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I. Szakmai kiindulópontok, tematizáció 

Az 1989-es romániai fordulat óta eltelt húsz évben a romániai önkormányzatok, s 
ennek részeként a székelyföldi régió, illetve a jelen vizsgálatba bevont Hargita megyei 
önkormányzatok is jelentős szervezeti, illetve funkcionális tartalmú átalakuláson 
mentek át. Ez a jelentős mértékű szervezeti és működési átalakulás egyfelől termé-
szetesen az országos léptékű társadalmi/intézményi demokratizálódási folyamatnak a 
közvetlen következménye. A korábban teljes mértékben centralizált, sok esetben 
utasításos alapon működő, személycentrikus intézményi modell helyébe teljesen új 
intézménytípus lépett. A vizsgált térség kapcsán azonban azt is el lehet mondani, hogy 
az országos léptékű intézményi átalakulási folyamat mellett olyan helyi vagy úgymond 
alulról induló szervezeti és működési átalakulás is zajlott – nyilván eltérő mértékben és 
eltérő időpontokban –, amely az önkormányzati munka új, elsősorban helyi igényeket 
kifejező funkcióinak fölismeréséből adódott. Ilyen volt például ebben a térségben – 
viszonylag korán, az országos jogi-szervezeti keretek megtermetése előtt – a település-
közi társulások megjelenése, a projektszemlélet térnyerése, a helyi fejlesztési prog-
ramok megfogalmazódása, a hivatalok jogilag meghatárzott feladatkörein túl sajátos 
helyi feladatok fölvállalása stb.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozás közelsége, majd a tényleges csatlakozás 
fölerősítette az önkormányzatok működésével és teljesítményével kapcsolatos térségi 
és helyi elvárásokat. Különösen kimutatható volt ez rurális térségben, így a székelyföldi 
térségben is, ahol – sok esetben – a települések fennmaradását is meghatározza az, 
hogy az önkormányzatok milyen mértékben, milyen hatékonysággal tudnak település-
fejlesztési politikákat kidolgozni és gyakorlatba ültetni. Bár kissé paradox kijelentésnek 
tűnik, de azt kell mondanunk, hogy az EU-csatlakozás az önkormányzatok szervezeti 
és funcionális jellegű modernizációs folyamatának inkább ezt a második, a lenti/helyi 
igényekből táplálkozó felgyorsulását eredményezte, és jóval kevésbé az országos 
léptékű további szervezeti-funkcionális átalakulást. Ez utóbbi – különösen a de-

                                                           
1 A tanulmány 2010-ben készült az MTA HTMT Ösztöndíjprogram által támogatott csoportos 

kutatási program keretében. Témavezető: Biró A. Zoltán. A kutatás zárótanulmányát 
kisebb stiláris módosításokkal közöljük.   
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centralizáció igénye – folyamatosan terítéken volt, de ezen a téren országos léptékben 
kevés pozitív lépés történt. Ezzel szemben a vizsgált térségben azt tapasztalhattuk, 
hogy az úgymond „nem kötelező”, helyi igények szerinti átalakulás terén (elsősorban a 
működés vonatkozásában, hiszen a szervezeti modellt nem lehet megváltoztatni, leg-
feljebb komplementer struktúrákkal kiegészteni) indultak meg jelentősebb átalakulási 
folyamatok. Nagyon leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy a vizsgált térségben az 
önkormányzati munka modernizációs folayamata mintegy megelőzi az országos 
trendet, az ilyen jellegű igények és próbálkozások számára szűkek az aktuális jogi-
adminisztratív keretek. Azt nyilván nem mondhatjuk, hogy ez a lentről megfogalma-
zódó, sokféle kísérlettel jellemezhető folyamat valamiféle stratégia mentén történne és 
nagyon jelentős változásokat hozott volna. De magát a működést illető modernizációs 
igényt, valamint a sokféle próbálkozást midenképpen tényként (és megítélésünk szerint 
pozitív tényként) el kell fogadni. Maga a folyamat inkább pontszerű kísérletekből áll, 
mintsem trendszerű erővonalakból, településenként nagyon eltérő jellegű, különböző 
időpontokban indult, s eredményei is efemer jellegűek, sok esetben nem is tudatosak.  

Ez az alulról szerveződő modernizációs igény és próbálkozás többféle erőforrásból 
táplálkozik. Ennek feltárása nem célunk, csupán jelezzük a fontosabb összetevőket:  

- A működési jellegű modernizációs igény, illetve az ilyen jellegű próbálkozások 
ösztönző erejeként említhető mindenekelőtt az a sajátos térségi település-
menedzselési hagyomány, amely a lokális önkormányzat, a közösségi 
vagyonok menedzsmentje, a lokális léptékű szervezeti struktúrák máig élő 
hagyományából adódik (példa erre a közbirtokosság intézménye, a település 
határhasználatának kollektivizálás előtti közösségi modelljei stb.).  

- Modernizációs igényt termel az a térségi meggyőződés is, hogy a székelyföldi 
vidéket a romániai iparizációs-modernizációs folyamatba csak viszonylag 
későn kapcsolták be, a vidék és települései fejlesztése elmaradt az ország sok 
más térsége mögött. Ennek a hátrányos helyzetnek a tudata a térségi 
közbeszédben 1989 óta eleven, és a hátrányok ledolgozásának igénye minden 
kétséget kizáróan egyfajta modernizációs hajtóerő is.  

- Hasonló szerepet tölt be a kisebbségi helyzet érzékeléséhez, illetve a kisebb-
ségi ideológiákhoz kapcsolódó helyzetértelmezés is („ne maradjunk le”, „ne-
künk többet kell tennünk”, „minket kevésbé segítenek, önerőből is neki kell 
fogni valaminek” stb., stb.). Ennek a részben ideologikus, részben pragmati-
kus társadalmi tudásnak központi eleme az a meggyőződés, hogy a kisebb-
ségi társadalom két alapvető egysége a család és a helyi (települési) közösség. 
A helyi közösségek (községek, falvak) versenyképessége pedig nagyon 
jelentős mértékben meghatározza a kisebbség egészének versenyképességét. 
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- A modernizációs folyamatot ösztönző erők között kell megemlíteni a magyar-
országi magyar – térségi magyar településközi kapcsolatok tapasztalati anyagából 
táplálkozó, valamint a megyei önkormányzatok és szakmai szervezetek által tá-
mogatott és menedzselt, Magyarországról a térségbe irányuló tudástranszfert.  

A felsorolt ösztönzők hatásának tudható be, hogy a térségi önkormányzatok 
működésében folyamatosan kitapintható valamiféle funkcionális jellegű modernizációs 
igény. Ez megmutatkozott – mégegyszer hangsúlyozzuk, hogy többnyire eltérő mér-
tékben, alkalmi kísérletek formájában – a település-identitások rehabilitációs folya-
matához kapcsolódó sokféle tevékenységben, a helyi vagy térségi fejlesztéshez kapcso-
lódó szakmai tudások megszerzésének igényében, ezen a területen szakmai képzések 
fontosságának fölismerésében, a forrásbevonási tudás megszerzésének igényében, a 
projektszemlélet térhódításában, a településmenedzsement eszköztárának megismerése 
és alkalmazása iránti elvárásokban és néhány más területen. 

 

A fölvázolt kontextus alapján mintegy önként adódik a kérdés, hogy a térség ön-
kormányzatainak milyen a tényleges szervezeti és funkcionális modernizációs poten-
ciálja, és ennek ismeretében milyen javaslatokat lehet tenni a versenyképességet 
szolgáló modernizációs potenciál növelése érdekében. Amint a fenti gondolatvezetés 
során többször hagsúlyoztuk, a térségi szereplők meg vannak győződve arról (akár 
tudatosan, akár megérzésből, akár egymás példája alapján), hogy a települések verseny-
képességének fokozása nem kizárólag az országos rendszer változásának függvénye, 
vannak igények és lehetőségek arra, hogy az önkományatok működésének szervezeti 
komponenseit komplementer megoldásokkal kiegészítsék, a működés tartalmi elemeit 
– a kötelező feladatok ellátásán túl – gazdasgítsák. Ez a gyakorlat és ez a meggyőződés 
fontos térségi fejlesztési potenciál még akkor is, ha ez az igény és ez a gyakorlat ma 
még csak olymódon jut kifejeződésre, ahogyan azt a fentiekben többször jeleztük, s ha 
még ma közel sem hoz annyi eredményt, amennyit akkor hozhatna, ha ez az igény és a 
belső térségi potenciál szervezett és koncentrált programként fejtené ki hatását.  

 

Elemzésünk célja az volt, hogy az intézmények működésének eddigi és jelenlegi 
gyakorlata alapján feltárjuk azokat a feltételeket és javasoljuk azokat a tennivalókat, 
amelyek a székelyföldi térség helyi közösségeit a jelenleginél versenyképesebbé tehetik.  

 

A versenyképesség fontosabb összetevői közé soroltuk az alábbi komponenseket 

- A törvény által előírt hivatali szolgáltatások és egyéb feladatok megfelelő 
minőségi szinten való biztosítása  

- A hivatalok humán erőforrás potenciáljának állapota 

- IT ellátottság mértéke, IT alkalmazások jellege és szerepe, IT alapú helyi vagy 
egyéb dimenziójú szolgáltatások 
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- Stratégiai tervezés szemlélete és gyakorlata (integrált fejlesztési stratégiák, szek-
toriális stratégiák, ezek elkészíttetésének és gyakorlatba ültetésének módja) 

- Decentralizációra való felkészültség 

- Kapcsolat-menedzsment helyzete, kommunikációs stratégia és gyakorlat, 
ezekkel kapcsolatos fejlesztési elképzelések 

- Forrásbevonási képesség és projekt menedzsment 

- Lokális léptékű vagyongazdálkodás állapota, ezzel kapcsolatos tervek 

- Társadalmi részvétel, lakossági kapcsolatok alakulása 

- Média megjelenítéssel kapcsolatos szemlélet és gyakorlat 

- WEB alapú tevékenységek 

- Településidentitás megerősítéséhez kapcsolódó programok 

- Partnerségi, együttműködési tevékenységek (helyi, településközi, nemzetközi)  

II. Kutatási folyamat, módszertani keretek 

A támogatási program keretében első lépésben Hargita megyei léptékben indítot-
tuk el az adatfelvételt. A kutatás keretében első lépésben azokat a korábbi elemzéseket 
vettük számba, amelyek valamilyen formában az ebben a kutatásban fölvetett kérdés-
körrel foglakoztak. Ilyen szakmai megközelítésből kevés van, a téma kezelése az esetek 
döntő többségében megmaradt az ideológiai állásfoglalás vagy a változásokat szorgal-
mazó közéleti-politikai diskurzus szintjén. Ezeket a térségi vonatkozású elemzéseket 
igyekeztünk tényleges szakmai kontextusban elhelyezni, elsősorban azokat a poszt-
szocialista térségre vonatkozó szakmai elemzéseket véve alapul, amelyek az önkor-
mányzatok versenyképességnek kérdéskörével foglalkoztak. Az empirikus kutatás 
keretében első lépésben a térségre vonatkozó, a témához kapcsolódó adatbázisok és 
adatszerű hivatalos jelentések elemzésével foglakoztunk (alapvető községi statisztikai 
paraméterek, fejlesztések és kezdeményezések, beruházások. A kutatás témájára vonat-
kozóan kérdőívvel fordultunk minden önkormányzati vezetőhöz, ugyanakkor inter-
júkat készítetünk polgármesterekkel, megyei vezetőkkel és fejlesztéspolitikában jártas 
szakmai szereplőkkel. A kérdőív és mélyinterjú témakörei a következők voltak:  

- A Hivatal működésével kapcsolatos vezetői vélekedés. A munkatársak 
szakmai felkészültségével és a továbbképzéssel kapcsolatos álláspont. A 
hivatal keretében rendelkezésre álló szakmai kompetenciák értékelése.  

- A helyi tanáccsal, valamint a legfontosabb helyi intézményekkel, szerveze-
tekkel, fontosabb társadalmi szereplőkkel való együttműködés, a kapcsolatok 
jellegének értékelése 
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- A településközi szakmai-együttműködési kapcsolatok véleményezése, ezek 
formái, tartalma 

- Testvértelepülési kapcsolatok jellege, tartalma, fontossága, haszna 

- A helyi léptékű forrásbevonás állapota és gyakorlata, az ezzel kapcsolatos 
tapasztalatok és gondok 

- Az intézmény kapcsolati kultúrája, a gyakorlat hasznosságának megítélése, 
kommunikációs és PR munka 

- A fejlesztési stratégiák alkalmazásával kapcsolatos vélekedés és tapasztalat 

- Az információs technológia helye, szerepe, fölhasználásának további lehetőségei 

- A projektmenedzsmenttel kapcsolatos helyi tapasztalatok, gondok, pozitív 
eredmények 

- A decentralizációra való felkészülés elemei, ezekkel a feladatokkal kapcsolatos 
vélekedés 

- Az Internet és a WEB hasznosításának lehetőségei 

- Vagyongazdálkodás: gyakorlat és lehetőségek a településen 

Elemeztük az önkormányzatok által működtetett web oldalakat, valamint az 
önkormányzatok és egyéb intézményi szereplők által készített/készíttetett PR anya-
gokat, kiadványokat. Vizsgáltuk az önkormányzati tematikának a sajtóban való 
megjelenési módját és mértékét. Részelemzéseket készítettünk a témakör több, külön 
is elemezhető vonatkozásáról. A kutatás eredményeit az Intézet keretében szervezett, 
nyilvános szakmai fórum keretében vitattuk meg. Az elkészített összegző tanulmány 
tartalmazza az elemzési munka eredményeit, valamint azokat a javaslatokat, amelyeket 
a kutatás eredményei alapján az önkormányzatok versenyképességének fokozása 
érdekében javasoltunk Hargita Megye Önkormányzatának, a fejlesztéspolitikában 
érdekelt szakmai szervezeteknek.  

III. Néhány fontosabb térségi társadalmi előzmény 

A vizsgált térségben a lokális léptékű önmenedzselési igénynek és gyakorlatnak 
jelentős hagyománya van. Az úgynevezett helyi önállóságot hordozó fontosabb 
komponensek: az önellátó család modellje, a közösségi vagyonok és a közösségi jellegű 
funkcionális elemek, a települések önellátásra való beállítódása, erős lokális identitás és 
mások. Ennek a hagyománynak a több évszázados történetével több neves kutató fog-
lalkozott, elsősorban a történelemtudomány, illetve a társadalom történet eszköz-
tárának alkalmazásával, mindenekelőtt Egyed Ákos munkásságát kell kiemelnünk. Bár 
ennek a történelmi hagyománynak is van valamelyes mai aktuális szerepe, meg-
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ítélésünk szerint elsősorban a XX. századi folyamatoknak van olyan, a mai helyzetet, 
társadalmi gyakorlatot és mentalitást ténylegesen is befolyásoló szerepe, amellyel 
mindenképpen alaposabban kell foglalkozni. Ennek elemzése nem tartozik jelen 
tanulmányhoz, csupán felsoroljuk azokat a legfontosabb változásokat és trendeket, 
amelyek a települések önmenedzselésének gyakorlatát lényegesen befolyásolták, s 
amelyek hatása ma is érzékelhető: 

- 1920 után az adminisztráció részleges etnikai újjászervezése (rendőrség, 
tanító) 

- 1947 – a közösségi vagyonszerkezetek megszüntetése – közbirtokosság  

- a kollektivizálás hatása: az önellátó család modelljének felfüggesztése 

- 1968 – adminisztratív összevonások, a községközpontok és a nem községköz-
pont települések eltérő fejlesztési politikája (részleges fejlesztés, elsorvasztás, 
erőteljes urbanizáció), ennek hatásai az önellátó település modelljére 

- 1980-as évek – a település identitások befolyásolása – román település nevek, 
a kulturális és egyéb önreprezentációs tevékenység átalakítása 

- 1989 – település rehabilitációs folyamatok  

- 1998-2000 kistérségi szerveződési folyamatok 

- 2006-2008 után: önállófejlesztési programok, stratégiák 

- 2009 LEADER szerveződés, megjelennek a szektoriális stratégiák 
 

Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évszázad folyamán voltak min-
den települést (vagy majdnem minden települést) érintő változások (jellemző példa: az 
adminisztratív szerkezet jogi átalakítása, a települések magyar névhasználatának meg-
tiltása, a kollektivizálás). Ugyanakkor voltak olyan változások, amelyek kifejezetten a 
szétfejlődést támogatták – adminisztratív összevonások és ezekhez kapcsolódó szelek-
tív fejlesztéspolitikai gyakorlat. Nagyon fontos utalni arra, hogy a települések műkö-
dését meghatározó változások egy része kényszerű változás (1989 előtt) más része 
opcionális (ilyenek csak 1989 után mutathatók ki). Az 1989-es fordulat lehetővé tette a 
„kényszerű” változások megszűnését. Ettől kezdve – az adminisztratív struktúrák 
központi jogi meghatározásán túl – az „opcionális” változások korszakát éljük abban 
az értelemben, hogy önmenedzselés és versenyképesség tekintetében az a település 
változik, amelyik tud.  

A versenyképesség szemszögéből fontosak ezek a felsorolt társadalomtörténeti 
előzmények. A bemutatott társadalomtörténeti folyamatban egyaránt vannak bezárkó-
zást, endogén fejlődést szorgalmazó összetevők és változásra, innovációra ösztönző 
összetevők. Nagyon kevés olyan település van, amely valamilyen speciális adottságánál 
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fogva már 1989 előtt „saját erőből” lépett változási pályára. A települések többsége a 
legutóbbi évszázadban csak külső kényszer hatására változott, s ha tehette akkor 
mindig az endogén fejlődési pályát választotta vagy azt próbálta visszaállítani. Ezért 
fontos következtetés, hogy az 1989-es fordulatot a települések az endogén fejlődési 
modell nagy rehabilitációs lehetőségeként élték meg, és nem a változás lehetőségeként! 
Soktényezős, intenzív település identitás rehabilitációs tevékenységet indítottak be, 
részben saját erőből, részben direkt vagy indirekt külföldi (szimbolikus és identitás 
programok tekintetében elsősorban magyarországi) támogatással. A direkt forma - 
kisléptékű pályázatok: ünnepek szervezése, emlékmű állítások, kiadványok, helyi szer-
veződések, kulturális programok, a másik szint a testvértelepülés kapcsolatok, sok 
esetben nyugati egyházi alapú segítések). Az indirekt ösztönzési formák általában a 
kisebbségi-nemzeti ideológia és identitás rehabilitációjához kötődő településfejlesztési 
gyakorlatok.  

Több mint 10-15 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a települések fölismerjék és 
fokozatosan gyakorlatba ültessék a változási, változtatási (fejlesztési) elgondolásokat és 
praxisokat. Egyféle mentségül szolgál az, hogy a változásra nem is volt igazi külső 
ösztönzés egészen az EU csatlakozás küszöbéig (nagy kivétel Hargita megye a kis-
térségi szerveződés tekintetében), és nem nagyon voltak eszközök, források sem. A 
versenyképesség gondolata csak lassan nyert teret, és településenként ma is nagyon 
eltérő a helyzet ebben a tekintetben. 

IV. Szakirodalmi vonatkozások, térségi kutatások  

A témával kapcsolatos szakirodalmi vonatkozásoknak két olyan nagyon fontos 
területe van, amelyre a kutatás tervezésekor, valamint a munka megszervezése és 
lebonyolítása során jelentős figyelmet fordítottuk. Ezek első körét azon publikációk és 
elemzések képezik, amelyek az európai integráció által életre hívott társadalmi és 
intézmény átalakítási folyamatok optikájából foglalkozik az önkormányzatok moderni-
zációjának kérdéskörével. A vonatkozó EU-s dokumentumok mellett nagyon fontosak 
voltak számunkra azon magyarországi publikációk és vizsgálatok, amelyek mintegy 
előrejelzik mindazokat a problémákat, megoldási kísérleteket, amelyek 5-10 éves, adott 
témakörökben még nagyobb fáziskéséssel Romániában is jelentkeznek. E téma 
szakembereivel több alkalommal folytattunk szakmai konzultációt, illetve intézetekben 
tájékozódást. A fölhasznált anyagokból külön kiemelnénk azt a tanulmánykötetet 
(Verebélyi 2000), amely a magyarországi önkormányzati rendszer létrejöttének egy 
évtizedes múlt kapcsán von szakmai mérleget a folyamatokról és tapasztalatokról. A 
policy alkotás igényével készült általános jellegű vagy részelemzések mellett (Bognár et al 
2005, Bódi 2008, Kovács et al 2008) rendkívül fontosak azok az igényes szakmai szin-
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tézisek, amelyek kifejezetten a szakmai elemzés és a folyamatok megértésének igényé-
vel közelednek ehhez a kérdéshez (Horváth – Pálné Kovács 2000, Kanalas–Kiss 2006, 
Horváth 2006, Pálné Kovács 2009). Témánk szempontjából azonban elsősorban azon 
szakmai megközelítések a legfontosabbak, amelyek az EU elvárások – helyi adottságok 
– versenyképességi feltételek hármas összefüggésében vizsgálják az önkormányzati 
intézmények, illetve a települések versenyképességének helyzetét, kilátásait, s mindezt 
a tágabb társadalmi környezet jelenlegi és várható mozgásaira vetítve. (lásd: Kovách 
2002, 2006, 2007, emellett különösen Kovách 2008 és a projekt elitek formálódásához, 
az „új kormányzás” kérdésköréhez kapcsolódó szakirodalmi anyag).  

A szakirodalmi vonatkozások másik körét a vizsgált térséghez kapcsolódó elem-
zések alkotják. Ezek száma azonban nagyon kevés, hiszen az RDMSZ Önkormányzati 
Főosztálya által kezdeményezett szaktanácsadó kiadvány megjelenése óta (Bartunek et 
al 1995) gyakorlatilag a Horváth Gyula professzor által szerkesztett, térségi kutatásokat 
összefoglaló 2003-as tanulmánykötet az, amely több fejezetben is megpróbál szembe-
nézni az ehhez a témakörhöz kapcsolódó kérdésekkel (Horváth 2003). Az ebbe a 
kötetbe foglalt elemzések – a leíró szempont keretein belül maradva – első alkalommal 
adnak képet a térségi önkormányzatok fontosabb problémáiról (központi alapoktól 
való függés, kedvezőtlen anyagi helyzet, belső ellentmondások és településközi ellenté-
tek stb. (366.old).  

Az Intézetünkben zajló kutatások keretében a térségi vidékfejlesztési folyama-
tokat összegző kötetben (Biró 2004), a Székelyföldi elitek elvárásait feltérképező 
Foresight programban (Biró 2007, Biró 2008) valamint több lokális léptékű szocio-
lógiai kutatásban foglalkoztunk ezzel a kérdéskörrel. Ezek közül közvetlenül a 
Foresight program azon eredményei kapcsolódnak kutatásunkhoz, amelyek kifeje-
zetten a térségi önkormányzati, települési versenyképesség kérdésköréhez kap-
csolódnak. Ebből Mellékletként rövid montázst állítottunk össze, amelyet jelen 
tanulmányhoz csatolunk.  

A térségi kutatások kis mennyisége okán jelentős mértékben támaszkodtunk a 
terepmunkára, az ilyen irányú korábbi tapasztalatainkra, a településmenedzsment terén 
szerzett gyakorlati feladatainkra, s nem utolsó sorban a lokális fejlesztési stratégiák 
készítése során szerzett személyes tapasztalatokra.  

A jelzett szakirodalmi anyagokból, valamint további közel 50 szakirodalmi anyag-
ból tematikus gyűjteményt állítunk össze elsősorban abból a célból, hogy a témához 
kapcsolódó térségi szakirányú egyetemi képzés számára módszertani-szakirodalmi 
hátteret biztosítsunk.  
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V. Elemzések  

Az önkormányzatok versenyképességével kapcsolatos adatgyűjtés és szakmai 
elemzés (terepmunka, mélyinterjúk, esetelemzések, kérdőíves adatfelvétel, korábbi 
kutatási anyagok eredményeinek feldolgozása) rendkívül sok tényt hozott felszínre, 
sokféle feldolgozási lehetőséget kínál, s gyakorlatilag minden vizsgált témakörben 
önálló részelemzés lenne célszerű. Jellemzően ilyen témakör az alkalmazottak szakmai 
felkészültségével és további szakmai fejlődésével kapcsolatos humán erőforrás 
menedzsment témakör, a sokféle megközelítést igénylő decentralizációs témakör, az 
IT helyzetkép, a helyi léptékű vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdéskör elemzése 
és így tovább. Tekintettel jelen kutatás pályázati alapú szakmai feladataira, valamint 
viszonylag szűkös kereteire, elsősorban az egyes elemzések eredményeinek össze-
foglalására törekedtünk. Nagyon fontos feladatnak tartjuk, hogy a következő időszak-
ban – egy-egy szakemberre bízva az egyes részterületek mélyebb elemzését –, 
elindítsuk a vizsgált problémakörök önálló és folyamatos elemzését, valamint a kapott 
eredmények közzétételét.  

Az alábbiakban tézisszerűen, az adatgyűjtési-elemzési témakörök szerint foglaljuk 
össze a versenyképességhez kapcsolódó témakörök legfontosabb megállapításait, majd 
a következő fejezetben problémacentrikusan tárgyalunk néhány nagyon fontosnak ítélt 
összefüggést és jelenségcsoportot.  

Információs technológiák 

Az információs technológiai eszközök felhasználása terén ma még elsősorban a 
kötelező hivatali feladatok ellátását biztosító eszközpark beszerzése, alapszintű 
működtetése jelenti a központi témát, jobb esetben annak a sikernek a megélése, hogy 
mindezt sikerült elérni. Mivel mindez ebben a vidéki térségben meglehetősen új dolog, 
természetszerűen sikernek kell elkönyvelni azt, hogy minden alkalmazottnak van saját 
munkaállomása, az adatbázis építés, kezelés feladatait meg tudják oldani, adminisztra-
tív ügyvitel informatizált technológiáját kezelni tudják. Gondokat még mindig sok 
esetben az eszközhiány, az eszközfelújítás, a szoftverek biztosítása jelent.  

Az információs társadalom filozófiája, az ebben a technológiai innovációban rejlő 
lehetőségek mérlegelése nem képezi az érintett társadalmi szereplők tudásának, érdek-
lődési területének részét. IT alapú, innovatív jellegű kezdeményezések elgondolása 
csak olyan önkormányzatok esetében jelentkezik, ahol a polgármester az átlagon felüli 
IT jellegű ismerettel (szakismeret, egyéni hobbi) rendelkezik. Mindazok a település-
fejlesztési lehetőségek amelyek az IT alapú platformok és eljárások révén alkalmazha-
tók lennének, még nem kerültek elgondolásra. Ahol főállású vagy szerződéses infor-
matikus szakember dolgozik, ott a hivatali feladatok megoldásának információtechno-
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lógiai biztosítása mellett legfeljebb a weboldal üzemeltetés gyakorlata jelenik meg. 
Ezeken a területeken azonban az IT szakmai tudás vagy csupán technológusi tudás 
alkalmazását jelenti (eszközkarbantartás, szoftver tanítás, konzultáció, webtartalmak 
megszokott standardok szerinti létrehozása), vagy pedig a szóbanforgó szakember 
egyéni ambícióinak valamilyen módon való megjelenítődését. Olyan vezetői vagy 
hivatali léptékű koncepcióról, amely az IT lehetőségek tényleges fejlesztéspolitikai vagy 
versenyképesség fokozási lehetőségeinek kihasználását jelentené még városok esetében 
sem találkozunk.  

Kooperációs formák 

A térségben erőteljesen tartja magát egy hiedelem, miszerint a települések nem 
tudnak és nem is akarnak együttműködni. Ezt a meggyőződést minden térségi szereplő 
gyakran hangoztatja, visszhangozzák a közéleti szereplők és hivatalvezetők is. Ezt a 
hiedelmet azonban a gyakorlat már nem igazolja. A településközi kooperációs formák 
Hargita megyében három nagyobb területen sok próbálkozást, sok eredményt 
produkáltak:  

- Más országok településeivel kialakított együttműködések (ún. „testvértelepülés 
kapcsolatok”) 

- Kistérségi társulások szervezése és működtetése 

- Szomszédos települések együttműködése infrastrukturális beruházásokban és 
egyéb projektekben, rendezvényekben. 

Természetesen többféle optikából lehet vitatni azt, hogy ezen a három területen 
mennyi eredmény született és mennyi lehetőség maradt kihasználatlanul sőt azt is, 
hogy mi tekinthető eredménynek és mi nem. Kutatási témánk szempontjából azt kell 
mondanunk, hogy az együttműködési formák kialakítása és fenntartási gyakorlata volt az 
a terület, amelyen a megye önkormányzatai egy majdani versenyképesség megszerzése 
érdekében, és az önerőből végzett modernizációs fordulat sikere érdekében a legtöbb 
eredményt elérték. Ez akkor is elmondható, ha a testvértelepülés kapcsolatok majd-
nem mindegyike másként és másként működik, s egy részük teljesen efemer jellegű, a 
kistérségi társulások az utóbbi években hullámvölgyben vannak, s a szomszédos telepü-
lések közti kooperációban a látványos sikerek mellett látványos kudarcokat is látunk.  

Az ezen a területen elért modernizációs „eredmény” legfontosabb tartalma az a 
többé-kevésbé intézményesült (!!!) településközi kapcsolatépítési, érdekegyeztetési 
praxis, amelynek kialakulására egyelőre a településen belüli vezetési gyakorlatban, vagy 
az egyéb külső szereplőkkel való kapcsolatban (pl. média) egyelőre hiába várunk. Az 
ezen a területen való előrelépésnek persze lehet az oka az is, hogy a településközi 
kapcsolatokat nem lehet személyes síkon tartani, egyéni ambícióként kezelni stb., 
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hiszen a településközi kapcsolatokhoz megállapodások és szerződések kapcsolódnak, 
ezekhez rendszerint testületi támogatás kell, a találkozók minden esetben többszerep-
lősek (vagy esetenként tömegesek), a híradások is értelemszerűen az intézményes 
aspektusokat emelik ki. A modernizációs hatás szempontjából azonban mellékes, hogy 
a helyi vezetők saját belátás vagy a helyzet okozta kényszerítés hatására alakítanak ki és 
tartanak fenn ilyen praxisokat. Nem mellékes eredmény és fejlesztéspolitikai követ-
kezmény, hogy a helyi vezetők jellegében és hatásaiban pozitívnak tartják ezt a folya-
matot. A folyamatok megítélését illetően a megkérdezett vezetők gyakorlatilag egy-
formán vélekednek: a kapcsolatot jónak és továbbfejlesztendőnek tartják, kiemelik a 
kulturális csere és a családok közti kapcsolat fontosságát, a kölcsönös tapasztalatszer-
zés fontosságát, és úgy vélik, hogy ez a folyamat több hasznot hoz mint amennyi gondot 
okoz. A terepmunka alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez az alapvetően 
„alulról” induló és szerveződő, a saját érdekek fölismerésén és az érdekegyeztetésen 
alapuló folyamat sok olyan közvetlen és közvetett eredményt hozott, amelyek a 
modernizációs fordulatot és versenyképességet támogatják, miközben maga a folyamat 
nem kapott komolyabb programszerű anyagi, szakmai vagy szimbolikus támogatást. 

Mindez egyértelműen arra utal, hogy a településközi kapcsolatok stratégiai támo-
gatásába érdemes beruházni, hiszen az endogén erőforrások akár kisléptékű gyara-
pítása is jelentős mértékben megnövelheti ezen folyamatok jelenleg is mérhető pozitív 
hozadékát.  

Fejlesztési stratégiák 

A településfejlesztés stratégiai jellegű szemlélete és gyakorlata a vizsgált térségben 
még mindig azon újszerű és ellentmondásos jelenségek közé tartozik, amelyek szük-
ségességét nem illik tagadni, amelyek szemléleti-mentális elfogadása nagyon változó, s 
amelyek gyakorlati oldala rendkívül heterogén. Azt is lehetne mondani, hogy a térségi 
önkormányzatok modernizációját lényegesebben érintő területeken mind hasonló 
jelenségeket tapasztalhatunk. Ennek a három jellemzőnek az együttes jelenléte (normatív/ 
diszkurzív elfogadás + óvatos szemléleti-mentális azonosulás + ellentmondásos gyakorlat) 
többféle tényezővel magyarázható: tapasztalat hiánya, szakismeretek korlátozott volta, 
a szükséges erőforrások korlátozott jellege, a társadalmi részvétel terén mutatkozó 
deficitek, az érdekegyeztetéseken alapuló helyi vezetési gyakorlat nem ismerete a 
vezetők és a helyi társadalmi szereplők körében stb. Nem utolsósorban azt is meg kell 
említeni, hogy a települések sokféle infrastrukturális hátrányának ledolgozását célzó 
vagy egyéb jellegű aktuális pályázatok sok esetben negligálják („ne sokat tervezgessünk, 
hanem fogjuk azt a pénz amit most lehet”), mellékvágányra terelik a stratégiai tervezés 
szemléletét és gyakorlatát. Ez még azon városi önkormányzatok esetében is így van, 
amelyeknek valóban lennének stratégiai munkára fordítható erőforrásaik.  
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A gyakorlatra általában az jellemző, hogy többnyire a stratégiakészítésben anya-
gilag érdekelt külső szakmai szerepelők beszélik rá az önkormányzatokat, az elkészí-
tésben a tényleges helyi részvételt csak egy-két szakmai szolgáltató veszi komolyan, a 
kész anyaggal sok esetben nem tudnak érdemben mit kezdeni, a tényleges fejlesztési 
gyakorlat az elkészíttetés a helyi tanácsok által elfogadott stratégiai dokumentumoktól 
függetlenül alakulnak. Mindebből az következik, hogy a stratégiai dokumentumok 
készítési folyamata, valamint azok fölhasználási gyakorlata csak igen kevés esetben 
válik tényleges, hatásában mérhető eredményeket produkáló önkormányzati moderni-
zációs hajtóerővé. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az eddigi stratégiakészítési folya-
matok feleslegesek lennének, különösen ha arra gondolunk, hogy ezek által ebben a 
térségben soha nem ismert tervezési-település menedzselési gyakorlatot kell(ene) meg-
honosítani. A kiindulópontok felől nézve az eredmény nem lebecsülhető, a célok és a 
lehetőségek felől nézve azonban az elért eredmény nagyon kevés. Sőt, a terepmunka 
tapasztalatait összegezve azt mondhatjuk, hogy a stratégiakészítési gyakorlat sok 
vonatkozásban formális dokumentumgyártás maradt, és nem termelte ki azt az 
indirekt településfejlesztési kompetencia növekedést sem, amelyet a befektetett pénz 
indokolt volna. Ennek alapvető oka föltételezhetően az, hogy a fejlesztési stratégia 
(mint lokális társadalmi folyamat és mint fejlesztési eszköz) értelmezése már kezde-
tektől hiányos, esetenként hibás volt. Tipikus példa az, amikor a stratégiát bevallottan 
csak forrásszerzési célokból készíttetik, még kedvezőtlenebb eset, amikor csupán 
azért, mert „már másnak is van,nekünk is legyen”. Ez a nagyon szűkre szabott 
utilitarisztikus szemlélet eleve kizárta azt, hogy a stratégiakészítési folyamatot tényleges 
kapcsolatba hozzák a valós lokális társadalmi helyzettel vagy a jövőképkészítés folya-
matával. Mindaz, ami az egyéni/családi életvitelben korábban is és most is értelem-
szerűen működik (értsd: a tervezett tennivalók mennyiségének, időrendjének és költ-
ségének az egyéni/családi erőforrásokhoz, kompetenciákhoz és célokhoz való igazí-
tása) az a lokális léptékű közösségi tervezésben mind a mai napig nem tudott 
érdemben gyökeret verni. Ezt illusztrálja az a tény, hogy nem kevés helyi vezető a fej-
lesztési stratégiák készítésében ma is csak olyan dokumentumgyártást lát amelynek 
kevés gyakorlati haszna lehet, s nem gondolják azt, hogy a stratégiakészítés helyi 
szerveződési folyamatokat indíthatna el, legalább egy szűkebb helyi csoport gondol-
kodását megváltoztathatja, s általában módosítja a fejlesztési feladatokhoz való hozzá-
állást. Jellemző példa az is, hogy szektoriális stratégiai tervezés többnyire csak ott 
történik, ahol a sajátos helyi adottságok alapján jelentősebb beruházásra van kilátás, és 
a források megszerzése mintegy megköveteli a stratégiai tervezés igazolását (pl. turisz-
tikai beruházások igazolása). Nincsenek követhető példák a szociális ágazat menedzse-
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lésére, az információs társadalom kínálta előnyök helyzetének kiaknázására, a 
gazdasági-gazdálkodási ágazat felfuttatására és egyéb hasonlókra vonatkozóan. 

Mindezek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az eddigi tervezési és 
forrásbevonási gyakorlat fenntartása, erősítése mellett célszerű olyan programot 
megfogalmazni, amely mintegy „menet közben” a szakszerű stratégiai tervezés med-
rébe tereli a jelenlegi és a jövőbeli gyakorlatot.  

Humán erőforrás 

A hivatalok munkatársainak munkájával és felkészültségével kapcsolatos vezetői 
álláspontokat (kérdőívek, mélyinterjúk) két fontos tényező határozza meg. Egyfelől az, 
hogy a hivatalok munkatársainak létszáma és munkaköri besorolása, az egyes 
munkakörökhöz rendelt szakmai feladatok döntő része ma központi szabályozás, elvá-
rás szerint történik, a helyi szervezési és tartalmi alakításra viszonylag kicsi a mozgás-
tér. Másfelől pedig az, hogy a hivatalok munkájának általános „modernizációja” (adat-
bázisok készítésének bevezetése, elektronikus nyilvántartások készítésnek és kezelésé-
nek kötelezettségei, a hivatali munka transzparenciájával kapcsolatos elvárások, a 
felettes intézmények újabb típusú kérései, stb.) viszonylag gyakran hozzák teljesítési 
kényszerbe az egyes helyi önkormányzati hivatalokat, akár az időkorlát, akár a műszaki 
felszereltség hiánya, akár a szakmai hozzáértésben mutatkozó hiányosságok miatt. 

A fentebb említett két tényezőcsoport miatt a hivatalvezetők akarva-akaratlanul is 
„megértően” közelednek a munkatársak szakmai kompetenciájának kérdéséhez: úgy 
vélik, hogy sok mindent lehetne vagy kellene másként csinálni, de különböző okok 
miatt egyelőre nem igazán lehet. Ezt az egyetértő, megengedő magatartást mintegy 
észrevétlenül ellenpontozza az az általános vélekedés, hogy „hasznos lenne tanulni”, 
„támogatni kell minden munkatárs további szakmai tanulását” stb. A tanulás általános 
igenlése tulajdonképpen nem jelent egyebet mint azt, hogy a hivatali struktúra jelenlegi 
működésével kapcsolatosan a vezetők nem igazán elégedettek, de ezt az elégedet-
lenséget általános jellegű vagy külső paraméterekhez kötik, a konkrét helyzetek és 
személyek vonatkozásában pedig megengedőek.  

 
Kutatásunk témája szemszögéből ez az általánosnak tekinthető magatartásmodell 

azt az üzenetet hordozza, hogy a térségi hivatalok vezetői/vezetőségei a hivatalok 
humánerőforrás politikájában úgynevezett igazodó, adaptációs modellt követnek. A 
térségi narratíva szintjén ez úgy jelenik meg, hogy „megteszünk mindent amit lehet”, 
„igyekszünk jól csinálni a dolgokat”, „vannak lemaradások amelyeket be kell hozni, 
mert túl sok a feladat, most tanuljuk az új dolgokat”, „a kapott feladatokhoz nem 
mindig rendelnek forrásokat, ezért a megoldások megkeresése túl sok időt vesz 
igénybe” stb., stb. Ez a modell természetesen kitermel nagyon kedvezőtlen helyzete-
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ket, és – jó szervezés esetén – pozitív modelleket is, a döntő többség azonban az 
átlagos adaptációs (felzárkózási) modellhez sorolható. Gyakorlatilag sehol nem mond-
ható (a városok esetében sem), hogy kialakult volna a vezetők vagy a vezetőség 
körében olyan perspektivikus (stratégiai szempontok szerint elgondolt), intézményi 
léptékű humánerőforrás politika, amely a szervezet egészét a várható változásokra és 
feladatokra készítené fel. Bizonyos részmozzanatok (a városi hivatalok esetében a 
racionalizálási lépések, a rurális hivatalok esetében a tanulás, a fiatalítás stb. Hangsú-
lyozása) ebbe az irányba mutatnak, de ez a térségi lépétkű hivatali modernizációs 
kihívásokhoz mérten egyelőre kevésnek mutatkozik.  

Térségi elitek elvárásai 

A térségi elitek véleménye több ponton jelentős mértékben támogatja az önkor-
mányzatok és települések versenyképessgének fokozását. Ez igen jelentős mozzanat, 
hiszen a helyi vezetők, a hivatalok számára alapvetően fontos az olyan társadalmi 
támogatás is, amely az elitek meggyőződéseiben, elvárásaiban, térségi „jóslataiban” 
nyer kifejezést. Az alábbiakban tézisszerűen összefoglaljuk a székelyföldi Foresight 
kutatás néhány olyan eredményét, amely kifejezetten témánkhoz kapcsolódik. 

- A térségi elitek nagy többsége a regionális érdekérvényesítés és önállóság 
szükségességét hangsúlyozza a nemzetállami szereppel szemben. Ez közve-
tett támogatás az önkormányzatok versenyképessé válása vonatkozásában 

- A városi és falusi települések fejlődési esélyeit illetően az elitek véleménye 
megoszlik, a periferikus helyzetű kistelepülések sorsát illetően pedig a tele-
pülések sorsát megkérdőjelező vélemények vannak többségben. Ez részben 
kedvezőtlen tényező a rurális települések versenyképességével foglalkozók 
számára. Hasonlóan kedvezőtlen vélekedés mutatható ki a szociális helyzet 
tagolódását illetően is. 

- Támogató véleményt jelent, hogy a térségi elitek többsége bízik abban, hogy 
minden településen biztosítva lesznek a civilizált életvezetés biztosító 
infrastrukturális feltételek.  

- A térségi elitek több mint 70 százaléka vélekedik úgy, hogy az információs 
technológiák minden település sorsára pozitív hatást gyakorolnak. Ez jelen-
tős támogatást jelent minden modernizációs program számára.  

- A hivatalok kultúrájának középtávon való megváltozását illetően nagyon meg-
oszlanak a vélemények (akik ebben bíznak, akik nem bíznak, akik bizony-
talanok). Ezzel szemben viszont pozitív tényező, hogy bíznak az önállósági 
modellekben,, a társadalmi részvétel szintjének növekedésben.  
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- Az elitek több mint háromnegyede az önkormányzatok szerepének növeke-
dését jósolja. Ez a társadalmi támogatottság az önkormányzati modernizációs 
elképzelések és programok számára nagyon fontos bázis lehet. Valamivel 
kevesebben, de nagy többséggel vannak azon az állásponton, hogy a meg-
erősödő helyi közösségek jelentik a legfontosabb kollektív térségi tényezőt. 

- Ami meg a legfontosabbnak tűnik: több mint 90 százalékuk fogalmazza meg 
elvárásként, hogy fokozni kell a térségi szereplők és intézmények nyitott-
ságát, adaptációs képességét. Ez tulajdonképpen a versenyképessé válásra 
vonatkozóan egyfajta térségi felhívásnak is tekinthető.  

Kommunikáció, PR 

A sajtókapcsolatok, a településen belüli és településen kívülre irányuló kommuni-
káció kérdése egy sor olyan problémát vet fel, amelyek a vizsgált térségben ma még 
nem képezik sem hivatali diskurzus, sem pedig az önkormányzatok munkájával kap-
csolatos közbeszéd vagy szakmai narratívák részét. A kérdéseinkre kapott válaszok egy-
értelműen jelzik azt, hogy az egyes hivatalok nem tudják érdemben megszervezni az 
intézmény munkájának rendszeres kifele irányuló kommunikációját. Ezt érthető, hiszen 
korábbi időszakokban nem ismert gyakorlatról van szó, nem igazán ismertek a célok 
és a megoldási módozatok, a hivatalokban általában nincsen erre a feladatra alkalmas 
szakember, kevés az ilyen feladatok megoldására fölhasználható forrás, stb. Mindezen 
túl pedig a hivatali szereplők nagy része nem igazán van tudatában annak, hogy mire is 
jó az intézményi kommunikáció és PR, nincsenek meggyőződve annak várható hasz-
nosságáról, az ezen a területen megtehető befektetések célszerűségéről. Nem véletlen, 
hogy az ezzel a témával kapcsolatban föltett 11 kérdés esetében igenlő válasz nagyon 
ritka (esetenként saját reklámanyagok, kiadványok készítése, saját weboldal működte-
tése kerül említésre). A sajtókapcsolat inkább véletlenszerű és alkalmi jellegű, a médiá-
ban való megjelenés majdnem teljes mértékben a médiaszakemberek – többnyire 
esetleges – érdeklődésétől függ, és nem az önkormányzati szereplők kommunikációs 
igényeitől, az önálló kommunikációs vagy PR stratégia fogalma nem igazán ismert. 

Mint fentebb jeleztük, ezek a hiányosságok többféle okkal magyarázhatók, és a 
jelenlegi körülmények közepette a hiányosságok végeredményben akár természetesnek 
is tekinthetők. Amennyiben azonban a székelyföldi,vagy ezen belül a Hargita megyei 
önkormányzatok versenyképességének, modernizációs feladatainak kérdését a tanul-
mány bevezető részében jelzett szempontok alapján vesszük szemügyre, a gondok és a 
feladatok jóval összetettebbé válnak.  

A térség versenyképességének fokozása és modernizációja ugyanis fölveti a 
települések kommunikációs és PR gondjaink kezelését. Ez pedig jóval több mint a 
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hivatalok hasonló gondjaink és feladatainak kezelése, s nem csupán több, hanem jóval 
sürgetőbb, nehezebb és költségesebb is. Ezt a munkát pedig – a dolgok jelenlegi állását 
tekintve – senki más nem tudja felelőséggel fölvállalni és elvégezni, mint a székelyföldi 
települések önkormányzatai. A feladat nehézségeit mi sem bizonyítja jobban mint az, 
hogy az önkormányzatok ma még a saját hasonló hivatali feladataikat sem tudják 
kielégítően megoldani.  

Ez a kérdés szorosan összefügg azzal a fölvetéssel, amelyet a tanulmány bevezető 
részében az úgynevezett önkormányzati „pluszfeladatok” kapcsán említettünk. Az 
etnikai, a kisebbségi, a rurális, a periferikus jellegből adódóan jónéhány olyan település 
léptékű fejlesztési feladat van, amelyet – részint településfejlesztési célokból, részint a 
településen jóval túlmutató térségi célokból eredően – valakinek el kellene végeznie, s 
ezek a feladatok nem szerepelnek a hivatalok normatív feladatlistáin. Ebből jónéhá-
nyat már ma is végeznek a hivatalok, több-kevesebb tudatossággal vagy ráérzéssel. 
Ilyen például a faluünnepek többféle formájának szervezése, amelyek a település-
identitás építésében kiemelt szerepet játszanak. Ilyen a testvértelepülés kapcsolatok 
menedzselése, a nem önkormányzati feladatok közt szereplő projektek kezdeménye-
zése és támogatása, stb. Az ilyen szerepek és feladatok fölvállalására esélyt ad az, hogy 
a hivatalvezetők nagy többsége úgymond többnek érzi és tudja magát mint egy 
választási ciklusra megbízott hivatalvezető. Az esetek döntő többségében nem politikai 
szereplőként és nem technokrata hivatalvezetőként élik meg a szerepüket, hanem a 
település ügyei iránt elkötelezett, a települések érdekeit a hivatali elvárásokon felül is 
fölvállaló közösségi vezetőként. 

Mindenképpen hasznos lenne eljutni oda, hogy a település kommunikációs és PR 
feladatait legalább olyan mértékben stratégiai ügynek tekintsék, mint az infrastruktu-
rális fejlesztést. Ez rurális léptékben nagyon fontos, mert – a városok helyzetétől 
eltérően – a falvakban az önkormányzatokon kívül nincsen olyan stabil intézményes 
szereplő, aki a település kommunikációs és PR gondjait közérdekként, folyamatos 
feladatként, felelősséggel föl tudná vállalni.    

Projektek, forrásbevonás 

A projektalapú finanszírozás (lásd: közérdekű infrastrukturális beruházások), illet-
ve a pályázati alapú különféle forrásszerzések megjelenése elvben nagyon jelentős 
pozitív hatást kellene gyakoroljon a hivatalok szakmai tudására, szemléletére. A projekt 
logika és a projekt szemlélet egész sor olyan komponenst vezetett be, amelyek az 1989 
előtti centralizált és utasításos intézményi gyakorlatban teljesen ismeretlenek voltak. A 
tervezés szükségessége, az igényelt forrás szükségességének indoklása, az önerő szük-
ségessége, a végrehajtás szabályozottsága, az utólagos ellenőrzés lehetősége – mind-
mind olyan elemek, amelyek a korábbitól eltérő szemléletet és gyakorlatot igényelnek.  
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A témával kapcsolatos kutatási eredményeink azonban azt mutatják, hogy a 
projekteknek a hivatalokra gyakorolt modernizációs hatása meglehetősen korlátozott. 
Ennek többféle oka van, csak röviden jelzünk néhányat: 

- A megszerezhető források nagyobb része olyan helyi vagy regionális érdekű 
beruházás, amely – a helyi szereplők szerint – úgymond jár a településnek 
vagy a vidéknek, ezért „az lenne a jobb, ha a beruházás összegét ideadnák, 
nem vacakolnának a pályázatokkal, vagy fölépítené az állam a saját pénzén, 
mint korábban, s akkor pénzt se kell ideadjon”. E szemlélet szereplői a 
forrásszerzés mai rendszerét teljes mértékben tehernek érzik. 

- A forrásbevonás helyi szakmai, eszközjellegű és anyagi kereteinek kialakítására 
az önkormányzatok érdembeli segítséget nem kaptak. Gyakorlatilag csak 
arról kaptak jelzést, hogy pályázni kell, a feltételek és kompetenciák meg-
teremtésével foglalkozzanak ők maguk. Ebben a tekintetben az egyes 
önkormányzatok úgymond „szétfejlődtek”, szinte nincsen két olyan hivatal, 
ahol ezt nagyon fontos feladatot hasonlóképpen oldanák meg. Van, ahol – 
nem hivatalosan – teljes szakmai műhely működik, máshol mindent szolgál-
tató céghez szerződnek ki, máshol valamilyen vegyes, az egyes alkalmakhoz 
igazodó megoldást dolgoztak ki. S természetesen van olyan hely is, ahol 
gyakorlatilag nincsen forrásbevonás, különösen ha nem községközpont stá-
tusban van az illető település. Ami közös még mindig: alig egy-két kivételtől 
eltekintve – az a szemléleti idegenkedés. A pályázatok úgymond bürokratikus 
jellegét kivétel nélkül nehezményezik az intézményi szereplők, igen gyakran a 
Hivatalok túlterheléséről beszélnek.  

- Az éppen elérhető pályázati pénzek megszerzésének igyekezete gyakorlatilag 
háttérbe szorít minden olyan elképzelést vagy kezdeményezést, amely a 
lokális vagy együttműködésen alapuló forrásbevonás professzionalizálására 
irányulna. Ezért ez a tevékenységi terület kismértékben fokozza a települések 
hivatalainak versenyképességét. 

Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy ma a települések a pályázati kompetencia 
tekintetében rendkívül eltérőek. A tényleges pályázati kompetenciát nem mindig lehet 
a megszerzett összegek nagyságával vagy a projektek számával mérni. Márpedig ma 
kizárólag ez történik. Elsősorban azért nem, mert jobb anyagi helyzetben lévő 
települések nagyobb összeget költhetnek pályázatíró szolgáltatásokra, s az elért ered-
mények nem a saját hivatali kompetenciát, hanem az anyagi erőt tükrözik. De sok más 
egyéb ok is van – a vezetők személyi adottságaitól kezdve a település adottságokon át 
a forráskínálat jellegéig –, amely az egyes települések számára eltérő forrásbevonási 
esélyeket generál. Ezek feltárása mindenképpen fontos feladat.  
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A forrásbevonás terén – számtalan ok miatt – nyilván nem lehet esélyegyenlőséget 
teremteni, azonban a jelenleg tapasztalható erőteljes szétfejlődés a térségre nézve 
egészen bizonyosan nem kedvező. Legalább arra mindenképpen szükség lenne, hogy a 
gyengén teljesítő települések – a gyenge teljesítmény okától függően – valamiféle, a 
felzárkózást segítő támogatást kapjanak.  

WEB jelenlét 

Az önkormányzathoz és/vagy a településhez kapcsolódó weboldalak létrehozása 
és fenntartása tulajdonképpen egyike azoknak a kihívásoknak, amelyek mintegy észre-
vétlenül szorgalmazzák és támogatják a versenyképességgel szorosan összefüggő 
ismeretek, jártasságok bővítését, ugyanakkor elvben szemléletváltást is szorgalmazzák. 
A kutatás keretében megvizsgáltuk egyfelől a weboldalakkal kapcsolatos vélekedéseket, 
másfelől pdig magukat a létrehozott weboldalakat.  

A vélekedések elemzése alapján az a következtetés fogalmazható meg, hogy a hiva-
talok vezetői általában fontosnak tartják a weboldalak létrehozását és fenntartását, de 
ezzel kapcsolatos célokat, funkciókat, a település stratégiai menedzsmentjébe illeszt-
hető elvárásokat vagy elképzeléseket nem fogalmaznak meg. Bíznak abban, hogy a 
weboldal többre lesz alkalmas, mint amennyit a településreklámozás terén el tud látni. 
Azt hangsúlyozzák, hogy majd a tényleges e-kormányzat gyakorlatának kialakulása so-
rán a web oldalak szerepe jelentősebb lesz. Egyelőre nincsen elegendő hivatali kapaci-
tás (szakismeret, anyagiak, időkeret) a naprakész frissítéshez, szinte kivétel nélkül 
hangsúlyozzák azt, hogy a weblap építésbe bevont külső szolgáltatóval való együtt-
működés általában akadozik. 

A weboldalak elemzése kapcsán azt lehet mondani, hogy ennek a feladatnak a keze-
lése nem utal átgondolt, a hivatal vagy a település érdekében megfogalmazott stratégiára. 
Mind a létrehozásban, mind pedig a működtetésben olyan komponensek a meghatá-
rozók, amelyek ezt a tevékenységet valamiféle, tételesen meg sem fogalmazott periferi-
kus pozícióban tartják. Ennek kifejeződése sokféle, a fontosabb típusokat a következő 
metaforikus jellemzőkkel lehet körülírni: „másoknak is van, nekünk is legyen”, „oldjuk 
meg ezt is valahogy”, „csináljunk valami nagyon szépet a faluról”, stb. Ezek a meg-
közelítések a maguk helyén és maguk logikája alapján elfogadhatók, de azt minden-
képpen hangsúlyozni kell, hogy a weblap építési és fenntartási gyakorlat alapvetően 
nem az információs társadalom kínálta lehetőségekből, s nem is a lokális társadalomra 
szabott szolgáltatás centrikus hivatal víziójából, vagy a település marketing átgondolt 
célrendszeréből vezetődtek le. A működő weblapok néhány fontosabb jellemzőjét az 
alábbiakban foglaljuk össze:  

- Több helyen is tapasztalható, hogy megvan a kitalált keret, az információval 
való feltöltés viszont hiányos. Jellemző az is, hogy románról vagy magyarról 
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igyekeznek fordítani az információt, ez esetenként látványos hibákhoz vezet. 
Több esetben egynyelvű a weblap, ott van a gomb, ami lehetővé teszi más 
nyelv használatát, ám a másik nyelven maximum a főcímek szerepelnek 

- Címer szinte minden weblapon szerepel, sok helyen valamilyen fotó vagy hasonló 
is a településről, a főoldalon. Egyéb egyedi elemek használata elenyésző. 

- Feltűnő a helyesírási hibák sűrű előfordulása 

- Önkormányzati információk a legtöbb weblapon szerepelnek, általános leírás 
is a településről, esetleg érdekességek, hagyományok bemutatása, de például 
szálláslehetőségek, étkezési lehetőségek csak ritkán, legfeljebb néhány név, 
ám elérhetőség, link ritkán, a település megközelítésének lehetősége is ritkán. 

- Esetenként vannak egyéni próbálkozások: helyi vicc/anekdota gyűjtemény, 
cégindex, stb. 

- Több településnek is SAAD (Sistemul Avansat de Administrare a Documen-
telor) weblapja van. Ezek jellemzője, hogy megvan az egységes keret, amit az 
egyes településeknek kell feltölteniük tartalommal. Ez eléggé hiányos, a keret 
egyébként jól átgondolt, használható, átlátható lenne. Ezek csak román nyel-
vűek, a román nemzeti elem hangsúlyosan megjelenik rajtuk, román zászló 
és EU logó, Románia címer, és csak a háttérben fakóbb színekkel valamilyen 
fotó a településről. Van egy másik keret-modell is, amelyet szintén több tele-
pülés önkormányzata igénybe vett. Ezek hiányossága a túlzott uniformizálás, 
a települések egyedi jellege szinte semmilyen szinten nem jelenhet meg, vagy 
csak elrejtve valamelyik menüpont alatt.  

- Van példa teljesen egyedi megjelenítésre is: falu címere, egy helyi székely kapu 
stb., ez viszont nagyon kevés információt tartalmaz. További típus: ahol a 
székely, illetve magyar elemek vannak jelen nagyon hangsúlyosan. 

- A városok honlapja általában professzionálisabb, átláthatóbb, bőséges infor-
mációt tartalmaz magyar és román nyelven, vannak határozatok, szolgálta-
tások, linkek. Ez arra utal, hogy a weblappal főállású szakember foglalkozik.  

Összességében azt mondhatjuk, hogy a weboldalak egyelőre még nem működnek 
olyan tényezőként, amely a települések modernizációját, versenyképességének foko-
zását tudatosan és programszerűen szolgálja. Ez a helyzet – mint fentebb jeleztük – 
többféle okkal igazolható, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne érdemes az 
információs társadalom kínálta lehetőségek immanens modernizációs és verseny-
képesség fokozó szerepét mérlegelni és a jelenleginél jobban kihasználni, úgy lokális, 
mint térségi léptékben egyaránt.  
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Vagyonalap, gazdálkodási mentalitás 

Az önkormányzati vagyon, valamint a települési magánvagyonok hasznosításának 
kérdése még érdemben nincsen napirenden. Ennek sokféle oka van, az azonban tény, 
hogy a számbavétel, az állagmegőrzés feladatainak megoldása jelenti az aktuális 
gondot. A bérbeadási, hasznosítási kísérletek száma kevés, több helyen a vezetők a 
tanácsok rugalmatlanságát kifogásolják. Trendszerűen az a magatartás jellemző a hiva-
talok működésére is, mint általában a térségi családokra: megszerezni, visszaszerezni 
mindent amit lehet, majd egyszer lesz vele valami, „fő a tulajdon”. A polgármesterek 
ezt a magatartás már több esetben kritizálják, de nem mindig tudnak a tanács 
magatartásával szemben kezdeményezni. Az önkormányzati hitelfelvétel még viszony-
lag új dolog, vannak jelentősnek ítélt hitelkötelezettségek, ezek elsősorban fejlesztési 
projektekhez kapcsolódnak, és a vezetők megítélésében „terhet”, jelentenek, amelytől 
jó lenne minél hamarabb szabadulni.  

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a térségben az önkormányzati vagyon-
gazdálkodás versenyképes modellje érdemben nem ismert. Érdekes tény, hogy a 
külföldön, elsősorban Magyarországon szerzett szakmai tapasztalatok erre a területre 
rendszerint nem terjednek ki, ami arra utal, hogy a térségi polgármesterek és hivatali 
alkalmazottak a testvér települési kapcsolatok keretében inkább azt ismerik meg, amit 
önkéntelenül is észrevesznek.  

VI. Összefoglaló értelmezés 

Kutatásunk kiindulópontja az volt, hogy a székelyföldi térség önkormányzatai (je-
len kutatási program esetében a vizsgálat csak Hargita megyére terjedt ki) az országos 
jogszabályokban előírt hivatali feladatok teljesítése mellett sajátos, a térség rurális, 
periferikus és kisebbségi/etnikai adottságaihoz kapcsolódó feladatoknak is meg felel-
jenek. Mindez annak az igénynek a megfogalmazását jelenti, hogy a térség általános 
versenyképességének elérése érdekében az egyes önkormányzatoknak és települé-
seknek is lépéseket kell tenniük saját modernizációs folyamataik felgyorsítása, saját ver-
senyképességük fokozása érdekében. Amint azt a tanulmány bevezetőjében jeleztük, 
erre a térségi elvárásra van társadalomtörténeti precedens, de ugyanakkor van közéleti-
társadalmi elvárás is, amely napjainkban elsősorban a székelyföldi térség öndefiníciós 
folyamatának többféle (közéleti, politikai, szakmai stb.) kifejeződésében érhető tetten.  

A kutatás keretében azt vizsgáltuk, hogy a térségi önkormányzatok jelenlegi 
működése (részben a kötelező feladatok teljesítésnek módjában, részben pedig a 
modernizációt és a versenyképességet fokozó plusz témakörök és feladatok föl-
vállalásában) milyen adottságokat – előnyöket és hátrányokat – milyen gyakorlatokat s 
tartalékokat mutat ezen a téren. Tettük ezt abból a célból, hogy a térségi fejlesztésben 
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érdekelt hivatali és szakmai szereplők számára javaslatokat fogalmazzunk meg a 
továbblépés irányait, módszereit s konkrét programjait illetően.  

Az alábbiakban tézisszerűen összefoglaljuk a kutatási program legfontosabb 
tapasztalatait, s ezek közül két – megítélésünk szerint – kulcsfontosságú következtést 
részletesebben is kifejtünk. A tanulmány befejező részében – részben az elemzésekre, 
részben az összefoglalásban vázoltak szellemében - javaslatainkat soroljuk fel.  

Sok pozitív kísérlet 

Kiindulópontként, és egyértelműen pozitív tényként kell kezelnünk, hogy majd-
nem minden önkormányzat, majdnem minden vezető kísérletet tesz olyan lépésekre, 
amelyek túlmutatnak a kötelező hivatali feladatok körén, és amelyek közvetlen vagy 
közvetett módon nem csak a szóbanforgó település modernizációjának és verseny-
képességének ügyét szolgálják (vagy szándék szerint: kívánnák szolgálni), hanem 
hozzájárulnak a székelyföldi térség versenyképességének fokozásához is. Ma ezek a 
kísérletek és eredmények nem egy elgondolt térségi stratégia mentén történnek, 
pontszerű kísérletek, nem kapcsolódnak össze, de létezésük és számuk ma is jelentős. 
Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy egy térségi versenyképességi program elgondo-
lására, kidolgozására és gyakorlatba ültetésére van reális kiindulópont és a térségi elitek 
körében valós támogatottság. 

Az emberi tényező központi szerepe 

Vizsgáltunk a helyi önkormányzatok működésében – ideértve a tervezést, a 
szervezést, a humán erőforrás politikát, kapcsolatmenedzsmentet és több más területet 
– a vezetők személyi jellemzőinek nagyon hangsúlyos szerepét, és az intézményesü-
ltség relatív alacsony szintjét mutatja. A hivatalok, a települések „működőképes-
ségének” hangsúlyos személyfüggősége nagyon ellentmondásos helyzet, lehet sorolni 
az ilyen állapot előnyeit és hátrányait, nemkülönben azokat az örökölt modelleket és 
ma is termelődő kényszereket, amelyek ezt a személyfüggőséget fenntartják.  

Az intézményesültség relatív alacsony foka egyébként nem abban szokott meg-
mutatkozni, hogy a választott vezető visszaél vezetői szerepével. Sokkal inkább abban, 
hogy egyre többféle feladatot csakis ő tud „elintézni”, no meg abban, hogy nem sikerül 
megszervezni a mindennapi nagyon sok apró, egyszerű feladatnak a polgármester 
személyes részvételét nélkülöző, rutinos teljesítését. 

Az a tény, hogy az intézményesültséget adott esetben személyi kvalitások és 
személyfüggő szerepvállalások kompenzálják, a modernizációs váltás és a verseny-
képesség növelése szempontjából egészen bizonyosan nem jó állapot, még akkor sem, 
ha az ilyen kompenzálás mai hasznossága megmagyarázható.  
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Erőteljes szétfejlődési folyamatok 

A modernizációs folyamatok és a versenyképesség fokozása terén a térség 
önkormányzatai körében rendkívül erőteljes szétfejlődési folyamat ment végbe. Még 
erősebb ez a különbség a hivatallal rendelkező és a hivatallal nem rendelkező telepü-
lések között. A szétfejlődés általános jellemzője az, hogy a versenyképességet hordozó 
faktorok vonzzák egymást (pl. a sikeres projektmenedzsment mellett határozottabb 
HR politikát látunk, következetesebb kommunikációs gyakorlatot, jobban működtetett 
weblapot stb.). Ennek következtében egyes községközpontok látványosan „megugra-
nak” (egyelőre kevés ilyen van), mások lefele pörgő spirálba kerülnek, mert a hátrány 
további hátrányt halmoz, az így kialakult helyzet egy idő után már csak rendkívüli 
erőfeszítéssel lenne megfordítható.  

Ez a helyzet jó abban az értelemben, hogy egyes önkormányzatok elindultak a 
versenyképessé válás útján, és – elvben – pozitív példát jelenthetnek más települések szá-
mára. Nem jó a helyzet két vonatkozásban. Egyfelől azért, mert a sikeres települések 
példáját önerőből a települések nagy része nem tudja követni, hiába a jó példa. Másfelől 
pedig számolni kell azzal, hogy amennyiben a szétfejlődésnek ez a trendje folytatódik, 
akkor ez a folyamat a térség egységes fejlesztési politikájának és gyakorlatának erőteljes 
gátja lehet. (Itt tulajdonképpen a spontán fejlesztéspolitikai „decentralizáció” olyan 
folyamatával állunk szemközt – a saját település menedzselésének jogát leosztottuk, aki 
bírja jó, aki nem az fölszámolódik s ez legyen az ő baja –, amely a térség jövője szempont-
jából akár veszélyes is lehet. A decentralizáció vonatkozó jellemzőiről lásd lentebb).  

Új vezetési modell?  

A mai európai vezetési gyakorlatban (különösen ami a lokális és kistérségi vezetési 
gyakorlatot illeti) fokozatosan teret hódító új hatalomtechnikai eljárások a vizsgált 
térségben egyelőre szlogenszinten sem ismertek. Ez az elsősorban lokális szintű 
egyeztetésekre épülő, többféle technikát alkalmazó újfajta lokális vezetési modell 
„habituálisan” nem lenne idegen a térségi lokális társadalmaktól, hiszen bizonyos, 
szerkezeti és funkcionális hasonlóságokat mutató modelljei a társadalomtörténeti 
elemzések szerint néhány évtizeddel korábban még sikeresen működtek. Jó kérdés, 
hogy fél évszázadnyi, helyi szinten hol teljesen formális, hol teljesen autoriter vezetési 
modell gyakorlása után miként lehet visszatérni – lokális léptékben is - a meghatározó 
társadalmi szereplők közti egyeztetési praxis szemléletéhez és gyakorlatához.  

Az újabb vidékfejlesztési kutatások alapján (ennek elérhető összefoglalását lásd: 
Kovách Imre (szerk.) Vidékiek és városiak. L Harmattan – MTA PTI, Budapest, 2007. 
Több témánkba vágó tanulmány) számolnunk kell azzal, hogy a „projektvilág” a lokális 
elitek csoportjait és a csoportok közti viszonyokat átalakítja, az eddig egyetlen és 
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legfontosabb „önkormányzati tényező” csak egyik lesz a többi között. Mindehhez még 
hozzájárul az a térségünkben is erőteljesen jelentkező folyamat, hogy a fejlesztéspoli-
tika nem helyi szereplői (az úgynevezett „közvetítők”: tanácsadók, pályázatírók, lobbi 
szereplők, szakértők ) egyre nagyobb mértékben szólnak bele a lokális folyamatokba.  

Az egészen bizonyosnak látszik, hogy az új helyi hatalmi viszonyok kezeléséhez 
kapcsolódó hatalomtechnikai gyakorlat megtanulása és alkalmazása a következő 
időszakokban a lokális versenyképesség meghatározó feltétele lesz, ezért ezen a mind-
máig „érintetlen” területen mindenképpen előbbre kell lépni.  

Belső tartalékok feltárásának hiánya 

A modernizációs váltás és a versenyképesség fokozása számára jelentős hátrányt 
jelent az, hogy a térség meghatározó szereplői számára még mindig kizárólagos értéke 
van a kívülről behozható erőforrásoknak. A belső erőforrások hasznosítása akkor 
merül fel, ha ehhez jelentékeny külső támogatást lehet behozni. Ez a periferikus vidé-
kekre, illetve a Centrum-Periféria modellben nevelkedett társadalmi szereplők számára 
általánosan jellemző szemléleti korlát megakadályozza azt, hogy tényleges munka 
induljon be az endogén kapacitások feltárása és hasznosítása érdekében, hiszen a 
fontos térségi szereplők szemében nincsen olyan saját érték, amely külső támogatás 
nélkül hasznosítható lenne. Egyelőre a természeti-turisztikai értékekből is csak azok 
„érnek valamit” a helyi elitek szemében, amelyek beruházást tudnak vonzani, a kultu-
rális értékek pedig – narratív elismerésük mellett – „csak viszik a pénzt”. Ez a helyzet 
és ez a szemlélet a térség versenyképességének megteremtése szemszögéből nagyon 
hátrányos, különösen azért, mert újratermeli azt a meggyőződést, hogy a térség teljes 
mértékben külső erőforrásoktól (ergo: külső akaratoktól/hatalmaktól) függ.  

Decentralizációra való felkészültség állapota 

A decentralizáció témaköre Romániában másfél évtizede van napirenden, de az 
1989-es önkormányzati jogi-szerkezeti váltás után érdembeli változtatást nem történt. 
A jelenlegi kormányzat a decentralizációs folyamat elindítása tekintetében elkötelezet-
tebbnek mutatkozik, mint elődjei, és a helyi önkormányzatoknak – így a térségieknek 
is – szembe kell nézniük váratlan és nehéz feladatokkal. 

Ehhez az országos kontextushoz hozzá kell vennünk egy sajátos térségi tényezőt. 
Részben ideológiai, részben társadalomtörténeti-szakmai, részben közéleti-politikai 
narratívák révén a decentralizáció kifejezés jelentése az „autonómia” kifejezéssel mutat 
átfedéseket. Ezt ugyan – a hivatalvezetők megítélése szerint, az eddigi decentralizációs 
pilot-projektek tapasztalatai alapján – a gyakorlat nem igazolja, de a narratíva tovább 
él. Minden bizonnyal ennek narratívának is köszönhető, hogy a „decentralizáció” 
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fogalom értelmezése nem is került előtérbe. Értelmezési, kibeszélési folyamatok 
hiányában olyasféle „kép” van forgalomban a decentralizációról, hogy „ideadják bizo-
nyos célra a pénzt, mi meg majd felhasználjuk”. Ezen értelmezés birtokában pedig 
értetlenséget vagy elutasítást vált ki minden olyan kormányzati elképzelés vagy javaslat, 
amely helyi hozzájárulásról, helyi felelősségről beszél.  

  

A fenti két kiindulópont nagyjából behatárolja azt, hogy a térségi önkormányzati 
szereplők mit gondolnak a decentralizációról, s azt is, hogy miként viszonyulnak a 
konkrét kezdeményezésekhez. Ez a szemlélet és magatartás a kérdőívekben és az 
interjúkban pontosan visszatükröződik. A decentralizáció „fontos dolog”, végre saját 
kezelésbe kerülnek a fontos dolgok, csak hosszú átállásra kell számítani és sok vita 
lesz. Már most előlegezik, hogy nem lesz elegendő saját forrás az átvett intézmények 
működtetéséhez, a megkérdezettek nagy többsége úgy vélekedik, hogy sokan nem is 
tudják, miről van szó tulajdonképpen.  

A várható változásra való felkészültség állapotát akkor tudjuk megítélni, ha meg-
próbáljuk pontosabban értelmezni a decentralizációs folyamat tartalmát, mint ahogyan 
azt ma a térségi szereplők teszik.  

A decentralizációról sok vita folyik mind az államigazgatásban mind a gazdasági 
szektorban. Abban azonban a szakértők nagyvonalakban egyetértenek, hogy a 
decentralizáció ösztönzi a függetlenséget és a specializációt, ugyanakkor esélyt ad arra, 
hogy fontos feladatok megoldására különböző társadalmi szereplők összehangolják a 
tevékenységüket. Ez a három pozitív tényező (függetlenség, specializáció, összehango-
lás) lehetőséget teremt arra, hogy az adott konkrét paraméterekhez kötött (úgymond: 
helyi) tacit tudások a lehető legnagyobb mértékben hasznosuljanak, ezért a feladat-
megoldás professzionalizmusa és hatékonysága kiemelkedően jó lehet. Nagy hátránya 
azonban a decentralizált rendszernek az, hogy semmiféle biztosíték nincs a szükséges 
vagy hasznos információk minden szereplőhöz való célba érését illetően. Vagyis: a 
nagyobb rendszerhez való hasznos odatartozást és a helyi rendszerben való teljesítés 
szabadságát nehéz összekapcsolni.  

 

Ha a fenti közkeletű definíció szemszögéből nézzük a vizsgált térség önkormány-
zatainak szemléletét és gyakorlatát, akkor azt kell mondanunk, hogy a decentralizációs 
követelményből és/vagy szükségszerűségből csak az egyik összetevőt, a „független-
séget” értelmezték. Egyelőre nem tudatosult az, hogy a szabad és sikeres helyi 
működés szakmai tudást követel és azt meg is kell szerezni (specializáció), s a helyi 
feladat szabad teljesítése nem csupán forrásfelhasználásból áll. Persze lehet azt gon-
dolni vagy azt mondani, hogy „mi ismerjük” a helyi iskola, a helyi egészségügyi intéz-
mény működtetésének technikáját, de az ilyen magabiztosság igencsak kérdéses lehet, 
hiszen évtizedek óta nem volt példa ilyen gyakorlatra. S nem tudatosul egyelőre az 
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sem, hogy a sikeres helyi problémamegoldás csakis a helyi szereplők elképzeléseinek és 
kompetenciáinak összehangolása révén biztosítható (ez lenne a decentralizáció har-
madik nagy előnye), de ehhez is újfajta szakmai tudás kell. Ma a decentralizációs 
folyamat szinte kizárólag megoldandó pénzügyi feladatként (inkább: rejtvényként) 
körvonalazódik, és nem szakmai feladatként vagy kompetencia problémaként. Követ-
kezésképpen egyelőre nem beszélhetünk arról, hogy a decentralizációs folyamat a helyi 
szereplők körében olyan előnyös lehetőségként tételeződne, amelyet föl lehet 
használni a település modernizációs gondjainak kezelésében vagy versenyképességének 
fokozásában. Sőt, éppen ezzel ellentétes forgatókönyvek körvonalazódnak, miszerint 
az oktatási decentralizáció az iskolák összevonása, a kistelepülések iskoláinak meg-
szüntetése révén kitelepülések elsorvadását vetíti előre.  

  

A fentiek alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon sürgősen szükség lenne arra, hogy 
az adminisztratív vezetők körében, térségi szakmai körökben, s ha lehetséges, a közéleti 
narratívák szintjén is elinduljon olyan tematizációs folyamat, amely a decentralizáció 
jelenségkörét a térségi „fejekben” – amennyire lehetséges – a helyére teszi. Amennyi-
ben ez időben nem történik meg, akkor arra kell számítani, hogy a decentralizációs 
folyamatnak csak negatív következményei és csak vesztesei lesznek ebben a térségben. 

Az előbbivel egyenrangú, hasonlóan fontos feladat az, hogy program szülessen a 
decentralizáció fentebb jelzett komoly hiányosságának időben való kezelésére. Ez 
olyan koordinációs rendszer megtervezését, kidolgozását és működésbe hozását je-
lenti, amely nem centralizálja, hanem csupán „aggregálja” a folyamat sok-sok elemét és 
történését, biztosítja azt, hogy a folyamat szereplői – a rendszeres információközlés, a 
sikeres vagy sikertelen megoldások ismerete, a szakmai feladatok konzultációs lehető-
sége és hasonlók révén – folyamatosan „érezzék” egymást. Egy ilyen rendszert tulaj-
donképpen a székelyföldi települések iskola politikája ügyében már ma ki lehetne 
alakítani (lásd: Support struktúra javaslat a Sikeres Székelyföld konferencia sorozat 
első kötetében), a gondot inkább az okozza, hogy a tréségi fejlesztésért felelős szerep-
lők számára a kifele irányuló képviselet és információterjesztés sokkal nagyobb priori-
tást kap, mint a térség szereplőit összekötő rendszerek elgondolása és kifejlesztése.  

 

Összegzésként azt hangsúlyozzuk, hogy a decentralizációs folyamat – minden 
jelenlegi hátránya és ellentmondásossága ellenére – jelentős tartalékot jelent a térségi 
versenyképesség fokozása érdekében. Ezt a tartalékot a térség szereplői akkor 
használhatnák ki, ha a decentralizációt többnek, másnak tekintik, mint megoldandó 
finanszírozási probléma. A decentralizációs folyamat – mint helyi fejlesztéspolitikai 
kompetencia növelését támogató vagy kikényszerítő lépés – a lokális és a térségi 
versenyképesség fokozásának hasznos eszköze is lehet. Ennek kihasználásához azon-
ban a szükséges előmunkálatok nem történtek meg.  
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Egy sajátos és erős térségi korlát: a versenyképességhez és a 
fejlesztéspolitikához kapcsolódó narratíva kidolgozatlansága  

Az eredmények közzétételének vonatkozásában a szakmai publikációk, valamint a 
fejlesztéspolitikai háttéranyagok megfogalmazása mellett nagy hangsúlyt szeretnénk 
fektetni arra is, hogy az elemzett témakörök anyagai belekerüljenek a térségi társadalmi 
nyilvánosságba. Ennek oka az, hogy a térségi versenyképesség egyik meghatározó 
korlátját egy nagyon sajátos területen, a versenyképességhez kapcsolható témakörök 
tematizációs gyakorlatában azonosíthatjuk.  

A témakezelés jelenlegi módozatait, a fontosabb problémakörök szemléleti és narratív 
megközelítéseit vizsgálva azt a következtetést vonhattuk le, hogy a versenyképességhez 
kapcsolódó témakörök megfogalmazása és „megélése” – egy széles körben ismert 
szociolingvisztikai fogalommal élve (lásd: Basil Bernstein, Denis Lawton és mások, a 
térségünkre vonatkoztatva lásd Biró 1987) a korlátozott kód használatával írható le. Ez 
– nagyon leegyszerűsített módon fogalmazva – többek között azt jelenti, hogy a napiren-
den lévő témák és helyzetek fontosságát a térségi önkormányzati vezetők fölismerik 
vagy hangsúlyosan érzékelik, de kibontani, tálalni többnyire csak valamiféle belterjes 
narratíva alapján, gesztusokkal, kategoriális célzásokkal (cues), utalásokkal, plasztikus 
és metaforikus megközelítésekkel tudják. E narratíva sajátos jellemzője, hogy felfele, 
kifele, a közélet és a szakmaiság fele „kevésnek” bizonyul, lefele, befele, a munkatársak 
vagy a saját helyi közösség irányába pedig ebben a formában is „soknak”. Azt lehet 
mondani,hogy az önkormányzati és települési versenyképességhez kapcsolható témák 
és társadalmi feladatok tematizációja alapfokon van, nem teljesedett ki, nem formáló-
dott alkalmazható narratívákká, s ami ebben a tekintetben eddig megtörtént az is csak 
szűk körben ismert. Jellemző példa erre az, hogy a vezetők más országban szerzett 
tapasztalataikat – miközben fölismerik azok helyi hasznosításának fontosságát – a helyi 
társadalom igényrendszerének és cselekvési modelljeinek világával narratív szinten 
nem tudják egybedolgozni, kezelni, tálalni. A tennivalók fölismerésének, társadalmi-
közéleti megjelenítésének és kezelésének korlátot szab a tematizációs képesség és 
gyakorlat „korlátozott kódra” jellemző modellje, amely minden fontos téma esetében 
ahhoz vezet, hogy a megközelítések – a nyelviek és a magatartásmodelleké egyaránt – 
tömör szentenciákba, értékítéletekbe, „hát nagyon kellene” vagy „ezért vagy azért nem 
lehet” típusú konklúziókba, kedvezőtlenebb esetben gesztusokba vagy érzelmeket 
sűrítő szóképekbe csúcsosodnak ki. Ezen a helyzeten nyilvánvalóan csak szakmailag 
jól meg tervezett és végigvitt térségi tematizációs program segítségével lehet tovább-
lépni, amelynek hatékonyságát jelentős mértékben támogatja az, hogy a „világ”, erre-
fele halad (az ilyen jellegű tematizációs folyamatot sokféle külső tényező támogatja) 
valamint a térségi vezetői generációváltás is ezt a folyamatot erősíti (egyre több olyan 
vezető lesz, akiknek az 1989 utáni egyetemi képzésben szerzett ismeretei fölhasznál-
hatók a tematizációs gondok kezeléséhez). 
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VII. Javaslatok 

A tanulmány eredményei egyértelműen arra utalnak, hogy a vizsgált térség 
önkormányzatai egyfelől jelentős potenciállal, másfelől sok fontos, bár nem rendszer-
szerű és efemer kezdeményezéssel rendelkeznek a modernizációs folyamat és a 
versenyképesség fokozása tekintetében. A versenyképesség fokozása – jelen kutatás 
megközelítése szerint – nem csupán a hivatalok normatív feladataink jobb, hatéko-
nyabb ellátását jelentik, hanem a tágabb értelemben felfogott lokális versenyképesség 
azon összetevőinek fejlesztését is, amelyek per definitionem nem tartoznak az 
önkormányzatok hatáskörébe.  

A jelenlegi helyzet, valamint a székelyföldi térség egyre aktuálisabbá és expliciteb-
bé váló fejlesztéspolitikai feladatai kapcsán azt javasoljuk, hogy kerüljön sor akár külön 
megyei, akár térségi léptékben egy olyan konkrét lépésekre lebontott szakmai kon-
cepció és cselekvési terv kidolgozására, amely kifejezetten az önkormányzati 
versenyképesség növelését célozza.  

A kutatás eredményei majdnem minden vizsgált szegmens eredményei alapján azt 
mutatják, hogy gond van a fejlesztéspolitikai kompetencia intézményesítésének szintjé-
vel, módjával. Az alacsony fokú intézményesültségre utal a személyes szerepvállalások 
nagyon kiemelt fontossága, az új szakmai tudások bevezetésének módja, a forrásbevo-
nás és a projektmenedzsment alkalmi jellege és változó módja és így tovább. Egyértel-
műen kimutatható az, hogy a fejlesztéspolitikai munka jelenlegi intézményesítési 
szintje nem elégséges a hivatalok és a települések versenyképességének mérhető foko-
zásához. A kidolgozandó koncepciónak és gyakorlatnak mindenképpen tartalmaznia 
kell olyan mutatókat és paramétereket, amelyek a folyamatot, a program eredményeit 
mérhetővé, követhetővé teszik. Ez a hivatalok szintjén különösen fontos, de kidolgoz-
hatók mérési paraméterek a települések versenyképességének mérésére is.  

Ezen a folyamaton belül az alábbi ún. szektoriális lépések megtervezését és 
kivitelezését tartjuk megfontolandónak: (Csak felsorolás, térségi fejlesztési szereplők 
kérésére az egyes javaslatokat a későbbiekben részletesebben is kifejtjük) 

- Policy-t kell kidolgozni a térségre jellemző belső modernizációs igény tudato-
sítására (társadalmasítás) és támogatására, a szinergiák megteremtésére. Ma a 
térségen belül, s így a hivatalokon belül a modernizációs igény nem kellően 
artikulált, a törekvéseket és a kezdeményezéseket inkább a külső lehetőségek 
mozgatják, mintsem erős, nem forrásfüggő társadalmi igény).  

- Bár látszólag sok kísérlet van a település, régió vagy megye léptékű reklám és mar-
keting terén, egy alaposan átgondolt és gyakorlatias, a média térségi, illetve 
térség iránt érdeklődő „megmutatkozás” projektre, amely a térségi verseny-
képesség fokozásának szolgálatában áll, nagy szükség van. Ezt elsősorban a 
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térségben működő médiákra kell kiterjeszteni, másodsorban pedig a máshol 
lévő, de a térség iránt érdeklődő vagy a térség iránt elkötelezett médiákra.  

- A versenyképesség fokozása érdekében az esetlegességet, vagy az azonnal 
mindent megoldani akaró igyekezetet fokozatosan föl kell váltani szakpolitikai 
stratégiákkal és kivitelezési tervekkel. Olyan területeken, mint a kultúra, turizmus, 
politológiai elit képzés, IT lehetőségek ismertetése és így tovább, nem nehéz 
olyan ágazati fejlesztési koncepciót kidolgozni, amely közérdekű kezdeménye-
zést vagy éppen beruházást támogat, és amely forrásszerzésre is alkalmas lehet.  

- A PR és kommunikáció jelenlegi gyakorlatának megváltoztatását csak ismeret-
terjesztő és képzési programokkal lehet elkezdeni. Ezen a téren javasoljuk a 
hasonló tartalmú felsőfokú képzést folytató térségi intézményekkel való 
együttműködést (képzési anyagok egyszerűsített átdolgozása önkormányzati 
szereplők számára, a szakirányú egyetemi képzésben az önkormányzati 
kommunikációs és PR feladatkör hangsúlyos megjelenítése).  

- A térségi önkormányzatok versenyképességének növelése érdekében meg kell 
változtatni a város-falu viszonyt, elsősorban a térségi városok vonzáskörzetében 
lévő települések vonatkozásában. Ez nagyon nehéz feladat, érdekegyeztető 
és szakmai előkészítésre van szükség. (Ezzel kapcsolatban lásd: Biró 2009).  

- Az önkormányzatokban mármost több olyan szakirányú képzettséggel rendel-
kező és fiatal szakember dolgozik, akiket – a hivatalon belüli kompetencia 
átstrukturálása révén – ténylegesen a versenyképesség növelésének szolgá-
latába lehet állítani.  

- Célszerűnek mutatkozik szakmai egyeztetést kezdeményezni arról, hogy a 
vizsgált térségben lokális szinten milyen komplementer szerepű helyi intéz-
ményeket érdemes – a település versenyképességének növelése érdekében – 
létrehozni és működtetni, elsősorban olyan funkciók fölvállalása céljából, 
amelyek jogi, gazdasági vagy adminisztratív okok miatt a hivatalokon belül 
nem kezelhetők eredményesen, s amelyek ugyanakkor garantáltan a helyi 
fejlesztési stratégiában megfogalmazott prioritások és programok alapján 
működnek. 

- A már kidolgozott, de sok helyen nem követett stratégiai dokumentumok 
hasznosítása érdekében célszerű javasolni az önkormányzatoknak, hogy az 
eddigi tervezési és forrásbevonási gyakorlat fenntartása, erősítése mellett 
célszerű olyan „segéd” programot megfogalmazni, amely mintegy „menet 
közben” a szakszerű stratégiai tervezés medrébe tereli a jelenlegi és a 
jövőbeli gyakorlatot.  
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- A településközi kapcsolatok stratégiai támogatásába érdemes megyei erő-
forrásokból nagyobb mértékben beruházni, hiszen az endogén erőforrások 
akár kisléptékű gyarapítása is jelentős mértékben megnövelheti ezen folya-
matok jelenleg is mérhető pozitív hozadékát.  

- Kezdeményezzük az elkészített szakmai anyag térségi disszeminációját, a 
fejlesztéspolitikai szakirányú egyetemi képzésbe való beillesztését, valamint 
még 2010 első félévében székelyföldi léptékű szakmai konferencia szerve-
zését „Az önkormányzatok versenyképességének lehetőségei” témakörben.  
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