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Gyergyóremete Önkormányzata kezdeményezésére, az 
Önkormányzattal kötött  megállapodás alapján kutatóintézetünk 
komplex háztartásvizsgálatot végzett a település helyi adottságainak 
feltérképezése céljából1. 

A kutatásra az szolgáltatott alapot, hogy a 2006-os évben lokális 
léptékű integrált fejlesztési stratégia készül a község számára, s ennek a 
munkának a szakmai megalapozásaként a jelenlegi helyzetkép részletes 
vizsgálata jelentette a leghasznosabbnak tűnő kiindulópontot. Az 
adatfelvételre 2006 áprilisában került sor. A minta nagysága 400 fő. Ez a 
minta a település felnőtt lakosságára nézve reprezentatív, a lekérdezettek 
kiválasztása a véletlen mintavétel szabályai szerint történt. A mintavételi 
eljárás során a községi választói névjegyzéket használtuk. A lekérdezés 
munkáját helyben lakó kérdező biztosok végezték. A kutatás során több 
kérdésblokkot tartalmazó, a háztartás működésének minden fontosabb 
területére kiterjedő kérdőívet használtunk.  A legfontosabb témakörök: 

-- Családi állapot
-- Iskolázottság, tanfolyamok végzése, továbbtanulási tervek
-- Munkaerő piaci helyzetkép (foglalkozás, munkanélküliség)
-- Mobilitás, hazai lakhely változtatással, külföldi munkavállalással, 

migrációval kapcsolatos vélekedések
-- Lakáskörülmények, a lakás felszereltsége, fogyasztási szokások
-- Társadalmi közérzet, személyes élettervek megvalósulásának 

esélyei
-- Szervezetekhez, pártokhoz való kötődés
-- Földtulajdon szerkezete, földhasználat, tervek a birtokszerkezet és 

a gazdálkodás változtatásával kapcsolatban
-- Gazdálkodási gyakorlat, felszereltség, értékesítés
-- Családi jövedelmek forrása, felhasználása, anyagi gondok, 

beruházási  tervek
-- A közösségi intézményekkel való elégedettség, társadalmi részvétel

1  Az adatfelvételt Gyergyóremete Önkormányzata megbízása alapján a KAM 
– Regionális és Antropológiai Kutatások Központja végezte  
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40 Elemzések
-- A település jövőképének megítélése, a helyi fejlesztéssel összefüggő 

javaslatok

1. Földtulajdon, földhasználat 
A térségi háztartásvizsgálatok, így a remetei vizsgálat esetében 

is központi kérdés volt a gazdálkodás, földhasználat kérdése, hiszen 
térségünkben a lakossági életvitel, megélhetés alapvető eleme, 
meghatározója mind a mai napig. Az ezzel kapcsolatos kérdések a 
hétköznapi és közéleti diskurzusban egyaránt folyamatosan jelen vannak, 
Gyergyóremete esetében azonban a tagosítási kezdeményezéseknek 
tulajdoníthatóan különösen nagy szerepet kapnak. Ennek a témakörnek 
a bemutatása több, a térség társadalmára jellemző tényezőre, helyzetre 
derít fényt, így hasznos kiindulópontnak tekinthető például a tagosítási 
kezdeményezéseknél. Ebből a megfontolásból a következő elemzés 
egy lehetséges komplex egész kíván lenni a település gazdálkodási 
gyakorlatának és ehhez kapcsolódó tényezők vizsgálatának alapján.

A gazdálkodás jelensége a településen
Elsőként a földbirtoklás és gazdálkodás kérdéseit vizsgálva arra 

a kevésbé újszerű jelenségre derül fény, miszerint a gyergyóremetei 
lakosság jelentős része rendelkezik földdel, és a földbirtokosok 
majdnem mind művelik is területeiket.

Van-e az Önök tulajdonában föld, és gazdálkodnak-e Önök? 

 A gazdálkodók jellemzése
A földtulajdon vizsgálatával párhuzamosan a gazdák életkorát 

is vizsgáltuk. Ebben a tekintetben azt találjuk, hogy a település 
lakosságának középkorú illetve idősebb generációi – az 50 éves 
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41Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
és annál idősebb lakosság együtt majdnem kétharmad arányban 
birtokolja a mezőgazdasági területeket. Ezen belül is a 60-69 éves 
korcsoportból kerül ki a legtöbb földbirtokos. Megfigyelhető, hogy 
a földbirtokosoknak csak egyharmada fiatal, 30-49 éves.

A földtulajdonnal rendelkezők életkor szerinti megoszlása  

Az adatok feldolgozása során a gazdálkodók életkorát is 
fontosnak találtuk megvizsgálni. A fenti adatokhoz hasonlóan 
ezek az információk is alapvető fontosságúak hiszen azt mutatják 
elsősorban, hogy melyik az a korcsoport, amelyik inkább foglalkozik 
gazdálkodással.  A településen tehát a gazdálkodók jelentős része az 
50-69 évesek köréből kerül ki, de van egy majdnem kéttized arány, 
akik 30-39 évesek és foglalkoznak gazdálkodással. Az adatokat 
tekintve mindegyik korcsoportban találunk gazdákat – ez arra vall, 
hogy kortól függelenül szinte mindenki foglalkozik mezőgazdasági 
teremeléssel.
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42 Elemzések
A gazdálkodást folytatók életkor szerinti megoszlásban
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A két ábrát összevetve – ha nem is kiemelkedő, de – megfigyelhető, 
hogy az idősebbek (70 év felettiek) birtokolnak területeket, azok 
megművelése azonban lassan inkább a fiatalabb lakosság (30-50 
év között) feladata lesz.  A földbirtokkal rendelkező és gazdálkodó 
gyergyóremetei lakosság iskolai végzettségét is vizsgáltuk. Itt a 
következő adatokra kell figyelni: a földtulajdonnal rendelkezők több, 
mint fele maximum általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A 
tulajdonosok további szűk egynegyede szakiskolai, 14,2 százaléka 
pedig középfokú végzettségűek.

A földtulajdonnal rendelkezők iskolai végzettsége

főiskola, 
egyetem, 1.3

technikum, 
posztlíceum, 

1.9

középiskola, 
14.2

szakiskola, 
23.9

inasiskola, 3.5

nyolc általános, 
32.6

befejezetlen 
általános, 22.6
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5. ábra: A gazdálkodók iskolai végzettsége
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A gazdálkodók több mint fele az alacsony iskolai végzettségű 
(általános iskola) lakosság köréből kerülnek ki. Jelentősnek számít 
még az az egynegyed arány, akik szakiskolát végeztek és ma 
foglalkoznak gazdálkodással. 

Az alacsony iskolázottsági szinttel rendelkezők esetében 
figyelembe kell venni azt, hogy ők feltételezhetően az idősebb 
lakosságot jelentik, akik teljes munkaidőben foglalkoznak 
gazdálkodással. Amennyiben ezt szem előtt tartjuk, tudnunk kell, 
hogy nagy valószínűség szerint a lakosság ezen része sok ismerettel 
rendelkezik a gazdálkodást illetően. Másik kérdés, hogy ezek a 
tudás mennyiben jelent elavult ismereteket, és mennyiben tart 
a modern, racionális gazdálkodás irányába. A korábbi, ma már 
elavultnak számító ismeretek ugyanis gátolhatják, gátolják az újak 
szerzésének lehetőségét, folyamatát. Ez a gazdálkodó réteg tehát 
egy tradicionálisnak számító gyakorlatot követ és tart fenn, amelyet 
vizsgálva látható, hogy kevésbé jellemző a versenyképességre 
való törekvés, az új technológiák elsajátítása. A szakiskolai illetve 
középiskolai végzettségű gazdálkodók egy része nagy valószínűség 
szerint többnyire inkább részidőben foglalkozik gazdálkodással.

A gazdálkodók foglalkozását tekintve a legnagyobb arányban 
nyugdíjasokat találunk. Ez nem egy újkeletű jelenség, ami nagyon 
sokat elárul a gazdálkodás voltáról. A nyugdíjasokat követően az 
alkalmazottak azok, akik foglalkoznak gazdálkodással, illetve egy 
jelentős háztartásbeli réteget is találunk a gazdálkodók körében. 
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44 Elemzések
A gazdálkodók aktuális helyzete 

Jelenleg mit csinál? Százalékos megoszlás
Nyugdíjas 38,5
Alkalmazottként dolgozik 27,9
Háztartásbeli 13,2
Vállalkozó 3,8
Alkalmi munkás 3,8
Családi gazdaságban dolgozik 3,4
Egyéb 3,4
Munkanélküli 3
Tanuló 0,8
Szabad foglalkozású 0,4

Az erőforrások helyzete 

A mezőgazdasági területek típusát és méretét tekintve a két 
alapvetőnek számító erőforrás – a szántó és kaszálóterületek 
szempontjából jelentősen kis birtokokra derül fény. Ez a helyzet 
egy alapvető kiindulópontot jelent a tagosítási törekvések számára, 
elsődleges terepe, lehetősége lehet azoknak a kezdeményezéseknek, 
amelyek a hatékonyság, gazdaságosság, racionalitás irányába 
mutathatnak.

Mekkora szántó és kaszálóterülettel rendelkeznek? 

47.2

15.3

30.1

19.3

8.2

10.1

7.3

21.8

6.4

33.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.5 ha és
azalatt

0.51 és 1 ha 1.1 és 1.5 ha 1.51 és 2 ha 2 ha fölött

szántó

kaszáló

A fenti adatok azt mutatják, hogy a családi földtulajdonok döntő 
része 1 hektár alatti birtoknagyságot jelent, és ez is szétdarabolt. A 
korábban már jelzett tulajdonlási arány tehát értelemszerűen kicsi, és 
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A fenti adatok azt mutatják, hogy a családi földtulajdonok döntő 
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fölaprózott területekkel párosul. Ez azt jelenti, hogy a gyergyóremetei 
szántóföld és kaszáló tulajdonosok nagy része komolyabb földbirtok-
koncentrációs folyamatok nélkül versenyképes gazdálkodást nem 
nagyon folytathat. Különösen igaznak látszik ez a kijelentés akkor, ha 
azt látjuk, hogy a családonként birtokolt szántó- és kaszálóterületek 
átlag 2-3 darabban találhatóak. Már ez is, és az ez fölötti fölaprózottság 
is a hatékony gépi megművelés kizárását jelenti.  

A fölaprózottság várható tartósságára utal az, hogy - kutatási adatok 
szerint - az adásvétel, a bérbeadás-bérbevétel jelensége a település 
gazdálkodóinak körében alig néhány százalék, a földek forgalma nem 
jelentős. 

A bérlés jelensége a gazdák körében

Bérelnek-e földet? Adnak-e bérbe földjeikből?
Igen 5,4 7,8
Nem 94,6 92,2

A fenti adatokból következően a településre az jellemző, hogy igen 
magas fokú egyezés van a földtulajdonnal rendelkezők és a gazdálkodók 
között, a gazdálkodási gyakorlat éppolyan „szétaprózott”, mint a 
földtulajdon. A lakosság 16 százalékának birtokában találunk olyan 
földrészeket is, amelyet nem használnak. Vizsgáltuk azt, hogy ezen 
területek tulajdonosait mi jellemzi a kor, iskolai végzettség, foglalkozás 
szempontjából illetve hogy általában véve mekkora földterületekkel 
rendelkeznek. 

Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy a fennhagyott területek 
tulajdonosai többnyire idősebb, 60 év feletti lakosok, de a fiatal 
generációk tekintetében is megfigyelhető a jelenség. Iskolai végzettségük 
tulajdonképpen az általános iskola esetleg szakiskola. A felhagyott 
birtokkal rendelkezők nyugdíjasok illetve alkalmazottak, alkalmi 
munkákból élők. Az adott viszonyok között nagyobb területekkel (1 - 
1,5 – 2 - 3 ha esetén) rendelkezők körében találjuk ezeket a gazdákat.

Földhasználattal kapcsolatos elképzelések 
A gyergyóremetei lakosság földhasználattal kapcsolatos elképzelései 

általában nem túl „változatosak”, a gazdálkodók többségének (76 
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százaléknak) ebben a jelenlegi formában megfelel a földhasználati 
gyakorlata. Majdnem egytized bérbe adni, hasonló arány pedig területet 
bővíteni szándékozik területeit. 

Ezek az adatok azt mutatják, hogy a jelenlegi szerkezet és gyakorlat 
fenntartására irányuló szándék erős, a jelenség széles társadalmi 
támogatottsággal bír. 

A gazdálkodó lakosság elképzelése a földhasználatra vonatkozóan
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A területek bővítésének lehetősége az alkalmazottként dolgozók, a 
háztartásbeliek valamint a családi gazdaságból élők esetében jelenik 
meg. A leginkább megfelel a jelenlegi helyzet a nyugdíjas lakosságnak 
valamint a foglalkoztatottak egy részének. Az eladás, bérbeadás a 
nyugdíjas gazdák jellemzője.

Az iskolai végzettség nem befolyásolja a földhasználatra vonatkozó 
elképzeléseket. Azt azonban igen, hogy mekkora területet tartanak 
az egyéni gazdálkodás számára megfelelő, hatékony és jövedelmező 
területméretnek. Az alacsony iskolai végzettségűek ugyanis többnyire 
a “nem tudom” illetve a “semmiképp sem lehet jövedelmező” választ 
adták. Kevesek szerint az 5-10 ha lehet megfelelő ebben a kérdéskörben 
mint elfogadható birtokméret. A szakiskolai végzettségűek esetén nem 
egyértelműek a tapasztalatok: míg egy részük az átlag 10 ha tartaná 
megfelelő birtokméretnek, addig hasonló arány nem tudja, míg kevesek 
szerint sem lehet ez jövedelmező.

Összefüggéseket vizsgálva arra is fény derül, hogy akinek a leginkább 
megfelel a jelenlegi helyzet, azok nagyobb arányban nem tudnak egy 
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jövedelmező birtokméretet megállapítani illetve inkább mondják, hogy az 
gazdálkodás semmiképp sem lehet jövedelmező. Akik bővítenék a területeiket 
továbbiakkal, azok többnyire a 10 ha birtokot képzelik el megfelelő hatékonyságú 
gazdálkodási területnek.

A földhasználati elképzelések illetve a család anyagi helyzetének megítélését 
vizsgálva az derül ki, hogy általában azok jelzik a megtakarítás lehetőségének hiányát 
valamint az “éppen megélünk” kifejezést, akiknek a jelenlegi földhasználat ebben a 
formában megfelel. Ugyanez a csoport sorolja magát többnyire az átlagosak vagy inkább 
szegényebbek közé. Ezek az adatok egyfajta ellentmondásra utalnak hiszen nehéz 
értelmezni azt a jelenséget, amikor az adott helyzet többnyire negatív képet eredményez 
és mégis megfelelőnek tartják azt.

A vizsgálat során arra is kerestük a választ, hogy a gyergyóremetei lakosság 
miért foglalkozik gazdálkodással. A gazdálkodók jelentős része a hagyomány, 
megszokás miatt végzi elsősorban a gazdálkodást. Ha figyelembe vesszük azt, 
hogy ők az idősebb korcsoport, akkor érthető ez a beállítódás, vélemény. A 
megkérdezettek egy jelentős csoportja kényszerítve érzi magát abban az értelemben, 
hogy nincs más megélhetési lehetősége. Ebből arra következtethetünk, hogy mind 
az első, mind a második csoport komoly kihívást jelent majd a fejlesztési, tagosítási 
kezdeményezések előtt.

Az adatokat tovább vizsgálva a gazdálkodás jelentős érzelmi töltetére is fény 
derül abban az értelemben, hogy a válaszadók szerint “szégyen parlagon hagyni” 
a földet. Ez egy olyan tényező, amire szintén érdemes különös figyelmet fordítani.

Miért foglalkoznak gazdálkodással? 
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A gazdálkodás indoklásának további összefüggéseit vizsgálva az 
derül ki, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők inkább 
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a hagyomány és szégyen (érzelmi) indokai jelölik meg. A kényszer, 
megélhetési lehetőségek hiányának észrevétele, hangsúlyozása 
a szakiskolával rendelkezők esetében hangsúlyozottabb. Ezeket 
az adatokat magyarázhatjuk úgy is, hogy az idősebb, nyugdíjas 
gazdálkodók csoportja érthető módon a korábbi, eddig alkalmazott 
gyakorlatok függvényében ítéli meg a helyzetet, míg az iskolázottabb 
réteg több társadalmi tényezőnk tulajdoníthatóan a megélhetés 
kérdéskörét hangsúlyozza.

A megkérdezettek jelenlegi helyzetének és a gazdálkodás 
indoklásának összefüggését vizsgálva kiderül, hogy a háztartásbeliek, 
a munkanélküliek valamint hogy a családi gazdaságból élők esetében 
a megélhetés kérdésében a gazdálkodás nagyobb szerepet kap, de 
ugyanúgy a nyugdíjasok és alkalmazottak egy jelentős része is érzi a 
gazdálkodásra kényszerítettség hatását.

A gazdálkodás aktuális helyzete
Azt vizsgálva, hogy a jelenlegi helyzetben az adott mezőgazdasági 

munkálatokat, a termelést általában egy háztartáson belül milyen 
erőforrásokra támaszkodva, milyen módon oldják meg azt találjuk, 
hogy a legtöbb esetben a háztartás tagjai végzik a gazdálkodást. A 
megkérdezettek egytizede egyedül, önállóan, míg hasonlóan kevesen 
a rokonok, szomszédok, ismerősök segítségével gazdálkodnak, 
termelnek.

Erre a tényezőre azért is kell nagy hangsúlyt fektetni, mert a gazdálkod-
ás volumene mellett az együttműködés, kooperáció lehetőségeiről, he-
lyzetéről is árulkodik. Érdemes elgondolkodni azon, hogy a remetei 
lakosság esetében ez a szintű önállóság, a családi keretek között végzett 
munka a tagosítási folyamatra/folyamatban milyen hatással lehet.                                                                                  
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A gazdálkodásban kik szoktak részt venni?
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A rokonok, szomszédok, ismerősök segítségét leginkább az adatok alapján 
az alkalmazottként dolgozók egy része, a nyugdíjasok és háztartásbeliek veszik 
igénybe.

A mezőgazdasági termelés szempontjából fontos tényező, hogy mi az, 
amivel leginkább foglalkoznak a gazdák, melyek azok a növények, amelyeket 
termelnek, állatok, amelyeket tenyésztenek. Ezt természetesen több külső 
tényező is meghatározza, fontos azonban a belső kapacitások szempontjából 
is lássuk azt.

A gyergyóremetei lakosság állattartási gyakorlata a szárnyasok közül 
inkább a tyúk (58,5 százalék) majd a juh (21,6 százalék) valamint a sertés 
(40,5 százalék) tartására terjed ki, utóbbiból kevés marad eladásra is. Hasonló 
módon tartanak szarvasmarhát (30,7 százalék), eladni is tudnak belőle. A 
ló és a nyúl tenyésztése kevésbé “népszerű” (17,1 ÉS 7,8 százalék). Ezek 
az adatok azt mutatják, hogy a gazdálkodáson belül az állatartás közepesen 
jelentős szerepű, nem nagy volumenű termelést jelent. Ez tulajdonítható 
több különböző tényezőnek is, fontos azonban, hogy a térségi adottságok 
függvényében erre az ágazatra és a jellemző jelen helyzetre a későbbi 
fejlesztési kezdeményezések során szakemberek tekintettel legyenek.

A növénytermesztést vizsgálva a zöldség (69,6 százalék), a burgonya 
(66,6 százalék) nagyobb arányú egyéni, családi fogyasztásra való 
termesztésére derül fény, ahol a burgonyából csak viszonylag kevesen 
adnak el a remetei lakosság közül. A gabonafélék termesztése is jellemző 
a településen. 

Az értékesítés
Az eladást, értékesítést megcélzó mezőgazdasági termelés ugyan 
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50 Elemzések
alacsony szintű, a gazdák nagyrészt a saját, háztartás szükségleteire 
termelnek. Az adatok szerint a többség nem ad el termést, aki mégis szán 
piacra mezőgazdasági terméket, az a fölösleget, az egyéni használaton túl 
fennmaradt részt adja el. Az értékesítés alkalomszerű, többnyire otthon, 
esetleg piacon történik.

A termékértékesítés összefüggést mutat a földbirtok méretével. 
A nagyobb (az 1, 2, 3 ha és afeletti) földtulajdon (szántó és kaszáló) 
területekkel rendelkező gazdák nagyobb valószínűséggel termelnek 
jelentősebb volumenben, amiből majd eladásra is marad. 

Miként értékesíti termékeit?

egyéb, 1
otthon adja el, 

5.7

nem adja el, 
88.6

ismeretlen, 2

rendszeres 
felvásárlója 

van, 0.3

időnként 
piacra viszi, 

2.4

 Piaci tranzakciókra tehát a nagyobb területekkel rendelkezők 
esetében kerül sor. A termékek csere formájában való értékesítése 
azonban nem mutat összefüggést a földtulajdon méretével. A jelenség 
az adatok alapján nagyobb szerepet kap, inkább jellemző, mint az 
értékesítés. A megkérdezettek majdnem fele él alkalomszerűen ezzel 
a lehetőséggel. 
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Termékértékesítés csere formájában a gazdálkodók körében
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Vélemények

A felmérés vélemény jellegű kérdéseivel arra kívántunk 
rávilágítani, hogy a gyergyóremetei lakosság miként értelmezi a 
mezőgazdasági termelés szerepét a mindennapi megélhetésben 
általában. Az adatok alapján a település gazdálkodó háztartásai 
többnyire kis (56,6 százalék) illetve közepes (27,6 százalék) 
szerepet tulajdonítanak a termelésnek a mindennapi megélhetésben. 
Ennek megítélése összefüggést mutat azzal, hogy mekkora 
szántóterületen gazdálkodik a lakosság. Nagyobb területek esetén 
ugyanis inkább pozitív a gazdálkodás szerepének a megítélése. Ez 
a tényező, véleménykérdés függetlennek mondható az értékesítési 
gyakorlattól. Azok a gazdálkodók is tulajdonítanak bizonyos szerepet 
a gazdálkodásnak, akik a háztartás szükségleteire termelnek.

A mezőgazdasági termelés szerepe a megélhetésben

kis szerepe 
van, 56.6

nincs szerepe, 
12.5

nagy szerepe 
van, 3.3

közepes, 27.6
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52 Elemzések
A gazdálkodásnak a település háztartásainak pénzgazdálkodásában 

megjelenő szerepére vonatkozóan az a nem újszerű eredmény született 
miszerint többnyire az élelmiszer előállításában illetve nagyon kis 
mértékben a pénzbevétel növelésében van ennek szerepe. Elsődleges 
szempont tehát, hogy termény, termékek révén a gazdálkodás 
a háztartás élelmiszerszükségleteit kielégítse, ezáltal kímélve a 
családokat a rendszeres és jelentős mértékű pénzkiadások egy részétől. 
A háztartások működésében ez a pénzkiváltó gazdálkodási gyakorlat 
az, amely a leginkább meghatározó tényező. Mondhatni minimális az a 
pénzforgalom, amely a gazdálkodához az adott formában kapcsolódik. 
Ebben a kérdéskörben továbbá megállapítható, hogy az adott viszonyok 
között jelentősnek számító területeket birtokló gazdák azok, akik 
a mezőgazdasgi tevékenységeknek a péngazdálkodásnak esetleg 
kiemeltebb szerepet tulajdonítanak.

A gazdálkodás szerepe a háztartások pénzgazdálkodásában  

A korábbi vélekedéseket figyelembe véve ha arra keressük a választ, 
hogy a település lakosságának milyen formában éri meg mezőgazdasági 
termeléssel foglalkozni, kiderül, hogy több mint egynegyedüknek (27,9 
százalék) – a korábbi helyzettől függetlenül - egyéni termelőként is 
megéri gazdálkodni. Egyharmaduk csak vállalkozásban, nagy tételben 
gondolja megoldásnak a gazdálkodást, míg több mint egyharmaduk 
(36,7 százalék) azt mondja, hogy semmilyen formában nem éri meg 

ismeretlen, 1.3

élelmiszerekre 
sem kell ennyit 
költeni és némi 
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származik 
belőle, 9.4

némi 
pénzbevételhez 
is jututnk általa, 

3.4

jelentősebb 
bevételek 

vannak, 0.7

nincs szerepe, 
14.5

élelmiszerekre 
nem kell annyit 

költeni, 70.7
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mezőgazdasági termeléssel foglalkozni.

Ezt a tényezőt a szántótulajdon méretével összevetve vizsgálva 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a kisebb területek birtokosai 
gyakrabban mondják azt, hogy semmiképpen sem éri meg gazdálkodással 
foglalkozni, míg a vállakozás, nagyobb tételben való termelést inkább a 
nagyobb területekkel rendelkezők említik. 

Milyen formában éri meg mezőgazdasággal foglalkozni?

ismeretlen, 1

egyéni 
termelőként is, 

27.9

csak 
vállalkozásként, 
nagy tételben, 

34.3

semmilyen 
formában nem 
éri meg, 36.7

Összegzés
- Gyergyóremetén szinte mindenki (kortól és jelenlegi aktivitási 

helyzettől függetlenül) foglalkozik gazdálkodással
- a háztartásokban szűkös és megosztott erőforrások állnak 

rendelkezésre a gazdálkodáshoz 
- a földhasználati elképzelések, tervek, vélemények kevésbé 

sokszínűek, színesek
- erős tradicionalitás jellemzi a gazdálkodással kapcsolatos 

gondolkodásmódot, kevésbé racionális, hatékony gazdálkodási beállítottság 
figyelhető meg

- a gazdálkodás nem jövedelmez, inkább pénzkiváltó szerepe van
- a mezőgazdasági termelés szerepe nem hangsúlyozott abban az 

értelemben, hogy az emberek megítélésében ez kiemelkedő lenne.
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54 Elemzések
2. Iskolázottság, humán erőforrás potenciál 

A település humán erőforrás-helyzetének feltárásánál alapvető 
kiindulópont a formális iskolai végzettség számbavétele. Egy 
jelenlegi helyzetkép készítése mellett ezt a tényezőt továbbiakkal 
való összefüggésekben is vizsgáljuk, abból a megfontolásból, hogy 
más elemzésekhez összehasonlítási alap, fejlesztési elképzelésekhez 
pedig szükséges támpont lehet. A gyergyóremetei lakosság iskolai 
végzettségét tekintve az első szembetűnő adat, hogy nagyon magas az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, a megkérdezettek 
majdnem fele (48,2 százalék) maximum általános iskolával rendelkezik. 
Ez a nagyon alacsony képzettségű csoport a továbbtanulás, az egyéni 
kezdeményezések, az új ismeretek szerzésének szempontjából 
esélytelennek minősül. A település lakosságának egynegyede 
szakiskolai végzettséggel rendelkezik, míg ennél kevesebben érettségit 
is szereztek. Ez utóbbi pozitívumnak bizonyul, ha figyelembe vesszük, 
hogy falusi településről van szó.

Összességében vizsgálva az adatokat azt láthatjuk, hogy a 
település lakossága alapvetően alacsony iskolázottságúnak minősül. 
Ez a tény a munkaerőpiaci versenyképtelenségükre mutat rá, amely 
fejlesztéspolitikai szempontból hátránynak bizonyul.

A megkérdezettek legmagasabb iskolai végzettsége

főiskola, 
egyetem, 3.7

technikum, 
posztlíceális, 

1.7
érettségit adó 

középiskola, 17

szakiskola, 
25.1 inasiskola, 4.3

nyolc általános, 
28.9

befejezetlen 
általános, 19.3

Az iskolázottságot a nemek szerint vizsgálva arra derül fény, hogy 
a férfiak esetében alacsonyabb az általános iskolai végzettségűek 
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A megkérdezettek legmagasabb iskolai végzettsége

főiskola, 
egyetem, 3.7

technikum, 
posztlíceális, 

1.7
érettségit adó 

középiskola, 17

szakiskola, 
25.1 inasiskola, 4.3

nyolc általános, 
28.9

befejezetlen 
általános, 19.3

Az iskolázottságot a nemek szerint vizsgálva arra derül fény, hogy 
a férfiak esetében alacsonyabb az általános iskolai végzettségűek 



55Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
aránya a nőkkel ellentétben, míg szakiskolai illetve inasképzésben 
inkább vesznek részt. A női népesség körében magasabb a középiskolai 
végzettséggel, érettségi bizonyítvánnyl rendelkezők aránya.

A férfiak iskolai végzettsége

szakiskola, 
30.5 inasiskola, 6.2

nyolc általános, 
21.5

befejezetlen 
általános, 15.3

főiskola, 
egyetem, 5.1

technikum, 
posztlíceális, 

2.8

érettségit adó 
középiskola, 

14.1

A nők iskolai végzettsége

főiskola, 
egyetem, 1.8

technikum, 
posztlíceális, 

0.9

befejezetlen 
általános, 22.4

nyolc általános, 
35.2inasiskola, 2.7

szakiskola, 
17.4

érettségit adó 
középiskola, 

19.6

Abban a tekintetben hogy az adott korcsoportok szerint mi 
jellemzi a megkérdezettek iskolai végzettségi helyzetét egy nem 
újszerű jelenséggel találkozunk. Míg a legfiatalabb korosztálynál a 
középiskolai valamint szakiskolai végzettség a domináns, és itt a 
legmagasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, addig 
az idősebbek azok, akik a legkevésbé képzettek. Van egy erősnek 
nevezhető középkorú réteg, ahol többnyire szakiskolai, középiskolai 
végzettségűeket találunk.
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56 Elemzések
Ezek az adatok két tényezőre világítanak rá: elsőként arra a 

múlt rendszerben kifejezetten hangsúlyozott szakképzésre, szakmai 
képzésre, amely mondhatni egy életre felkészítette, szakmát adott 
a tanulóknak. És amely nem kifejezetten hordozta magában a 
folytonos tanulás, önképzés eszméjét. 

Ugyanakkor arról a családi modellről is árulkodnak ezek az 
adatok, amelynek vizsgálata alapján kiderült, hogy a térség és a 
település fiataljainak életpálya-tervezésében és az ehhez kapcsolódó 
döntéseiben az adott családi háttér, mikrokörnyezet jelentős hatással, 
befolyással van.

  

Korcsoportok szerinti iskolázottság
Befeje-
zetlen 
álta-
lános

Nyolc 
álta- 
lános

Inas-
iskola

Szak-
iskola

Közép-
iskola

Techn.
Poszt-    
lic.

Főiskola,
egyetem

30 év alatt 14,3 11,9 11,9 26,2 28,6 - 7,1
30-39 év - 10,2 5,7 42 36,4 1,1 4,5
40-49 év 1,9 15,4 5,8 48,1 23,1 3,8 1,9
50-59 év 13 46,6 1,4 23,2 10,1 1,4 4,3
60-69 év 21,1 59,2 3,9 7,9 2,6 2,6 2,6
70-79 
évesek

62,1 24,1 - 6,9 5,2 1,7 -

80 év és 
afelett

75 16,7 - 8,3 - - -

A vizsgálat adatai lehetőséget adnak arra is, hogy megvizsgáljuk az 
iskolai végzettség és a jelenlegi helyzet, gazdasági aktivitás kérdésének 
összefüggését is. Ezekből az derül ki, hogy a közép és magasabb iskolai 
végzettségűek többnyire foglalkoztatottak, alkalmazottak. A kevésbé 
képzett lakosság jelentős része nyugdíjas.
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A megkérdezettek gazdasági aktivitása az iskolai végzettség 

függvényében (százalékban)
Befeje- 
zetlen 
álta-
lános

Nyolc 
álta-
lános

Inas-
iskola

Szak-
iskola

Közép-
iskola

Techn.
Poszt-
lic.

Főis- 
kola,
egye-  
tem

Alkalmazott 2,6 9,6 41,2 40 58,8 14,3 76,9
Vállalkozó - 3,4 5 5,9 14,3 -
Családi 
gazda-
ságban
 dolgozó

- 4,3 11,8 2 1,5 14,3 -

Alkalmi 
munkás

1,3 2,6 5,9 12 - - 7,7

Munka-
nélküli

5,2 2,6 11,8 9 2,9 -

Nyugdíjas 80,5 62,7 17,6 18 10,3 57,1 15,4
Tanuló - - - - 1,5 - -
Háztar-
tásbeli

5,2 13 11,8 10 13,2 - -

Egyéb 5,2 1,8 - 2 4,4 - -

 A képzettség kérdése a család, háztartás pénzbeli anyagi 
erőforrásaival is összefügg abban az értelemben, hogy a közép és 
magasabb iskolai végzettségűeknek jobb az anyagi helyzetük, havonta 
magasabb jövedelmeket realizálnak.

A család helyzetének megítélése és a képzettség összefüggése
Befeje-
zetlen 
álta-
lános

Nyolc 
álta-
lános

Inas-
iskola

Szak-
iskola

Közép-
iskola

Techn.
Poszt- 
lic.

Főis--
kola,
egye-
tem

Nagyon jó 1,3 - 5,9 5,1 5,9 14,3 15,4
Jó 6,7 26,3 41,2 37,4 58,8 71,4 61,5
Éppen 
megélünk

74,7 64,9 35,3 51,5 30,9 14,3 23,1

Rossz 9,3 6,1 17,6 6,1 4,4 - -
Nagyon 
rossz

8 2,6 - - - - -
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A család pénzbeli erőforrásai és a képzettség összefüggése

Befeje-
zetlen 
álta-
lános

Nyolc 
álta-
lános

Inas-
iskola

Szak-
iskola

Közép-
iskola

Techn.
Poszt-
lic.

Főis-
kola,
egyetem

3 millió 
lej alatt

61 33,9 23,5 17 8,8 - -

3-5 millió 32,5 57,4 41,7 53 33,8 28,6 15,4
5,1-10 
millió

6,5 8,7 23,5 21 38,2 71,4 -

10,1-15 
millió

- - - 2 13,2 - 46,2

15,1-20 
millió

- - - 1 2,9 - 7,7

20 millió 
felett

- - - 1 2,9 - -

Tanfolyamok, képzések, képesítések
A felmérés során megkérdeztük azt is, hogy az iskolai képzettségen 

kívül illetve azzal összefüggésben milyen ismeretekkel, képesítésekkel 
rendelkezik a gyergyóremetei lakosság. Az iskolán kívüli tanfolyam 
jellegű képzések tekintetében arra derül fény, hogy a megkérdezettek 
kevéssel több mint egyharmada (36,4 százalék) járt valamilyen 
tanfolyamra. Ezek időpontja a megkérdezettek több mint felénél (55,9 
százaléknál) a rendszerváltás előttre tehető.

Járt-e valamilyen tanfolyamra?

igen, 36.4

nem, 63.6
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A tanfolyam pontos neve

Megoszlás
Fakitermelés, famegmunkálás, bútorgyártás 7
Kereskedelem, élelmiszeripar, vendéglátóipar 5
Építőipar 4,8
Gépkezelés 3,8
Textilipar 3
Informatika, számítógépes könyvelés 2,5

A tanfolyamokon részt vevők elsősorban középiskolai végzettségűek, 
majd általános és szakiskolával rendelkezők voltak. Jelenlegi helyzetüket 
tekintve nagyrészt az alkalmazottak és vállalkozók azok, akik jártak 
tanfolyamra.  A képzés típusát illetően elsősorban a fakitermelés, 
famegmunkálás, bútorgyártás tárgyú tanfolyamok iránt volt kereslet, 
ezt a kereskedelmi, élelmiszeripari, vendéglátó ipari képzés követte. 
De jelentős még az építőipari, textilipari valamint a számítástechnikai 
tanfolyamokon való részvétel is.

Nyelvi és számítástechnikai ismeretek
A nyelvi ismeretek tekintetében az idegen nyelvismeret minimálisnak 

nevezhető, a román nyelv esetében kedvezőbb a kép: a megkérdezettek 
egynegyede (26,1 százalék) jól beszéli a nyelvet, további hasonló arány 
(25,6 százalék) pedig meg tudja értetni magát románul. Jelentősebb 
(18,3 százalék) azok aránya, akik értenek, de nem beszélnek románul. 

 Beszél-e Ön románul?

nem beszélek 
rosszul, 14.3

jól beszélek, 
26.1

egyáltalán nem, 
15.6

értek, de nem 
beszélek, 18.3

meg tudom 
értetni magam, 

25.6
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60 Elemzések
A számítógépes ismeretek a nyelvi ismeretekhez hasonlóan 

hangsúlyozottan fontosak ma. Ebben a tekintetben míg a gyergyóremetei 
lakosság 20,6 százalékának van otthon számítógépe, 16,8 százaléka 
mondja, hogy ért is azok használatához. 

Ért-e a számítógépek használatához?

nem, 83.2

igen, 16.8

Ők többnyire játékra, szórakozásra használják, de ezt követően 
megjelenik a munkavégzés, tanulás, internetezés majd levelezés is. 
A számítógép használat tehát szűknek nevezhető, a használat skálája 
bővülni tűnik. Ez az információs technológia tehát jelen van, a lakosság 
életvezetésében azonban nem játszik egyelőre jelentős szerepet. 

Továbbtanulás
A település lakosságától a vizsgálat során azt is kérdeztük, hogy 

van-e a közeljövőre további tanulási terve. Meglehetősen kis arányt 
(16,3 százalék) találunk, akik szeretnének még tanulni, valamilyen 
képzésben részt venni. Ez a tényező, jelenség település és humán 
erőforrás fejlesztési szempontból egy nehéz kiindulópontnak számít. 
A tanulást tervező csoport többnyire a tanfolyamok iránt érdeklődik, 
de megjelenik a szakmaszerzés valamint a felsőfokú képzés (egyetem, 
főiskola) iránti igény is.
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Mit/milyen formában szeretne tanulni?

Megoszlás
Tanfolyamot végezni 33,8
Szakmát szerezni 18,4
Főiskola, egyetem 15,3
Egyéb 32,4

A többség tanfolyam illetve távoktatás formát képzel el tanulási 
gyakorlatának. Ez egy olyan támpont, amely humán erőforrás 
szakembereknek egy további kiindulópont lehet. A tanulás kezdésének 
időpontjára vonatkozó adatok szerint többen azonnal vagy a 
közeljövőben elkezdenék azt. Ez azt sejteti, hogy valószínűleg található 
néhány objektív tényező, amely befolyásolhatja a tanulási terveket, 
elképzeléseket.

 Szándékában áll-e a közeljövőben tanulni valamit?

igen, 16.3

nem, 83.7

Továbbtanulni szándékozókat találunk az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek körében is, de alapvetően a magasabb végzettségűek 
(érettségi, technikum, főiskola, egyetem) esetében nagyobb az 
érdeklődés. 

Másik összefüggés, hogy női népességet inkább jellemzi tanulási 
szándék. Emellett pedig még azt figyelhetjük meg, hogy leginkább az 
alkalmazottak, a háztartásbeliek valamint a vállalkozók, vállalkozásban 
dolgozók szándékoznak a jövőben valamit tanulni. 

Vélemények
A település lakosságától azt is megkérdeztük, hogy a milyennek ítéli 
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meg a faluban illetve a környéken található, a végzettségének megfelelő 
álláslehetőségeket. Az erre a kérdésre adott válaszok alapján azt mondhatjuk, 
hogy alapvetően kedvezőtlennek tartja a megkérdezettek majdnem fele, 
míg kevéssel több mint egynegyedük szerint közepesnek ítélhetőek ezek 
az álláslehetőségek. 

Milyennek ítéli meg a végzettségének megfelelő álláslehetőségeket?

kedvezőtlenek, 
35.9

közepesek, 
27.6

nagyon 
kedvezőek, 2

kedvezőek, 
10.6

ismeretlen, 5.8nagyon 
kedvezőtlenek, 

18.1

Ez a kérdéskör nem mutat egyértelmű összefüggést az 
iskolázottsággal, a nemek tekintetében azonban igen. A férfiak 
többnyire kedvezőbbnek, közepesnek ítélik a helyzetet, míg a női 
népesség számára inkább kedvezőtlennek ítélődik az. 

Összegzés
 - alapvetően alacsony iskolázottságú a település lakossága
 - ehhez több tényező is társul, amelyek együttesen csökkentik a 

lakosság munkaerőpiaci versenyképességét
 - az oktatást, képzést még mindig befolyásolják a múlt rendszer 

eszmei elemei valamint az adott családi modellek
 - alapvető ismeretekre, mint nyelvi illetve számítástechnikai tudás 

kevés

3. Munkaerőpiac, munkanélküliség, foglalkozási 
szerkezet 

A Remetén tapasztalható gyakorlat igen jelentős hasonlóságokat 
mutat az országos átlag munkaerőpiaci helyzettel, illetve az elmúlt 
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15-16 évben tapasztalt munkaerőpiaci átalakulással. Ebben az 
alfejezetben az adatsorok alapján mutatjuk be ezen fontos dimenzió 
egyes elemeit, a tapasztalt gyakorlatot. A legelső ábránkon az eddigi 
munkahelyek számát szemléltettük: a lakosság több mint kétharmada 
átlagosan 1-2 helyen dolgozott eddig. A leggyakoribb az eddigi 
egyetlen munkahely, a lakosság egyharmada még eddig csupán egy 
munkahelyen dolgozott. Ami munkaerőpiaci stabilitást juttat azonnal 
eszünkbe, illetve munkanélküliségtől való úgymond megmenekülést is 
sugall. 8% ugyanakkor azok aránya, akik még egyetlen munkahelyen 
sem próbálták ki magukat a munkaerőpiacon: ezek főként a felnőtt 
korú, de felsőfokú tanulmányaikat végző kérdezettek, illetve a családi 
gazdaságban dolgozni kezdők. .  

 Összesen hány munkahelye volt eddig?

Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy 10 remeteiből azért 4-nek 2-3 
munkahelye is volt. Viszont ha az átlagéletkort nézzük (ami a kérdezettek 
körében 51 év), illetve azt, hogy átlagos eddig hány év munkaviszonyt 
mondhatnak magukénak (ami 20 év), akkor megállapíthatjuk, hogy 
átlag két évtized ledolgozása alatt l-2 munkahelyváltás korántsem 
meglepő.

Kérdőíves kutatásunk során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy 
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a kérdőív néhány kérdése segítségével mérni tudjuk az elmúlt 15 
évben tapasztalt egyéni munkaerőpiaci elmozdulást. Szándékunk az 
volt, hogy feltárjuk az 1989-es változásokat követő munkaerőpiaci 
átstrukturálódást. Megtudjuk, hogy a megváltozott munkaerőpiaci 
feltételekre milyen egyéni stratégiával próbáltak válaszolni. Éppen 
ezért nemcsak a jelenlegi foglalkozási és munkaviszonyra kérdeztünk 
rá, hanem az 1990-es állapotra is, azaz, hogy hol érte őket a „változás”, 
illetve azt követően milyen egyéni munkahelyi, foglalkozási, beosztási 
„változás”-t éltek meg. Az országos tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy 
a lakosság komoly problémával kellett szembenézzen az alkalmazás, a 
munka terén. Adataink azt tükrözik, hogy az országos változások alól 
Remete lakossága sem képezett kivételt. 

Először az 1990-es állapotot vegyük szemügyre. 1990-ben a 
megkérdezett lakosság jóval több mint fele (60%) alkalmazottként 
dolgozott, alig 5% volt öregségi nyugdíjas, elenyésző volt (0.5) a 
betegnyugdíjasok száma, 5% a háztartásbelieké – hogy csak néhány 
jelentősebb szegmensét emeljük ki az akkori foglalkozási szerkezetnek. 
A 2006-os állapotot vizsgálva: 28% dolgozik alkalmazottként, 38% 
öregségi nyugdíjas, 4% betegnyugdíjas, 10% a háztartásbeli. Az adatok 
első vizsgálatakor azt mondhatjuk, hogy az inaktív lakosság száma 
nőtt meg ugrásszerűen: míg felére esett az alkalmazottként dolgozók 
száma, addig megsokszorozódott a minden fajta nyugdíjasoké, 
megkétszereződött a háztartásbelieké. Illetve a további szegmensek, 
amiket úgy gondolnánk, hogy a piacgazdaság kiépülésének első másfél 
évtizedében kialakultak – úgy mint például a saját vállalkozásban 
dolgozók, maszekek, családi gazdaságban dolgozók –, jelentős 
mértékben azok sem lelhetők fel. 

A szovjet befolyás alatt levő kelet-európai térség államairól való 
beszédmód már elkoptatott kifejezése a korábbi gazdaság csődje által 
eredményezett munkaerőpiaci összeomlás, ami természetességgel maga 
után vont egy igen jelentős munkahelyvesztést, munkanélküliséget. A 
következőkben azt mutatjuk be, hogy ez Remete lakosai számára sem 
kikerülhető makrogazdasági folyamat az egyének részéről milyen 
úgynevezett „menekülési”, túlélési stratégiák alkalmazását hívott életre. 
A következő ábrán nyomon követhetjük, hogy azok, akik az 1989-es 
változást követően munkahely-változtatásra kényszerültek, ezt milyen 
okból tették meg. 

A következő táblázatban a munkahelyek, munkaviszonyok 
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megszűnésének felsorolt okai vannak felsorakoztatva. Látható, 
hogy a kérdezettek számos okot sorolnak fel, mely munkahelyük 
megszűnését eredményezte, ennek ellenére néhány ok sokkal 
gyakoribbnak tűnik,  mint más okok. 

Miért szűnt meg korábbi munkaviszonya? (1)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
áthelyezés, elõléptetés

leépítés, átszervezés
munkahely megszûnése

meghatározott idõre
GYES után nem vették vissza

katonaság után nem vették
egyéb ok miatt elbocsátották

alacsony bér
nyugdíjazás

lakhelyváltoztatás
egészségi okok

családi okok (házasság,
továbbtanulás

szakmaváltás
vállalkozás indítása

egyéb ok miatt kilépett

1989 előtti munkahely megszűnésének okai

Bár akad, aki vállalkozásba kezdett, és azért hagyta ott régi 
munkahelyét, vagy van, aki lakhelyet változtatott és munkahelyéről 
is le kellett mondania, vagy a kiszélesedő továbbtanulási lehetőségek 
csábították el korábbi szakmájától. Van, aki egészségére hivatkozva 
mondott fel, de találunk olyat is, akik katonaszolgálat, illetve 
gyermeknevelési szabadság után nem tudott visszamenni korábbi 
munkahelyére. Ám mindezen okok csak nagyon kis százalékban 
szerepelnek az 1989 előtti munkahely megszűnésének felsorolt okai 
között. A családi okok (pl. házasságkötés), vagy az alacsony bér már 
jelentősebb arányt tesz ki, a leépítés, átszervezés hasonló módon. 
Azonban látványosan is kitűnik, hogy a munkahely megszűnése 
több mint 25%-ban fordul elő, illetve a nyugdíjazás a leggyakoribb, 
38%-ot tesz ki. Az alábbi ábrán kiemelten is láthatók a legfontosabb 
kategóriák. 
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 Miért szűnt meg korábbi munkaviszonya? (2)

Azt kell megállapítanunk, hogy a korábbi aktív népesség egy 
jelentős része „kényszernyugdíjaztatta magát”: a nyugdíjas státust 
választotta az átalakulóban levő munkaerőpiacnak egyre nehezebben 
megfelelni tudás ellenében. Ez egy bizonyos kényszerpályaként 
fogható fel: megszűnt nemcsak a munkahely, hanem a szakágazatok 
jelentős része is, az új elvárásokra új kompetenciákkal kellene 
válaszolni, amit a lakosságnak azon része, mely viszonylag közel 
állt az öregségi nyugdíjkorhatárhoz, a korai nyugdíjazással kikerült. 
A stratégiának egyik negatív vonatkozása viszont az átlagfizetésnél 
sokkal alacsonyabb havi, nyugdíj formában kapható jövedelem, ami 
ezt a korban még „aktív”, de a korai gazdasági inaktivitást választó 
lakosságot anyagilag is inaktívvá tette. 

A foglalkozások alakulása kapcsán is változásokat vélünk 
felfedezni a másfél évtizedes mérleg felállítása kapcsán. A következő 
táblázatban egy ilyen összehasonlító táblázatot láthatunk, melyben 
a korábbi (változás előtti, változáskori) foglalkozások és a jelenlegi 
foglalkozások vannak feltűntetve. 
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Mi volt a foglalkozása? Most mi a foglalkozása?

Foglalkozása - akkor és most
(abszolút gyakoriság)
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A "változáskor" Jelenleg

Vannak foglalkozások, melyek a felszámolt rendszer sajátosságának 
betudhatóan csak annak összeomlása után jelentek, jelenhettek meg. 
Ilyen például az egyéni gazda, vagy a vállalkozó. És ugyanakkor 
jelentősen csökkentek az egyes, korábbi foglalkozási ágazatokon 
belüli személyek aránya. Segéd vagy betanított munkásra, illetve 
szakmunkásra is láthatóan kétszer kevesebbre van jelenleg szükség. 
A mezőgazdasági fizikai munkások aránya, mely korábban igen 
magas volt, most a minimálisra látszik csökkenni. Emellett megnőtt 
a (mezőgazdaságban, vállalkozásban) segítő családtagok száma, és 
úgy tűnik, hogy alkalmi munkásra is nagyobb szükség van napjaink 
munkaerőpiacán, mint másfél évtizeddel korábban. Enyhén csökkeni 
látszik az érettségizett szellemiek száma, viszont emelkedett a beosztott 
diplomás, illetve a vezetők száma. 

Érdekesnek találtuk annak nagyító alá helyezését is, hogy milyen 
típusú munkaszerződéssel voltak alkalmazva 1989 előtt, illetve jelenleg 
milyen munkaszerződéssel vannak alkalmazva. Az 5. ábrán láthatjuk, 
hogy igen jelentős változás nem tapasztalható: az arányok nagyon 
hasonlóak. Mégis úgy véljük, érdemes egy behatóbb pillantást vetni 
erre. Az apró eltérések is esetenként fontos jelzésértékkel bírhatnak. 
Hogy jelentősen alacsonyabb a munkaszerződésével tisztában nem lévő 
személyek aránya (1%), illetve, hogy alacsonyabb az egyéb, nem teljesen 
világos munkaszerződések (2%) számaránya a korábbihoz képest (5%, 
illetve 4%), felveti a sokkal tudatosabb munkavállaló kérdését. Úgy tűnik, 
hogy a megváltozott piaci feltételek, vagy a megváltozott munkaerő 
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68 Elemzések
esetében a kínálat–kereslet viszony egy tudatosabb munkavállalót 
termelt úgymond ki: az emberek sokkal tisztábban ismerik helyzetüket, 
amiről jelzésértékkel szolgál az, hogy pontosan tudják-e, hogy milyen 
típusú szerződés köti őket munkaadójukhoz. 

Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy az aktívabb, mozgékonyabb 
munkaerő fele tolódnak az igények: a határozott idejű munkaszerződések 
térvesztése tapasztalható a határozatlan idejűek munkaszerződések 
javára. 

Milyen típusú munkaszerződéssel volt/van alkalmazva?
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Munkaszerződés típusa

A "változáskor" Jelenleg

Egy jelentős probléma – melyet bár érintőlegesen tárgyaltunk – 
a munkanélküliség problémaköre. Holott a kérdezettek több mint 
egyharmada nem volt egyetlen egyszer sem munkanélküli – sőt 
a jövedelmek vizsgálatakor azt is megállapíthattuk, hogy nagyon 
alacsony a munkanélküli segélyben részesülők száma – a lakosság 
jóval több mint felét érinti, avagy érintette az elmúlt 16 év alatt ez a 
probléma, hiszen majdnem a lakosság fele legalább egyszer már állás 
nélkül maradt. 
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69Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
Munkanélküliségi állapot – tapasztalat és gyakorisága?
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Egyszer sem Egyszer Kétszer Háromszor Négyszer

Volt-e már munkanélküli és ha igen, hányszor

Bár kevés azok száma, kik kettőnél többször szembe kellett nézzenek 
a munkanélküliséggel, láthatjuk, hogy Gyergyóremetén 10 személyből 
6 egyszer, vagy kétszer már maradt mindennapi megélhetést biztosító 
munka nélkül. 

A munkanélküliséget megtapasztalók csoportjáról az mondható el, 
hogy az első munkanélküli állapot esetében sem mindenki, csupán 
kétharmad regisztráltatta magát hivatalosan munkanélküliként – pedig 
az ábra is azt bizonyítja, hogy az első munkanélküli állapotkor magasabb 
az annak hivatalosság tételére való igény, mint például a leghosszabb 
ideig tartó munkanélküli állapot esetében. 
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Munkanélküliként regisztrálták-e?
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A munkanélküli állapotot megtapasztalók körében érdekes annak 
vizsgálata, hogy az új, más munkahely keresésében kitől kaptak segítséget. 
Láthatjuk, hogy a munkanélküliséget megélők háromnegyede úgy látja, 
hogy ő senkitől sem kapott segítséget új munkahelye megkeresésében. 
Itt feltevődik a kérdés, hogy ezen egyénekben öntudatlanul is 
megfogalmazódik, hogy ez a kapitalista piacgazdaság egyre kevésbé 
számíthat az egyén segítségre, egyre jobban érzékeli, hogy egyedül marad 
a munkaerőpiac dzsungelében. 

Kitől kapott segítséget a munkahely keresésekor?

Ki segítette a munkahely keresésében

3%

11%

8% 5%

73%

senki család, rokonok barátok, ismerõsök hirdetés egyéb
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71Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
A munkanélküliség vizsgálatakor fontosnak tartottuk megvizsgálni 

a munkanélküliség és külföldi munkavállalás kölcsönhatását. Ugyanis 
noha a külföldi munkavállalás a jövedelemnövelési szándékkal is 
magyarázható, a munkaerőpiaci instabilitást és munkanélküliséget 
mindenképpen a nyugati munkaerőpiacra való belépést (vagy annak 
gondolatának) kiváltó okokként sorolhatjuk fel. 

Az adatsorok arról tanúskodnak, hogy nem csupán a tény, hogy volt-e 
munkanélküli, de a munkanélküliség megtapasztalásának gyakorisága 
egyenes arányban van a külföldi munkavállalás gondolatának 
megfogalmazódásával: a munkanélküli státusba kerülők közül relatíve 
többen gondolkodtak már a más országba történő munkamigrációról, 
mint az állásukat el nem vesztők. Ugyanakkor azok körében akik 
többször is voltak munkanélküliek, azoknál még magasabb ezek aránya, 
még magasabb az 1-2 szer állás nélkül maradóknál is. Tehát minél 
inkább instabil munkaerőpiaci állapotbeli tapasztalataik vannak, annál 
nagyobb valószínűséggel veszik fontolóra a külföldi munkavállalást 
mint munka- és pénzkereseti lehetőséget. 

 Hányszor volt munkanélküli és gondolt-e már arra, hogy külföldön 
vállal munkát?
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A munkaerőpiac és foglalkozási szerkezet vizsgálatakor 

megállapítható tehát, hogy bár korábbi, a lakosság igen jelentős részét 
foglalkoztató ágazatok, szakok nagy mértékben teret veszítettek, vagy 
teljességgel meg is szűntek, ennek ellenére nem jöttek létre a gazdasági 
és politikai konjunktúra által már lehetővé vált ágazatok, foglalkozások, 
szakmák. Nem épült ki markánsan a vállalkozói szféra, nincs még 
kialakult vállalkozói kultúra. 

A gazdasági átmeneti állapot és a munkanélküliség látszólag kisebb 
„károkat” okozott. A lakosság nagy része mégis úgy tűnik hosszú 
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4. Jövedelemviszonyok 

A jövedelem, az egyéni, családi havi/évi kereset objektív mérése 
az egyik legproblematikusabb feladat egy survey kutatásban. A KAM 
Gyergyóremetén végzett teljes körű szociológiai alapkutatásban 
viszont mindenképpen szerepelnie kellett  ennek a szegmensnek is 
egy konkrét valós helyzetkép megformálása érdekében. A használt 
kérdőív több kérdése is valamilyen formában érintette a család bevétel, 
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A jövedelemről – általában 
A 2006 februárjában megvalósuló kérdőíves adatgyűjtés során 
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Mindent összeszámolva mennyi volt az Önök háztartásának 

bevétele az elmúlt hónapban?

Remete lakosságának jövedelemszerkezetét vizsgálva2 
megállapíthatjuk, hogy átlagosan nézve a háztartások igen alacsony havi 
pénzjövedelemből gazdálkodnak, vagyis a háztartások készpénz-szerű 
bevétele nagyon alacsony. Láthatjuk, hogy túlnyomó többségük 10 
millió lej alatti havi jövedelemből gazdálkodik, átlagosan 3 és 5 millió 
lejes havi pénzjövedelemhez jutnak, a családok több mint egynegyede 
pedig mondhatni minimálbér alatti jövedelemmel rendelkezik. Igen 
kevés háztartásban számolnak be 15 millió illetve 20 millió feletti havi 
bevételről. Megállapítható, hogy tíz háztartásból nyolc 10 millió alatti 
jövedelemből él meg, amit ha figyelembe vesszük, hogy a háztartások 
93%-a 1-4 fős személyes háztartások, akkor talán nem is lenne olyan 
rossz az arány. Viszont ismét csak az ábrából láthatjuk azt is, hogy tíz 
remetei háztartásból hét 5 millió alatti  havi jövedelmet könyvel el, ami 
már egy 3-4 fős háztartás esetében anyagi gondokat jelenthet. 

Jövedelemforrások
A jövedelemszerkezet vizsgálatakor fontos szerepet kap az, hogy 

miből, honnan, milyen tevékenységekből származik ez a bevallott 
havi háztartási összjövedelem. Mivel már korábban láthattuk, hogy 
a mezőgazdaság révén igen alacsony pénzjövedelemre tesznek szert, 
jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy akkor miből és honnan 

2  Az adatok háztartásra, családi gazdaságra vonatkoznak.
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származnak a település lakosságának az életfenntartáshoz szükséges 
jövedelme? Erre a kérdésre a survey vizsgálat alapján első látásra 
választ tudunk adni. 

Az adatsorok alapján azt mondhatjuk, hogy a háztartások több mint 
felében az első és legfontosabb havi fix bevétel, ami a leggyakrabban 
került említésre, az az öregségi nyugdíj, aminek átlagos értéke jóval 
a minimálbér alatt van. Számunkra ez is jelzésértékű kell legyen úgy 
a jövedelmek, mint a település átfogó szociológiai elemzésénél, hogy 
egy olyan településsel állunk szemben, ahol a legbiztosabb és legtöbb 
családot megillető havi bevétel az az öregségi nyugdíj: nem a fiatal aktív 
lakosság által megszerzett fizetés, nyereség, hanem az idős korosztály 
szociális juttatása. A következő két ábrán ezen jövedelemforrásokat 
foglaltuk össze. 

Milyen jövedelemforrásokból volt bevételük az elmúlt évben?(1.)

Igen alacsony anyagi tőkepotenciál jellemző a településre. 
Természetesen az adatok optimista szemszögből is vizsgálhatók: 
örvendetes, hogy igen kevés háztartásban számolnak be különböző 
segélyekből származó jövedelemről, ami azt is jelenti, hogy sem 
szubjektív, sem objektív indokoltsági feltételek nem utalnak a lakosság 
gazdasági tehetetlenségére. Ennek ellenére a gazdasági fejlődés 
szempontjából oly fontos vállalkozói réteg nincs kialakulva, illetve 
ign alacsony a gazdasági jövedelemtermelő szerepe: láthatjuk, hogy 
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elenyésző a vállalkozásból jövedelemre szert tevő háztartások aránya.

Az alacsony bevételek, valamint a jövedelemforrások ismeretében 
reálisnak tűnik továbbá az a kép, melyet a családi anyagi helyzet 
szubjektív megítélésekor kapott adatsorok mutatnak. A számsorok 
szerint nagyon alacsony pénzjövedelemmel rendelkező lakosság 
több mint fele nem véli sem nagyon jó, sem nagyon rossznak anyagi 
helyzetét, az „Épp, hogy megélünk”- kategóriába tartozónak ítélték 
meg magukat. Vagyis „átlagosnak”, akiknek tulajdonképpen nincsenek 
abszolút értelemben vett anyagi gondjaik, de megtakarítani szinte soha 
nem tudnak, és jövedelmükből csupán a költségeket tudják fedezni. 
Ezzel egyenrangú kategóriaként tárgyalhatjuk a háztartások további 
egyharmadát, mely úgy véli, hogy jól él, de feléli jövedelmét, nem tud 
megtakarítani, befektetésre stb. fordítani. Alig 7%-ot tesz ki azok száma, 
akik háztartásában gyakoriak az anyagi gondok, rossznak mondható az 
anyagi helyzet. 

Megítélése szerint milyen az Önök anyagi helyzete?

Mindkét szélsőséges kategória alacsony elemszámot tartalmaz. Itt 
két dolog is van: egyrészt pozitív azt tapasztalni, hogy igen alacsony 
a nagyon szegény, rossz körülmények között levő háztartások 
számaránya. Ugyanakkor meg hiányzik a felső kategória, amely ha 
jelentősebb lenne, felhúzó ereje is igen nagy szerepet játszhatna.

Hasonló a tapasztalat a településen belüli jövedelemhierarchia 
besorolása esetén. 10 megkérdezett remeteiből 8 úgy vélekedik, 
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hogy családja a falun belül az átlagos családok közé tartozik, tehát a 
se nem túl szegény, se nem túl gazdagok közé. 15% szegénynek, 3% 
nagyon szegénynek mondja családját, 3% mondja azt, hogy gazdagnak 
nevezhető családja, és nagyon gazdagnak senki sem ítéli meg családját. 
Láthatjuk, hogy az „átlagos” családok száma a legnagyobb – amit 
nevezhetnénk talán középosztálynak ? – , és a két szélső kategória igen 
kis számú – tehát nincs felhúzó erő, inkább a lehúzásra látszik nagyobb 
esély?  

Jövedelem – mi befolyásolja azt?
A statisztikai összefüggések iskolapéldája – miszerint az 

iskolai végzettség és az életkor egyenesen arányos a megszerzett 
jövedelem nagyságával – itt is igazolódik: a magasabb iskolai 
végzettségűek jobb anyagi helyzetet mondhatnak magukénak, 
ugyanakkor az idősebbek is magasabb jövedelemkategóriába 
tudják sorolni magukat, mint a fiatalok. Ugyanakkor a család 
nagysága is: a kevesebb személyes háztartásokban egyértelműen 
magasabb az egy főre jutó havi pénzösszeg. Mindezek mellett a 
külföldi munkavállalás gyakorlatával is szignifikáns statisztikai 
összefüggés lelhető fel: úgy tűnik, hogy összefügg a jövedelmi 
helyzet a külföldi munkavállalás tapasztalatával. Arányaiban nézve 
a magasabb jövedelemkategóriákat bejelölő személyek között 
igen magas azok száma, akik már külföldön vállaltak munkát. 
Ugyanígy szintén összefügg bizonyos mértékben a számsorok 
alapján a jövedelem és a külföldi munkavállalási szándék is: 
a különböző jövedelemkategóriákban eltérés mutatkozik a 
külföldi munkavállalás terén. Bár a józan ész azt sugallná, hogy 
az alacsony jövedelemmel rendelkezők szeretnének külföldön 
dolgozni, a legkevesebb havi bérrel rendelkező családban élő 
egyének körében a legalacsonyabb a külföldi munkavállalási 
szándék, az arról való gondolkodás. Illetve a 15-20 milliós 
jövedelemmel rendelkező családokban élő egyének esetében is 
szintén alacsonyabb, mint a többi jövedelemkategóriában. 

Pénz és tervek
Ezen összefüggés vizsgálata különös fontos. Bár azt mondják, 

hogy átlagos a jövedelmi szintjük, átlagos az anyagi helyzetük, 
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a személyes élettervek konkretizálásakor nagymértékben mégis 
tetten lehet érhető, hogy milyen és mennyire hosszú távú anyagi 
potenciált tulajdonítanak maguknak. Meglepő, hogy holott a 
háztartások közel 90 százaléka a nagy átlag közé sorolta magát, 
majdnem fele semmilyen személyes tervet, elképzelést nem 
tudott megfogalmazni, amiről úgy véli, hogy az elkövetkező 5 
évben meg véghez is tudná vinni. Talán túlságosan durva ezt a 
jövedelemmel összefüggésbe hozni, de az anyagiak egészen 
biztosan jelentős szerepet kapnak mindenféle egyéni és családi 
terv megfogalmazásában egyaránt. Ugyanígy a célirányos 
pénzmegtakarítás gyakorisága is jelzésértékkel bír.

Vannak-e Önnek olyan személyes elképzelései, melyeket a következő 
5 évben szeretne megvalósítani? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3 millió
alatt

3-5
millió

5-10
millió

10-15
millióű

15-20
millió

20
millió
felett

Személyes tervek és jövedelem

Van Nincs

77Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
a személyes élettervek konkretizálásakor nagymértékben mégis 
tetten lehet érhető, hogy milyen és mennyire hosszú távú anyagi 
potenciált tulajdonítanak maguknak. Meglepő, hogy holott a 
háztartások közel 90 százaléka a nagy átlag közé sorolta magát, 
majdnem fele semmilyen személyes tervet, elképzelést nem 
tudott megfogalmazni, amiről úgy véli, hogy az elkövetkező 5 
évben meg véghez is tudná vinni. Talán túlságosan durva ezt a 
jövedelemmel összefüggésbe hozni, de az anyagiak egészen 
biztosan jelentős szerepet kapnak mindenféle egyéni és családi 
terv megfogalmazásában egyaránt. Ugyanígy a célirányos 
pénzmegtakarítás gyakorisága is jelzésértékkel bír.

Vannak-e Önnek olyan személyes elképzelései, melyeket a következő 
5 évben szeretne megvalósítani? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3 millió
alatt

3-5
millió

5-10
millió

10-15
millióű

15-20
millió

20
millió
felett

Személyes tervek és jövedelem

Van Nincs



78 Elemzések
 Jelenleg gyűjtenek-e valamilyen nagyobb vásárlásra, 

beruházásra? 
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Jövedelem és pénzmegtakarítás valamilyen célra
(Gyűjtenek-e valamire? )

igen nem

Itt is megfigyelhetjük, hogy a lakásépítés sokkal erőteljesebben dominál a 
tervek között, mint a lakásvásárlás, s annak ellenére, hogy a lakásépítéshez is 
pénz kell, a kettő közül úgy tűnik, hogy az építéssel lehet több készpénz jellegű 
kiadást megspórolni. 

Jövedelem és fizetőképesség
Egy másik kérdéskör, amelynek közelebbi megvilágítását nem szabad 

figyelmen kívül hagynunk, az a fizetőképesség. Mert feltételezzük – ahogyan 
azt már korábban is megfogalmaztuk – hogy a mezőgazdasági termelésnek 
pénzkiváltó szerepe van, emiatt nem kell(ene) meglepődnünk az alacsony 
pénzjövedelmek láttán. Ugyanakkor viszont azt is tudjuk, hogy ebben a 
községben mégiscsak szükség van pénzre is, mint fizetőeszközre, ezt teljes 
mértékben nem lehet kiváltani. 

Az alacsony jövedelmek ellenére úgy tűnik, hogy minden egyes 
kategóriában 90%-ot meghaladó arányban válaszolták azt az emberek, hogy 
nem voltak olyan fizetési kötelezettségeik, melyeket ne tudtak volna teljesíteni. 
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Az elmúlt félévben volt-e  olyan fizetési elkötelezettségük, amit nem tudtak 
teljesíteni? (Igen válaszok százalékos megoszlásban)

Akiknek volt nem teljesített fizetési 
kötelezettségük 
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Ennek ismeretében úgy tűnik nagyon tudatosan csakis annyit 
vállalnak fel, amennyit teljesíteni is tudnak. Tehát spórolnak a 
villanyárammal? Nem kérnek kölcsön? Nem vesznek fel hitelt?  Azt 
kell tehát megállapítanunk, hogy az „addig nyújtózkodni, ameddig 
a takaró ér” – típusú pénzgazdálkodással találkozhatunk. A szűkös 
jövedelemhez ezzel arányos kevés kiadás rendelődik. 

Ugyanakkor – feltételezhetően – igen jelentős az olyan típusú 
tevékenységek gyakorlatának elterjedtsége, aminek pénzkiváltó 
szerepe van. Ennek tudható be az a tény is, hogy ennyi jövedelemről 
számolnak be, hiszen látszólag ennyi pénzből meg lehet élni. A túlélni, 
de nem fejlődni – erre a típusú berendezkedésre, a létfenntartásra 
természetesen elégséges – ám a gazdasági fejlődéshez, az életmód, 
életszínvonal emeléséhez valószínű ez a típusú stratégia nem használható 
eredményesen. 
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80 Elemzések
5. Közérzet, társadalmi folyamatok megítélése

Saját helyzet értékelése, önbesorolás
A társadalmi közérzet egyik legfontosabb mutatószáma ahhoz 

kapcsolódik, hogy a kérdezett miként helyezi el saját családját 
a település,  helyi közösség társadalmában. Ez az önbesorolás a 
székelyföldi térségben általában valamelyes alulértékelést is jelent! 
Ennek többféle oka van, amelyek kifejtésével ebbe az összefoglalóban 
nem áll módunkban foglalkozni. A közösségben elfoglalt saját helyzet 
értelmezésében a részleges (csekély)  alulértékelés azonban arra utal, 
hogy ezt az adatot valóságosnak lehet tekinteni. Ha a megkérdezett 
saját családját a „gazdagabbak” vagy a „szegények” közé sorolja, akkor 
ez nagy valószínűséggel olyan önbesorolás, amely megegyezik a helyi 
közösség véleményével. 

A megkérdezett népesség 78,6 százaléka sorolta a saját  családját az 
„átlagosok” közé. Ez meglehetősen magas arány, és arra utal, hogy ebben 
a községben az 1989 után beindult  belső tagolódási folyamatok még 
mindig az elején tartanak. A válaszolók 15,1 százaléka úgy gondolja, 
hogy családja a szegényebbek, de nem az egyértelműen szegények 
közé sorolható. Meglepően kicsi azok aránya akik egyértelműen 
gazdagabbnak (3 százalék) vagy egyértelműen szegénynek (3,3 
százalék) érzik magukat. Ha az önbesorolással szorosabb kapcsolatban 
lévő további kérdéseket nézzük, akkor az látszik, hogy a magukat a 
szegényebbnek tartó családok egy része is többnyire az átlagosokhoz 
sorolódnak, legalábbis abban az értelemben, hogy az alapvető 
szükségletek kielégítése nem okoz gyakori vagy állandó gondot. A 
megkérdezettek körében 4,5 százalékra tehető azok aránya, akiknek 
az elmúlt félévben valamilyen fizetési kötelezettséget nem sikerült 
teljesíteni (villanyszámla, lakásfenntartási költség, egyéb hitel). 
Mindebbe természetesen belejátszik az is, hogy a székelyföldi térség 
helyi közösségeiben az emberek általában „nem szeretnek tartozni”. Az 
adatsor alapvető üzenete azonban az „átlagos” jelzőhöz kapcsolódik: a 
fizetési kötelezettségek rendszeres teljesítése arra utal, hogy a családok 
többségében arra törekednek, hogy a bevételek-kiadások egyenlege 
lehetőleg mindig egyensúlyban legyen. 

A családok körében 50-58 százalék között mozog azok aránya, 
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81Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
akiknek az elmúlt félévben nem okozott gondot az, hogy megvásárolják 
a napi fogyasztási cikkeket, a húst, a ruhát, a cipőt, a tüzelőt. Ugyanerre 
a kérdésre 25-30 százalék azt válaszolta, hogy néha gondot okozott 
ezeknek az igényeknek a kielégítése, de nem gyakran fordul elő. A 
kétféle válasz együttese ismételten a 80 százalékra tehető „átlagos” 
csoport létére utal. Körülbelül 10 százalék körül mozog azok aránya, 
akik számára gyakran vagy állandóan gondot jelentenek a fentebb 
felsorolt beszerzések, és ugyanekkora azok aránya, akik valamilyen 
módon ezeket a beszerzéseket másféle módon (nem vásárlással) oldják 
meg. Kivételt az jelent, hogy a családok 15 százalékának gyakran vagy 
állandóan szembe kell néznie azzal a helyzettel, hogy a pénz nem tart 
ki a hónap végéig. 

A bemutatott adatok természetesen a saját helyzet értékeléséből 
származnak, és nem nyújtanak információkat arról, hogy a fogyasztás 
ténylegesen mekkora. Továbbá arról sem, hogy a fogyasztás mekkora 
részét fedezik olymódon (önellátó háztartás, cserekapcsolatok stb.), 
hogy ne kelljen készpénzt kifizetni a megszerzett javakért. Ez azonban 
olyan kérdés, amely a gazdálkodás, a háztartásvezetés módozataihoz 
vezet bennünket. A saját helyzet, a közérzet értelmezése tekintetében 
pedig nem a javak megszerzésének módja a fontos, hanem maga a megszerzés 
vagy a hiány érzete. A kutatás adatai azt mutatják, hogy a családok túlnyomó 
többsége nem csupán átlagosnak tekinti magát, hanem a napi életvezetési 
gyakorlat igazolja is ezt a vélekedést. 

Helyi intézményekkel való elégedettség
Az önreflexió mellett a közérzet további fontos mutatója  a helyi 

intézményekkel és szolgáltatásokkal való elégedettség mértékéhez kapcsolódik. 
Az alábbi ábrák szemléletes módon mutatják az elégedettség helyi megoszlásait. 
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82 Elemzések
Mennyire elégedett az orvosi ellátással?
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Mennyire elégedett a helyi tanácsosok tevékenységével?

Mennyire elégedett  a helyi civil szervezetek működésével?
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84 Elemzések
Mennyire elégedett a Polgármesteri hivatal tevékenységével?
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Gyergyóremete esetében az adatok magas fokú elégedettséget 
mutatnak, általában minden  helyi intézmény esetében. Tekintettel 
arra, hogy közintézmények, a helyi szolgáltatások esetében az 
„igen is, nem is” típusú válaszok szintén elfogadottságra utalnak, az 
egyértelmű elégedettségre és a részleges elfogadottságra utaló adatok 
együttese sajátos fejlesztési lehetőségre ad módot. Az egyértelműen 
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elégedetlenek aránya a helyi közösségben 10 százalék körüli vagy 
az alatti, burkolt elégedetlenségre utaló válaszmegtagadások pedig 
gyakorlatilag nincsenek. Ilyen magas fokú támogatottság  sajátos, 
tágabb mozgásteret ad a helyi intézményeknek, elsősorban ami a 
fejlesztéspolitikai kezdeményezéseket illeti.  

A helyi adottságokkal való elégedettség tekintetében már jobban 
megoszlanak a vélemények.  A legnagyobb gondot kétségkívül az 
úthálózat jelenti,  az úthálózattal 29,1 százalék nagyon elégedetlen és 
36,7 százalék elégedetlen. Ez a nagyon magas arányú  elégedetlenség 
arra utal, hogy az intézmények elfogadottsága mellett is lehet olyan 
markáns helyi tényező, amely önmagában a további fejlődés erős korlátja 
lehet.   Ezzel szemben a falu gondozottságának megítélése kedvezőbb, 
a megkérdezettek 59 százaléka elégedett vagy nagyon elégedett ebben a 
tekintetben, további 26,9 százalék sem vélekedik kedvezőtlenül. 

A fentebb bemutatott adatok ismeretében nyilván nem véletlen, 
hogy a falu jövőjét illetően jóval nagyobb arányú  bizakodók (30, 2 
százalék), mint a borúlátók (5,5 százalék) aránya. A nagy többséget 
azonban azok teszik ki, akiknek a település jövőjét illetően egyelőre 
nincsen egyértelműen pontosítható véleményük. Ők a részben 
bizakodóak és részben borúlátóak (63,6 százalék). Ebben az esetben 
természetesen érdemes közelebbről is megnézni azt, hogy ez a két 
csoport (a bizakodók , illetve az egyelőre bizonytalankodók csoportja) 
kikből is tevődik össze? .

Az 1989 utáni változások megítélése
A közérzettel kapcsolatos állásfoglalások feltérképezése érdekében 

igen hasznos annak összehasonlítása, hogy a megkérdezettek – saját 
helyzetük mellett - miként ítélik meg  mások, illetve az ország helyzetét. 
Az alábbi két táblázat az 1989-tól máig terjedő időszakkal, illetve a 
jövővel kapcsolatos véleményeket hasonlítja össze. 
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86 Elemzések
Véleménye szerint hogyan alakult 1989 után ...

Az Ön személyes 
helyzete

 Az emberek 
életszínvonala

Az ország gazdasági 
helyzete

Romlott 28,9 46,7 49,2
Nem változott 34,7 20,9 23,4
Javult 35,4 31,7 26,6
Ismeretlen 1 0,7 0,8

100 100 100

Az 1989 utáni változások megítélésében a válaszolók megközelítőleg 
egyenlőségjelet tesznek  az ország helyzetének alakulása és általában 
az emberek életszínvonalának alakulása közé, bár az ország sorsának 
alakulásáról azért érezhetően valamivel rosszabb véleményük van. 
Lényegesen másként  ítélik meg saját helyzetük alakulását. Ez a 
különbség egyfelől pozitív tényként kezelhető, hiszen arra utal, hogy 
a vizsgált közösség tagjai úgymond bíznak magukban, az országon 
belül a saját helyzetüket érezhetően jobbnak látják. Más kérdés persze, 
hogy ennek az érzékelésnek van-e tényleges tárgyi alapja. Különösen 
ha arra gondolunk, hogy a székelyföldi térség lakossága általában 
nem nagyon vesz részt – még a passzív befogadó szerepében sem – a 
román nyelvű közéleti diskurzusban. Ezét a saját helyzet fölértékelése 
– az országos ellenében – éppúgy lehet valamiféle „szokásos” etnikai 
alapú szimbolikus távolságteremtés eredménye, mint a hangsúlyosan 
negatív tartalmú romániai közbeszéd utánzása. Bármi legyen is 
az ok,  a percepcióban megmutatkozó pozitív ön-diszkrimináció 
településfejlesztési szemszögből nézve pozitív tényként, és egyfajta 
endogén erőforrásként is kezelhető. 

Véleménye szerint a következő években hogyan alakul ...  
Az ön személyes 

helyzete
Az emberek 

életszínvonala
Az ország gazdasági 

helyzete
Romlik 19,8 31,2 29,1
Nem változik 38,7 28,7 28,4
Javul 40,2 38,8 40,5
Ismeretlen 1,30 1,30 2

100 100 100
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87Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
A jövőt illetően a vélekedések már valamivel kiegyensúlyozottabbak. 

A megkérdezettek mintegy 40 százaléka látja úgy, hogy a továbbiakban 
javulni hogy a helyzet, és ezt mindhárom területre nézve jelzik. Ez 
magas arány és a bizakodásnak ez a helyi formája mindenképpen olyan 
jelenség, amelyet a helyi fejlesztés során egészen bizonyosan ki lehet 
használni. A „nem változik” és a „romlik” kategóriákat összevetve 
ismételten a saját helyzet fölértékelését látjuk. Itt is azt látjuk, hogy a 
megkérdezett közösség tagjai érezhetően jobban bíznak magukban, mint 
általában az ország helyzetében. Nem lenne érdektelen közelebbről is 
megvizsgálni ennek a magabiztosságnak az okát. Mint fentebb jeleztük, 
ez a tény akkor is jelentős helyi erőforrás, ha csupán hiedelemnek 
minősül, nem is beszélve arról, ha ennek a bizakodásnak ténylegesen is 
kimutatható alapjai vannak. 

Országos, térségi  intézmények megítélése
Az erdélyi léptékű vagy az országos adatsorok  rendszerint arról 

adnak hírt, hogy a megkérdezett népesség nagyon elégedetlen a 
központi intézmények működésével, és megosztott minden más, a helyi 
társadalmon kívüli társadalmi szereplő, intézmény működését illetően. 
A vizsgált közösségben hasonló trendeket tapasztalatunk, de esetenként 
az eltérések meglepően jelentősek. Nézzük először adatszerűen a 
vélemények megoszlását.

Mennyire elégedett a Parlament működésével? 

nagyon elégedetlen
6%

elégedetlen
23,4%

igen is, meg nem is
33,4%

elégedett
21,9%

nagyon elégedett
0,50%

nem tudja
14,8%
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aránya (29,4 százalék, illetve 27,4 százalék) nem sokkal nagyobb mint a 
kifejezetten elégedettek aránya (Parlament 22,4 százalék, Kormány 23,4 
százalék). A meghatározó csoportot azok képezik (a megkérdezettek 
egyharmada) akik az „igen is, nem is” álláspontot tartják mérvadónak. 
Ez sokkal megengedőbb álláspont, mint amit a teljes erdélyi magyar 
népesség körében tapasztalhattunk. A teljes erdélyi magyar népesség 
körében például a Parlament munkájával kifejezetten elégedetlenek 
aránya 35 százalék, ez az adat a Kormány esetében 34 százalék. Ebben 
az erdélyi mintában a kifejezetten elégedettek aránya 10 százalék vagy 
ez alatt van. 

Az országos sajtóval, illetve a  térségi intézményekkel kapcsolatos 
elégedettség ennél jóval magasabb, 40-50 százalék között mozog. 
Kevesebben vannak azok, akik a szóbanforgó intézményekkel csak 
részlegesen vannak megelégedve, legkisebb azok aránya, akik teljes 
mértékben elégedetlenek. A térségi intézmények elfogadottsága nem 
éri a helyi intézmények elfogadottságát. Ennek többféle oka lehet. Az 
ismertség, a helyi intézmények tényleges pozitív működése mellett az 
1989 után megerősödött lokális identitásnak is hangsúlyos szerepe lehet 
abba, hogy a saját intézmény megítélése trendszerűen pozitívabb mint a 
térségi intézményé, s ugyanez a különbség térségi-országos léptékben 
is kimutatható, nyilván az országos intézmények rovására. Mindez 
arra utal, hogy elemzési szempontból az intézmények társadalmi 
megítélésének kérdésében  nem könnyű elkülöníteni a hatékonysági 
tényezőket a más jellegű tényezőktől. 

A társadalmi átmenet jellemzői
A közérzet témaköréhez kapcsoltan érdemes elemeznünk a 

társadalmi átmenet általánosabb kérdéseivel kapcsolatos álláspontokat 
is. Ezek a vélemények az állam szerepére, az ország jövőjére 
vonatkozóan közölnek információkat, mint látni fogjuk, meglehetősen 
ellentmondásos formában. A válaszok döntő többsége arra utal, hogy 
a demokratikus társadalmi átmenet úgynevezett kulcsfontosságú 
kérdéseihez a rurális társadalomban  sok esetben csak alkalmi vagy 
felületes válaszok kapcsolódnak. 

A kérdezettek döntő hányada (majdnem 90 százaléka) egyetért abban, 
hogy Romániában is a nyugati országokhoz hasonló fejlődésre van 
szükség, és még többen vélekednek úgy, hogy a szabad véleménymondás 
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(a demokratikus társadalmi berendezkedés egyik legfontosabb mércéje) 
biztosítva legyen. Az is fontos érték, hogy mindenki beleszólhasson a 
közügyek intézésébe. A megkérdezettek több mint fele azt is elfogadja, 
hogy állam ne szóljon bele az emberek életébe. Ugyanakkor 95 
százalék elvárja, hogy mindenkinek biztosítsanak munkát, mindenkinek 
biztosítsanak tanulást és szakmaszerzést, és több mint 70 százalék úgy 
véli, hogy az emberek között ne is legyenek anyagi különbségek, és a 
megkérdezettek 97 százaléka foglalt állást amellett, hogy az emberek 
számára biztosítani kell a nyugodt körülmények közötti életvezetést. 
. Egyfelől tehát jólétet, versenyt, piacgazdaságot szeretnénk, másfelől 
pedig biztonságot, gondoskodást stb. A kétféle válaszcsoport közti 
összeférhetetlenség – látszólag – föl sem merül, holott a kétféle igény 
nyilván nehezen egyeztethető össze. 

A helyzet megítélésének ambivalens jellegét mi sem jelzi jobban, 
mint a jövővel kapcsolatos bizonytalanság. A megkérdezettek 70 
százaléka vélekedik úgy, hogy nem tudja miben higgyen, s alig 
valamivel kevesebben vélekednek úgy (64 százalék), hogy nincsen 
értelme előre tervezni. Ennek ellenére  többen bíznak abban, hogy az 
ország problémáit az EU csatlakozás megoldja, mint ahányan ellenzik 
ezt a kijelentést. 

Mindez arra utal, hogy a saját helyzet megítélésében kimutatható 
bizonyosságok mellett igen nagy a bizonytalanság akkor, amikor 
tágabb dimenzióban,  nagyobb léptékű folyamatokról kell véleményt 
megfogalmazni. Ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos kérdésre 
irányítja rá a figyelmet. A kutatás során kapott adatok, a kisléptékű és 
a nagyléptékű folyamatok megítélésében tapasztalható ambivalenciák 
arra utalnak, hogy a vizsgált helyi közösség tagjai igazából csak a 
problémák lokális érzékelésében és értelmezésében erősek, a lokális 
dimenziókat tartják a maguk számára igazán fontos, igazán érvényes 
értelmezési keretnek. Ez az a keret, amelyben saját helyzetüket – 
többé-kevésbé ellentmondásmentesen - értelmezni tudják. Ez egyfelől 
mindenképpen nagyon jelentős pozitívumot jelent, s a magyarázat 
minden bizonnyal a helyi közösség működésének előzményeiben, 
illetve a helyi közösség 1989 utáni erőteljes funkcionális és szimbolikus 
rehabilitációjában keresendő. A kérdés csupán az, hogy a globális jellegű 
kihívásokra adott kollektív jellegű helyi válaszok, értelmezési eljárások 
és magatartások mire lesznek elegendően a következő évtizedekben 
és mire nem.  Mennyire lesznek alkalmasak a lokális értelmezési 
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keretek és magatartási eljárások az olyan problémák megoldására, 
amelyek úgymond kívülröl jönnek, és amelyekkel egyénileg kell 
szembesülni, adott esetben a lokális kereteken kívül? Szükség van-e 
olyan képességekre, technikákra, amelyek a kisléptékű (lokális) 
helyzetekben és a nagyobb léptékű (a globális jellegű kihívásokból 
adódó) helyzetekben való sikeres megoldásokhoz egyaránt eszköztárat 
kínálnak? A kérdés nyilván nem csupán a gyergyóremetei helyi közösség 
problémája, hanem minden olyan térségi helyi közösség számára 
releváns, amely az elmúlt másfél évtized során a lokális szerkezetek 
megerősítésére értelemszerűen nagyobb hangsúlyt fektetett, mint arra a 
tanulásra, amely a globális jellegű kihívásokra készít fel. 

6. Társadalmi részvétel, helyi fejlesztés megítélése

A helyi léptékű fejlesztéspolitika alakítása céljából igen fontos 
annak vizsgálata, hogy a település lakossága milyen módon vélekedik 
a falu egészét érintő eseményekről, községi szinten mit tekint rendkívül 
fontos problémának, valamint milyen fejlesztési feladatoknak adna 
minél előbb prioritást. A következőkben ennek a három kérdéskörnek 
az elemzésére kerítünk sort.

Közösségi események, rendezvények megítélése
A székelyföldi térség rurális településeinek nagy többségére 

egyértelműen jellemző az, hogy az adott településen lakó minden család, 
minden személy részét képezi a lokális léptékű „közös tudásnak”. Ez – 
nagyon leegyszerűsítve – azt jelenti, hogy a helyi közösség számára 
gyakorlatilag minden család, minden személy helyzete, tevékenysége, 
magatartása stb. ismert, mindenkiről van egy „kép” a közösségi 
tudásban. Ez a közösségi tudás már kevésbé működik a városokhoz 
fizikailag is közvetlenül kapcsolódó, önállóságukat fokozatosan 
elveszítő falvakban. Gyergyóremete esetében – sok más székelyföldi 
településhez hasonlóan – a jelenleg közösségi tudás még nagyon erős. 

A közösségi tudás működése azt is jelenti, hogy a település lakossága 
gyakorlatilag minden eseményről tud, minden eseményt értelmez, amely 
a településsel kapcsolatos, legyenek azok egyéni, családi, kiscsoportos 
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vagy a közösség egészét érintő események. Mindez azt jelenti, hogy 
a településen zajló eseményekkel kapcsolatban a „mentális részvétel” 
(odafigyelés, megbeszélés, értékelés stb.) mindenkire kiterjed és 
rendszeres. A mentális részvétel a közösség szempontjából fontos 
tényező, mert arra utal, hogy a lakosság valamilyen módon akkor is 
részt vesz a helyi eseményekben, amikor a szó fizikai értelmében nem 
jelenik meg, nem részese az eseménynek.  A fizikai távolmaradás nem 
jelenti  azt, hogy nem vesznek tudomást az eseményről, nem értékelik 
azt.

A kutatások – mint esetünkben is – a fizikai részvételre vonatkozóan 
tettek fel kérdéseket. Azt vizsgáltuk, hogy a falu lakossága milyen 
közösségi eseményeket tart igazán fontosnak és mennyiben hajlandó 
közreműködőként résztvenni ezekben. Arra is rákérdeztünk, hogy 
milyen eseményeket hiányolnak a falu életéből, és amennyiben 
azokat a továbbiakban megszerveznék, akkor a válaszolók tényleges 
részvételére lehetne-e számítani. Ezen a ponton szükségesnek tartjuk 
jelezi, hogy értelemszerűen azokra a helyi eseményekre kérdeztünk rá 
(legyen szó eddigi eseményekről vagy a hiányzó de szükségesnek tartott 
eseményekről) amelyek a helyi fejlesztéspolitika, a településfejlesztési 
gyakorlat szempontjából fontosak.  Olyan események ezek, amelyek 
nyilvános és csoportos társadalmi részvételre adnak módot, növelik a 
település ismertségét és vonzerejét, adott esetben gazdasági előnyökkel 
is járhatnak.  Nem tartoznak bele ebbe a körbe azok a közösségi 
események (pl. lakodalom, nagyobb családi ünnepek, temetés stb.), 
amelyek közösségerősítő, identitáserősítő szerepe a maga során 
kiemelten fontos, de ebben a térségben még nem kapcsolódnak a 
fejlesztéspolitikai célkitűzésekhez, programokhoz.

a. A fontosnak ítélt helyi események

Arra a kérdésre, hogy mit tart a legfontosabb olyan eseménynek, amely 
a falu egészét érinti, a válaszolók majdnem kétharmada (60,8 százalék) 
a falunapokat jelölte meg. Ez a rendezvény minden más eseményhez 
képest kimagaslóan nagy említést kapott. Mivel a kérdésfeltevésben  
értelemszerűen az értékelés is belefoglaltatott („legfontosabb”), ez az 
említési arányt magas fokú pozitív értékelés és helyi elfogadottságot 
jelent. Az egyházi ünnepek (a helyi közösségek életében korábban 
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nagyon kiemelt szerepet betöltő búcsút is beleértve) említése 20 
százalék alatt maradt. Jelentősebb említési aránnyal még a kulturális 
események rendelkeznek (11,3 százalék), minden más esemény 
említése minimális aránnyal szerepel a válaszok között. Nem tűnnek 
lényeges eseménynek (vagy nem számítanak közösségi eseménynek a 
község vezetésével kapcsolatos nyilvános rendezvények), a médiában 
nagy teret kapó, március 15-tel kapcsolatos ünnepek is alig kapnak 3 
százaléknál nagyobb említést, a kortárs találkozók fontossága alig 1 
százalék, nem jelentős mértékű a közösségi munkaalkalmak említése 
sem. Jellemző, hogy „egyéb” kategória nincsen, ami azt jelenti, hogy 
más események nem kerültek fel a listára. Az említési és fontossági 
arányokat az alábbi ábra szemlélteti: 
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már lényegesen kevesebb választ kaptunk, a megkérdezettek több 
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mint egynegyede nem is jelölt meg második opciót. A második 
opciót is megfogalmazó válaszolók  több mint fele a búcsút jelölte 
meg legfontosabb eseményként, 20 százalék ebben a körben a 
falunapokat tekinti legfontosabb eseménynek. A további említések 
aránya nem tekinthető jelentősnek, s többnyire az előző táblázatban 
felsorolt események szerepelnek, csak alkalmanként más sorrendben 
(például  valamivel nagyobb említési gyakoriságot kapnak a 
kortárstalálkozók) .

A falu egészét érintő, másodikként

 említett legfontosabb események

Események Százalékos megoszlás
Búcsú 55,31 %
Falunapok 20,15 %
Március 15 6,59 %
Kortárs találkozók 4,40 %
Falugyűlés, polgármesteri beszámoló 3,66 %
Kulturális rendezvények 2,56 %
Egyházi ünnepek 1,47 %
Községfejlesztés (utak, régebbi épületek javítása, 
közfürdő létesítése, közmunka) 0,73 %
Egyéb 5,13 %
N=273 100 %

A harmadik legfontosabb esemény kategóriában csak a kérdezettek 
egyötöde tartotta szükségesnek, hogy eseményeket említsen meg. Az 
említések körében ezúttal a búcsú, a kortárs találkozó és falunapok 
szerepelnek az első három helyen. A harmadikként említett 
események körében már nincsen kiugróan magas említési arányt 
elérő esemény, a százalékarányok sokkal egyenletesebben oszlanak 
meg. Tekintettel arra, hogy harmadik opciót alig 80 válaszoló 
fogalmazott meg, ezek az említések nem módosítják lényegesen az 
első két opció során kialakult képet.
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A falu egészét érintő, harmadikként említett legfontosabb események

Események Százalékos megoszlás
Búcsú 19.75 %
Kortárs találkozók 16,05 %
Falunapok 12,35 %
Kulturális rendezvények 9,88 %
Március 15 9,88 %
Községfejlesztés (utak, régebbi épületek javítása, 
közfürdő Létesítése, közmunka) 7,40 %
Falugyűlés, polgármesteri beszámoló 2,47 %
Egyházi ünnepek 2,47 %
Egyéb 19,75 %

N=81            100 %

A három említés eredményeit összevetve azt állapíthatjuk meg, 
hogy a falunapokat a válaszolók több mint 93 százaléka említette 
a három említés valamelyike keretében (ebből 60 százalék az első 
helyre sorolta). A három válaszlehetőség keretében a búcsú is magas 
összesített említési arányt kapott (több mint 80 százalék), de az 
említések rangsorában hangsúlyosan a második helyre került. Ez a 
két esemény nagyon hangsúlyosan dominálja az említési listákat. 
Olyannyira, hogy más fontosnak tartott helyi események még a három 
említési listán összesített adatok szerint sem érik el a 25 százalékot. 
Az összesített listán három esemény (kulturális rendezvények, március 
15,  illetve a kortárstalálkozók) éri el a 20 százalék feletti említést, 
de ezek az arányok főként a harmadik említési listából táplálkoznak. 
Legfeljebb 10 százalékos vagy még alacsonyabb említést kapnak – 
szintén az összesített három listán – a közmunka típusú események, 
falugyűlések és polgármesteri beszámolók, illetve az egyházi ünnepek. 
Fontos jellemző továbbá az, hogy a három említési lista adatai alapján 
készíthető rangsor – nagyon kevés eltéréssel – megegyezik az első 
említési listán látható rangsorolással. Mindez arra utal, hogy a lakosság 
véleménye a fontos helyi eseményeket illetően meglehetősen homogén, 
jól érzékelhetően strukturált és hierarchizált. Az igazán fontosnak 
tartott események száma nagyon korlátozott, valószínűnek tűnik, hogy 
a továbbiakban célszerűnek mutatkozna a „nagyon fontos” események 
körének bővítése.    Fontos eredmény, hogy az említések körében a 
községfejlesztési események és a falugyűlések is helyet kaptak. Bár az 
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említési arány ezek esetében nem magas, mégis meghatározó közösségi 
érdeklődéséről tanúskodik.  Ezen a ponton kell megjegyeznünk azt, 
hogy a nagy támogatottsággal bíró események vonatkozásában célszerű 
elgondolni a közösségi hasznosítás” újabb lehetőségeit (a település 
ismertségének növelése, kapcsolatrendszer gazdagítása, forrásbevonás, 
kapcsolódó gazdasági tevékenységek stb.).  

b. Helyi eseményeken való részvétel
A falu egészét érintő eseményeken való részvétel tekintetében magas 

mutatószámokat találtunk. A megkérdezettek kétharmada – bevallása 
szerint – rendszeresen vagy majdnem rendszeresen résztvesz az 
eseményekben. Az egyértelműen nemmel válaszolók vagy a kérdésre 
egyáltalán nem válaszolók aránya 15 százalék alatt van. További 18,1 
százalék vélekedik úgy, hogy alkalmanként vesz részt a falu egészét 
érintő eseményeken, de nem gyakran. Az opciók nagy száma (első, 
második és harmadik említések) valamint a tényleges részvételre utaló 
adatok azt jelzik, hogy ezek az események a község lakossága számára 
valóban nagyon fontosak. A kutatás nem tért ki arra, hogy miben merül 
ki ez a fontos szerep (pl. szórakozás, közösségi kapcsolatok erősítése 
stb.), az azonban a magas elfogadottságból okkal feltételezhető, hogy 
ezeknek az eseményeknek több síkon, többféle vonatkozásban van 
pozitív szerepe. 

Részt vesz-e a falu fontos eseményein? 

nem
13,1%

néha igen, de 
nem gyakran

18,2%

ismeretlen/nincs 
válasz
1,5%

igen, a legtöbb 
eseményen részt 

veszek
40,2%

igen, de nem az 
összesen

27%

97Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
említési arány ezek esetében nem magas, mégis meghatározó közösségi 
érdeklődéséről tanúskodik.  Ezen a ponton kell megjegyeznünk azt, 
hogy a nagy támogatottsággal bíró események vonatkozásában célszerű 
elgondolni a közösségi hasznosítás” újabb lehetőségeit (a település 
ismertségének növelése, kapcsolatrendszer gazdagítása, forrásbevonás, 
kapcsolódó gazdasági tevékenységek stb.).  

b. Helyi eseményeken való részvétel
A falu egészét érintő eseményeken való részvétel tekintetében magas 

mutatószámokat találtunk. A megkérdezettek kétharmada – bevallása 
szerint – rendszeresen vagy majdnem rendszeresen résztvesz az 
eseményekben. Az egyértelműen nemmel válaszolók vagy a kérdésre 
egyáltalán nem válaszolók aránya 15 százalék alatt van. További 18,1 
százalék vélekedik úgy, hogy alkalmanként vesz részt a falu egészét 
érintő eseményeken, de nem gyakran. Az opciók nagy száma (első, 
második és harmadik említések) valamint a tényleges részvételre utaló 
adatok azt jelzik, hogy ezek az események a község lakossága számára 
valóban nagyon fontosak. A kutatás nem tért ki arra, hogy miben merül 
ki ez a fontos szerep (pl. szórakozás, közösségi kapcsolatok erősítése 
stb.), az azonban a magas elfogadottságból okkal feltételezhető, hogy 
ezeknek az eseményeknek több síkon, többféle vonatkozásban van 
pozitív szerepe. 

Részt vesz-e a falu fontos eseményein? 

nem
13,1%

néha igen, de 
nem gyakran

18,2%

ismeretlen/nincs 
válasz
1,5%

igen, a legtöbb 
eseményen részt 

veszek
40,2%

igen, de nem az 
összesen

27%



98 Elemzések
c. Milyen további helyi eseményekre volna szükség? 
A kérdések másik csoportja arra vonatkozott, hogy a 

megkérdezettek milyen eseményt hiányolnak a falu életében. Az már 
az előző kérdésekre adott válaszokból várható volt, hogy a hiányokat 
megfogalmazók aránya nem lehet magas. A megkérdezettek egyötöde 
válaszolta azt, hogy további, más eseményeket is fontosnak tart, 2 
százalék nem válaszolt a kérdésre. 

Hiányol-e valamilyen eseményt, rendezvényt a falu életében?

igen
20,6%

nem
77,3%

ismeretlen
2,1%

A hiányok listája – értelemszerűen – az események és 
rendezvények skálájának bővítésére utal. Itt már sokkal jobban 
megoszlanak az egyes eseményekhez kapcsolódó említési arányok, 
mint az elfogadottság esetében. Az egyértelműen látszik, hogy 
nincsen kiugróan nagy említési százalékot elérő esemény, másszóval 
nem mutatható ki úgynevezett nagyon hiányzó esemény- vagy 
rendezvénytípus. A hiányok listáját az alábbi táblázat foglalja össze. 
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Konkrétan milyen eseményt hiányol a falu életéből?

Esemény típusa
Százalékos 
megoszlás

Kulturális élet 24,39 %
Sportesemények 18,29 %
Fiatalok számára rendezvények, szórakozási lehetőségek 17,07 %
Néphagyományok, néptánc, bálok 12,20 %
Idősebb korosztály foglalkoztatása (nyugdíjas klub, 
nyelvtanítás középkorúaknak) 7,32 %
Faluturizmus 4,88 %
Falugyűlés, tájékoztató fórumok, egészégügyi tanácsadás, 3,66 %
Gazdakör, állatkiállítás 3,66 %
Egyéb 8,53 %
N=81 100 %

Itt mégegyszer jelezzük, hogy ezek a „hiányok” a válaszolók 
egyötödének álláspontját tükrözik! Ha az események, rendezvények 
sorát bővíteni kívánó népesség  megközelítőleg 20 százaléka a 
sportesemények számát szeretné gyarapítani, ez a település egészére 
vetítve nem több mint 4 százalék.   Ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem 
érdemes ezekre az igényekre figyelni. Fejlesztéspolitikai szempontból 
különösen akkor érdemes az ilyen igényekre figyelni, ha azok 
rétegigényeket fogalmaznak meg (pl. fiatalok igényei, idősek igényei 
stb.), olyan elvárásokat, amelyek értelemszerűen nem is kaphatnak 
a lakosság részéről teljeskörű támogatást. Ugyanakkor az igények 
között gyakran előfordulnak olyan említések is, amelyek az eddigi 
rendezvények sorában már szerepelnek, de a válaszolók nem figyeltek 
fel rá vagy nem tudtak róla. 

Akárcsak  a fontosnak tartott eseményeknél, a hiányok fölsorolásánál 
is kértük a több opció megjelölését. Azonban a válaszolók alig 5 
százaléka tartotta fontosnak, hogy második opcióként is megjelöljön 
olyan eseményt, amelyet hiányol a falu életéből, míg harmadik opcióra 
csupán öt személy vállalkozott. A második és a harmadik opciók 
körében is a kulturális jellegű és a sporthoz kapcsolódó események 
kaptak több említést, akárcsak első esetben. 

d. Opciók a javasolt új  eseményeken való részvétel 
tekintetében

A hiányosságok illetve az elvárások értelmezése során arra is 
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Konkrétan milyen eseményt hiányol a falu életéből?
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figyelnünk kell, hogy akik igényeket fogalmaznak meg azok részt 
vennének-e azokon az eseményeken amelyeknek megszervezését 
óhajtják. Ez fontos kérdés, mert a hiányosságok megfogalmazása 
tartalmazhat valós szükségletet, de tartalmazhat olyan  alkalomszerűen 
„bedobott” ötleteket is, amelyekre nézve nincsen tényleges társadalmi 
elvárás még rétegszinten sem.  Nyilván az ötletek is fontosak, de 
fejlesztéspolitikai szempontból minden új rendezvény, esemény típus 
bevezetése sok előkészítést, időbeli és anyagi ráfordítást igényel,  
ezért célszerű mérlegelni ezeknek az új kezdeményezéseknek a 
várható, tényleges társadalmi támogatottságát. A kérdésünkre kapott 
válaszok alapján azt látjuk, hogy, a hiányokat (az egyben új igényeket) 
megfogalmazók alig 11 százaléka vállalnak aktívan részt (szervezőként 
is) a javasolt eseményekben, rendezvényekben, 15 százalék pedig 
legfeljebb szemlélőként. A javaslatot tevők több mint fele nem is nagyon 
venne részt az általa javasolt új típusú eseményeken, rendezvényeken. 

Részt venne-e a javasolt új rendezvényeken, eseményeken? 

igen, 
szervezõként is

10,9%

igen, de csak 
szemlélõként

25,5%

van amelyiken 
igen, van 

amelyiken nem
9,6%

nem
54%

Tekintettel arra, hogy a népesség egyötöde fogalmazott meg 
hiányokat (illetve javasolt új típusú rendezvényeket), a fentebbi ábráról 
leolvasható támogatási arányok – a teljes népességre vetítve – nagyon 
alacsonyak.  Mindez fejlesztéspolitikai szempontból azt jelenti, hogy 
a javasolt új eseményeket, rendezvényeket csak alapos bevezetési  
munkával, jelentős ráfordításokkal lehetne elindítani, és lényeges 
mértékű közösségi társadalmi támogatottságra legfeljebb csak később 
lehet számítani. Kivételt képezhetnek azoknak a specifikus, rétegjellegű 
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igények (pl. idősekkel való törődést szolgáló rendezvények, események 
stb.), amelyek megszervezése a szó szoros értelmében véve közérdek, 
és amelyek elindítását – még ha kevesek igénylik is, vagy kismértékű a 
támogatottság  – érdemes megfontolás tárgyává tenni. 

Az a tény, hogy a közösségi események, rendezvények „toplistáját” 
kimagasló társadalmi támogatottsággal egy rendezvény (esetünkben a 
falunapok) vezeti, fejlesztéspolitikai szempontból egyidőben tartalmaz 
pozitív és negatív elemeket. Pozitív abban az értelemben, hogy húzóerőt 
jelent, negatív abban az értelemben, hogy a rétegigényeket szolgáló 
eseményeket rangját lefele szorítja, ezért ez utóbbiak a község vezetése 
részéről nagyobb támogatásra szorulnak. 

Vélemények a település legfontosabb problémáiról

Kutatásunk kiemelt fontosságú kérdése volt annak feltárása, 
hogy a lakosság mit tart a település „legégetőbb problémájának”. A 
metaforikus megfogalmazás nem véletlen.  Tekintettel arra, hogy a 
székelyföldi települések 1989-ben – beleértve a községközpontokat is 
– meglehetősen nagyfokú fejlesztési „lemaradást” örököltek, számítani 
lehetett arra, hogy erre a kérdésre sokan válaszolnak, és a felsorolt 
problémák sokfélék lesznek. A „legégetőbb problémák” témaköre 
mellett külön kérdeztük a legfontosabb fejlesztési feladatok listáját. 
Bár a két témakör sok vonatkozásban mutat átfedéseket, mégis érdemes 
külön listázni az ezzel kapcsolatos véleményeket. A problémák  listája 
mindenekelőtt jóval tágabb körű, ugyanakkor azt a helyben élők is 
nagyon jól tudják, hogy jónéhány „égető probléma” megoldása nem 
kimondottan fejlesztéspolitikai kérdés, s azt is, hogy néhány fontos 
helyi problémát egyelőre nem lehet a gyorsan megoldandó feladatok 
közé besorolni. 

A téma fontosságára való tekintettel a legégetőbb problémák 
kérdezésekor a nyílt válasz lehetőségét kínáltuk fel. A másik 
lehetőség az lett volna, hogy eleve válaszlehetőségeket  kínálunk fel 
(megfogalmazzuk a kérdésre adható válaszok listáját, és a válaszolók 
ezekből jelölik a fontosabbakat), ez a megoldás  azonban egész sor 
fontos problémát háttérbe hagyott volna. A nyílt kérdések nyomán  
kapott adatok nehezebben értelmezhetők, de számíthattunk arra, 
hogy a valóságos helyzetet leképező válaszsorokat kapunk. Előzetes 
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számításunk  teljesen beigazolódott. A kérdezők nagy része élt azzal 
a lehetőséggel, hogy – rangsorolva – három problémát is megjelölhet. 
Az így kapott mintegy 900 válasz meglehetősen részletes és tarka 
képet ad mindazokról a kérdésekről, amelyeket a lekérdezett 
népesség jelen pillanatban a település „égető problémájának” tart. A 
következőkben a sokféle válasz tartalmi összevonása nyomán kapott 
eredményeket ismertetjük. 

Első körben két probléma kapott kimagaslóan magas említési 
arányt. Egyfelől a közművesítéssel kapcsolatos problémák (víz, 
szennyvíz, gázhálózat gondja, 42,2 százalék), másfelől a helyi 
úthálózat és a járdák helyzete 38,3 százalékos említéssel.  A 
munkahelyekkel kapcsolatos említések aránya 6 százalék alatt van, 
minden más probléma említése 2 százalék alatt van, az „egyéb” 
kategória (amely tulajdonképpen az egyszeri említések csoportját 
tartalmazza) sem nagy (6,1 százalék). 

Ez a problémalista több szempontból is elgondolkodtató. 
Mindenekelőtt azt kell rögzítenünk, hogy meghatározó az 
úgynevezett „civilizációs igény”,  a helyben élés infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése. Ez a kérdés sok vonatkozásban nyilván 
túlmutat a helyi vezetés hatáskörén, hiszen a helyzet kezelése 
regionális léptékű megoldásokat igényel és több vonatkozásban 
is országos léptékű beruházás függvénye. Ebben az értelemben a  
magas „civilizációs igény” nem csupán helyi kérdés, hanem politikai/
kormányzati kérdés is. A mai munkaerőpiaci viszonyokat tekintve 
mindenképpen meglepő, hogy a „civilizációs igények” mellett a 
munkahellyel összefüggő problémák kevesebb mint 6 százalékos 
említési arányt kapnak. 

102 Elemzések
számításunk  teljesen beigazolódott. A kérdezők nagy része élt azzal 
a lehetőséggel, hogy – rangsorolva – három problémát is megjelölhet. 
Az így kapott mintegy 900 válasz meglehetősen részletes és tarka 
képet ad mindazokról a kérdésekről, amelyeket a lekérdezett 
népesség jelen pillanatban a település „égető problémájának” tart. A 
következőkben a sokféle válasz tartalmi összevonása nyomán kapott 
eredményeket ismertetjük. 

Első körben két probléma kapott kimagaslóan magas említési 
arányt. Egyfelől a közművesítéssel kapcsolatos problémák (víz, 
szennyvíz, gázhálózat gondja, 42,2 százalék), másfelől a helyi 
úthálózat és a járdák helyzete 38,3 százalékos említéssel.  A 
munkahelyekkel kapcsolatos említések aránya 6 százalék alatt van, 
minden más probléma említése 2 százalék alatt van, az „egyéb” 
kategória (amely tulajdonképpen az egyszeri említések csoportját 
tartalmazza) sem nagy (6,1 százalék). 

Ez a problémalista több szempontból is elgondolkodtató. 
Mindenekelőtt azt kell rögzítenünk, hogy meghatározó az 
úgynevezett „civilizációs igény”,  a helyben élés infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése. Ez a kérdés sok vonatkozásban nyilván 
túlmutat a helyi vezetés hatáskörén, hiszen a helyzet kezelése 
regionális léptékű megoldásokat igényel és több vonatkozásban 
is országos léptékű beruházás függvénye. Ebben az értelemben a  
magas „civilizációs igény” nem csupán helyi kérdés, hanem politikai/
kormányzati kérdés is. A mai munkaerőpiaci viszonyokat tekintve 
mindenképpen meglepő, hogy a „civilizációs igények” mellett a 
munkahellyel összefüggő problémák kevesebb mint 6 százalékos 
említési arányt kapnak. 



103Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
Mi az Ön településének a legégetőbb problémája (első említés)?
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Az úthálózat, utak, járdák
helyzete

közművesítés hiánya (víz-,
szennyvízhálózat-,
gázhálózat hiánya)

A „civilizációs igények” fontosságát jelzi az, hogy második 
opcióként is a közművesítés hiánya (39,3 százalék) és az utak, 
járdák állapota (26,7 százalék) kapta a legmagasabb említést, 
harmadik helyen ismét a munkahelyek kérdése szerepel ezúttal 5 
százalékkal. A második opciók körében az egyszeri említéseket 
tömörítő „egyéb” kategória aránya jelentősen növekedik (19,4 
százalék), ami a problémalista jelentős szóródására utal.  Második 
opció megfogalmazására a megkérdezettek közel 80 százaléka 
vállalkozott, ezért ezek a válaszok jelentős súlyt képviselnek. 
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Mi az Ön településének a legégetőbb problémája (II. említés)?

Probléma típusa
Százalékos 
megoszlás

Közművesítés hiánya (víz-, szennyvízhálózat-, gázhálózat 
hiánya) 39,31%
Az úthálózat, utak, járdák helyzete 25,79%
Munkahelyek hiánya 5,03%
Tisztaság, rend 2,20%
Közös terem rendezvények részére 1,26%
Föld, erdős területek jogviszonyának tisztázása 2,52%
Orvosi rendelő hiánya 0,94%
Mezőgazdaság fejlesztése 2,52%
Vadállomány visszaszorítása 0,94%
Egyéb 19,49%
N= 318 100%

Harmadik opciót a válaszok kétharmada fogalmazott meg. A válaszok 
körben ezúttal az úthálózathoz és a közművesítési infrastruktúrához kapcsolódó 
problémák kerültek az első helyre (26,8 százalék, illetve 20 százalék) 
munkahelyek hiánya került az  A harmadik és a további opciók körében - sokkal 
kisebb említési aránnyal - jelennek meg a munkahellyel kapcsolatos témák, 
valamint az olyan sajátosan helyi problémák, mint a mezőgazdaság helyzete, 
a földtulajdonok és erdőterületek jogviszonyának tisztázása, megfelelő terem 
építése közösségi rendezvények számára, az „egyéb” kategória aránya a 
harmadik opció esetében sem különösebben magas. 

Mi az Ön településének a legégetőbb problémája (harmadik említés)?

Probléma típusa Százalékos megoszlás
Az úthálózat, utak, járdák helyzete 26,83 %
közművesítés hiánya (víz-, szennyvízhálózat-, 
gázhálózat hiánya) 20 %
Munkahelyek hiánya 6,83 %
Föld, erdős területek jogviszonyának tisztázása 6,34 %
Villanyhálózat, közvilágítás bővítése 4,88 %
Mezőgazdaság fejlesztése 3,90 %
Közös terem rendezvények részére 3,41 %
Tisztaság, rend 2,93 %
Orvosi rendelő hiánya 2,44 %
Egyéb 22,44 %
N=205 100%
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105Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
Ha a három opciót egységes keretben, az említési rangsortól eltekintve 

kezeljük (a kérdésre válaszolók arányában), akkor a közművesítéssel 
kapcsolatos kérdéseket fontossága még jobban előtérbe kerül, hiszen 
gyakorlatilag minden válaszoló említe a közművesítés kérdését első, 
második vagy harmadik opcióként. Az utak és járdák állapotát a 
válaszolók kétharmada jelezte égető problémaként. Természetesen 
lehetséges az, hogy a víz, a szennyvíz és a gázellátás kérdését külön-
külön is kezeljük, azonban ez a három problémakör ma már  együttesen 
jeleníti meg azokat a civilizációs minimumokat, amelyek egyre 
hangsúlyosabb mértékben válnak a falusi térségben való élés elemi 
feltételévé. Azt is látnunk kell, hogy a mai közéleti szférában vagy a 
regionális médiák tematizációjában ez a kérdéskör korántsem kap még 
ilyen hangsúlyos szerepet.  

Minden további témakör nagyságrendekkel kisebb említést kapott. 
Viszonylag hangsúlyosabb témakörként szerepel a mezőgazdaság 
fejlesztés, illetve a föld- és erdőtulajdonok helyzetének tisztázási 
igénye, a tisztaság és rend kérdése, illetve a rendezvények számára 
szükséges nagyobb terem építése.

Az „égető problémák” témaköre ugyanakkor további fontos 
kérdéseket is fölvet, amelyeket fejlesztéspolitikai szempontból  
mindenképpen érdemes lesz részletesen is átgondolni. A három fő 
probléma (közművesítés, utak, munkahelyek kérdése) olyan nagy 
nyomatékkal jelenik meg, hogy gyakorlatilag „nem ad teret” más 
problémák markánsabb megjelenítődésének.  Ez részben kedvezőtlen 
abból a szempontból, hogy nem kerülnek eléggé a felszínre azok 
a fontos kérdések, amelyek fejlesztéspolitikai szempontból a 
közeljövőben várhatóan nagy hangsúlyt kapnak, helyi részvétellel és 
helyi erőforrásokkal is megoldhatók. Gondolunk olyan problémákra, 
mint a település régióbeli helye, a várossal való kapcsolata, a tanulás 
és továbbtanulás lokális kereteinek megteremtése, a település 
kapcsolatrendszerének fejlesztése, a forrásbevonás helyi lehetőségei, a 
településmarketing fejlesztése stb. Mindaddig, amíg fönnáll az 1989 
előttről örökölt helyzet (közművesítés, utak állapota), illetve a térségi 
munkaerőpiac stagnálása, addig nem könnyű előtérbe hozni azokat a 
problémákat, amelyek egyébként – a következő évtizedekben – minden 
település számára a versenyképesség fontos összetevői lesznek. Egy 
következő vizsgálatban célszerű lesz majd azt kérdezni, hogy „ha nem 
lennének az alapvető infrastrukturális gondok, akkor mit tekintene fő 
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106 Elemzések
problémának?”, és ílymódon föltárni a mostani kutatásban háttérben 
maradt kérdéskörök társadalmi támogatottságát.

Helyi fejlesztési javaslatok
Arra a kérdésre, hogy „Mit kellene fejleszteni, létrehozni a 

településen?” 636 választ kaptunk, többségét első és második opció 
formájában. A sok válasz mindenekelőtt nagyon jelentős helyi 
érdeklődésre, odafigyelésre utal, s ezt előnyként kell elkönyvelni, 
hiszen a fejlesztési problémákra való odafigyelés a társadalmi részvétel 
elemei feltétele. A sokféle ötlet, elvárás a helyi vezetés, a fejlesztéssel 
foglalkozók számára akár elbátortalanító is lehet, de hasznosabb, ha 
a sokféle véleményt egyfajta közösségi szerepvállalásnak (támogató 
magatartásnak)  tekintjük, amelyet a maga során a tényleges 
fejlesztéspolitikai munkában hasznosítani lehet. 

Első opcióként 339-en tettek javaslatot valamilyen fejlesztési 
elképzelésre. A válaszokat ezúttal is szabadon fogalmazták meg, ami 
azt is jelenti, hogy a megkérdezettek döntő többségében valóban van 
véleménye ebben a kérdésben. A válaszok részben az „égető problémák” 
kategóriáit követték, de megfogalmazódtak nagyon konkrét javaslatok 
is. 

A válaszok ebben az esetben is az infrastruktúra fejlesztés 
és a munkahelyteremtés  problematikáját helyezték előtérbe. A 
munkahelyteremtés az említések 25,9 százalékában szerepel első 
opcióként, legnagyobb arányban erre várnak a helybéliek megoldást. A 
közművesítés a fejlesztési feladatok körében 21,5 százalékos említéssel 
szerepel, az utak rendbetétele pedig 9,4 százalékkal. Nagyobb említési 
arányt kapott a borvízfürdő rendbetétele (ez a második és a harmadik 
opciók körében is hangsúlyosan szerepel) 7,9 százalékos említéssel, 
a mezőgazdaság helyzetének javításával kapcsolatos fejlesztések 5 
százalékos említési aránnyal vannak jelen.  A fejlesztési tennivalók 
tekintetében tehát jóval megosztottabbak az említési arányok, mint a 
fontos problémák esetében, ez a kijelentés mindhárom opcióra érvényes. 
Az alábbiakban bemutatjuk a három táblázatot, a százalékarányok 
nem a teljes népességre vonatkoznak, hanem az adott opciót vállalók 
megoszlását tükrözik.
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107Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
Ön szerint mit kellene fejleszteni, létrehozni a településen (első említés) 

 Százalékos megoszlás
Munkahely lehetőségek 25,96%
Közművesítés (víz, szennyvíz, gázhálózat) 21,53%
Az utak javítása 9,44%
Borvízfürdő rendbetétele, újraindítása 7,96%
Egészségügy, orvosi, fogorvosi ellátás 6,20%
Kulturális és sporttevékenységek 5,60%
Mezőgazdasági jellegű fejlesztések 5,02%
Iparágak, vállalkozások fejlesztése 3,24%
Turizmus fejlesztése 2,65%
Egyég különböző jellegű fejlesztések 12,40%
N=339 100%

Ön szerint mit kellene fejleszteni, létrehozni a településen

 (második említés) 

 Százalékos megoszlás
Közművesítés (víz, szennyvíz, gázhálózat) 29,85%
Borvízfürdő rendbetétele, újraindítása 13,09%
Munkahely lehetőségek 9,95%
Iparágak, vállalkozások fejlesztése 8,38%
Egészségügy, orvosi, fogorvosi ellátás 6,80%
Turizmus fejlesztése 5,25%
Mezőgazdasági jellegű fejlesztések 4,70%
Az utak javítása 4,19%
Kulturális és sporttevékenységek 4,19%
Egyéb különböző jellegű fejlesztések 13,60%
N=191 100%
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Ön szerint mit kellene fejleszteni, létrehozni a településen (harmadik említés) 

 Százalékos megoszlás
Közművesítés (víz, szennyvíz, gázhálózat) 25,48%
Borvízfürdő rendbetétele, újraindítása 20,75%
Egészségügy, orvosi, fogorvosi ellátás 11,32%
Munkahely lehetőségek 10,38%
Kulturális és sporttevékenységek 7,55%
Az utak javítása 6,60%
Iparágak, vállalkozások fejlesztése 3,77%
Turizmus fejlesztése 2,83%
Mezőgazdasági jellegű fejlesztések 2,83%
Egyég különböző jellegű fejlesztések 8,49%
N=106 100%

Bár az említések száma a három esetben eltérő, a témakörök 
ismétlődése szembeszökő. A munkahelyek létrehozása mindhárom 
válaszlistán nagy szerepet kap. A víz hálózat, szennyvízhálózat, 
gázhálózat fejlesztése kimagaslóan nagy említési aránnyal szerepel. 
A három lista eredményei alapján a borvízfürdő rendbetétele, az 
egészségügyi ellátás fejlesztése az utak javítása, a mezőgazdasággal 
kapcsolatos tennivalók mind olyan témakörök, amelyeket a lakosság 
jelentős része tart fontosnak. Fejlesztéspolitikai szempontból 
érdemes elemezni az „egyéb” kategória alá besorolt fejlesztési 
javaslatokat is 

A táblázatokban megjelölt feladatlista a tényleges 
fejlesztéspolitikai munkához hasznos kiindulópontokat szolgáltat. 
Meg lehet ítélni azt, hogy milyen helyi fejlesztési feladatokhoz 
lehet érdemleges helyi közreműködést remélni, s melyek azok a 
problémakörök, amelyek a helyi közösség közéleti magatartását 
és véleményét lényegesen befolyásolják. A javaslatok listája 
természetesen jelzés arra vonatkozóan is, hogy a helyi közösség 
számára egyáltalán milyen helyi fejlesztési feladatok tudatosultak. 
Ezek ismeretében mérlegelni lehet azt, hogy a következő időszak 
településfejlesztési feladatai tükrében milyen újabb témaköröket 
érdemes/kell  helyi közösségi szinten tematizálni, elsősorban a 
település versenyképességének fokozása érdekében. 

108 Elemzések
Ön szerint mit kellene fejleszteni, létrehozni a településen (harmadik említés) 

 Százalékos megoszlás
Közművesítés (víz, szennyvíz, gázhálózat) 25,48%
Borvízfürdő rendbetétele, újraindítása 20,75%
Egészségügy, orvosi, fogorvosi ellátás 11,32%
Munkahely lehetőségek 10,38%
Kulturális és sporttevékenységek 7,55%
Az utak javítása 6,60%
Iparágak, vállalkozások fejlesztése 3,77%
Turizmus fejlesztése 2,83%
Mezőgazdasági jellegű fejlesztések 2,83%
Egyég különböző jellegű fejlesztések 8,49%
N=106 100%

Bár az említések száma a három esetben eltérő, a témakörök 
ismétlődése szembeszökő. A munkahelyek létrehozása mindhárom 
válaszlistán nagy szerepet kap. A víz hálózat, szennyvízhálózat, 
gázhálózat fejlesztése kimagaslóan nagy említési aránnyal szerepel. 
A három lista eredményei alapján a borvízfürdő rendbetétele, az 
egészségügyi ellátás fejlesztése az utak javítása, a mezőgazdasággal 
kapcsolatos tennivalók mind olyan témakörök, amelyeket a lakosság 
jelentős része tart fontosnak. Fejlesztéspolitikai szempontból 
érdemes elemezni az „egyéb” kategória alá besorolt fejlesztési 
javaslatokat is 

A táblázatokban megjelölt feladatlista a tényleges 
fejlesztéspolitikai munkához hasznos kiindulópontokat szolgáltat. 
Meg lehet ítélni azt, hogy milyen helyi fejlesztési feladatokhoz 
lehet érdemleges helyi közreműködést remélni, s melyek azok a 
problémakörök, amelyek a helyi közösség közéleti magatartását 
és véleményét lényegesen befolyásolják. A javaslatok listája 
természetesen jelzés arra vonatkozóan is, hogy a helyi közösség 
számára egyáltalán milyen helyi fejlesztési feladatok tudatosultak. 
Ezek ismeretében mérlegelni lehet azt, hogy a következő időszak 
településfejlesztési feladatai tükrében milyen újabb témaköröket 
érdemes/kell  helyi közösségi szinten tematizálni, elsősorban a 
település versenyképességének fokozása érdekében. 



109Helyzetkép, erőforrások, társadalmi igények 
6. Összefoglalás, a kutatási anyag helyi 

hasznosítására vonatkozó javaslatok

1.    A Gyergyóremetén végzett kutatás dokumentumok elemzésén,  
személyes helyi terepmunkán (megfigyelések, interjúk), valamint a 
400 fős mintán lebonyolított reprezentatív adatfelvételen alapult. Ez 
utóbbi modul célja a családi háztartások  működésének vizsgálata 
volt. Az adatfelvétel terméke gazdag, sok tematikát tartalmazó 
adatbázis, amely egész sor résztémában tesz lehetővé további 
szakmai feldolgozásokat, sokféle felhasználási lehetőséggel. 

A Megrendelővel kialakított közös koncepció alapján Kutatási 
jelentésünk célja az, hogy átfogó képet alkossunk a helyi közösség 
helyzetéről.  Hat nagy témacsoportba soroltuk az áttekintő jellegű 
összefoglalást, ugyanakkor ezek az összefoglalások esetenként  már 
részletesebb elemzéseket, következtetéseket is tartalmaznak az adott 
témakörre vonatkozóan. Az elemzésre kiválasztott témakörök:

- családi gazdálkodás, földhasználat mai és várható gyakorlata, 
a birtokszerkezet és a földhasználat elemzése a tagosítási program 
szemszögéből

- munkaerőpiaci helyzetkép
- humán erőforrás, iskolázottság
- háztartások jövedelmi helyzete
- társadalmi közérzet, helyi és egyéb intézmények megítélése
- a település fejlesztésével kapcsolatos elvárások
2. A következtések levonása, a helyi fejlesztéspolitika 

szemszögéből fontosnak mutatkozó értelmezések átgondolása 
természetesen ez következő munka feladata. A községi integrált 
fejlesztési terv kidolgozásával foglalkozó szakértők minden 
bizonnyal megteszik ezeket a lépéseket. Ezúttal csupán néhány  
következtetés rövid jelzésére vállalkozunk. 

A kutatás eredményei egész sor területen jelzik azokat a többségében 
kedvezőtlen társadalmi folyamatokat, amelyek gyakorlatilag minden 
nagyobb székelyföldi településen kimutathatók. Ilyen kedvezőtlen 
előjelű tény (vagy folyamat) az infrastrukturális  fejlesztések 
elmaradottsága vagy lassú volta, a munkahelyek hiánya, a kedvezőtlen 
iskolázottsági/képzettségi adatok sora, a versenyképtelennek mutatkozó 
birtokszerkezet. Az ilyen kedvezőtlen mutatók nagyobb része 1989 
előtti örökség, más része az elhúzódó romániai szerkezetváltás és 
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a meglehetősen kis számú, alacsony hatásfokú  országos fejlesztési 
program eredménye. Nem utolsósorban azt is említeni kell, hogy 
a kedvezőtlen mutatók egy része a helyi közösségi tradicióknak, a 
szívósan továbbélő, a szerkezeti változtatásokat visszafogó kulturális 
mintáknak köszönhető.  

Remete esetében azonban lényeges jelzéseket találtunk olyan 
vonatkozásokban is, amelyek fejlesztéspolitikai szemszögből pozitív 
elemként értékelhetők. Ezek a pozitívnak minősíthető elemek nem 
jelentenek olyan erőforrásokat, amelyek egyik napról a másikra 
képesek kiiktatni a fentebb felsorolt fejlesztési elmaradásokat, de arra 
mindenképpen alkalmasak lehetnek, hogy  már középtávon is pozitív 
társadalmi folyamatokat generáljanak.    

- Az egyik ilyen tényező az, hogy a helyi közösség – funkcionálisan 
– „összetart”. Ez nem egyetértést jelent, hanem sokkal inkább azt, hogy 
az egyéni, családi magatartások, értékelések, tervek  belső szerkezetüket, 
célrendszerüket, logikájukat illetően – jelentős mértékben -  
egybeesnek. Sok település esetében ennél jóval erőteljesebb tagolódást, 
„szétfejlődést” tapasztalunk.  

- A vélekedések, a megállapítások  az állásfoglalások inkább 
pragmatikusak mint ideologikusak. Ez megmutatkozik a családi 
beruházási  elképzelésekben, a községi fejlesztési javaslatokban, s 
nem utolsó sorban a helyzetértékelés és javaslatok módozataiban, 
nyelvezetében. 

- A helyi intézmények elfogadottságának magas szintje (erre az 
elemzésben részletesen kitértünk), mint nagyon fontos lehetőség új 
elképzelések elfogadtatására 

- S ami talán a legfontosabb: a fejlesztésben való partnerség jelzése
Mindez arra utal, hogy ez az adatfelvétel – fejlesztéspolitikai 

szempontból – optimális pillanatban készült. Nem csupán adatokat 
szolgáltat, nem csupán ráébreszt kezelendő tényekre, hanem jelzi a 
fejlesztéspolitikai elképzelések kivitelezhetőségét is.  

3.    Minden település eredményeinek  összefoglaláskor hangsúlyosan 
fontosnak tartjuk jelezni a következőket: 

Az  adatbázis lehetőséget ad egész sor társadalmi problematika 
mélyebb statisztikai vizsgálatára, táblázatok, összefüggések sorát lehet 
kimutatni a kész adatbázis alapján. Ezek a további feldolgozások, 
természetesen csak lehetőségek, és akkor érdemes időt és erőforrást 
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fordítani rájuk, ha valamilyen konkrét fejlesztési program, forrásbevonási 
terv indokolja ezeket a mélyebb elemzéseket. Csak jelzésként utalunk 
néhány lehetőségre. Tekintettel arra, hogy a községben jelentős méretű 
az idős korosztály mint társadalmi csoport, és ez a csoport a továbbiakban 
még növekedni fog, már középtávon célszerű lesz olyan projektekben 
gondolkodni, amelyek kifejezetten az idősebbek csoportjára 
vonatkozik. Ez elvben lehet szociális, kulturális, foglalkoztatási vagy 
egyéb  tematikájú. Az adatbázis kitűnő lehetőséget kínál arra, hogy 
egy-egy ilyen terv elkészítése előtt mélyebb statisztikai módszerekkel 
is megvizsgáljuk az idősebb korosztályt. Ezt a munkát szociológus 
diplomával rendelkező helyi munkatárs már minden gond nélkül el 
tudja végezni. Az így elkészített elemzés egy sor információval szolgál 
a fejlesztési program célcsoportjáról (ebben az esetben az idősekről), 
ugyanakkor az elkészített elemzések igazoló dokumentációként 
használhatók egy-egy projekt benyújtásakor. Hasonló jellegű mélyebb 
elemzés több más csoport esetében is végezhető, attól függően, hogy 
a mélyebb elemzést konkrétan  milyen helyi cél érdekében lehet 
fölhasználni.   Az egyes fejezetek végéhez csatolt táblázatokban  több 
helyen jelezzük, hogy az adatsorok alapján milyen összefüggéseket lehet 
kimutatni. Csak jelzésként: nem érdektelen szemügyre venni, hogy a 
helyi intézményekkel való elégedettség milyen összefüggéseket mutat 
az életkorral, a munkaerőpiaci helyzettel, az iskolázottsági szinttel, a 
jelenlegi foglalkozással, az általános közérzettel, a mobilitási tervekkel, 
a társadalmi részvételre való hajlandósággal és egy sor egyéb kérdéssel. 
Gyakorlatilag minden válaszsor mindenik másikkal kapcsolatba 
hozható, amennyiben egy-egy ilyen összefüggés ellenőrzésének vagy 
elemzésének igénye helyi szempontból fölmerül. 

A fenti fejtegetéssel elsősorban arra kívánunk nyomatékosan utalni, 
hogy a Kutatási jelentés és a CD-n csatolt adatbázis hasznosítása  akkor 
történhet eredményesen, ha helyi szinten is megfogalmazódnak a 
kérdések, problémafelvetések,  feladatok, projekt ötletek. 

Másszóval: a költséges és sok munkával összeállított adatbázist helyi 
szinten, helyi kompetencia révén is hasznosítani kell. Természetesen 
a folyamatban lévő községi integrált fejlesztési program keretében 
sor kerül az adatbázis további hasznosítására. De látni kell azt, hogy 
amennyiben van minimális helyi felhasználói tudás és igény, akkor nem 
csak a kívülről jött szakértők tudják ezt az adatbázist hasznosítani. 
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