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1. A témamegjelölés 
A terület- és vidékfejlesztésben töltött több mint 10 év során azt tapasztaltam, hogy a 

hazai térfejlesztés gyakorlatában nem jelenik meg a hosszú távú kitekintés, a szakma 7-10 
éves távlaton túlra nem tervez és nem is méri fel a lehetőségeket. Ennek természetesen 
számtalan oka van, de fiatal, tudatos és felelősséget érző fejlesztőként nem is az okok, hanem 
inkább a „hogyanok” foglalkoztattak, azaz a jövő megismerésének nyilvánvaló korlátai 
ellenére hogyan lehet a tervezés számára hasznos információkat nyújtani 20-30, esetleg még 
több évre előre. A válaszokat a jövőkutatás tudományában találtam meg. Jelen dolgozat e 
diszciplína és – szűkebb szakterületem – a vidékfejlesztés tervezésének összekapcsolását 
célozza.  

 

2. Problémafelvetés, kutatási cél és feladat 
A hazai tervezési gyakorlattal kapcsolatban Korompai Attila (Korompai 2006, 216-219) a 

következő „következetlenséget” emelte ki: 
- A jelen komplex feltárása iránti túlzott vágy miatt elsikkadnak a jövő hajtóerői, azaz a 

helyzetfeltárások nem jövőorientáltak. Valójában ez módszertanilag is téves, hiszen a 
statisztikai adatszolgáltatás mindig egy korábbi időszakra vonatkozik, sosem a 
tényleges jelenre, így már a jelenről alkotott tudásunk is korlátozott.  

- Ha mégis sor kerül jövőbeni lehetőségek felvázolására, ezeket fejlesztési 
projektekként teszik „ahelyett, hogy a leendő projektek keretét adó lehetséges 
tendenciákat és jövőbeni állapotokat mint feltételeket körvonalaznák.” Tehát nem 
külső tényezőket fogalmaznak meg, hanem a saját vágyakat.  

A jelenlegi gyakorlat szerint a jövőre irányuló fejlesztési dokumentumok (koncepciók, 
stratégiák) helyzetértékelésekre alapozva készülnek, anélkül, hogy a várható jövő különböző 
változatait megvizsgálnák, előrebecsülnék. Nem ismertek, nem feltártak a múltban kezdődő, 
jelenben folytatódó és a jövőt befolyásoló folyamatok, nem vonják vizsgálat alá a jövőt 
nagyban befolyásoló tényezőket, a kulcstényezőket. A vidékpolitika, történelmi távlatok 
helyett rövidtávon – általában politikai ciklusokban – gondolkodik. A jövő várható, kívánatos 
és lehetséges alakulása nem vezérli a törekvéseket. A ma hazánkban készülő és létező tervek 
legfeljebb olyan jövőképpel rendelkeznek, amelyek inkább vízióként, álomképként 
jellemezhetőek. Terveink jellemzője nem a jövőcentrikusság, hanem a forráscentrikusság. 
Nem az adott térség adottságai, az ott élők várakozásai határozzák meg a terveket, 
cselekvéseket, hanem a rendelkezésre álló pénzügyi források, konkrétan a pályázatok, a 
lehetőségek. Erőforrásainkat arra koncentráljuk, amire van pályázat, és nem arra, amire 
szükségünk lenne, bár ahhoz talán nincs uniós finanszírozás és nehezebb, hosszabb munkát 
igényel a megvalósítása. 

Megállapítható, hogy a hazai, gyakorlati vidékfejlesztési tervezésben jelentős probléma a 
jövőtudatosság hiánya. A tervek döntő többsége egyfelől nem rendelkezik megalapozott, 
komplex jövőképpel, vagy csupán a kívánt jövőt tartalmazza a lehetőséghatárok felmérése 
nélkül, másfelől teljes mértékben hiányzik a tervek forgatókönyvi megalapozása. E kritikus 
pontok felismerésére és szemléletváltásra lenne szükség a hazai tervezők körében ahhoz, hogy 
a születendő tervek ne csak elméletben, hanem a valóságban is komplexszé és jövőorientálttá 
váljanak. Kutatási célom ezért annak felvetése és bizonyítása, hogy a jövőkutatás eszközeinek 
felhasználásával megalapozott, a távlati lehetőségeket és várakozásokat figyelembe vevő, 
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tervezést segítő rendszer állítható elő. A kutatás feladat a jövőkutatás tervezést megalapozó 
ismereteinek rendszerezése és hasznosítása a tervezés jobbítása céljából. 

 
3. Hipotézisek 

A hipotézisek megfogalmazása során arra törekedtem, hogy azok rendszerezett „tervezői 
hipotézisek” legyenek, lehetőleg „minél …, inkább ...” típusú felvetések formájában. Ez a 
szempont azt jelenti, hogy adott hipotézis a vidékfejlesztési tervezés témáira reagál, miközben 
a jövőorientált tervezés módszertanának alkalmazását is támogatja a módszertani 
előfeltevésekkel. Feltevéseimet két terület megalapozására koncentrálom. Az első terület a 
kulcstényezők kezelésére és tervezésben betöltött kiemelt jelentőségének igazolására 
törekszik. Ez jelenik meg a H1 csoportban. A másik ugyanilyen fontos terület a vidéki tér 
funkcióváltására és a következményekre összpontosít. Ez a H2 csoport. 
 

H1 Minél több kulcstényezőt tudunk meghatározni, annál megalapozottabb forgatókönyveket 
lehet kialakítani. 

H1.1. Minél több erős jel, trend, kritikus bizonytalanság és gyenge jel azonosítható, annál 
eltérőbb forgatókönyvek munkálhatók ki a makrotervezés számára. 
H1.2. Minél komplexebb rendszert vizsgálok, módszertanilag annál hatékonyabb a 
kölcsönhatások metszéspontjában lévő függő tényezőt választani szcenáriótengelynek, 
mert a kölcsönhatásokon keresztül „vissza” módosítja a többi kulcstényezőt.   
H1.3. Minél teljesebb a kulcstényezők kölcsönhatásainak felmérése, annál komplexebb 
forgatókönyvek képezhetők.  
H1.4. Minél több, minőségében eltérő szcenáriót alakítunk ki, annál komplexebb lesz a 
vidékfejlesztési tervezés keretrendszere.  

H2 Míg korábban a hazai vidék fő célja az élelmezési igények kielégítése volt, és emiatt a 
tervezés fő célterületei az agrártényezők voltak, addig a jövőben az össztársadalmi 
tényezőkre helyeződik a fő hangsúly. 

H2.1. Minél inkább eltolódik a vidék fő profilja a mezőgazdasági funkciótól a társadalmi 
funkciók felé, annál inkább a régit felváltó új profil keresése válik a vidékfejlesztési 
tervezés fő feladatává. 
H2.2. Minél kevésbé jelenti az agrárium a vidék fő funkcióját, annál inkább a szegénység 
elleni küzdelem, a környezetvédelem és a technológiai innováció lesz a vidékfejlesztési 
stratégiák fő fejlesztési prioritása, mivel ezek a szakterületek dominálhatják a vidék új 
profilját. 
H2.3. A szegénység elleni küzdelem, a környezetgazdálkodás és technológiai innováció 
területéről kerülnek majd ki a vidék kulcstényezői, mert a vidék jelenbeli tényezői 
ezekben az elemekben releváns fejlődési lehetőséget, mozgásteret kínálnak. 
H2.4. A városi társadalmi érdekekkel való szorosabb összefonódással nagyobb arányú 
kielégítésével átalakul a város-vidék viszony. 
H2.5. A vidék – társadalmi, környezeti, innovációs tényezőkőn alapuló – új profiljának 
nagyobb arányú kiteljesedésével csökkennek a vidék és a város közti életminőségi 
különbségek.  
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A H1 állítások igazolása megalapozza, hogy az elkészült forgatókönyvek a jövőváltozatok 
széles spektrumát lefedjék, a gyenge jelek pedig kritikus bizonytalanságuk miatt garantálják a 
valós alternativitást, az „átlagos logikai keretből” való kilépést. A „dobozból való” kilépéssel 
progresszív, azaz haladó, új utakat mutató forgatókönyvek képezhetők, azaz a vidékfejlesztés 
számára új területeket, „lehetőségeket” mutathatnak fel. Amennyiben a H2, azaz a 
vidékfejlesztési tervezés tartalmi elemeit tartalmazó hipotéziscsoport állításai nem 
igazolhatóak, vagy többségében nem bizonyíthatóak az állítások, az azt jelentheti, hogy a 
vidék agrárfunkciója továbbra is domináns marad. Így a vidékfejlesztésnek is növelnie kell az 
erőfeszítéseit, hogy az agrárfejlesztések mellett még erősebben megjelenhessenek a kívánt 
hangsúlyok vagy az agrárfejlesztésekre támaszkodva próbáljon meg vidéki társadalmi, 
környezeti, innovációs folyamatokat elindítani, ami továbbgyűrűzhet az agrárszektoron túl is. 

 

4. A kutatás lépései  
Az elemzés során a kollektív szakértői véleményezésen alapuló eljárások közül a SEER-

módszert (System for Event Evaluation and Review – Eseményértékelési és áttekintési 
rendszer) (Nováky szerk. 2006) és a hozzá kapcsolódó kétkörös forgatókönyvképzést (Kristóf 
2002) választottam, mivel nagyszámú, teljes mértékben nem aggregálható, nem 
számszerűsíthető, de egymással szoros összefüggésben lévő kulcstényezővel kell dolgozni, 
hogy a kutatás minél komplexebb tervezési alapot eredményezzen. A kutatás tehát két 
lépésben, kérdőíves és interjú formájában vizsgálja meg és emeli be a kollektív tudást a 
forgatókönyvekbe. A kérdőívezés és az interjúk ötvözete alkalmas, mert így a több körből 
adódóan, az eredmények továbbfejleszthetőek, van mód a visszacsatolásra és a 
véleménykorrekciókra. Ez illeszkedik a kutatás profiljához, ami a minőségi jellemzőket keresi 
elsősorban, nem a kvantitatív adatokat. 

Az értekezés fontos módszertani kérdései közé tartozik a forgatókönyv-képzés 
időhorizontja. Mivel a vidékfejlesztési tervezés ciklikusságát nagymértékben meghatározzák 
természeti jellemzőik (növény- és állatvilág, táj stb. változásának lassúsága), a 
vidékfejlesztési tervezést „jövőkutatói” hosszú távú tervezési ciklusokban kellene kezelni. A 
kutatás során kialakítandó forgatókönyvek időhorizontját emiatt is 2050-re teszem, annál is 
inkább, mert számos világmodell és szcenárió főleg a klímaváltozás fordulópontjához 
igazítva, szintén ezt a „misztikusan távoli”, jól kommunikálható időpontot jelöli meg 
végpontként (lásd Jorgen Randers: A Global Forecast for the Next Forty Years, 2052. c. 
könyv). További érv a kitűzése mellett, hogy ez a 35 éves időtáv a jövőkutatás számára nem 
számít túlzottan hosszúnak, forgatókönyvi módszerrel elég jól megismerhető. Ilyen időtávon a 
bifurkációk (kettéágazások) száma még nem akkora, hogy kezelhetetlen lenne. Értekezésem 
szempontjából tovább erősíti az időpontválasztást, hogy a technológiai előrelátás még 
nagyrészt pontos becslésekkel megadja a majdani technológiai színvonalat, láthatóak a 
kutatási irányok és megadható az egyes eredmények elérésének valószínű „időpontja”. Az 
innováció kitüntetetett szerephez jut az értekezés által leírt forgatókönyvekben, gyenge 
jelekként kezelve a technológiai kutatásokat. A nagy strukturális trendek is, változatlan, külső 
tényezőkként kezelve, szintén megadhatóak. A tervezés számára sem jelenti a távlatok határát 
ez a több mint harmad évszázad. Számos stratégia készül a század közepére vetített állapotok 
elérése érdekében, különösen a fejlett tervezői tevékenységet folytató Európai Unióban, lásd 
„Az EU közlekedési ütemterve 2050-re: az összekapcsolt hálózatoké a jövő” vagy „Az 
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alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának 
ütemterve” c. dokumentumokat. Nem lehetetlen tehát a 2050-ig történő tervezés, de a hazai 
vidékfejlesztésben (és területfejlesztésben) ez mindeddig hiányzott. Jelen értekezés 
szándékom szerint ennek hiányát – nem elvégezve a nagy munkát – és szükségességét is 
bizonyítja.  

 
4.1. A kutatás első szakasza 
Röviden és tömören, értékelés nélkül összefoglalom a magyar vidék jelenét az 

értekezésben hivatkozott országos stratégiák és dokumentumok alapján, annak érdekében, 
hogy a vidék fejlődésének hajtóerőit feltárhassam. Mivel a szcenárió kidolgozáshoz komplex 
jelenfelmérés szükséges, azaz a komplexitást keresem, a helyzetértékelésben ötvözöm a 
STEEP és a SWOT elemzést oly módon, hogy a STEEP kategóriáiban megjelennek a SWOT 
elemei is. A két módszer együttes használata teljessé teszi a külső és belső környezet 
feltérképezését, segíti a kulcstényezők beazonosítását és azok egymással való kölcsönhatásaik 
kimutatását. A SWOT-analízissel ellentétben, amely igen elterjedt a hazai vidékfejlesztésben, 
az értekezés módszertani újítása a STEEP beemelése a kutatásba, mivel annak használata 
jóval kevésbé megszokott, pedig más tervezői területeken (vállalati tervezés, regionális 
tervezés stb.) bizonyítottan hatékony és elismert módszere a tényezők feltárásának és növeli a 
komplex problémakezelés lehetőségét. Mindemellett azt gondolom, hogy a 
problémafelvetésben leírt tervezési rossz gyakorlatok oka lehet még a nem kellően felmért 
jelenhelyzet is, amiről a SWOT egyedüli és kizárólagos használata is tehet. Lényeges 
elemeket nem vesz számításba, és láthatóan nem hatékony az országos vidékfejlesztési 
tervezés. Még ha nem is tanulunk a negatív élményekből, akkor is meg kell próbálni kilépni a 
megszokott gondolati körökből, eszközökből, például más analízistámogató eszközök 
irányába. Az értekezés újszerű módszertani kísérletei közé számítom a két elemzési eszköz 
együttes használatát. 

A hazai vidék helyzetelemzéseinek a szakirodalomban, az országos stratégiákban (NVS, 
OTK, ÚMVP, Jövőkereső stb.) és a legfrissebb kutatásokban (például „European Rural 
Futures” projekt és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
[továbbiakban: NAKVI] 2014–2020-as tervezési projektje) fellelhető eredményeire 
támaszkodva, saját tapasztalatokra épített kiegészítésekkel a SWOT-analízis keretében 
meghatározott tényezőkből emelem ki a majdani forgatókönyvképzéshez szükséges 
kulcstényezőket (az értekezés 9. melléklete tartalmazza). A SWOT-ban saját szakértői 
véleményemet tükröző elemek mellett csak és kizárólag a fent felsorolt forrásokból származó 
tényezők jelennek meg, míg a STEEP elemzéshez szükséges SWOT tényezőkön túli elemeket 
- például politikai tényezőknél tovább (hivatkozott) forrásokból veszem. Véleményem szerint 
így teljes körű az országos helyzetkép.  

A több dokumentum alapján késztett SWOT előnye, hogy már a kutatás korai szakaszában 
megjelenik a kollektív tudás, hiszen a fenti anyagok a széles körű társadalmi vitát követően 
vagy élő szakmai részvétellel készültek el (például a NAKVI projektjében több mint 10 
tematikus, országos munkacsoport dolgozott többek között a SWOT-elemzésen 2012 végén). 

Az értekezésben leírt helyzetelemzés alapján 172 jelenkori hajtóerőt tudtam azonosítani 
(lásd értekezés 10. melléklet). A felsorolás tartalmát tekintve elmondható, hogy a „listából” 
nem lehet a „legnagyobb bajt”, a „legfontosabb előnyt, lehetőséget” stb. kiemelni. A vidék 
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1. ábra. 2050 szempontjából releváns hajtóerők hatás és bizonytalanság becslése (forrás: 
Mats, Hans 2009, 62 alapján saját szerkesztés). Az X tengely a bizonytalanság mértékét, az Y 
tengely az elem által kifejtett hatás nagyságát jelöli.   
 

Ahogy az ábrán látható, az elemek három csoportja különíthető el: 
1. a hatásukat tekintve nem jelentős elemek, 
2. a „biztosan” bekövetkező és érdemi hatást keltő elemek, 
3. a kritikusan bizonytalan elemek, amelyek bekövetkeztében bizonytalanok 

vagyunk, de amelyek hatásukban döntőek. 
Mivel a jövőkutatási szabályok szerint a forgatókönyvképzés szempontjából a kritikusan 

bizonytalan elemek az igazán fontosak, ki kell emelni, hogy kutatásom első fázisában 30 elem 
bizonyult ilyennek. 

A kritikusan bizonytalannak tekinthető tényezőkből lesznek a kulcstényezők, amelyek 
előbb több szempontú (alább felsorolt) csoportosításra kerülnek, majd közülük kiválasztásra 
kerülnek a szcenáriótengelyeket alkotó tényezők. A hajtóerők lehetnek:  

 lassan változó jelenségek, 
 természeti törvények, 
 egy rendszer adottságai, 
 egy rendszer strukturális visszacsatolásából következő viselkedések, 
 szűkös jelenségek, 
 folyamatban lévő jelenségek, 
 elkerülhetetlen összeütközéshez vezető jelenségek (Kristóf 2002, 24), 
A kulcstényezőkről szóló jövőkutatási módszertan alapján a lehetséges forgatókönyvek 

szcenáriótengelyeként az innováció terjedést és a tartós szegénységet határoztam meg.  
Az alapvető kritérium természetesen az volt, hogy a felmért kulcstényezők közül kerüljön 

ki a két erő. Ez azért nem egyértelmű, mert függő (de egymás viszonylatában független) és 
egyben kritikusan bizonytalan változóra van szükség ahhoz, hogy a komplex rendszer belső 
működését a lehető legteljesebb körűen felmérjük. Ha független faktort emelnénk ki, akkor 
csak a független tényező mechanizmusát vizsgálhatnánk, és ahogy már korábban jeleztük, a 
független változók túlnyomó többsége a külső tényezők körébe tartozik, azaz nincs rá 
befolyásunk. Kritikusan bizonytalan jellemzőre azért van szükség, mert így lehet ténylegesen 
eltérő alternatívákat képezni, hiszen a nem jelentős hatású elemek vagy az ismert (biztosan 
bekövetkező) tényezőalakulások lényegében ugyanarra az eredményre vezetnének minket, 
valószínűsíthetően csak mennyiségileg eltérő variánsokat lehetne kidolgozni.  

A két hajtóerő ellentétes irányultságú: míg az innováció terjedése jellemzően pozitív 
töltetű, addig a szegénység fogalmához negatív tartalmat társítunk. Ilyen módszer 
használatával lehetőségünk nyílik: 

- a két nem szélső értékeket felvevő forgatókönyvek (a - + ; + -) esetében azt 
vizsgálni, hogy egymás hiányát mennyire tudják „kompenzálni” 

- a két szélső értékeket felvevő forgatókönyvek (- -;+ +) esetében az egymást kioltó 
vagy erősítő tendenciákat kimutatni.  

A kiválasztás magyarázata továbbá, hogy mindkét tényező belső, hazai kompetenciában 
fejleszthető, alakítható. Fontos szempontnak tekintettem, hogy a többi elemmel szemben 
kevéssé determináltak, azaz a független változók egyes jegyeit mutatják. Ezzel párhuzamosan 
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viszont a legtöbb kulcstényezőt alapjaiban meghatározzák, erősen kihatnak azok működésére, 
még, ha ezek a kölcsönhatások közvetettek is. Hipotéziseimnek megfelelően azonban azon 
puha tényezők közé tartoznak, amelyeknek döntő hatásuk van a forgatókönyvek és a valós 
folyamatok alakulására. Csak hosszú távon változtathatóak, számos kritikus bizonytalansági 
faktorral és gyenge jel kialakulásának lehetőségével rendelkeznek, azaz olyan tulajdonságaik 
vannak, amelyek felméréséhez a jövőkutatási szemlélet szükséges.  

A jelen kutatáshoz tartozóan a választás indoka még, hogy e két tényező köré csoportosul 
a legtöbb kulcstényező (innovációhoz 5 db tényező, szegénységhez 4 db tényező kapcsolható) 
és mindkettő csoport az előző fejezetben végrehajtott kategorizálás alapján a szűkös és a 
konfliktusos halmazban szerepel, azaz a legkritikusabb tényezők között vannak.  

A kiválasztásuk előnye és hátránya egyben, hogy alakulásuk és hatásaik nehezen 
mérhetőek, csupán társadalomtudományi módszerekkel becsülhetőek. 

Az innováció kulcstényezővé emelése azért indokolt, mert a gazdasági növekedés 
jelenkori legfontosabb tényezője a technológiai fejlődés, például Solow (még neoklasszikus 
közgazdasági szemléletben) szerint a technológiai tudás fejlődése az egy főre jutó GDP-
növekedést közel 80%-ban magyarázza (Varga 2009, 28). Az innovációs folyamatot a 
résztvevők közti folyamatos és sokszoros visszacsatolás jellemzi. 

Az innováció legelső megjelenésének formája általában a tacit tudás, ami rejtett 
ismereteket jelent, és amelyek nem írhatóak le vagy még nem leírtak. A legértékesebb tudás 
legnagyobb része ilyen tacit tudás (Varga 2009, 30). A tacit tudás terjedésének irányítása más 
eszközöket igényel, mint a leírt tudásé, míg méréséhez társadalomtudományos mérési 
módszerek szükségesek. A terjedés kialakulásához és fennmaradásához személyes közelség 
szükséges (más kérdés, hogy az ilyen kapcsolatok a leírható, kodifikált tudás áramlását is 
megkönnyítik), és az innovációs lánc, valamint annak működése függ a lánc és a hálózat 
kommunikációjának minőségétől. Mivel az innováció terjedése nem egyenletes és nem 
lineáris, azaz instabil folyamat (Nováky 2001. 404-407), ezért is kezelem a 
forgatókönyvekben szcenáriótengelyként. 

A szegénység elleni harc egyik legfontosabb oka, hogy a szegénység újratermeli önmagát 
és növeli a szegénységből fakadó hátrányokat, mint pl.: 

- a szociológia által „kemény változók”-nak nevezett tényezők - iskolai végzettség, 
településtípus, jövedelem stb., 

- tartós munkanélküliség, 
- alacsony nettó keresetek, 
- nem megfelelő, nem kielégítő szociális juttatások 
- (csonka)családforma (gyermekét egyedül nevelő szülő),  
- meg nem felelés a munkahelyek betöltésére vonatkozó feltételeknek (jogosítvány, 

nyelvvizsga, számítógép- és internethasználat...), 
- kapcsolatok hiánya, információhiány, 
- rossz egészségi állapot, tartós betegség 
- kockázatát (Obádovics-Bruder-Kulcsár 2012, Ferge 2007).  

A fentiek miatt a szegénység alkalmas a szcenáriótengely „szerepre”, hiszen erősen hat a 
tér társadalmi, környezeti és gazdasági állapotára. Az innovációval ellentétben negatív előjelű, 
azaz a szegénység növekedése az előbbi szférák helyzetét rontja. 
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A szcenáriótengelyek mentén kialakított forgatókönyvek az alábbi helyzeteket veszik fel, 
de itt, a későbbi érthetőség kedvéért már jelölöm a használt elnevezéseket: 
 erős innovációterjedés és alacsony szegénység mellett a „Technológiavezérelt” (1.), 
 gyenge innovációs terjedés és alacsony szegénység mellett a „Elavult jóllét” (2.), 
 erős innovációterjedés és magas szegénység mellett az „Technológia sújtotta” (3.). 
 alacsony innovációterjedés és nagyarányú szegénység mellett a „Földönfutók földje” (4.).  

 
2. ábra. A négy forgatókönyv egymáshoz való viszonya (forrás: saját szerkesztés) 
 

A szcenáriók kidolgozásának 0. lépésében az azonosított összes kulcstényezőnek 
szcenáriónként eltérő értéket adok, majd súlyozom értékeiket, így tényezőcsoportonként és 
forgatókönyvenként eltérő eredményt kapok súlyozott átlag használatával. A kulcstényezők 
kölcsönhatás táblázatának első és a kérdőívezés során módosított értékeit az értekezés 12. 
táblázata tartalmazza. A súlyozott átlag használatához a következő, 1. táblázat került 
kialakításra, amely tényezőnként, kulcstényező-csoportonként, súlyonként és 
forgatókönyvenként tartalmazza az adatokat, áttekinthető, vizsgálható és módosítható módon. 
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Megnevezés  X Y Z W 

Megnevezés x 1 2 3 4 
Megnevezés y 8 7 6 5 
Megnevezés z 9 10 1 2 
Megnevezés w 6 5 4 3 

1. táblázat. A kulcstényezők értékei, a súlyait és a súlyozott átlagait tartalmazó minta táblázat 
(forrás: saját szerkesztés) 

A táblázat kiegészítő funkciója, hogy általa könnyen módosítható, de az eltéréseket jól 
megmutató grafikon készíthető (az alábbi ábra fiktív adatokat tartalmazó táblára épül):  
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tudományos élet jellegéből adódóan – az idősebb generáció teheti hozzá tudását a 
vizsgálathoz. A széles korösszetétel véleményem szerint számos szempontból erősíti a 
participativitást és a kollektív tudás minőségét.  

A beszélgetések során a kutatás végzője előbb bemutatta a vizsgálatot és a kutatási 
koncepciót, majd azonos 5 fő kérdést tett fel, amelyek között kötetlen szakmai eszmecsere 
zajlott. A kérdések sorrendben: hiányzó hajtóerőkre, hiányzó kritikusan bizonytalan elemekre, 
súlyozásokra, a forgatókönyvekre és végül a vidékfejlesztési tervezés számára kinyerhető 
outputokra irányultak. Az interjúk másfél-kétórás időtartamot vettek igénybe, kötetlen, 
konstruktív, kiváló hangulatban teltek. 

 

4.4. A kutatás záró szakasza 
A kérdőívek és az interjúk eredményének feldolgozását követően volt mód a megjelenő 

új, kollektív tudás alapján kidolgozni a végleges szcenáriókat. A disszertációban szövegesen 
bemutatott négy forgatókönyv, képet alkot „négy magyar vidékről” 2050-ben. Az adatokból 
feltöltött képek a szakértői becsléseken alapulnak, de kilépve a mutatók, számok világából, 
tartalommal tölti fel azokat. A kutatás záró szakaszában tehát véglegesítettem a szcenáriókat, 
majd a következtetések levonására és a vidékfejlesztési tervezés számára hasznos tanulságok 
feldolgozására került sor. 

 

4.5. Az értekezés felépítése 
Az értekezésben céljaim és értékeim deklarálását követően feltárom és azonosítom a 

kutatási téma szempontjából releváns problémákat, majd ezek alapján lefektetem a kutatás 
hipotéziseit és a kutatás módszertanát. A 2. fejezetben a tervezés (2.1.) és a jövőkutatás (2.2.) 
összekapcsolása szempontjából releváns elméleti szakirodalmi eredményeket foglalom össze, 
kiemelve az összekapcsolás lehetőségeit (2.3.) A 3. fejezetben a hazai vidék helyzetét és 
kulcstényezőit azonosítom vidékdefiníciókkal, lehatárolásokkal, valamint STEEP és SWOT-
elemzéssel. A 4. fejezetben az elmélet alapján végrehajtott empirikus kutatást írom le, majd 
annak eredményeit és a forgatókönyveket az 5. fejezetben foglalom össze. A 6. fejezet 
tartalmazza az értekezés eredményét, a tervezés számára tett javaslatokat. Az összegző fejezet 
zárja az értekezést.  
 

5. Az értekezés új tudományos eredményei 
1. Bemutatom, hogy a tervezés elméleti és a jövőkutatási szakirodalom szerint hosszú 

távú, koncepcióvezérelt tervezésre – ezen belül vidékfejlesztési tervezésre – nem 
kerülhet sor a jövőre vonatkozó ismeretek felmérése nélkül (Nováky 2001, 2006, 
Faragó 2003). A tervezés elmélete és a jövőkutatás szakirodalmának ismertetése és 
feldolgozása egyaránt ebbe az irányba mutat. A jövőkutatásnak különösen a 
koncepció, az „irány” meghatározásában van kiemelkedő szerepe, amikor 
megismerteti a tervezőt a kívánt és a lehetséges jövők közti ellentétekkel vagy 
egybeesésekkel. Véleményem szerint a szakirodalom eddig a pontig jutott el: 
megadja az elméleti összekapcsolás kereteit. Az értekezésben ezzel szemben egy 
meghatározott területi szinten, annak meghatározott kulcstényezőiből kiindulva 
koncepcióalkotásra alkalmas forgatókönyveket dolgoztam ki, amelyekre építve a 
tervezés számára hasznosítható következtetéseket vontam le. Az abszorbens tervezési 
modell a gyakorlatban kapcsolja össze a tervezéselméletet és a jövőkutatást. 
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2. Megállapítom, hogy Európában nincs egységesen elfogadott vidékfogalom (Kovách 
2012, Makai 2008, Glatz 2008, Fehér 1998 Cloke és Park 1985), ugyanakkor 
rögzítem az értekezés értelmezési keretében használt definíciót, amely épít a 
közgazdasági, statisztikai, geográfiai, szociológiai megközelítésekre, de a szerző 
jövőorientált és szubjektív gondolatait is tartalmazza. A disszertáció fogalmi körében 
tehát a magyar vidék olyan tér, ahol a természeti táj és környezet hatásai 
kiemelkednek a lakosság mindennapi életét befolyásoló tényezők közül, és a 
természetnek való kitettség megmutatkozik a társadalomszervezés minden 
szintterében, a gazdasági szektorban és a társadalmi kapcsolatok szövetében. 

3. A végleges forgatókönyvek alapján az alábbi új és újszerű megállapításokat tettem:  
- érdekes módszertani tapasztalat, hogy a saját szakértői becslésen alapuló 

forgatókönyvek közti eltéréseket a kérdőíves kör adatsorai lecsökkentették – 
elsimították a görbék közti különbségeket –, míg az interjúk újra eltávolították 
egymástól azokat, újra a minőségileg eltérő alternatívák keletkeztek; 

- vannak olyan területek, ahol a forgatókönyvek egymáshoz közeli értékeket vesznek 
fel. Ezek takarhatnak minőségében eltérő helyzeteket, de lényeges kiemelni őket 
mint általános fejlesztési területek (például oktatási tényezők). A legkisebb 
eltéréseket a társadalmi tényezők mutatják, ezen a területen volt a legkevesebb 
gyenge jel, kritikus bizonytalanság, és a „logikai dobozból” ezen a területen tudunk 
a legkevésbé kilépni. Megállapítható, hogy a forgatókönyvek által leírt 
lehetőségtartományokban a társadalmi tényezők a leginkább determináltak, ami azt 
is jelenti, hogy a lassan változó tényezők csoportjának elemeire vonatkozó 
várakozások a legpesszimistábbak; 

- a legnagyobb eltérések a környezeti és gazdasági tényezőknél vannak, ami azt 
jelentheti, hogy a lassú társadalmi változások drasztikus különbözőségében nem 
hisznek a megkérdezettek, miközben teljesen eltérő helyzeteket tudnak elképzelni a 
gazdaság és a természet területén. Fontos észrevenni, hogy a forgatókönyveket 
ábrázoló vonalak távolodása a környezeti erőknél kezdődik meg karakteresen, és az 
inkoherencia a gazdasági témáknál csúcsosodik ki, ott teljesen eltérő alternatívákat 
tapasztalunk; 

- jövőkutatói és tervezői tapasztalatként lehet felmutatni, hogy a „Elavult jóllét” és a 
„Technológia sújtotta” forgatókönyvek drasztikus mértékben nem távolodtak el 
egymástól (kivéve a településhálózatot leíró tényezők esetében), azaz a feltett 
vizsgálati kérdésre, hogy eltérő irányuk esetén mennyire tudnák egymást 
kompenzálni a szcenárió tengelyként kiemelt szegénység és innováció, a válasz 
nemleges. Bár mértékük és irányuk szerint más, de hasonló forgatókönyvek 
alakultak ki a kollektív tudás alapján; 

- progresszív változat lett a „Technológiavezérelt” forgatókönyv, míg a „Földönfutók 
földje” nem lett végletesen negatív, ami egyfelől biztató jel (a megkérdezettek 
pozitív gondolkodásáról és a lehető legrosszabb elkerüléséről), másfelől viszont 
nem teljesül az a jövőkutatói elvárás, hogy „vészforgatókönyv” is készüljön a 
tervezés számára; 

- a „Technológia sújtotta” és a „Földönfutók földje” szcenáriókból kiderül, hogy 
mindkét állapotot a kitettség jellemzi. A hazai vidék erősen kötődik, de inkább függ 
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a külső tényezőktől, annak ellenére, hogy a forgatókönyvek képzéséből tudatosan 
kihagytam a külső tényezőket a korábban indokolt okok miatt. Az, hogy mégis 
„átszűrődik” egy ilyen állapot, számomra azt jelzi, hogy a külső hajtóerőkkel való 
munka esetében még nagyobb a függőség, és ez feladatot ad a vidékfejlesztés 
számára. 

4. Tartalmi oldalról vizsgálva a forgatókönyveket, azt kell látni, hogy az előfeltevések 
csak részlegesen bizonyultak helyesnek. A H2.1.,2.2. hipotéziseket igaznak vélem, 
mivel mind a négy forgatókönyv azt mutatja, ha a mezőgazdasági funkció gyengül, a 
hipotézisben leírt változások következnek be. A H2.3. feltevést teljes mértékben 
bizonyítottnak vélem, mivel minden szcenárió ezeknek az elemeknek az erősödését 
eredményezi, nő a szegénység kockázata, változékony környezet teszi bizonytalanná 
a tervezés lehetőségeit és a helyes innovációs célú fejlesztések tartogatnak pozitív 
potenciált a vidék számára. A H2.4. „A városi társadalmi érdekek nagyobb arányú 
kielégítésével átalakul a város-vidék viszony.” állításból a szcenáriók alapján 
bizonyítottnak tekintem, hogy átalakul a viszony, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy 
ez a városi érdekek vidéket érintő változásából következik. Elszomorító eredmény, 
hogy a négy forgatókönyvből csupán egy (a „Technológiavezérelt” elnevezésű) 
alapján mondható el, hogy a H2.5. „A vidék – társadalmi, környezeti, innovációs 
tényezőkőn alapuló – új profiljának nagyobb arányú kiteljesedésével, csökkennek a 
vidék és a város közti életminőségi különbségek” előfeltevés igaz lehetne. A többi 
szcenárió alapján a különbségek nem csökkennek, sőt nőnek.  

5. Az értekezésben kidolgozott forgatókönyvek és leírt értékelés alapján megállapítható, 
hogy az elméletileg szükségesnek tartott koncepcióvezéreltségnek nagyon komplex 
lehetőséghalmazt kellene feldolgoznia. Lényegesen eltérő forgatókönyvek lényegesen 
eltérő jövőképekhez és koncepciókhoz vezethetnek. Ebből kiindulva, és a be nem 
látható változásokra való tekintettel a koncepcióvezérelt tervezésnek a koncepció 
kialakításakor is, és az abból következő tervezéskor is folyamatosan rugalmasnak és 
nyitottnak kell lennie a folyamatosan módosuló és tényleges eltéréseket okozó 
tényezőkkel kapcsolatban. A rugalmasság, a nyitottság megteremtéséhez a tervezési 
modell befogadó, alkalmazkodó képességét kell fejleszteni, azaz abszorbenssé kell 
tenni. A forgatókönyvekkel bemutatott érzékeny (instabil?) és messzemenően 
összetett rendszerekből még az is következik, hogy a hosszú távú terv, stratégia nem 
statikus állapotot tükröz, hanem dinamikusan változó rendszert. Ez mind abban erősít 
meg, hogy a tervezés nem időszakos tevékenység, hanem folyamatos és tanulási 
folyamat. A folyamatos értékeléshez, tanuláshoz, esetleg kísérletezéshez szintén 
nyitottság szükséges. 

6. Bevezettem a tervezés abszorbens jellegét, ami magában foglalja, „leköti” azokat a 
tényezőket, amelyek a felszínre kerültek (pl. helyi adottságok) és mindeközben nyitott 
marad új, később megismerhető elemek befogadására. Az abszorbens vidékfejlesztési 
rendszerre úgy tekintek, mint a koncepcióvezérelt vidékfejlesztési tervezés és a 
participatív jövőkutatás szintézise. A fejlesztési elemeket e két tudományterület 
alapján lehet a makrotervezésbe integrálni. Ismérve, hogy leghangsúlyosabban a 
befogadás, felszívó hatás jelenik meg. Ez alatt érthetjük az alulról vagy felülről 
érkező inputokat (a két irányt nem minősítem, a problémamegoldás optimális iránya 



16 
 

határozza meg a kettő közti preferenciát), laikusok és szakértők bevonásával történő 
participatív tervezési folyamatból érkező releváns tényezőket. Az ilyen módon nyitott 
rendszerrel lehet koncepcióvezérelt, jövőorientált tervet készíteni. Az abszorbens 
jelleg alapvető jellemzője, hogy a tervezés nyitott marad, folyamatosan befogadó, ami 
a tervezést tanulási folyamatként értelmezi. Az abszorbens tervezés több más 
jellemzője – a hosszú távra való kitekintés, az újszerű felvetések vizsgálata, és az, 
hogy nem sablonizálható elemekkel is dolgozik a jövőkutatásból eredeztethetőek. 
Másként kifejtve, az abszorbens, a vidékfejlesztést és a jövőkutatást ötvöző, 
tervezésbe kerül 

 a participatív jövőkutatáson keresztül  
o a hosszú időtávú szemlélet, 
o a kollektív tudás, a stakeholderek, a lakosság és a laikusok 

várakozásai, és ezzel a demokratizálódás, 
o a szakértői előrejelzések és várakozások, 
o a kritikusan bizonytalan tényezők, 
o a forgatókönyvek képzése mint módszer. 

 koncepcióvezérelt stratégiaalkotáson keresztül  
o a közös cél, 
o a tervezési tanulási folyamat, 
o fejlesztési tervhierarchia, 
o az országos fejlesztési elemek strukturált és fenntartható 

meghatározása 
 a társadalmi tényezők mint hálózati és szociális, egészségügyi és 

oktatási elemek, 
 az ökológiai tényezők mint természetföldrajzi adottságok, 

környezeti kívánalmak, 
 a gazdasági tényezők mint versenyképesség, ellátásbiztonság, 

önellátás, finanszírozás (akár piackutatás által közvetítve), 
 a tudományos-technikai tényezők mint az innovációk 

infrastruktúrája.  
Az előzőeken túlmenően a lefedett tudományterületek módszertani környezetet is 
teremtenek az országos vidékfejlesztés számára. A participatív jövőkutatás a tervezés 
demokratizálásának, valamint a szakértők, laikusok, érintettek fokozott, erőteljes és 
tudatos bevonásának; a puha tényezők a hosszú távú kitekintés és a 
forgatókönyveken alapuló alternatívákban való gondolkodásnak a fontosságát 
hangsúlyozzák. A koncepcióvezérelt tervezés pedig a területi gondolkodás 
térnyerésével; a stratégiai és programszintű, komplex, integrált gondolkodással 
gyarapítja a módszertant.  
Az abszorbens vidékfejlesztés célja olyan új elemek beemelése a makrotervezésbe, 
amelyekkel minőségében eltérő jövőalternatívák dolgozhatóak ki, ezzel 
koncepcionalizálva a tervet. 
Az abszorbens vidékfejlesztési tervezés tehát „magába szív” minden olyan 
kulcstényezőt, ami szükséges az országos vidékfejlesztési tervezéshez a 
folyamatosan változó környezetben. Ezt a tervezési hangsúlyeltolódást tekintem az 
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értekezés eredményének. A 2. fejezetben bemutatott tervezési iskolák és a 
vidékfejlesztési gyakorlatban ismert módszerek egyike sem erre helyezi a legfőbb 
hangsúlyt, hanem például a tényezők megismerésének módszerére vagy a tervezés 
kezdeményezésének irányára (alulról, felülről), esetleg a bevonni kívánt célcsoportra 
(a szempontrendszerben természetesen megmarad a helyük, „csak” hátrébb 
sorolódva az értékrendben). A nyitottság egyedül a tanulási folyamaton keresztül 
jelenik meg egyikben, másikban, de leginkább a jelen terveinek „monitoringját”, 
majd módosítását értve ez alatt, nem pedig a folyamatosan változó jövő tanulását és 
az abból következő új, progresszív lehetőségek vizsgálatát. 

Az abszorbens vidékfejlesztési tervezés olyan tervezői 
szempontrendszer, amelyben más aspektusokkal szemben dominanciája 
van a jövő széles körű megismerésén alapuló nyitottságnak és az innen 
érkező – olykor valószínűtlen – vidékfejlesztési elemeket is megkötve, 

kialakítja a hosszú távú tervezésnek irányt adó koncepciót. 
Értelmezésemben ebből a „felállásból” eredeztethető a hatékony hosszú távú 
vidékfejlesztési tervezés, amit a 6. ábrán is érzékeltetek.  

 
6. ábra. Az abszorbens vidékfejlesztés örvénylési ábrája (forrás: saját szerkesztés)  

 

A tölcsér formájú tervezést jelképező spirál folyamatos (tanulási) forgása szívó 
hatást kelt és magához húzza, felhasználja a különböző szektorok különböző hatású 
és fontosságú tényezőit. 

7. A jövőkutatás és a tervezés összekapcsolásának az elméleti szakaszban bemutatott 
kapcsolódási lehetőségei, majd a gyakorlati kutatás során sikeresen kidolgozott 
forgatókönyvek és az abszorbens vidékfejlesztési tervezés zárt logikája alapján 
bizonyítottam, hogy a jövőkutatás és a koncepcióvezérelt tervezés együttes használata 
megalapozottabb hosszú távú koncepciókat eredményez a vidékfejlesztés számára, 
mint az ezt nélkülözők (H1 hipotézisek). A körültekintőbb tervezés szükségességét 
erősíti a jövőben felbukkanó kis valószínűségű, de nagy hatású tényezők vizsgálata, 
amit az értekezés gyakorlati eredménye is mutat. Jól látható ugyanis, hogy a 
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forgatókönyv használata számos, eddig a tervezésben nem használt tényezőt beemelt 
a folyamatba. Ez segítette a komplex és egymástól eltérő szcenáriók kialakítását (H1.1. 

és H1.3. hipotézisek), ami tágította a tervezés horizontját (H1.4. hipotézis). A 
jövőkutatásnak a jelen dolgozatban használt módszertana alapján úgy látom, hogy 
hajtóerők, kulcstényezők és gyenge jelek magas számával dolgozva és 
kölcsönhatásaikra építve valós alternatívákat jelentő összetett szcenáriók voltak 
kidolgozhatóak, ezzel komplexebb alapot adva a vidékfejlesztésnek. A módszertani 
kísérlet, a függő tényezők kiemelése szintén hozzájárult ahhoz, hogy a többirányú és 
visszaható kölcsönhatások jól kimutathatóak lettek a gócpontok elemzésénél (H1.2. 
hipotézis). Ezek mind azt jelentik, hogy a H1 hipotéziscsoport minden elemét 
verifikáltam (a kutatás tényező és kutatási elemszáma mellett). 

8. A kutatás lépései alapján az alábbi új és újszerű megállapításokat tettem a módszertan 
területén: 

- valós alternativitást vittem a folyamatba a gyenge jelek kiemelésével és a logikai 
keretből való kilépés „erőltetésével”. A technológiai fejlődést, amely az innováció-
terjedésen keresztül jut el a vidékre, nem csupán technológiai előrejelzésre 
használtam, hanem gyenge jelnek tekintettem, kritikusan bizonytalan tényezőnek, 
és ezzel a legprogresszívebb forgatókönyvet lehetett felépíteni a 
„Technológiavezérelt”-ben, miközben valós technológiai várakozásokat tartalmaz; 

- a kérdőíven és az interjúkon keresztül participativitásra, szakértői és (még)nem 
szakértői tudásra építettem a kollektív tudásképzést; 

- a vidékfejlesztés általam ismert országos terveiben egyedülálló módon együtt 
alkalmaztam a SWOT és a STEEP elemzést, azaz a jelen helyzetértékelésének 
eszközeit a jövő megismerésének „szolgálatába” állítottam. Ezzel elértem, hogy 
felismerhető a hajtóerők térbeli és időbeli változása, hiszen az elemzés során 
napvilágra kerültek elhaló és feléledő tényezők is;  

- újszerű, kérdőíves megkérdezésre és egységesen nem (mérték, skála stb.) 
számszerűsíthető elemek vizsgálatára alkalmas pontozási, súlyozási módszert 
alakítottam ki, ami vizualizálható is és a gyakorlati életben való alkalmazása esetén 
a döntéshozatalt is támogathatja. 

9. Tartalmilag tágítottam a megismert lehetséges jövőtartományok határait, különösen, 
ha összevetjük őket például az Nemzeti Vidékstratégia, az értekezés elején elemzett 
(bár erősen eltérő időpontra készült) jövőképével. 

 
Az eddig felsorolt eredmények alapján bizonyítottnak vélem, hogy a forgatókönyvképzés 

mint tervezési eszköz, valamint a hosszú távú – akár 2050-ig terjedő – szemlélet szükséges és 
alkalmas az országos vidékfejlesztés tervezés számára, ami mintaként szolgálhat a helyi 
tervezés számára is. A participatív jövőkutatás és a koncepcióvezérelt tervezés szintézisére 
alapozott vidékfejlesztési tervezői szempontrendszert tekintem az értekezés legfontosabb 
outputjának. 
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6. Az értekezés hasznosíthatóságának lehetőségei, jövőbeli kutatási irányok 
A disszertáció eredményeit leginkább az uniós és hazai fejlesztési források tervezésekor 

lehetne a gyakorlatba ültetni. A forrásokhoz kötelezően kötött társadalmasítás és 
participativitás magában hordozza a laikusok várakozásait és logikai dobozból való kilépés 
lehetőségét. Az uniós forrás esetében 7 éves pénzügyi ciklusok hossza pedig alapot adhat a 
hosszabb távra való, jövőorientált tervezésnek. A hazai programok hossza gyakran még ennél 
is hosszabb lehet indításkor. Csak döntés és nyitottság kérdése, hogy a szakma beengedi-e 
ezeket a szempontokat, azaz abszorbenssé teszi-e a tervezést. 

Fontos, hogy az abszorbens szemléletmód nem csupán a vidékfejlesztési tervezést kellene, 
hogy áthassa, hanem szükséges lenne a területfejlesztés más területein (regionális fejlesztés, 
városfejlesztés stb.) is. Az abszorbens tervezés legjelentősebb továbbfejlesztési irányát ezen, 
érintett tervezési szakterületek irányába történő bővítés adja. 

További vizsgálati célként merülhet fel a jövőorientáltság-csökkenés történelmi okainak 
felkutatása, de a múltbeli hazai makroszintű tervezés tételes vizsgálata is kijelölhető, hiszen 
érdemes lenne bizonyítani a folytonosság, az általános konszenzus és a ciklusokon túlmutató 
kiszámíthatóság hiányának negatív hatásait a vidék fejlődésére. 
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