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1.Bevezető (részlet) 
 
 

(...) Az elemzés körébe tartozó vállalkozások a székelyföldi térségben működnek. Kutatási 

programunk azon a megfigyelésen alapult, hogy ebben a vidéki jellegű térségben egyre több olyan 

vállalkozás indult és indul, amelyek szerveződése, működési módja és társadalmi megjelenítése 

többféle vonatkozásban is eltér attól a vállalkozói gyakorlattól, amely ezt a térséget a romániai 

rendszerváltás óta eltelt három évtizedben jellemezte. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy 

amikor e vállalkozások kapcsán az „újszerű”, az „innovatív” megjelöléseket használjuk, akkor 

ezeknek a megjelöléseknek a használatával  a térségi társadalmi környezettől, illetve a térségre 

jelenleg is jellemző domináns vállalkozói mentalitástól  és gyakorlattól való eltérésre 

(különbözőségre)  utalunk.  Az elemzésbe bevont újszerű vállalkozások nagyobb számban az 

utóbbi években jöttek létre, kis méretűek, létrehozóik fiatalok, és működési modelljükben, illetve  

létrehozóik magatartásaiban és narratíváiban több olyan elemet is azonosíthatunk, amelyeket a 

szakmai megközelítések a „new economy” témaköréhez kapcsolódó elemzésekben (például Lash 

– Urry 1994, Scott 2010, Czako 2001, Baji  2014, 2015) gyakran hangsúlyoznak. Ezek közt 

említhetjük többek között az adott társadalmi közeg adottságaira való alapozást, az innováció 

központúságot, a tudás szerepének növekedését, a társadalmi szerepvállalás és a társadalmi 

tematizáció módozatainak változását (például Henning 2001, Damaskopoulos – Evgeniou 2003, 

Shields – Vivanco 2004, Drabenstott – Henderson 2006, Brown-Graham – Lambe 2008, Santos 

2018). 

 

Hangsúlyozzuk, hogy az általunk vizsgált térség alapvetően vidéki jellegű, gazdasági szempontból 

marginális helyzetű. Ennek fontos jellemzői többek között: rurális és kisvárosi népesség, távolság 

a nagy urbánus vagy ipari központoktól, a térségre jellemző az agrárérintettség magas foka, a 

térséget a központosított szocialista tervgazdaságon alapuló iparfejlesztés a XX. század hatvanas 

éveinek végétől érintette és ez az ipari szerkezet az 1989-es romániai rendszerváltást követően 

gyakorlatilag teljes mértékben szétesett, a térség nem vált külső tőkeberuházások fogadóközegévé. 

Ez a térség az ország régióinak többségéhez viszonyítva ipari-gazdasági mutatók alapján 

hátrányos helyzetben van. Ebben a kontextusban értelmezendő az az új fejlemény, hogy ebben a 

térségben is megjelent és fokozatosan erősödik egy olyan innovatív, új vállalkozói 

szemlélet/habitus, amely hosszabb távon potenciálisan felválthatja a térségre ma is jellemző, 

paternalizmusra, rövid távú tervezésre, kivárásra alapozó vállalkozói mentalitást és gyakorlatot. Az 

elemzett újszerű vállalkozások létrejöttében és működésében megfigyelhető innovatív 

komponensek lehetőségként hordozzák magukban a térségi léptékű szemléleti/gyakorlati 

paradigmaváltást, ez a folyamat azonban ma még az elején tart.  Az innovatív, tudáscentrikus, 
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személyorientált vállalkozási modellt ma még kevesen képviselik (több esetben ez a képviselet 

csupán részleges), és társadalmi megjelenítésük folyamata is az elején tart.  

(...) 

Kutatási programunkat egy sajátos térségi tényező is motiválta, és ez a tényező indokolja azt is, 

hogy kutatásunkban a társadalmi reprezentáció elemzésének nagyobb hangsúlyt  igyekeztünk 

adni. Amint azt a térségi társadalomtörténeti előzmények bemutatása során részletesebben is 

kifejtjük, az 1989 után kialakult térségi vállalkozói habitus és vállalkozói gyakorlat társadalmi 

megítélése többnyire negatív, vagy legalábbis távolságtartó jellegű. (...) Mindez ahhoz vezet, hogy 

a gazdasági tevékenység társadalmi reprezentációs gyakorlata a mindennapi narratívák és 

magatartások szintjén olyan modellt tematizál, amely ugyan „jelen van a saját világunkban”, de 

tulajdonképpen „nem a mi világunk része”.  (...) Ez a társadalmi reprezentáció a térség gazdasági 

fejlődése szemszögéből értelemszerűen kedvezőtlen hatású, többek között abban a tekintetben, 

hogy a térségi társadalom ezt a vállalkozói gyakorlatot nem vagy kismértékben  tekinti olyan  

térségi adottságnak vagy értéknek, amellyel azonosulni lehet. (...)  

Az utóbbi időszakban jelentkező  új, tudáscentrikus, személyorientált modellnek a társadalmi 

beágyazottságra irányuló beállítódása, illetve explicit társadalmi reprezentációja teljesen más 

jellegűnek mutatkozik. Ezt maguk az innovatív vállalkozók végzik vagy kezdeményezik. Az 

innovatív vállalkozói modellek mentén szerveződő újabb kezdeményezésekben – a gazdasági 

eredményesség mellett – az explicit módon definiált társadalmi hasznosság, az alkalmi 

adományozáson túlmutató társadalmi szerepvállalás igénye és gyakorlata is megjelenik (...)  E 

megfigyelés alapján  törekedtünk arra, hogy megvizsgáljuk – a szemléleti és gyakorlati 

paradigmaváltás térségi feltételrendszerének elemzése mellett –  az innovatív reprezentációs 

gyakorlatot is.   

A tanulmány szerkezetét a bevezető, az összefoglaló, illetve a szakirodalmakat és a mellékleteket 

tartalmazó fejezeteken kívül négy nagyobb tartalmi egység alkotja: elméleti szempontok, 

módszertan, társadalomtörténeti kontextus, elemzési eredmények összefoglalása 

 

(...)  

6.ÖSSZEFOGLALÁS  

 

Kutatócsoportunk a DOMUS Program támogatásának köszönhetően interjúkra és kérdőíves 

vizsgálatra alapozó, feltáró jellegű kutatási programot végzett, amely a vállalkozói 

mentalitás/gyakorlat és ezzel kapcsolatos társadalmi reprezentáció változásának vizsgálatára 

irányult. A kutatás terepe a székelyföldi térség volt. A kutatás fő célja volt, hogy megvizsgáljuk a 

székelyföldi térségben is nemrég megjelent innovatív, új vállalkozói szemlélet/habitus  térségi 

térnyerésének feltételeit és folyamatait. A kutatás céljának elérése érdekében 30 

interjút/esetelemzést készítettünk innovatív vállalkozások alapítóival, menedzsereivel, illetve 

kérdőíves adatfelvétel keretén belül, 300 középiskolás tanuló körében vizsgáltuk a vállalkozói 

modellekkel kapcsolatos attitűdöket, összegyűjtöttük és elemeztük a témához kapcsolódó 

szakirodalmi anyagokat, elemeztük a térségi vállalkozási gyakorlat társadalmi kontextusát, 

valamint a témakörhöz kapcsolódó jogszabályokat, támogatási politikákat.  
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A kutatási program indítását az a megfigyelés ösztönözte, hogy bár a térség gazdasági 

szempontból, a vállalkozások száma, mérete, versenyképessége szempontjából Románián belül 

hátrányos helyzetben van, egyre több olyan vállalkozás és kezdeményezés indul, amely a 

vállalkozói szemlélet/habitus tekintetében eltér a térségre hagyományosan jellemző vállalkozói 

gyakorlattól, ami nem csak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is innovációként 

értelmezhető. Ezáltal pedig egy valós fejlődési potenciált jelent a székelyföldi térség számára. 

Ennek a fejlődési potenciálnak a célirányos kiaknázása azonban egy szemléleti/gyakorlati 

paradigmaváltás hiányában nem valósulhat meg. Eddigi megfigyeléseink alapján ez a 

paradigmaváltás a székelyföldi térségben még az elején tart, és a váltási helyzet a térségi gazdasági 

folyamatok és vállalkozói szerepek alakulásával kapcsolatban új megközelítéseket tesz 

szükségessé. A kutatásunk keretén belül fölvállalt szakmai feladatként jelöltük meg a szemléleti és 

gyakorlati paradigmaváltás összetevőinek elemzését. Tanulmányunk szakirodalmi keretét, és ilyen 

értelemben a kutatásban alkalmazott elemzési és értelmezési szempontokat elsősorban a „new 

economy” fogalomhoz kapcsolódó paradigmaváltással foglalkozó szakmai munkák képezték, 

valamint a társadalmi szolidaritás változásával, ezen belül a reflexív szolidaritás térnyerésével 

kapcsolatos elgondolások. 

 

Kutatási eredmények összegzése: 

 A vizsgált innovatív vállalkozások működésében a térségi kontextushoz képest nagyon 

erős a személyes én szerepvállalása. Az egyéni habitus elemeinek olyan beépítési 

módozatait figyeltük meg, mint például a vállalkozás kialakulásának személyes jegyekből 

való levezetése, a személyes kompetenciák összekapcsolása a vállalkozás működésével, 

személyes viszonyok fontossága a formális kapcsolatokkal szemben, a személyes részvétel 

fontossága. 

 A személyes meggyőződések és az értékek egybefonódnak a vállalkozási gyakorlattal, és a 

termékelőállítási folyamatban, a termékben, illetve a termék megmutatásában is 

markánsan megmutatkoznak. 

 A vállalkozói reflexiók jelentős része nem a termelési és működési folyamatra, vagy az 

értékesítésre irányul, hanem önreflexiónak minősül. Ezekben az önreflexiókban a 

beszélők értelmezik a vállalkozás indítását, a fölvállalt célokat, a termékek tervezését és 

előállítását, az értékesítést és a fogyasztókkal való kapcsolatot, a sikerességet vagy 

sikertelenséget, a tevékenység és a termék társadalmi elfogadottságát. 

 Az elemzésbe bevont vállalkozások a termékek tekintetében különfélék, ami azt jelzi, 

hogy az innovatív vállalkozói kezdeményezések rendkívül sokfélék. 

 A vállalkozás működésében nagyon fontos a releváns társadalmi környezet, az azzal való 

kapcsolat, ami nem csak a társadalmi és környezeti adottságok, értékek beépítését jelenti, 

hanem a vállalkozás működésének adott társadalmi kontextusra való építését is. Az 

interjúalanyok arra törekszenek – természetesen változó mértékben és változó sikerrel –, 

hogy vállalkozásuk a számukra releváns társadalmi és természeti környezet integráns 

része, annak mintegy “terméke” legyen.   

 A térségi kontextusban állandó, alá-fölérendelt és a vállalkozás személyétől függő 

kapcsolatokhoz képest a vizsgált vállalkozások kapcsolattartási gyakorlata nem vagy csak 
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kismértékben formalizált, a kapcsolati végpontok köre nincs meghatározva, fontosság 

szerint rangsorolva. 

 Az elemzett vállalkozások esetében változó mértékben, többféle formában tapasztalhatjuk 

a vállalkozás releváns társadalmi közegébe való strukturális beilleszkedésre irányuló 

törekvést (és ennek a törekvésnek az explicit megfogalmazását), illetve  azokat a gyakorlati 

megoldásokat, amelyek azt jelzik, hogy az adott vállalkozás a számára releváns társadalmi 

közeg “szerves részeként”, vagyis azzal összhangban jön létre és működik.   

 A  vállalkozás megjelenítésében és működtetésében a digitális megoldások sokféle módja 

tapasztalható, ezek a megoldások a vállalkozók számára nem innovációs kihívások, hanem 

csupán kézenfekvő megoldások. Az interjúszövegekben többnyire csak magától értetődő, 

rövid utalások formájában jelennek meg.        

 

Elemzésünk alapján a székelyföldi térség vállalkozói mentalitásában/gyakorlatában egy 

társadalomközeli modell körvonalazódik a működés és a társadalmi megjelenítés terén egyaránt. 

Ennek a modellnek kiemelt jellemzője, hogy a térségben hagyományos modellhez képest a 

gazdasági szegmens és a társadalmi közeg közti „idegenség” egyre inkább lebontódik, és a 

tevékenység és a vállalkozó társadalmi beágyazódásának gyakorlata több szinten, többféle 

formában működik egyidőben.  

 

A new economy szemlélethez és gyakorlathoz kapcsolható komponensek és a reflexív 

szolidaritásra utaló elemek halmaza azt jelzi, hogy a vizsgált vállalkozások létrejöttében és 

működésében, illetve a vállalkozók céljaiban, tevékenységében és értékeléseiben körvonalazható 

egy innovatív paradigma, amely lényeges mértékben eltér a domináns térségi 

vállalkozói/vállalkozásműködési paradigmától.  Ezek az elemek az egyes vállalkozásokban és 

vállalkozói tevékenységekben esetenként eltérő mennyiségben, eltérő módon vannak 

jelen. Térségi szempontból innovatív tartalomként értelmezhető az, hogy:  

o Erős az én szerepvállalása és azonosulása a vállalkozással/tevékenységgel. 

o A gazdasági érték a személyes értékek és meggyőződések alá rendelődik. 

o Az innovatív kezdeményezések sokfélék. 

o A vállalkozások működésében fontos szerepet kap a társadalmi környezet. 

o Jellemző a vállalkozó személye által meghatározott és működtetett hálózatokba való 

bekapcsolódás. 

o A vállalkozások társadalmi megjelenítésében fontos szerepet kapnak a digitális 

megoldások.  

További elemzésekre  van szükség a részletek jobb megértése érdekében, illetve abból a célból, 

hogy ez a lényegét tekintve dinamikus és kreatív térségi folyamat milyen irányba tart.  

 

Kutatásunk eredményei a szakpolitikai tervezés és a társadalmi tematizáció terén egyaránt 

hasznosíthatók. A kutatás innovatív jellegéből adódnak a szakmai munka továbbvitelének 

lehetőségei is. Eredményeink lehetőség kínálnak összetettebb, hosszabb távú, nagyobb 

célcsoportot érintő kutatások tervezésére és indítására, illetve a részterületekre irányuló kisebb 

tényfeltáró kutatások (például: egyetemi diplomamunkák, doktori kutatások) indítására is.  

 


