttéranyag is készült (lásd 

a háttérirodalmak jegyzékében). A háttéranyagok központi problematikája néhány fogalmi 

definíció, ezek között is kiemelten szerepel a versenyképesség, illetve a társadalmi 

versenyképesség, társadalmi jól-lét fogalma. Ezek egyértelmű megfogalmazása 

nélkülözhetetlen az empirikus kutatáshoz, mivel a pontos definíciók nélkül nem világos mit is 

kell kutatni, milyen dimenziókon, illetve mutatókon keresztül kell eljutni a konkrét 

kérdésekhez, a kérdéseknek mire kell irányulniuk.  

Számunkra a fogalmi definícióknál is fontosabb, hogy milyen módon, milyen megközelítés 

alapján nyúljunk a versenyképesség különböző problémáihoz, milyen szempontból elemezzük 

azt. Minthogy a „társadalmi” szónak különös jelentősége van a kutatásban, elsősorban a 

szociológiai jellegű megközelítést javaslom. Különösképpen az empirikus felvétel számára. 

Ezért a különböző problémaköröket és a javaslataimat ennek alapján mutatom be.   

1. A versenyképesség problémakörének a megközelítési módja  

A kidolgozási folyamatból részletesen is kiderült, hogy a versenyképesség témának számtalan 

megközelítési módja van. (A különböző típusú definíciókat (a gazdasági, a vállalati, a 

technológia, a területi, stb. megközelítéseket) részletesen elemzi, és igen jól összegzi Kovács- 

Halász tanulmánya (Kovács-Halász, 2013).) Ezeknek a „történeti” megközelítéseknek 

mindegyike racionális, megalapozott szempontrendszerrel dolgozik. Ezek vizsgálatára 

természetesen nincs módunk, részben mert messze túlmutatnak egy konkrét vizsgálat 

lehetőségein, s erre nem is akartunk 

vállalkozni, részben pedig azért mert a 

szociológiai szemlélettel való elkötelezettség alapján erre nincs is szükség.  

Mégis, az előzmények alapján (már ha az előzmények relevanciáját elemezni akarjuk), a 

kérdőív kidolgozásakor a következő tényezők vizsgálatára mindenképpen gondolni kell:  

 a gazdasági versenyképesség mutatóinak az elemzésére,  

 a gazdasági versenyképességre épülő, annak feltételeit adó társadalmi 

versenyképességi dimenziók, mutatók elemzésére,    

 a gazdasági versenyképességtől eltekintő, annál szélesebb más társadalmi 

dimenziók, mutatók elemzésére. 

.  

Szirmai Viktória 
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2. A versenyképesség, annak feltételei, céljai, a résztvevők köre, a meghatározó 

tényezők 

A korábbi fogalmi meghatározottságok egyik problémája, hogy a kifejtés során keverednek 

abban a következő szempontok, a versenyképesség fogalma, a céljai, a feltételei, a résztvevők, 

a harc tárgya stb. (A verseny fogalma nem is igazán jelenik meg) Ezek tisztázása, elkülönült 

kezelése nélkülözhetetlen, a megalapozott, a tárgyra irányuló kérdőív kidolgozása 

szempontjából.  Ez azt jelenti, hogy a versenyképesség dimenzióit több oldalról kell 

megragadni: a fogalom, a feltételek, a célok, a részvevők (az érdekeltek, az érintettek), és a 

meghatározó tényezők alapján. Ezeket a konkrét kutatás számára el kell különíteni egymástól, 

és azokat külön kell elemezni. .  

2.1. Nézzük elsőként a feltételek kérdéskörét.  

 „A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői” című könyvünket a következő 

sorokkal kezdtük: „Hogyan lehetnek a magyar nagyváros-térségek versenyképesebbek? Sokan 

teszik fel ezt a kérdést és sokan, sokféle feleletet adnak rá. A feleletek nagyobb része szerint a 

várostérségi versenyképességnek gazdasági feltételei vannak, alkalmazkodás a piaci 

viszonyokhoz, a nemzetközi gazdasághoz, annak megfelelő gazdasági szerkezet, fejlett 

infrastruktúra és vállalkozások, a szükséges munkaerő, vagyis erős városi gazdaság. 

Szerintünk ez nagyon fontos, de nem elég. A város, a várostérség és a várostérség gazdasága 

nem lehet erős, elégedett, jólétben, kedvező lakóhelyi körülmények között élő, a saját ügyei 

intézésében résztvevő városlakók, vagyis erős várostérségi társadalom nélkül. Ezért a korábbi 

feleletektől eltérő válaszokra van szükség. (Szirmai (szerk.), 2009. 7. old) 

Ez a néhány mondat a társadalmi feltételekre koncentrál, azok feltárását vezeti be. A 

könyvben a versenyképesség társadalmi feltételeként két nagy tényező, a térbeli társadalmi 

egyenlőtlenségek, és a társadalmi konfliktusok elemzésére került sor. A kérdés ugyanis az 

volt, hogy a térbeli társadalmi egyenlőtlenségek és a társadalmi konfliktusok, mint társadalmi 

feltételek hogyan befolyásolják a várostérségi versenyképességet, az erős városi gazdaság 

kialakulását, a gazdasági, a területi, a regionális, illetve a globális versenyben való részvételt? 

A fenti kötet főként ezekre a kérdésekre koncentrált. 

Ezeken a tényezőkön most túl akarunk lépni, miközben nem szabad kihagyni a jelzett két 

nagy folyamat vizsgálatát sem. Erre többek között ott is figyelni kell, ahol a társadalmi 

versenyképesség statisztikai mutatóit foglalják össze az előzetes anyagok (Kovács- Halász, 

2013, 38. old, Baranyi, 2013) Ezekből egyértelműen hiányoznak a társadalmi, a területi 

egyenlőtlenség mutatók, de a területi, társadalmi szerkezet, a szegregáció, sőt a kohézió 

mutatói is. Miközben az is igaz, hogy a várostérségek gazdasági és társadalmi rangsorát 

különböző társadalmi jellegű statisztikai mutatók alapján vizsgáló – a fenti könyvben 

publikált részfejezet, vagyis a problémakör eredeti elemzése (lásd Baranyi-Baráth, 2009. 190-
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203.old) sajnos nem vette figyelembe a fenti két nagy tényezőt, nem törekedett azok 

beemelésére, mégpedig a fenti két tényezőt átfogóan vizsgáló szociológiai eredmények és a 

statisztikai elemzési módok, adatbázisok közötti általában is jellemző diszkrepanciák (vagy 

éppen hiányok) miatt. Ezek pótlására azonban most feltétlenül szükség van.  

Ennek érdekében újra kell gondolni Baranyai N. által készített módszertani anyag ( Baranyai, 

2013) ide vágó szempontjait is, ahol a statisztikai mutatók, a fejlett és a fejletlen települések 

mintavételének a megalapozásakor nem térnek ki ezekre a fontos szempontokra, miközben 

ezek adják meg a korábbi eredményekkel való összehasonlítás egyik alapját is. Talán létezik 

olyan megoldás, amely a fenti két társadalmi tényezőt, de főként az egyenlőtlenségi mutatót 

is figyelembe veszi. 

 

2. 2 ) A verseny céljai  

A megalapozó anyagokból az derül ki, hogy a verseny céljai számosak lehetnek: az 

életszínvonal emelése, a foglalkoztatottság bővítése, a munkahely teremtése, a tudás 

növekedése, a regionális egyenlőtlenségek csökkentése, stb. 

A kutatás számára is kérdés, hogy Mi a célja a versenynek? Mi a célja a társadalmi 

versenynek? A két kérdés, de a feleletek sem ugyanazok, mert eltérő a társadalmi mező, a 

szereplők és az érdekek is különbözőek. De ezek tisztázására is szükség van.  

Számunkra a második kérdés figyelembevétele különösen fontos, hiszen itt jön be az a 

lehetséges társadalompolitikai (sokszor elitek által definiált) cél, hogy mindenki, vagy, hogy 

egyre többen jól éljenek, hogy egyre többen vegyenek részt és jussanak a jól-lét különböző 

dimenzióihoz.  

Ez azonban így túl egyszerűen látszik, hiszen a célok térségi és társadalmi szereplők szerint 

eltérőek lehetnek. S a célok megfogalmazásában nem csupán az adott háttérérdekek, 

szociálisan definiált elvárások, hanem a létező, vagyis a valóságos adottságok, és helyi 

lehetőségek is beleszólnak. De főként (a területileg, társadalmilag megint csak differenciált) 

hiányok, azok sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a felülről, kívülről (az állam, az 

önkormányzat, az EU, stb. által) megfogalmazott, azok szerint szükségesnek látszó, normatív 

célrendszerek, elvárások. Ezek az utóbbi szempontok fontosabbak annak megértéséhez, hogy 

kik, milyen célokat vágynak elérni, és miért hajlandóak versenyezni a többiekkel.   

Tehát a kutatásnak mindenképpen fel kell tárnia, hogy a vizsgált térségek és azok 

társadalmilag differenciált népessége milyen célokért hajlandó versenyezni és miért, 

valamint, hogy kivel hajlandó annak érdekében kooperálni, kiben látja a megvalósítás 

társadalmi feltételrendszereit.    
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2.3) A versenyzők kérdésköre  

A versenyképesség definíciója természetszerűleg nem azonos azzal, hogy kik is 

versenyzenek. A vállalkozók, a vállalatok, a társadalmi csoportok, a lakóhelyi 

szomszédságok, a háztartások, az egyének, az önkormányzatok, a települések, a régiók, a 

nemzetek, stb.? Nyilván minden szereplő másért versenyez, más a célja, más forrást akar 

elnyerni. Más egységek képviselik őket a versenyben, eltérő erőpozíciók szerint.  

A részvevő versenyzők körének (azok helyzetének, érdekérvényesítő erejének, társadalmi 

támogatottságának) a vizsgálata igen jelentős, hiszen ez adja meg a potenciális nyertesek és 

vesztesek körét is.  

2.4) A meghatározó tényezők 

A verseny problémakör alapvetően fontos (makró, mikro, társadalmi, gazdasági, politikai, 

térségi stb.) meghatározó tényezői között különösen fontosnak tartom az érdekek szerinti 

meghatározottságok feltárását. 

Ezek jelentőségét még a megalapozó, történeti megközelítések esetében is látni lehetett. A 

különböző szakemberek, az egyes kutatók (a gazdasági, a fejlesztési koncepciók) szakmai és 

etikai beállítottságai és érdekkötöttségei is megjelentek abban, hogy milyen dimenziók szerint 

kezelik a versenyképesség jelenségét. Az érdekkötöttségen azt is értem, hogy minden egyes 

megközelítési mód meghatározott társadalmi, illetve érdekcsoportoknak, különböző szintű 

területi egységeknek kedvez, miközben másokra nincs, vagy kevéssé van figyelemmel. Erre 

mindenképpen figyelni kell.  

Tehát ennek alapján a versenyképesség problémakörét szociológia aspektusból, ennek 

keretében a nagy makro meghatározottságok szerint, közte az érdek meghatározottságok 

alapján is kell elemezni, amely kétféle irányt is igényel: 1) a verseny, a versenyképesség 

mechanizmusainak az érdek kötöttségeit, tehát a háttér-érdekfolyamatokat, 2) a társadalmi 

hatásait, a főbb érinttettek érdekei érvényesülésére vonatkozó hatásait, vagyis a 

következmény-érdekfolyamatokat.   

 

3) Miért van egyáltalán szükség a versenyre? 

Lényeges kapcsolódó kérdés, hogy miért is kell versenyezni? Miért kell versenyképesnek 

lenni (lennünk)?  Nyilván mert valamiből, ami nekünk fontos, nincs elég, vagy mi magunk 

többet szeretnénk. De lehet, hogy azért, hogy mások hatalmi pozíciókhoz jussanak.  

Ebből következik az a másik számottevő kérdés, hogy kiknek érdeke a mostani verseny és 

azok a szempontok, jellemzők, adottságok, amelyek a mostani versenyhez szükségesek, 

amelyek a versenyképességet ma leírják, biztosítják? És kinek jó a verseny? Ki illetve kik 

akarják, hogy versenyezzünk? Kiknek az érdekei szerint alakulnak a verseny kritériumok? 

Milyen területi egységek, és csoportok kerülnek versenyelőnybe a mai kritériumok alapján? 

(Ezek a kérdések szintén az érdek problémakörébe (is) tartoznak.). És végül, kiknek érdeke a 
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változás? Például a társadalmi jellegű verseny kritériumok erősítése?  Nyilván a ma még kívül 

rekedteknek.  

A verseny folyamata sok mindenkit hatalmi pozícióba juttat, hiszen az adott források (közte a 

jól-léthez is szükséges tényezők) elosztásáról, de akár a vállalatok területi elhelyezkedéséről, 

a különböző globális, európai, vagy éppen hazai, térségi, stb. fejlesztési források allokálásáról 

is meghatározott csoportok, társadalmi, gazdasági és politikai szereplők kezében van a döntés. 

A többiek, tehát a versenyzők ebből a döntési mechanizmusból kimaradnak.  

Ezért a versenyképességi probléma feltárásához szükség van ennek a kérdéskörnek az 

elemzésére, vagyis annak feltárására, hogy a várostérségre releváns döntési folyamatokban 

kik vesznek részt hatalmi pozícióik alapján, és kik maradnak ki abból.  Kik kerülnek a 

döntéshozók és kik a versenyzők közé?  

4)  A verseny, a társadalmi verseny fogalma 

Külön kérdés, hogy mi a verseny?  És mi a társadalmi verseny? A közgazdasági 

szakirodalomban számos definíció található, ezek mindegyikének megtalálható az a központi 

gondolat, hogy több az eladó és több vevő egy időben akar valamihez hozzájutni, amiből 

nyilvánvalóan nincs elég. De úgy is mondhatnánk, hogy a verseny két vagy több szereplő 

egymással szembeni előnyszerzésre irányuló, adott szabályok közt zajló tevékenysége.  (Chikán 1998)  

Ezekben az esetekben a cél a minél nagyobb részesedés az adott javakból, a jobb piaci pozíció 

megszerzése.  

A társadalmi versenyt elvileg hasonlóképpen lehet meghatározni, ugyanis ebben a 

versenyfélében a társadalomkülönböző csoportjai között szerveződő folyamatról van szó, 

amikor az érdekelt (illetve az érintett) társadalmi rétegek versenyezni kényszerülnek bizonyos 

társadalmi javakért, olyanokért, a) amiből nincs elegendő, b) aminek alapján újra tudják 

pozícionálni a társadalmi helyzetüket. A társadalmi verseny esetében tehát olyan versenyről 

van szó, ahol a gazdasági erőforrásokért, a társadalmi, a kulturális, a lakóhelyi javakért, azok 

megszerzéséért, a tudáshoz jutás lehetőségeiről, másképp fogalmazva a társadalmi jól-lét 

különböző tényezőiért, de a hatalomért, a politikai befolyásért is folyik a harc.  

A magyar társadalomban már hosszú ideje folyik a társadalmi verseny (ezeket lásd részletesen 

összegezve Szirmai et al, 2002). Ez a verseny azonban a ma új irányokat vett: egyrészt egyre 

többen szorulnak ki a társadalmi verseny különböző típusú pályáiról, a társadalmi strukturális 

átalakulások, a szegénység növekedése, a térbeli társadalmi szegregáció ( a térbeli 

elkülönülés,  és kirekesztés, a társadalmi dichotómiák) erősödése következtében. De a 

társadalmi participáció mechanizmusainak legújabb működési zavarai miatt is. A válság 

jelenségek, a társadalmi problémák, az egyre szűkülő különböző erőforrások, a 

hiányjelenségek hatására erősödik az általános társadalmi agresszió is (és most itt nem a 

bűnözésre, hanem az emberek egymás közötti agresszív, kiszorítós viszonyára gondolok). 

Mindezek miatt egyre nehezebb az együtt működés, és egyre inkább jellemző a verseny.  
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4.1) A társadalmi versenyképesség feltételei, céljai, a résztvevők köre, a meghatározó 

tényezők 

Fontos kérdése a kutatásnak, hogy mikor, és mitől versenyképes társadalmilag egy adott 

társadalmi egység? 2) Közte egy várostérség, vagy annak különböző egységei, társadalmi 

szereplői?  

Nyilván ennek is vannak feltételei: az első kérdés esetében: tudás, munkaerő-piaci, vagy 

hatalmi pozíció, egészség, kedvező környezeti körülmények (ehhez lásd Baráth ide vonatkozó 

anyagát, de szelektált módon.) (Baráth, 2013) vagyis a jól-lét mutatói.  

A másik kérdés esetében az önkormányzatok működése, a társadalommal való viszonya, az 

integrált, tehát inkluzív társadalmi berendezkedés, a közös, érdekek egyeztetésén nyugvó 

térségfejlesztési koncepciók, a jól-lét térségi feltételei a fontos tényezők.  

Ebből is látni, hogy itt biztosan összekapcsolódnak a társadalmi versenyképesség feltételei és 

a jól-lét problémaköre, s ez a mi kutatásunk számára nagyon lényeges mozzanat. Miközben 

ezek csak részben fedik le a kutatási törekvéseinket a jól-lét alapú, komplex társadalmi 

versenyképesség témáját. Ezekkel összefüggésben is felmerülnek a célok, a részvevők és a 

meghatározó tényezők, ezek kutatása is lényeges, mégpedig a következőképpen:  

1. A várostérségi vezetés, az egyes lakóközösségek, a különböző helyi társadalmi 

intézmények, a háztartások (vagyis a vizsgált társadalmi egységek) milyen társadalmi 

versennyel kapcsolatos célokat fogalmaznak meg?  

2. A célok megvalósításának melyek a reális (nemzeti, állami, piaci, regionális, globális, 

stb.) lehetőségei?  

3. Milyen érdekcsoportok, és érdekek vannak a célok, a feltételek, és a megvalósítás 

folyamata mögött?  

4. A különböző vizsgált társadalmi egységek (lásd várostérségi vezetés, lakóközösségek, 

helyi társadalmi intézmények, háztartások) mit gondolnak a saját társadalmi jól-

létükről, hol helyezik magukat el a társadalmi jól-lét normatív modelljében, illetve, 

hogy a vizsgált társadalmi szereplők (egységek) milyen szerepet játszanak az adott 

társadalmi, területi egység szempontjából releváns társadalmi jól-lét modell különböző 

indikátorainak a szerveződésében, annak fenntartásában, működésében?   

4.2) Mi a viszony a társadalmi versenyképesség (jelentése, dimenziói) és a stiglitzi jól-lét 

modell (dimenziói) között?  

A társadalmi versenyképesség és a (stiglitzi) jól-lét modell közötti kapcsolat kidolgozása 

centrális feladata a kutatásnak, az adott alprojeknek.  Mivel ennek alapján tudjuk együtt 

vizsgálni a társadalmi versenyképességet, a társadalmi jól-létet, és kidolgozni a társadalmi jól-

lét alapú versenyképesség modelljeit. Ennek során választ kapunk arra, hogy 1) a jól-létnek 

van-e szerepe a versenyképességben, illetve 2) a jól-lét milyen helyet foglal el a társadalmi 

versenyképesség dimenziói között?  
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A problémakör operacionalizálása több nagy lépést is feltételez:  

1. A társadalmi versenyképesség fogalmának a tisztázását, a korábbi előzmények, a 

szakirodalmi feldolgozások alapján,  

2. A Stiglitz által kidolgozott szempontok szerinti jól-lét fogalom definiálását: részben a 

Stiglitz jelentés, annak hazai statisztikai elemzése (lásd az MTA RKI ide vonatkozó 

munkáját) részben a hazai (várostérségi) relevanciák alapján. (Ez utóbbiak 

kimunkálási alapján lásd a fent már több ízben jelzett kutatási előzményekben.),   

3. A társadalmi versenyképesség és a jól-lét kapcsolatainak, közte a különbségeinek a 

tisztázását.  

4. Ennek alapján kerülhet sor az új, komplex megközelítésű, vagy jól-lét alapú társadalmi 

versenyképességi modell kidolgozására, amely a jól-lét (stiglitzi és hazai, illetve 

város-térségi relevanciájú szempontjait fogja össze), úgy, hogy figyelemmel van a 

társadalmi versenyképesség különböző, de főként a jól-léthez kapcsolódó dimenzióira.    

A társadalmi versenyképesség és a jól-lét elválasztására azért van szükség, mert véleményem 

szerint nagyon is lehetséges, hogy a két tényező nem ugyanaz, bár az egyik megalapozó 

tanulmány (Kovács-Halász, 2013) végén található ábra,(53-55 old) ezt sugallja, de Lengyel 

Imre (az adott tanulmány által sugallt) álláspontja is.  

A jól-lét önmagában ugyanis nem feltétlenül inspirál versenyre, nem feltétlenül adja a 

társadalmi versenyképesség feltételeit. A jól-lét különböző szintjei vélhetőleg eltérő 

társadalmi versenybeli célokat vonnak magukkal, amelyek eléréséhez eltérő feltételek 

szükségesek, eltérő társadalmi versenybeli szerepekkel járnak együtt, eltérően definiálják azt, 

hogy kik kerülnek a versenyt irányítók és kik az irányítottak közé.  Tehát itt is figyelni kell a 

célok, a feltételek, a versenypozíció és az érdekek dimenzióira. 

 

4.3)  Hogyan mérhetők a jól-lét alapú társadalmi versenyképesség összefüggései?  

A módszertani beállítottság szempontjából többféle választ is lehet adni, amely válaszok 

megalapozása korántsem könnyű feladat. Elvileg a következő válaszok merülhetnek fel:  

 Az egyik válasz inkább normatív jellegű is lehet, amikor a különböző 

társadalmi versenyképességi koncepciók, dimenziók alapján, illetve a jól-lét 

mutatók, de a szintén normatív jellegű statisztikai mutatók szerint, azokkal 

egybevetve kerül sor az elemzésre, a konkrét terep, vagy a vizsgált társadalmi 

csoport vizsgálatára, és ennek alapján a vizsgált egységek a fenti normatív 

rendszerben elfoglalt helyének a definiálására. Ez egy reális és bevett 

megközelítés, mi magunk is alkalmazni fogjuk. 

 A másik lehetséges válasz, inkább egy pozitivista megközelítést jelent, egy 

olyat, amikor a számunkra fontos (elméletileg, és szociológiailag is 

megalapozott) térségek, és társadalmi csoportok (szereplők) objektív 
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viszonyaiból, jellegzetességeiből indulunk ki, ezeket megvizsgáljuk, majd a 

kapott eredményeket egybevetjük a normatív rendszerrel.  

 A harmadik lehetséges válasz, s ez az alprojekt kiemelt célja, amikor a két 

elemzési mód együttes alkalmazására, és ezzel egy új metódus megalapozására 

kerül sor.   

Az elemzéshez segítséget, kiinduló alapokat adhatnak egyrészt a korábbi, kapcsolódó kutatási 

eredmények: például a társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi konfliktusok feltárt 

folyamatai, de a vizsgált térségek, társadalmi csoportok objektív viszonyainak a feltárása is. 

(Ezekre számos anyag van „A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői” című 

könyvben, azok eredményeit újra lehet és kell is elemezni és felhasználni.) Ezek a tények 

ugyanis viszonyítási környezetet adnak.  

4.4) Melyek a jól-létre alapozott társadalmi versenyképességi modell jellegzetességei?  

Kovács és Halász összegző tanulmányában számos olyan részt találni, amelyek a két fogalom 

indikátorait foglalják össze. Továbbá egy összegző táblázatot is.  Ezt a táblázatot azonban 

pontosítani is érdemes (amely különben ügyesen összegzi a társadalmi versenyképesség és a 

Stiglitz dimenziók kapcsolódásait), mégpedig úgy, hogy a jól-lét regionálisan jellemző 

sajátosságait, illetve dimenzióit veti egybe, kapcsolja össze a társadalmi versenyképesség 

regionálisan differenciált sajátosságaival, dimenzióival. (Az itt feltüntetett, alábbi táblázat 

csak példaként szolgál, a jelzett szövegben ez részletesen is megtalálható, de az itt felvetett 

szempontok alapján további kimunkálást igényel. .)   

 

Jól-lét dimenziói 

(Példák csupán)   
Regionálisan 

jellemző 

sajátosságok 

(statisztikai, és 

kérdőív alapúak)   

Társadalmi 

versenyképesség 

dimenziói 

Regionálisan 

jellemző 

sajátosságok 

(statisztikai, és 

kérdőív alapúak)  

Életszínvonal  Budapesti, stb. 

várostérségek, a 

város és a fejlett, 

illetve fejletlen 

városkörnyékek 

esetében   

Életkörülmények 

(életszínvonal, stb.) 

mutatók összegzése    

 

 

 

Budapesti, stb. 

várostérségek, a 

város és a fejlett, 

illetve fejletlen 

városkörnyékek 

esetében   

Oktatás  Képzettségek 

regionálisan eltérő 

jellegzetességei   

Humán tőke 

(komplex mutatói)   

Humán tőke 

városkörnyéki 

megoszlásai  

 

5) Összegző szempontok: 

Az alprojekt fő célja a jól-lét alapú társadalmi versenyképességi modell megalapozása, és 

ennek empirikus feltárása. Ennek érdekében számos háttéranyag készült, miközben 

szükségessé vált egy további módszertani anyag elkészítése is. Ez a módszertani segédanyag 
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az empirikus kutatás megalapozásához, az empirikus felvétel operacionálizálásához, a kérdőív 

fő irányainak megfogalmazásához kíván hozzájárulni.  

Ez a hozzájárulás a következőkben foglalható össze:  

l, A különböző előzmények alapján a kérdőív kidolgozásakor szükség lehet:    

 a gazdasági versenyképesség mutatóinak az elemzésére,  

 a gazdasági versenyképesség épülő, annak feltételeit adó társadalmi 

versenyképességi dimenziók, mutatók elemzésére,    

 a gazdasági versenyképességtől eltekintő, annál szélesebb már társadalmi 

dimenziók, mutatók elemzésére. 

 

2. Az előzményekben megfogalmazott tényezőkön azonban tovább kell lépni. A 2. számú 

alprojekt társadalmi jól-lét alapú versenyképesség felfogása, bár figyelemmel van - főként a 

társadalmi megközelítésekre koncentráló- előzményekre, saját utat jelöl ki: 

 Alapvetően a Stiglitz gondolatra (modellre) épít, részben annak újszerűsége és 

minden kapcsolódó értékelés alapján is paradigmaváltást hozó felfogása miatt. 

(Ezt Lengyel Imre opponensi véleménye is megerősítette, aki szerint a 

társadalmi versenyképesség stiglitzi modellre alapozott felfogása megfelelő, és 

újszerű kutatási koncepció.(Lengyel, 2013, 6 old)    

 Miközben a Stiglitz gondolatra (modellre) épít, alapvetően a magyar 

társadalmi (nagyváros-térségi) valóságból kiindulva elemez,  

 Mind a tényekre, mind pedig a normatív szempontokra (különösképpen a fenti 

modell tényezőire) figyelemmel van, tehát komplex elemzési módokat alapoz 

meg,  

 Térségi, nagytérségi, illetve lokális szinten vizsgál, de a téma szerint szükséges 

széles kontextusban, a globális, az országos, a regionális környezetben, annak 

meghatározottságai alapján,  

 A történeti előzmények, vagyis a korábbi kutatásokban feltárt kapcsolódó 

szempontok, a nagyváros-térségi versenyképességet meghatározó társadalmi 

tényezők (Szirmai, (szerk.) 2009), az azokkal való összehasonlítások kiemelten 

fontosak.  

 Ennek alapján lehet mérni a 2005 (NKPP projektben megvalósított kutatás 

időpontja), a 2010 (Norvég projekt keretében lezajlott budapesti térségi kutatás 

időpontja) és a 2013 (a TÁMOP vizsgálat időpontjai) közötti változásokat, azt, 

hogy az ország mai viszonyai, a globális folyamatok, az EU hatásai, a 

világgazdasági válság miként módosították (?) a 2005-ben mért tényezőket.  

 Ezen vizsgálati dimenziók alapján kiderülhet, hogy miként alakult azoknak a 

társadalmi csoportoknak a helyzete, amelyek akkor érdekeltek és érintettek 

voltak a versenyképesség társadalmi összefüggéseiben. (A korábbi vizsgálat 

szerint az akkori városfejlesztési mechanizmusok, illetve az akkori 
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versenyképességi felfogások a jobb módúaknak kedveztek, azok hozták meg a 

térségi sikereket is. Mindez diszpreferálta a társadalmi szempontokat, és az 

azokban érdekelteket a versenyben. (lásd. Szirmai (szerk.) 2009) 

 Külön kérdéskör az is, hogy a mai változások mobilizálják-e térségi 

társadalmak kirekesztett csoportjait, vagy nem?   

 Az alprojekt a társadalmi, gazdasági szempontok alapján elemez, az adatok 

elemzése alapján, azok eredményeként láthatóvá válnak az objektív 

meghatározottságok, a térségek, az érintett társadalmi szereplők objektív 

viszonyai, a kiinduló helyzetképek.   

 A versenyképesség társadalmi jól-lét szerinti elemzése prioritást élvez, ami azt 

jelenti, hogy a kérdőív kiemelten adja közre a kapcsolódó kérdéseket, de a 

vizsgált térségek (centrumok, városrészek, fejlett és fejletlen környékek) 

területileg kidolgozott, és területileg releváns mutatói szerint.    

 A jól-lét alapú társadalmi versenyképesség elemzése keretében a várostérségek 

(azok különböző társadalmi helyzetű csoportjai, főbb társadalmi szereplői) 

versenyképességét (ennek keretében a versenybeli részvétel feltételeit, a 

verseny céljait, az érdek meghatározottságokat) kutatja, a jól-lét a) objektív és 

b) szubjektív dimenzióinak feltárásával is.  Ez utóbbi esetben az objektív és a 

szubjektív kutatási irányok összefüggéseit, kapcsolatait is figyelembe veszi.   

 Széles módszertani eszközrendszert alkalmaz (a kérdőíves survey-k mellett 

társadalom statisztikai elemzéseket, stb.)   

 

3. Az elemzések kiemelten kezelik a következő szempontokat:   

 A nagyváros–térségek, továbbá a magyar társadalomban élő, társadalmilag 

differenciált nagyváros-térségi népesség, annak különböző szereplői, milyen típusú 

versenyekben vesznek részt, milyen célok mentén,   

 Ezek a versenyek milyen szinten szerveződnek, (globális, vagy regionális, vagy 

térségi, vagy lakó közösségi, vagy egyéni, szinten versenyzenek)? Közte az is kérdés, 

hogy a mai magyar társadalomban élő, társadalmilag differenciált nagyváros-térségi 

népesség (és annak különböző szereplői, képesek-e részt venni a globális (stb.) 

gazdasági versenyben?  

 Kik, milyen társadalmi csoportok, szereplők, és milyen érdekek alapján irányítják a 

verseny különböző szintereit?   

 A különböző térségi és társadalmi szereplők milyen pozícióban vesznek részt 

(egyáltalán képesek–e részt venni) a versenyben? Ezek a pozíciók milyen társadalmi, 

gazdasági, jól-léti előnyökkel járnak?  

 Milyen térbeli és társadalmi erőtérben szerveződik a verseny? És ez az erőtér hogyan 

határozza meg a verseny konkrét szabályait,a  feltételeit, s a részvétel lehetőségeit is?  

 A részvételnek milyen a) társadalmi és b) térségi, illetve c) társadalompolitikai, d) 

állami és e) piaci mechanizmusokkal is összefüggő feltételei is vannak? (például 

infrastrukturális, közte közlekedési, a lakóhelyi felszereltség, az egészségi állapot stb.)   
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 Kik a kívül maradók és miért? Kik a nyertesek és kik a vesztesek?  
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