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Spatial Opportunities of the Entrants in the Sárbogárd Small Region

Unemployment, because of the modern world economic crisis, especially in some of the regions, has 
increased recently. The disadvantageous regions struggling anyway with the problem of employment, 
has  extremely  suffered  of  the  termination  of  workplaces  in  huge quantities,  and  the  decrease  of 
employment.  In  the  circle  of  employees  and  job-seekers  the  entrants  are  in  an  accentuated 
disadvantageous situation, whose social  and economic integration is  a  national  matter  of  life  and 
death. The rate of employment in Hungary compared to the EU-level is considered to be quite low,  
which constitutes serious problems and outstanding dangers. In case the integration of entrants could 
be fulfilled more efficiently, smoothly and quicker into the working society, the above mentioned rate  
could be improved. The aim of this study is to monitor the Sárbogárd small region from the point of  
view of prosperity on the labour market. Accentuated attention is interpreted on the chances of the 
labour market entrants, which is presented by showing both the demand and supply part and also the 
system of their coherence from a spatial approach. The study introduces the groups of entrants living 
in the region, shows the spatial division of their qualifications and other competences, as well as the  
analysis of the mobility proportion. Analyses the opportunities of the private or public transport, and 
the  grade  of  the  mobility  exfoliated.  Last  but  not  least,  out  of  the  entrants’ expectations  and 
preferences  on  the  labour  market,  the  issues  connecting  to  the  forms  of  earning,  job-rating, 
employment, or rather sector preferences are introduced in this study as well.

1. BEVEZETÉS

A munkanélküliség a modern világgazdasági válság következtében rég nem látott – egyes 

térségek esetében soha nem látott  –  mértéket  öltött.  Az amúgy is  foglalkoztatási  gondokkal 

küszködő, hátrányos, vagy épp halmozottan hátrányos térségek, kistérségek – mint amilyen a 

Sárbogárdi kistérség is – különösen megszenvedték a munkahelyek tömeges megszűnését,  a 

foglalkoztatás csökkenését. A munkavállalók, munkahelykeresők körén belül kiemelten hátrá-

nyos helyzetben vannak a pályakezdők, akiknek a társadalmi-gazdasági integrációja nemzeti lét-

kérdés. Az új generáció feladata ugyanis kettős: nevelniük kell az utánpótlást, és vigyázniuk kell 

az idősekre. Hasznos, produktív elemeivé kell válniuk annak a csoportnak, akik országunk – 

anyagi értelemben vett – terheit a vállukon hordják: adóznak, járulékokat fizetnek be és alapjait  

képezik a nyugdíjrendszernek, vagy a társadalombiztosítási rendszernek, hogy csak pár példát 

említsek. Egyszóval a pályakezdők egy nagyon fontos társadalmi státuszváltás küszöbén állnak.
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Magyarországon a foglalkoztatási  ráta EU-s viszonylatban igen alacsonynak tekinthető, 

amely komoly problémát jelent, és jelentős veszélyeket hordoz. Országunkban átlagosan 55% 

körüli  értéket ad a fent említett  mutató, amely a gyakorlatban abban nyilvánul meg, hogy a 

mintegy 4 millió foglalkoztatott tartja el a teljes népességet, azaz közel 10 millió embert. Ha 

megvalósulna a pályakezdők hatékonyabb, zökkenőmentesebb és gyorsabb integrációja a dolgo-

zó társadalomba, a fenti arányon jelentősen lehetne javítani.

A pályakezdők csoportja kiemelt figyelmet kap, mind az EU-ban, mind a hazai politikában. 

Ezt mutatja többek között, hogy a Nemzeti Ifjúsági Stratégia több pontja is kiemeli a csoport je-

lentős hányadát képező pályakezdő fiatalokat, említve, hogy az új, friss munkaerő integrálása 

elengedhetetlen a gazdaság megfelelő működéséhez.

Fontos tény, hogy napjainkban a pályakezdők körében is egyre nő a munkanélküliek ará-

nya és ez komoly gondra hívja fel a fgyelmet: a jövő nemzedékére nehéz évek várnak. A másik  

oldalon hiányszakmák és betöltetlen állások sorával találkozunk. Mindemellett a pályakezdők 

legtöbbje – korábban említett státuszváltásuk részeként – a házasság, a családalapítás (napjaink-

ban az első gyerek vállalása 25-30 éves korban jellemző a nők körében (KAMARÁS F. 2005) anyagi 

és mentális nehézségeit is megéli, ami biztos egzisztenciák hiányában egyszerre okozhat lelki és 

anyagi katasztrófát, ezzel szakítva el az egyént vagy a csoportot (család) arról az útról, amelyen 

„az élet rendje szerint” járnia kellene. A „fészekrakás” egyre nagyobb kihívás elé állítja az ezzel 

próbálkozókat, és az anyagi egzisztencia megteremtése a legtöbbeknek csak kemény,  idegőrlő 

és megfeszített munkával érhető el.

A Sárbogárdi kistérség vizsgálata több szempontból indokolt. Egyfelől tény, hogy Fejér 

megye viszonylatában az adott terület számos mutató tekintetében a sereghajtók között szerepel 

(a munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népesség viszonylatában itt a legmagasabb a me-

gyében (közel 20%), míg a pályakezdők aránya az összes álláskereső %-ban a 2. legmagasabb 

(több mint 10%) forrás: ÁFSZ). Ebből kifolyólag elemzése megyei szinten is fontos, mivel – 

néhány speciális esettől eltekintve kimondható –, hogy a leggyengébb elem fékezi a legnagyobb 

mértékben adott csoport fejlődését. Mindezek mellett a Sárbogárdi kistérség remek példája an-

nak, hogy egy alföldies térben az egyes nagyvárosok (gyakorlatilag a településhierarchia) mi-

lyen lenyomatot hagynak a munkaerőpiac képén, illetve miképp torzítják el az egyes települések 

közötti kapcsolatokat, a munkaerő áramlásának irányát. 

Jelen tanulmány célja tehát a Sárbogárdi kistérség vizsgálata, több, a munkaerőpiacon tör-

ténő boldogulás tekintetében fontos kérdés szempontjából. Kiemelt figyelmet fordít a pályakez-

dők munkaerőpiaci esélyeire, amelynek bemutatását a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalá-

nak, illetve a kettő összefüggésrendszerének területi vizsgálatán keresztül közelíti meg.
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Sort kerít a pályakezdők csoportjainak bemutatására, a térségben élő pályakezdők képzett-

ségi és egyéb kompetenciáinak területi megoszlására és a mobilitási viszonyok elemzésére. E te-

kintetben kitér az egyéni és a tömegközlekedési eszközök által biztosított lehetőségek elemzésé-

re és az ezek eredőjeként kialakuló mobilitási fok megállapítására. Végezetül a pályakezdők 

munkaerőpiaci elvárásai és preferenciái közül a jövedelmekkel, bérezési és foglalkoztatási for-

mákkal, illetve a szektorpreferenciákkal kapcsolatos kérdések kerülnek bemutatásra.

2. KUTATÁSI MÓDSZEREK

Jelen írás elsősorban a pályakezdők körében végzett kérdőíves felmérés anyagára támasz-

kodik, melyet kiegészít az elérhető statisztikák, munkaügyi kirendeltségek adataival is. A keres-

let tárgyát képező pályakezdők véleménye egy fél éven át tartó – a polgármesteri hivatalok és  

különböző szociális feladatot ellátó civil szervezetek segítségével bonyolított – kérdőívezés se-

gítségével került felmérésre. Ennek keretében 85 kérdőív feldolgozásával a csoport körülbelül  

50%-a került megkérdezésre. A pályakezdők relatíve kis száma – egyes településeken az utolsó 

közölt nyilvántartás szerint csak öten voltak – több problémát is okoz a kérdőív releváns kiérté -

kelésénél. A nehézségeket csak fokozza, hogy, mint ahogy erről a vonatkozó résznél részleteseb-

ben is esik szó, a pályakezdők csoportjának egy része csak rövid ideig, a statisztika szempontjá-

ból csak egy pillanatig kerül az adott státuszba. Egy apró településen az ilyen típusú pályakez-

dők – esetleges – jelenléte, vagy épp hiánya erőteljes eltéréseket okoz a végső kimutatásokban.  

A probléma kivédésére, és így releváns kép alkotására, mégis nyílik lehetőség, amelyhez az 

alábbi két korrekciós technika alkalmazása segít:

• A felmérés esetében az adatokat aggregátumok szerint kerülnek kiértékelésre, így pél-

dául a képzettségek tekintetében az elképzelhető több mint 10 típus (Kevesebb, mint 

8 általános, 8 általános, szakmunkásképző, érettségi, főiskola, egyetem…stb.) három 

csoportban  lettek  összegezve (Alapfokú,  középfokú,  vagy  felsőfokú  legmagasabb 

végzettséggel rendelkezők szerinti bontásban.).

• Korrigálva a számadatokat az interjúk keretében nyert tapasztalatokkal, azok is beke-

rülnek a kimutatásba, akik a kérdőív kitöltését megtagadták, mitöbb a települési álta-

lános kép felé tolódik el a felmérés szemben a már fenti problémák miatt előforduló 

esetleg extrém értékeket produkáló eseti képekkel.

Az így nyert kép már alkalmas, társadalmilag és gazdaságilag is hasznosítható megállapítá-

sok levonására.
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A mobilitást tárgyaló bekezdés végén egy mutatószám – a mobilitás relatív foka – kerül al-

kalmazásra. Mivel a mutató jelen írás szempontjainak megfelelően került kidolgozásra, eddigi  

leírása még nem történhetett meg. Generálásához az egyes közlekedési eszközök tekintetében 

vett mobilitási viszonyokat bemutató táblázatok lettek alapul véve. Az ott található cellákhoz az 

alábbi értékek lettek rendelve:

• zéró mobilitás  -4

• zéróhoz közeli mobilitás  -3

• rossz mobilitás  -2

• közepes mobilitás  1

• jó mobilitás  2

• kitűnő mobilitás  4

A fenti számok segítségével felírásra került az egyes települések mindegyik eszköz és vi-

szonyítási irányban vet mobilitása. Például Igar esetében az alábbi módon:

1. Táblázat

Igar lakosainak mobilitási lehetőségének foka Sárbogárd, Székesfehérvár illetve 

Dunaújváros irányába

Sárbogárd felé Székesfehérvár felé Dunaújváros felé
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Igar 1 -4 1 -3 -4 -3 -2 -4 -3

Az adatok forrása: Saját felmérés. Szerkesztette: Alpek B. Levente (2011).

A mobilitás relatív mértékét az adott településhez tartozó mennyiségek átlaga fejezi ki. Az 

értékek növekedésével a mobilitási lehetőségek foka egyre nagyobb.
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3.EREDMÉNYEK

3.1. A pályakezdők egy lehetséges csoportbontása

A Sárbogárdi kistérség pályakezdőinek csoportját – a területiségtől függetlenül – két jól el-

különíthető kategóriára lehet bontani (1. ábra). Ezek közül az elsőbe azok – a rendszerint fiata-

lok – kerülnek, akik friss végzősként, általában valamilyen papírral most lépnek ki a munkaerő-

piacra. Pályakezdő státuszuk hivatalosan vagy nincs is1, vagy kevesebb, mint egy éve áll fenn. A 

másodikat azok alkotják, akik egy évet meghaladóan nem tudtak elhelyezkedni. Mindkét kate-

góriát további altípusokra bontva még árnyaltabb képet kapunk a vizsgált csoport felépítéséről.

Az első főcsoportba tartozó pályakezdők közül többen nem is jelentkeznek be a munka-

ügyi központban, mivel végzettségük megszerzése után azonnal, de legalábbis rövid időn belül  

(ez az időszak változó, mivel nem lehet tudni, ki mikor érzi szükségét, hogy regisztráltassa ma-

gát, de általában kevesebb, mint egy-két hónap) el tudnak helyezkedni2. Számukról nem sokat 

lehet tudni, mivel a pályakezdőkről készült statisztikákban nem jelennek meg. Szintén az első 

főcsoportba tartoznak azok, akik bár szerepelnek a munkaügyi kimutatásokban, de regisztráció-

juk még rövidebb időtartamú, mint egy éves, így nem tekinthetők teljes joggal tartós munkanél-

külinek. Ebből a kategóriából kétfelé vezet ki az út. Amennyiben a pályakezdő talál munkát, ki-

kerül a vizsgált csoportból, úgymond pozitív irányban távozik a rendszerből. Abban az esetben 

viszont, ha a munkába állás egy éven belül nem történik meg, tartós pályakezdő munkanélkülivé
3 válik.

A második főcsoporton belül  elkülönül  a kifejezetten rossz munkaerőpiaci  kilátásokkal 

rendelkező, a pályakezdői státuszba masszívan beragadók köre azoktól, akik bár egy évet meg-

haladóan nem tudtak munkát találni, végzettségükből és egyéb adottságaikból kifolyólag még jó 

eséllyel el tudnak helyezkedni. Közülük a legtöbben Magyarország dinamikusan meginduló fej-

lődése esetén munkába állhatnának, míg kisebbik hányaduk egy prosperáló gazdaságban is csak 

közepesen jó munkaerőpiaci esélyekkel rendelkezne.

1 Azaz a munkaügyi központban nem jelentkeztek még be.
2 Elhelyezkedés alatt ez esetben nem csak a munkába állást, hanem pl. az inaktívvá, háztartásbelivé válást is értem,  
mivel a hasonló státuszba kerülő fiatalok sem jelennek meg pályakezdőként a munkaügyi kimutatásokban.
3 Saját elnevezés, nem hivatalos statisztikai státusz.
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1. ábra

A pályakezdők egy lehetséges csoportbontása

*Az egyes elemek területe arányos a csoport becsült méretével

3.2. A pályakezdők képzettsége és kompetenciái területi vetületben

A Sárbogárdi kistérségben a legkisebb arányban felsőfokú végzettséggel rendelkező pálya-

kezdők élnek (2. ábra). Bár maga a térség egyre kisebb mennyiségben képes felvenni a főisko-

lai vagy egyetemi diplomával rendelkezőket, körüket általában a többi pályakezdőnél nagyobb 

mobilitási készség és képesség jellemzi, ami lehetővé teszi, hogy jóval nagyobb területen (akár 

országos viszonylatban), és ebből kifolyólag határozottan nagyobb eséllyel keressenek/találja-

nak munkát. A legtöbbjük a jó munkaerőpiaci kilátásokkal rendelkező csoportba sorolható, még 

akkor is, ha a térségben egyáltalán nem idegen a diplomás – pályakezdő – munkanélküli jelen-

sége.
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A felsőfokú végzettséggel rendelkezők területi megoszlását markáns differenciák színesí-

tik. A falvak jelentős részében nem is jelennek meg (pl. Igar, Sáregres, Hantos, Alap, Alsószent -

iván),  míg másutt  egészen kis arányt  képviselnek (pl.  Mezőszilas).  Azokban a községekben, 

ahol pusztán a számok tükrében domináns mértékben fordulnak elő, sem tekinthetők meghatá-

rozó csoportnak, mivel legtöbbjük vagy rövid időn belül munkába tud állni, vagy elköltözik, 

hogy nagyobb településeken próbáljon szerencsét. A pályakezdők tartós munkanélküliségének 

hátterében tehát a falvakban elsősorban nem ők állnak. 

Más a helyzet Sárbogárdon, ahol, bár nincsenek többségben, legtöbbjük már a pályakezdők 

egy évet meghaladó ideje munkát keresők táborát növeli, így részét képezik egy egyre csak gya-

rapodó diplomás munkanélküli csoportnak. Felmerül a kérdés, hogy szemben a faluról való el-

vándorlással,  Sárbogárdon  miért nem érvényesülnek olyan markánsan az elköltözésből eredő 

hatások. Tekintve, hogy feltehetően a sárbogárdiak mobilitási hajlandósága a falusiakénál jóval  

nagyobb, a probléma mögött nem a szándék, hanem inkább az anyagi lehetőségek hiánya áll. 

Bár az elköltözés költségessége falun is gondot okoz, az az egy-két diplomás pályakezdő, aki itt 

előfordul, általában azok közé tartozik, akik – például azért, mert világ életükben így tervezték,  

és ezáltal már évek óta készültek rá – sikeresen el tudják hagyni a számukra munkalehetőséget 
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2. ábra

A pályakezdők képzettség szerinti megoszlása a Sárbogárdi kistérségben
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vajmi kevés eséllyel kínáló települést. Sárbogárdon azonban nagy számban termelődnek a dip-

lomás pályakezdők, akiknek csak kisebb hányada képes elköltözni, így természetszerűleg a töb-

ből többen ragadnak a településen. Ahogy az az általános iskolások továbbtanulási orientációi-

nak területi elemzésénél kiderült, a kistérségi központból eleve többen készülnek a gimnáziu-

mokba, ahonnan viszont a tapasztalatok azt igazolják, hogy a felsőoktatás felé vezet az út. Ők,  

ha családjuktól nem szakadnak el, végül Sárbogárdra térnek vissza, itt válnak pályakezdőkké.

Mind a kistérségi összesített kép viszonylatában, mind az egyes települések tekintetében 

kitűnik a középfokú végzettséggel rendelkezők magas aránya  (2. ábra). A csoport elsősorban 

olyan fiatalokat takar, akik érettségivel, esetleg amellett valamilyen szakmával rendelkeznek. 

Ők azok, akik tanulmányaikat túlnyomórészt valamelyik szakközépiskolában folytatták, s felte-

hetően a korábbi csoportbontás szerint olyan pályakezdőknek minősülnek, akiket egy prosperáló 

gazdaság nagyobb (jóval nagyobb) arányban venne fel, mint jelenleg. Körükben magas azoknak 

a száma, akik a 2008-tól 2010-ig terjedő időszakban léptek ki a munkaerőpiacra,  tehát több 

egyéb mellett a válság is fontos szerepet játszhatott nehéz helyzetükben. Esélyeiket, boldogulá-

sukat számos tényező rontja. A kérdőíves felmérés és az egyéb tapasztalatok is azt igazolják,  

hogy jelentős hányaduk szakma nélküli, pusztán érettségivel rendelkezik, mely végzettség kétes 

értékű a munkaadók szemében. Sok helyen a hasonló középfokú végzettség mint alapelvárás, és 

nem mint előny jelenik meg, így a munkaadók is az érettségi-szakma kettőst preferálják a sima  

érettségivel rendelkezőkkel szemben. A csoport másik hányada ugyan rendelkezik valamiféle 

szakmával, de az vagy túltelített a térségben, vagy elhanyagolható igény jelenik meg vele szem-

ben. Előfordul, hogy a pályakezdők olyan végzettséget birtokolnak, melyre a munkaerőpiacnak 

már régebb óta nincs, vagy csak nagyon kis mértékben van szüksége (pl. vasesztergályos). Gya-

koriak az olyan szakmák is, melyben elsősorban saját vállalkozás indítása esetén lehetnének ko-

molyabb kilátásai az egyénnek (pl. fodrász, vendéglátós), erre azonban – tekintve a térség lako-

sainak rossz anyagi viszonyait, mely probléma a pályakezdőknél még markánsabban ütközik ki 

– csak keveseknek van lehetősége. 

Kisebbik hányaduk rövid ideje (1 évet nem meghaladóan) pályakezdő, és végzettségét te-

kintve valószínűsíthetően a mostani piaci viszonyok mellett is hamarosan munkába tud majd 

állni. Őket a piacképesebb szakma megléte mellett egy nagyobb mobilitási mutató is jellemzi, 

ami megint csak növeli elhelyezkedési esélyeiket.

A középfokú végzettségűek aránya Sárbogárdon az átlaghoz hasonló, míg a legtöbb falu-

ban az átlagnál nagyobb. Esetükben falu-város viszonylatban nem találni olyan markáns diffe-

renciákat, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében, mivel a 18 éves tankötelezettség 

időtartama alatt a legtöbben már szereznek valami féle középfokú végzettséget, így a falvak fia-
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taljainak (is) meghatározó hányada ezt a kört bővíti. Ehhez társul, hogy a sokból nyilván keve-

sebben tudnak elvándorolni, vagy épp munkát találni, ami a csoport feltömegesedéséhez vezet, 

mind városi, mind községi viszonylatban. 

Az alapfokú végzettséggel rendelkezők száma alig több, mint a felsőfokúaké. Ennek hátte-

rében a 18 éves korig tartó tankötelezettség áll. A pályakezdők között tehát csak kis számban 

termelődnek alapfokú végzettségű fiatalok, akik viszont szinte kivétel nélkül a pályakezdő mun-

kanélküliek legrosszabb helyzetben lévő csoportját gyarapítják. Problémájuk tehát mind falun, 

mind városban komoly, mivel munkanélküli státuszuk stabil és hosszantartó. A fenti kartogra-

mon vázolt arányok esetükben kritikával kezelendők, mivel épp ők azok, akik annyira motivá-

latlanok, hogy csak kisebb számban vállalták a kérdőív kitöltését. Bár az ábrán nem látszik min-

den esetben tökéletesen, az interjúk és egyéb beszélgetések fényében tény, hogy a fenti csoport  

a falvak közül legnagyobb arányban Mezőszilason, Igaron, Vajtán, Alsószentivánon és Nagyló-

kon jelenik meg. Sárbogárd esetében is magas a számuk, s bár arányuk elmarad a felsőfokú vég-

zettséggel rendelkező pályakezdő munkanélküliekétől, körük jóval nagyobb mértékben áll a tar-

tós munkanélküliség hátterében. Mivel a csoportba nagy arányban hátrányos anyagi helyzetű 

emberek tartoznak, esetükben az elvándorlás – még ha lenne is hova – nem járható út, arról nem 

is beszélve, hogy napjaink munkaerőpiaci viszonyai mellett a térségen kívül sincs számottevő 

esélyük munkalehetőségek elnyerésére.

Az országos trendek afelé mutatnak, hogy a nyelvvizsga megléte egyre több területen és 

egyre alacsonyabb beosztásokban fogalmazódik meg igényként. A 3. ábrán jól látszik, hogy a 

falvakban kisebb arányban és alacsonyabb fokon realizálódik a nyelvtudás, mint Sárbogárdon. 

A kistérségi központban a pályakezdők 45-50%-a rendelkezik nyelvvizsgával, melyből nagyobb 

arányt tesz ki a középfokú, mint az alapfokú bizonyítvány. A nyelvvizsga a felsőfokú végzettsé-

gűek körében a leggyakoribb, a középfokú végzettségű fiataloknál kisebb arányú, az alapfokú 

végzettséggel rendelkezőknél pedig nem jellemző. A képzettségi szintek megoszlását ábrázoló 

kartogram (2. ábra) és a 3. ábra összevetése is hasonló következtetésekre vezet. Alap, Hantos és 

Igar rosszabbul, míg Mezőszilas, Nagylók, Sáregres, Cece és Alsószentiván pályakezdői jobban 

állnak nyelvvizsgákból. Igen sajátos Vajta község esete, ahol – a térségben egyedülálló módon – 

felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező pályakezdő is található. Ez márcsak azért is meglepő, mert 

mint arról korábban esett szó, jelen falu esetében igen magas az alapfokú végzettségűek aránya. 

Az elsőre meglepő tény mögött  azonban feltűnően egyszerű magyarázat  áll. Vajta ad helyet  

ugyanis a Golgota Keresztény Gyülekezetnek, melynek bibliaiskolájában számos külföldi diák 

is tevékenykedik, illetve komoly szintű ingyenes nyelvoktatást folytat.

Bár a nyelvismeret általánosságban előny, a Sárbogárdi kistérségben való boldogulás esé-

lyeit  csak kisebb mértékben növeli.  Kétségtelen, hogy azok, akik számottevő és használható 

nyelvtudással rendelkeznek, nagyobb valószínűséggel tudnak elhelyezkedni, de az ő problémá-
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jukat maga a nyelvismeret csak akkor oldja meg, ha ahhoz kellő mobilitás társul, elérhetővé té-

ve a kvalifikáltabb munkaerőt igénylő állásokat, melyek megszerzésénél a nyelvtudás megléte 

már valódi versenyelőnyként realizálódik.

3. ábra
A pályakezdők nyelvvizsgák szerinti megoszlása a Sárbogárdi kistérségben*

3. ábra

A pályakezdők nyelvvizsgák szerinti megoszlása a Sárbogárdi kistérségben*

*Minden pályakezdőnél a legmagasabb fokú nyelvvizsga lett figyelembe véve

A munkaerőpiacon fontosnak, de legalább hasznosnak tartott egyéb kompetenciák esetében 

kiemelkednek a számítástechnikai és az önéletrajz írási ismeretek. Ez utóbbi a pályakezdők kö-

rében Alsószentiván kivételével (ahol első), mindenhol a második helyen végzett. Ennek hátte-

rében nem az intézményi oktatás vagy az egyéb típusú képzések állnak, hisz sem az alap, sem a 

középfokú képzés nem helyez komolyabb hangsúlyt annak fejlesztésére. A magas értékeket az 

generálja, hogy manapság az önéletrajz benyújtása széles körben elvárt a munkahelyek megpá-

lyázásánál, így kénytelen-kelletlen, aki már próbálkozott elhelyezkedéssel, annak meg kellett ta-

nulnia ezen dokumentum elkészítését.  Az önéletrajzírási  képességeiket  az alapfokú,  illetve a 

szakmunkás végzettséggel rendelkezők értékelték a legrosszabbra.
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4. ábra

A pályakezdők munkaerőpiac szempontjából legfontosabb 

kompetenciáinak alakulása a Sárbogárdi kistérségben

(saját megítélésük szerint)

Kiemelkedik a sorból  a számítástechnikai ismeretek magas értéke,  mely térségi  szinten 

egyértelműen az első helyre került, települési viszonylatban pedig csak Alsószentiván esetében 

szorult a másodikra. A felmérések és interjúk tapasztalatai alapján világossá vált, hogy napjaink-

ban a számítógép, mint olyan, csak nagyon kevesek számára idegen eszköz. Végzettségtől füg-

getlenül mindenki boldogul vele, s bár a felhasználás szintjében vannak eltérések, a munkaerő-

piacon tapasztalható alapelvárásoknak azért megfelel a pályakezdők többségének számítástech-

nikai ismeretanyaga. A jelenség hátterében több tényező áll. A diákok már általános iskolában – 

településre tekintet nélkül – megismerkednek a számítógép alapvető funkcióival, felhasználásá-

nak lehetőségeivel,  mely ismereteiket  középiskolában mélyítik  tovább. Fontos  tény továbbá,  

hogy manapság a számítástechnikai eszközök ára egyre inkább közelít ahhoz a szinthez, amit 

akár már egy minimálbérrel rendelkező is meg tud fizetni. A számítógéphez jutást könnyítik a 
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különböző, akár nulla Ft-os kezdőrészlettel induló hitelek, illetve a változatos EU-s és állami 

projektek, pályázati lehetőségek is. Egyszóval, mire pályakezdővé válik valaki, már szinte ki-

zárt, hogy ne találkozott volna ezzel az eszközzel.

A harmadik helyen pár kivételtől eltekintve a csoportirányítás, munkaszervezés áll. A szá-

mítástechnikai  ismeretek, illetve az idegennyelv mellett ez az a terület, amire még számottevő 

hangsúlyt fektetnek a legtöbb általános, illetve középiskolában. A kettes-hármas körüli átlagok 

arra utalnak, hogy a pályakezdők meghatározó hányada átlagosnak tekinti csapatirányítási, csa-

pat játékosi képességét, így a térségben ezzel a kompetenciával kapcsolatban sem kirívó negatí-

vumok, sem pozitívumok nem említhetők. Települési szinten alacsony számok is előfordulnak 

(pl. Alap, Hantos, Mezőszilas), melynek hátterében az áll, hogy az itteni pályakezdők jelentős  

részét alacsonyabb végzettségű fiatalok alkotják, míg a középfokú végzettséggel, illetve a diplo-

mával rendelkezők száma elenyésző.

Mivel a jogi ismeretek megléte egyáltalán nem jelent előnyt a munkaadók többségénél, 

ezért a munkaerőpiaci helyzet elemzésénél sem térek ki rá részletesen. A felmérésből azonban 

annyit fontos kiemelni, hogy ez az  egyébként a munkavállalónak fontos kompetencia képzett-

ségtől függetlenül, egyik településen sem áll magas, megfelelő szinten a térségben. Ennek hátte-

rében a jog (bonyolultnak tűnhet elsőre és gyorsan változik), a jogi könyvek (legtöbbjük nem az 

alapoktól kezd, és nem ismeretterjesztő jellegű), a pályakezdők (sokuk érdektelen a kérdéssel 

kapcsolatban), és az oktatási rendszer (nem képezi a leadandó anyag részét, nem prioritás) sajá-

tosságai állnak.

A képzettségek tekintetében a legjobb elhelyezkedési esélyeket a pénzügyi, közgazdaságta-

ni, államigazgatási, jogi ismeretek, illetve az idegennyelv-tudás biztosítja. A középfokú végzett-

ségűek köréből  az  építőipari szakmákkal  rendelkezőknek (villanyszerelő,  asztalos,  ács…stb.) 

vannak a legjobb kilátásai.

3.3. A pályakezdők mobilitása

A pályakezdők mobilitását – sok egyéb mellett – két lényeges tényező, a mobilitási képes-

ség és a mobilitási készség határozza meg. Előbbit – mindenekelőtt – két elem, a mobilitást elő-

segítő – elsősorban közlekedési – lehetőségek elérhetősége (azon belül az utazási idő hossza), 

illetve az ezen tényezők ára, megfizethetősége határozza meg (2.táblázat).
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2. Táblázat

A lakosság mobilitási fokának alakulása a közlekedési eszközök elérhetősége, az utazási 

idő és az utazási költség viszonylatában

Közlekedési eszköz

Ár

Elérhető
Nem 

elérhetőa relatív utazási idő 
hosszú

a relatív utazási 
idő elfogadható

a relatív utazási 
idő rövid

Relatíve 
alacsony

közepes mobilitás jó mobilitás kitűnő mobilitás

zéró 
mobilitásMég 

megfizethető
rossz mobilitás közepes mobilitás jó mobilitás

Relatíve magas zéróhoz közeli mobilitás rossz mobilitás közepes mobilitás

A mobilitási készségben mentális, hozzáállásbeli kérdések játszanak közre, melyek a fenti 

táblázat gyakorlatilag bármelyik celláját felülírhatják. Példának okáért álljon a zéró mobilitás 

esete. Ez a kategória eleve pusztán elméleti síkon nem is nagyon létezhet, mivel elképzelhető,  

hogy adott személy, teszem azt, autót bérel vagy taxit hív, és úgy jut el a munkahelyére, azaz va-

lami féle közlekedési eszköz – napjaink gazdasági viszonyait tekintve – azért mindenképpen 

rendelkezésére áll.  Persze szigorúan csak  elméletileg.  Az  alternatív  lehetőségek  ára ugyanis 

könnyen meghaladhatja azt a szintet, ami fölött már nem racionális a lehetőség kihasználása,  

horrible dictu az egyén számára a valós szituációban valóban nem áll rendelkezésére – a józan  

paraszti ész fényében – közlekedési eszköz. A fenti esetet persze felülírhatja, ha például a mun-

ka iránti vágy meghaladja a racionalitást, így egyénünk hajlandóvá válik bére akár több mint fe-

lét is például autóbérlésre fordítani, és így mobilizálódni, csak azért, hogy dolgozhasson.

a) Egyéni közlekedési eszközök

A pályakezdők körén belül kisebbséget képeznek azok, akik semmiféle egyéni közlekedési 

eszközzel sem rendelkeznek (5. ábra).
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5. ábra

Az egyéni közlekedési eszközök megoszlása a pályakezdők körében a 

Sárbogárdi kistérség viszonylatában

A legnagyobb arányt Sáregresen teszik ki, de előfordulnak Cecén és Mezőszilason is. Álta-

lában a legnehezebb anyagi helyzetben lévő, alacsony, gyakran csak alapfokú iskolai végzett-

séggel rendelkező pályakezdők köréből kerülnek ki, tehát többségük a pályakezdő munkanélkü-

liek magját alkotja. Esetük több szempontból hátrányos, mivel egyéni mobilitási fokuk zérus, 

melyből kifolyólag – nagyobb települések esetén – még a helyben található munkahelyre való 

eljutásuk is problematikus lehet. Mivel számukra mobilitást gyakorlatilag csak a tömegközleke-

dési eszközök használata biztosít, lehetőségeikről részletesebben az ezeket tárgyaló résznél lesz  

szó. 

Jelentős %-ot képviselnek azok, akik csupán biciklivel rendelkeznek. A közlekedési eszköz 

sajátosságaiból kifolyólag költségigénye rendkívül alacsony, de a különböző távolsági, és első-

sorban időbeli korlátok miatt a csupán biciklivel rendelkezők mobilitási foka mindössze köze-

pes (2. táblázat), a településen kívüli ingázás viszonylatában viszont zérushoz közeli. Előnyben 

vannak ugyan azokkal szemben, akik semmiféle közlekedési eszközzel nem bírnak, de ez az 

előnyük csak akkor realizálódik, ha a saját településükön találnak munkát. A térség korábbiak-

ban tárgyalt belső munkaerőpiaci viszonyainak tekintetében tehát a bicikli nem sokban könnyíti 

meg a munkába állást. 

14



Alpek B. Levente – Tésits Róbert: Pályakezdők területi esélyei a Sárbogárdi kistérségben
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/alpek_b_levente-tesits_robert_2011_2.pdf

Nagyobb előny, ha valaki már autóval, esetleg autóval is rendelkezik. Körük nem köthető 

végzettséghez, viszont az anyagiak szempontjából már egy jobb helyzetű csoporttal azonosítha-

tók. Kistérségi szinten arányuk 30% körüli, Sárbogárdon nagyobb, a falvak többségében kisebb. 

Esetükben a mobilitás fokát az utazási idő relatív hossza mellett elsősorban annak költségigénye 

határozza meg (6. ábra).

6. ábra

Az ingázás költségigénye autóval, Ft-ban, 20 ingázási alkalomra számolva

(6,5 l/100 km-es átlagfogyasztás és 380 Ft-os literenkénti üzemanyagár esetén)

Ez utóbbi paraméter tekintetében mind Sárbogárd, mind Székesfehérvár, mind Dunaújvá-

ros viszonylatában a kistérség déli területei vannak a leghátrányosabb helyzetben. A különbsé-

gek csupán Sárbogárd irányába halványulnak el, ami valóban értékelhető relatív pozíciónyerést 

jelentene a térség délebbi települései számára, amennyiben a kistérségi központ játszaná a meg-

határozó  szerepet  azok  foglalkoztatási  viszonyaiban.  Tekintettel  arra,  hogy ezt  a  szerepkört  

mind arányaiban, mind a foglalkoztatás volumenét nézve elsősorban Székesfehérvár, másodsor-

ban Dunaújváros tölti be, a kulcskérdés nem Sárbogárd, hanem a megye két legnagyobb telepü-

lésének az elérhetősége. A nagyobb városok viszonylatában a déli falvak hátrányos helyzete már 

egyértelmű és kézzelfogható. Igarról Székesfehérvárra napi egyszeri oda-vissza utat feltételez-

ve, és a költségeket 20 munkanapra számolva az utazás 60 ezer forintot meghaladó terhet róna 

az autóval való ingázást választó munkavállalóra, ami nemcsak minimálbért, de térségi átlagbért
4 feltételezve is elviselhetetlen pluszköltség. A Székesfehérvárra történő ingázás havi költsége a 

4 A Sárbogárdi kistérségben a jellemző átlagbér 2008-ban 120 070 Ft volt (http://www.budapestinstitute.eu/).
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déli falvak közül egyedül Alapon csökken 50 ezer forint alá. Nagylókon, Sárbogárdon és Hanto-

son a mérsékeltebb 30-40 ezer forintos értékhatár között változik, ami bár a délinél sokkal ked-

vezőbb érték, a kistérségi átlagfizetéseket tekintve még mindig nehezen felvállalható. A megye-

székhelyre tehát az autóval történő ingázás az esetek túlnyomó többségében relatíve drága alter-

natíva. 

Dunaújváros viszonylatában a kedvezőbb helyzetben lévő hármas (Sárbogárd, Nagylók és 

Hantos) esetében már a vállalhatóbb, még megfizethető 20-30 ezer forint közötti értékek a jel -

lemzőek. Bár Mezőszilas, Sáregres, Igar és Vajta ebben a relációban sincsenek túl jó pozícióban, 

Alap, Alsószentiván és Cece helyzete már jóval kedvezőbb, mint a megyeszékhelyre irányuló 

ingázás esetében. Javíthat a költségeken, ha az ingázók többen összeállnak, s ezáltal az autók ki-

használtsági fokát magasabbá, az egy főre eső költségeket pedig alacsonyabbá téve már elérhe-

tik azt a határt, ahol megéri az autóval történő ingázást felvállalni. Összességében 15 ezer forint 

alatt relatíve olcsónak, 15-30 ezer forint körül még elfogadhatónak, 30 ezer forint felett azonban 

már  relatíve drágának számít  az  utazási  költség.  Az autóval  rendelkezők mobilitási  fokának 

meghatározásához az ár mellett az utazási idő ismeretére is szükség van (7. ábra).

7. ábra

Az ingázás időtartama autóval (perc)

E tekintetben a kistérség délebbi települései Sárbogárd és Székesfehérvár viszonylatában 

megint csak egyértelmű hátrányban vannak. A Dunaújváros fele történő ingázás időtartama ter-

mészetesen nyugatról keletre haladva csökken, így ebben a relációban Mezőszilas, Igar, Sáreg-

res és Vajta kerülnek a legrosszabb helyzetbe.
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A konkrét értékek tekintetében fontos kérdés, hogy mi az az időtartam, amit a pályakezdő 

még fel tud, hajlandó vállalni azért, hogy valahol munkát kaphasson. Ez az időérték több hatóté-

nyező komplex összjátékaként alakul ki (pl. az ingázással megszerezhető munkahelyen kapott 

fizetés, a munkahely stabilitása, a munkahelyi megbecsültség mértéke…stb.). A legfontosabb té-

nyező azonban – az interjúk tapasztalatai alapján – a jövedelem mértéke. A pályakezdők közül 

sokan úgy gondolkoznak, hogy az utazási időt effektíve munkaidőnek tekintik, és ezzel a valós 

munkaidejüket  megnövelve számolják ki,  hogy számukra megéri-e a munkába autóval  vagy 

bármilyen más járművel ingázni. Ha minimálbérrel kalkulálnak, a napi „10 órás” munkával töl-

tött időt már soknak tartják, pláne ha a költségek vetületét is figyelembe veszik („10 óra 50 ezer 

forintért?!”). A bérek növekedésével esetenként már a 2 órás ingázási idő is elfogadhatóvá válik, 

de a többség a 3 órás határ felé közeledve már csak kifejezetten kényszerhelyzetben vállalná az  

ingázást. A 7. ábrán jól látszik, hogy a fentiek tekintetében – csupán az utazási időt figyelembe 

véve – minimálbér esetén Sárbogárdra az összes többi kistérségi településről, Dunaújvárosba a 

„keletiekből”5, míg Székesfehérvárra Sárbogárdról, Nagylókról és Hantosról érheti meg ingázni. 

A többi településen a pályakezdők csak akkor tartják a fenti munkába jutási formát reálisnak, 

amennyiben minimálbérnél jobban fizető munkalehetőséget találnak. A korábbiakban tárgyalt 

csoportbontás szerint erre leginkább az első főcsoportba tartozóknak van esélye, akik épp a na-

gyobb utazási időkkel jellemezhető településeken képviselnek alacsonyabb arányt. Az autóval 

történő ingázás tehát – az utazási időt tekintve – Sárbogárd viszonylatában Hantoson, Alapon és 

Cecén relatíve rövid, a kistérség többi településén pedig még elfogadható. Székesfehérvár vi-

szonylatában Nagylók, Hantos és Sárbogárd esetén az utazási idő még elfogadható, de a többi 

településen már relatíve hosszúnak minősül. Dunaújváros tekintetében – amellett, hogy a belső 

területi differenciák világosan látszanak – az összes településen általánosságban még elfogadha-

tó az autóval történő utazási idő hossza.

A fenti két vetületet összegezve az egyes településeken az autóval történő ingázást válasz-

tók – átlagban vett – mobilitási foka a 3. táblázat szerint alakul:

5 Nagylók, Hantos, Sárbogárd, Alap, Alsószentiván, Cece

17



Alpek B. Levente – Tésits Róbert: Pályakezdők területi esélyei a Sárbogárdi kistérségben
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/alpek_b_levente-tesits_robert_2011_2.pdf

3. Táblázat

A Sárbogárdi kistérség különböző településein élők mobilitási foka az autóval történő 

ingázás választása esetén

Ár
Közlekedési eszköz

Elérhető

A relatív utazási idő 
hosszú

A relatív utazási idő 
elfogadható

A relatív utazási 
idő rövid

Relatíve 
alacsony

közepes mobilitás jó mobilitás kitűnő mobilitás
Sb - Alap, Cece

Még 
megfizethető rossz mobilitás

közepes mobilitás
Sb – Alsószentiván, Mezőszilas,  
Igar, Vajta, Nagylók, Sáregres
D - Nagylók, Hantos, Sárbogárd

jó mobilitás
Sb - Hantos

Relatíve 
magas

zéróhoz közeli mobilitás
Szf – Alap, Alsószentiván,  
Cece, Vajta, Mezőszilas,  
Igar, Sáregres

rossz mobilitás
Szf – Nagylók, Hantos,  
Sárbogárd
D - Alap, Alsószentiván, Cece,  
Vajta, Mezőszilas, Igar, Sáregres

közepes mobilitás

*Sb – Sárbogárd viszonylatában, Szf – Székesfehérvár viszonylatában, D – Dunaújváros viszonylatában

b) Tömegközlekedési eszközök

Az egyéni közlekedési eszközök közül a bicikli a munkavállalás szempontjából nem sokat 

mozdít a mobilitáson, az autó viszont drága és bizonyos esetekben időigényes közlekedési for-

ma (2. táblázat). Felmerül a kérdés, hogy az ezen tények eredőjeként kialakult rossz mobilitási 

viszonyokon a tömegközlekedés mennyiben tud segíteni. A Sárbogárdi kistérségben csak a busz 

és a vonat érhető el (8. ábra).
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8. ábra

A busz, illetve vonatközlekedés elérhetősége a Sárbogárdi kistérség egyes 

településein

Ezen lehetőségek közül mindkettővel csak az alapiak, a nagylókiak, a sárbogárdiak, a sár-

egresiek, a ceceiek és a vajtaiak élhetnek. A vasúti közlekedést Mezőszilas, Igar, Hantos és Al -

sószentiván is kénytelen nélkülözni. A vasút szempontjából a mobilitást leginkább meghatározó 

két elem szintén az utazási költség (9. ábra) és az utazási idő (10. ábra).

9. ábra

Az ingázás költségigénye vonattal, Ft-ban, a havi bérlet árakat tekintve (Ft)

A bérletárak helyett a jegyárakkal számolva az utazás jóval drágábbnak bizonyul. Adatok forrása:  
www.mav.hu
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Előbbi tekintetében – az autós közlekedéshez hasonlóan – egyértelműen látszik a déli tele -

pülések hátrányos helyzete. Sárbogárd viszonylatában még nem olyan borús a kép. Nagylók, 

Sáregres és Cece utazási költségei között csak pár ezer forintos eltérést tapasztalunk. Bár Alap,  

illetve Vajta már koránt sincs  hasonlóan kedvező helyzetben, a vasúttal történő ingázás még 

mindig a relatíve megfizethető kategóriában marad.

Székesfehérvár felé csak Sárbogárdon olcsóbb a havi bérlet, mint 35 ezer forint. A többi fa-

luban 40, sőt Alap és Sáregres esetében még 50 ezer forintnál is drágább a busszal történő ingá-

zás. A Dunaújvárosi viszonylat némiképp elüt az előbbiekben tapasztaltaktól, tekintve, hogy eb-

ben a relációban a déli települések előnyösebb helyzetére következtethetünk. A számok mögé 

nézve azonban kiderül, hogy csupán a legolcsóbb – és gyakorlatilag napjában csak kétszer köz-

lekedő – járatok tekintetében érvényesül az árelőny. A járatok többségét nézve, a költségek „dé-

len” közel a kétszeresére rúgnak. A térségből Dunaújváros irányában egyedül az alapiak foko-

zottabb mobilitási lehetősége emelhető ki, mivel a községben mind a járatsűrűség, mind az árak 

alkalmasak a dunaújvárosi ingázás vállalására.

A képet tovább árnyalja a közlekedés időtartamának elemzése (10. ábra).

10. ábra

Az ingázás időtartama vonattal

Adatok forrása: www.mav.hu 
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A kistérségi központ viszonylatában – feltéve, hogy elérhető – az utazási idő tekintetében a 

vasúti közlekedés szinte  minden településen kedvezőbb, mint az autóval való ingázás. Ez alól 

Alap a kivétel, ahol – amellett, hogy nincs is átszállás nélküli közvetlen összeköttetése Sárbo-

gárddal – mintegy 140 percet kéne naponta utazással töltenie a központban munkát vállalónak. 

Részint a vasútállomások megoszlása, részint az utazási idők miatt a déli települések relatíve 

hátrányosabb helyzete ebben a paraméterben is kézzelfogható. 

Székesfehérvár irányába egyedül Sárbogárd marad a két órás utazási idő alatt. A többi tele-

pülésről csak átszállással és hihetetlen időráfordítással érhető el a megyeszékhely. Az összes 

községben két órát meghaladó időtartamok között Alap a már-már extrém 4 órához közeli érté-

kével tűnik ki.

Dunaújváros különösen rosszul érhető el vasúton. Alap kivételével az ingázási idő Sárbo-

gárdon alig két óra alatt, a többi településen viszont jóval e fölött alakul.

Összességében tehát a vasút sokak számára eleve el sem érhető, azok pedig, akik használ-

hatják, kénytelenek szembenézni a magas árakkal és az esetenként extrém utazási időkkel. Ezek 

jegyében a vonat – nem feledve a térségi differenciákat – általánosságban az autónál jóval las-

sabb, de – néhány esettől eltekintve – költséghatékonyabb közlekedési mód.

A busszal való ingázás lehetősége sokban hasonlít a vonatéhoz, abban az értelemben, hogy 

– leszámítva, hogy ez a közlekedési eszköz minden településen elérhető – drága, és relatíve idő-

igényes ingázási lehetőséget biztosít (11. és 12. ábra).

11. ábra

Az ingázás költségigénye busszal, Ft-ban, a havi bérlet 

árakat tekintve (Ft)

Adatok forrása: www.volan.hu
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Sárbogárd viszonylatában, Nagylók és Sáregres kivételével a busz árai versenyképesebbek 

az autóval, illetve a vonattal történő ingázás költségénél. Azokon a településeken, ahol nincs vo-

nat, a  busz árai a térségi átlag fölött alakulnak. Hantos és Igar csakúgy, mint az autóval való 

közlekedés esetében, 20 ezer körüli (esetenként azt meghaladó) utazási költségeikkel, hátrányo-

sabb helyzetben vannak a térség többi településénél.

Székesfehérvár felé Nagylók és Hantos árai közelednek a még elfogadható kategória felé. 

Sárbogárdról ilyen szempontból már drága dolog a busszal történő ingázás, míg dél felé haladva 

az árak– az utazási távolság növekedésével – egyre inkább elszaladnak. A térségben Igar helyze-

te a legrosszabb.

12. ábra

Az ingázás időtartama busszal (perc)

12. ábra

Az ingázás időtartama busszal (perc)

Adatok forrása: www.volan.hu

Az utazási időket tekintve Sárbogárd felé egyedül Igar és Hantos haladja meg az egy órás 

értéket. A térség falusi  településeiről tehát megéri buszozni a központba. Alap és Cece a többi 

községhez képest előnyben van. Innen Sárbogárdra egy forduló kevesebb, mint 40 perc időáldo-

zatot igényel.
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Székesfehérvár tekintetében már korántsem ilyen jó a helyzet. Hantosról még két óra alatt 

marad az ingázási idő, de a térség többi településén már rendszerint eléri, sőt sok esetben meg is 

haladja ezt az értéket. A déli területek térségen belüli hátrányos helyzete egyértelműen kitűnik. 

Igarról több mint 3 órát emészt föl a Székesfehérvárra történő bejárás, amit csak tovább ront,  

hogy ehhez egy átszállást is be kell iktatni. Ugyanez a helyzet Sáregres és Alsószentiván eseté-

ben is.

4. Táblázat

A Sárbogárdi kistérség különböző településein élők mobilitási foka a vonattal, illetve a 

busszal történő ingázás választása esetén

Közlekedési eszköz

Ár
Elérhető

Nem elérhetőa relatív utazási idő 
hosszú

a relatív utazási idő 
elfogadható

a relatív utazási idő 
rövid

Relatíve 
alacsony

közepes mobilitás

jó mobilitás
S – Nagylók, Alap,  
Alsószentiván, Cece,  
Vajta, Sáregres,  
Mezőszilas

kitűnő mobilitás
S – Cece, Nagylók,  
Sáregres

zéró mobilitás
S, Szf, D – 
Mezőszilas,  
Igar, Hantos,  
Alsószentiván

Még 
megfizethető

rossz mobilitás
S –Alap
D –Vajta, Sáregres

közepes mobilitás
S- Vajta
Szf – Sárbogárd
D – Cece, Alap,  
Nagylók
S – Hantos, Igar
Szf. - Sárbogárd,  
Hantos, Nagylók

jó mobilitás

Relatíve 
magas

zéróhoz közeli  
mobilitás
Szf – Cece, Vajta,  
Alap, Nagylók,  
Sáregres
Szf – Alap,  
Alsószentiván, Cece,  
Vajta, Sáregres,  
Mezőszilas, Igar
D – A Sárbogárdi  
kistérség összes  
települése

rossz mobilitás
D - Sárbogárd

közepes mobilitás

S – Sárbogárd irányába, Szf – Székesfehérvár irányába, D – Dunaújváros irányába
Aláhúzott: vonattal való ingázás esetén.
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A Dunaújvárosra történő ingázás elemzésétől jelen esetben eltekintek, mivel ebbe az irány-

ba a jelenlegi buszjáratokkal való ingázás tulajdonképpen mind időben, mind árban messze túl-

halad a még racionális értékhatárokon. Néhány korai, a dolgozóknak esetlegesen kedvező jára-

tot leszámítva, szinte kivétel nélkül átszállással és hatalmas kerülővel, ebből kifolyólag pedig 

extrém költségekkel érhető csak el az említett település. A korai járatok esetében pedig a magas 

bérletárak vezetnek arra, hogy komoly alternatívaként ne jöjjenek számításba. A fenti megállapí-

tások alól egyedül Hantos a kivétel, ahonnan 35 perc alatt, 2011-es árszabást nézve 24 500 Ft-os 

bérletáron érhető el Dunaújváros. A fent tárgyaltakat a 4. táblázat összegzi.

c) A pályakezdők mobilitási készsége

A pályakezdő fiatalok mobilitási készségének meghatározó eleme az a távolság, amelyen 

belül még hajlandóak a napi szintű ingázást vállalni (13. ábra).

13. ábra

A pályakezdők ingázási hajlandósága, a maximálisan vállalt 

távolságok tekintetében
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E tekintetben mind kistérségi, mind települési szinten kimagasló azoknak az aránya, akik a 

21-50 km-es távolságot még hajlandóak lennének elfogadni. Ez a tény, ismerve a térség foglal -

koztatási szerkezetét, persze nem meglepő, mivel a meghatározó nagyvárosok (Székesfehérvár, 

Paks, Dunaújváros) mind ezen a távolságon belül helyezkednek el.

A 20 km-nél nagyobb távolságra történő ingázásra az alapfokú képzettséggel bírók mutat-

ják a legkisebb hajlandóságot. A kistérségi központ és a falvak munkaerőpiaci helyzetének fé-

nyében az ilyen kis távolságban gondolkozók igen nehezen találhatnak munkát. Feltűnő, hogy 

arányuk épp az amúgy is hátrányos helyzetű déli településeken a legnagyobb, míg az északi fal-

vakban egyáltalán nem is fordulnak elő.

Az 51 km-nél nagyobb távolságra történő ingázást vállalók között a felsőfokú végzettség-

gel rendelkezők száma és aránya nő meg. A magasabb végzettség a megkérdezettek jelentős há-

nyadánál nagyobb távolságra történő ingázási hajlandósággal párosul, ami  nemcsak azt vetíti 

előre, hogy valószínűleg könnyebben találnak majd munkát, hanem azt is, hogy némelyek köré-

ben már a főváros, és egyéb nagyvárosok is reális alternatívaként jelennek meg.

Összességében az ingázási hajlandóság tekintetében nem tűnnek ki motivációs gondok. A 

képet azonban rontja az a tény, hogy a pályakezdőknek van egy kevésbé motivált csoportja, akik 

a kérdőíves felmérésben való részvételt is visszautasították. Őket a munkavállalástól való tartóz-

kodás, a segélyeken való elélésre beállás, és ezzel összefüggésben az alacsony ingázási hajlan-

dóság jellemzi. Arányuk a falvakban és Sárbogárdon is magas, de a legnagyobb részarányt a dé-

li községekben (Vajtán, Alsószentivánon, Igaron és Mezőszilason) teszik ki. A pályakezdők cso-

portjai közül – munkavállalási hajlandóságuk alacsonyabb foka miatt – őket a rossz munkaerő-

piaci esélyekkel rendelkezők közé soroljuk. Természetesen a többségük maximum a 0-20 km-ig 

terjedő távolságra vállalná a bejárást.

A fentieket kartogramon összegezve (14. ábra) még markánsabban kirajzolódik a déli tele-

pülések rossz mobilitási helyzete, ami a tapasztalatok szerint meghatározó mértékben áll a pá-

lyakezdők problematikája mögött. A rossz mobilitási lehetőségek legnagyobb hátulütője ugyan-

is, hogy a megye nagyobb településeinek dinamikus fejlődése esetén is elvágják a lakosokat a 

munkahelyektől, így ők csak a helyi munkalehetőségek bővülésében bízhatnak, melyre – nagy-

mértékben – itt nem részletezett okok miatt viszonylag kevés esély van.
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14. ábra

A pályakezdők mobilitási foka a Sárbogárdi 

kistérségben

A Sárbogárd, Székesfehérvár, illetve Dunaújváros felé történő ingázási lehetőségeket és az autóval, a  
busszal, illetve vonattal való közlekedés figyelembevétele esetén

3.4. A pályakezdők foglalkoztatási, bérezési elvárásai

A jövedelemmel  kapcsolatos elvárások jelentősen befolyásolják a munkavállalási készsé-

get, illetve a munkába állás lehetőségét is. Az alacsony jövedelmi igények növelik, a túlzottan 

magasak viszont rontják a pályakezdők esélyeit (15. ábra).

15. ábra

A pályakezdők jövedelmi elvárásai a 

Sárbogárdi kistérségben
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Térségi viszonylatban kevesen gondolkoznak havi 200 ezer Ft-os bruttó jövedelem felett.  

A legtöbb faluban meg sem jelenik ez a jövedelmi kategória, s ahol igen, ott sem számottevő 

mértékben. A fentiek alól egyedül Vajta a kivétel, ahol a megkérdezettek többsége számolt be 

igen magas elvárásairól. A jövedelmi igények hátterében elsősorban morális, neveltetési, életkö-

rülménybeli okok állnak, így a magas bérigényre nem adható egyértelmű magyarázat. Vajta ese-

tében a kérdőívet kitöltők között nagyobb arányban voltak felsőfokú végzettséggel rendelkezők, 

mint a többi falunál, így valószínűsíthetően ez is oka a magas értéknek.

Kistérségi szinten az 50%-ot is meghaladja a minimálbért, illetve az az alatti fizetést is el -

fogadók közös aránya. A térség foglalkoztatási szerkezetét ismerve, ők tekinthetők a legracioná-

lisabb igényekkel fellépő csoportnak, melyen belül többségben vannak a minimálbért elfogadó 

pályakezdők. Arányuk a falvakban a legnagyobb. Hantoson, Alsószentivánon és Igaron abszolút 

többséget, Nagylókon, Alapon, Cecén és Sáregresen 50% körüli arányt képviselnek. A magas 

értékek hátterében a „csak legyen munkalehetőség, és akkor már megyek is” típusú mentalitás  

húzódik meg, ami egyébként pozitívum, már csak azért is, mert az esetlegesen létrejövő – példá-

ul feldolgozóipari – munkahelyek elsősorban pont a hasonló bérigényű embereknek tudnak ál-

lást biztosítani.

A jövedelmi elvárások szempontjából átmeneti kategória a magas, illetve az alacsony elvá-

rások között a 121 ezertől 200 ezerig tartó bértartomány. Ez végzettségtől függően racionális is 

lehet (pl. egyes szakmunkások vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében), azonban is-

merve a  települések pályakezdőinek képzettségi viszonyait, tény, hogy sok esetben nem reális 

igény. A közepes bérigényű pályakezdők Mezőszilason, Sárbogárdon és Nagylókon, tehát első-

sorban az északi településeken, illetve délebben, Sáregresen és Cecén képviselnek magasabb 

arányt. Az ő jövedelmi elvárásaik mögött esetenként megjelenik az útiköltség beszámítása is, il-

letve az, hogy többen nem szívesen vállalnának a végzettségüknél alacsonyabb képzettséget kö-

vetelő, és az esetek többségében az elvárhatónál kevesebbet fizető állást sem6.

A pályakezdők által leginkább preferált foglalkoztatási forma a teljes munkaidőben való al-

kalmazás (16. ábra).

6 Arányuk a 121-200 ezer forintig terjedő jövedelmi elvárásokkal rendelkező pályakezdők között 21,7%.
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16. ábra

A pályakezdők foglalkoztatási formával kapcsolatos elvárásai a Sárbogárdi kistérségben

Mind kistérségi szinten, mind a települések viszonylatában kitűnik, hogy a legmagasabb 

arányt azok a pályakezdők teszik ki, akik más foglalkoztatási formában nem is hajlandóak dol-

gozni. Hantos, Alap, Alsószentiván, Vajta és Mezőszilas esetében egyetlen pályakezdő sem nyi-

latkozott úgy, hogy egyéb foglalkoztatási formát is elfogadhatónak tart, sőt, ahol az ilyen véle-

mények előfordulnak, ott is csak második helyen, a teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 

hiánya esetén fellépő alternatívaként szerepelnek. A jelenség hátterében az áll, hogy a pályakez-

dők legtöbbjének ez a típusú foglalkoztatás maga az optimum, lévén, hogy ez adja a legkiszá-

míthatóbb jövedelmet,  ami  mindenképpen  előnyös.  A teljes  foglalkoztatás  elutasítása  legna-

gyobb valószínűséggel azoknál a pályakezdőknél merülhetne fel, akik egyéb terveik miatt (pél -

dául gyermekvállalásból kifolyólag) csak kiegészítő jövedelemre vágynak, és az ezzel járó ke-

vesebb időt lekötő egyéb foglalkoztatási formákat preferálják. Ilyen pályakezdővel azonban a 

kérdőíves felmérés során nem találkoztam, így okkal feltételezem, hogy a gyermekvállalás a  

többségüknél a stabil egzisztenciák megteremtése után merül fel, amihez jóformán elengedhe-

tetlen egy stabil, teljes munkaidős állás.

A pályakezdőknek van egy csoportja, akikről – bár a kérdőívvel nem értem el őket – a ta-

pasztalatokból kifolyólag feltételezhető, hogy az alkalmi munkát, az – elsősorban órabérért tör-

ténő – segédmunkát részesítik előnyben. Többségük az alapfokú végzettséggel rendelkező pá-

lyakezdők csoportjába tartozik, de jelentős hányaduk középfokú végzettséget is birtokolhat. Ők 
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valószínűsíthetően  kisebb hajlandóságot  mutatnának teljes állás betöltésére,  mint  pályakezdő 

társaik. A bérezési típussal kapcsolatos elvárások az előbbieknél jóval heterogénebb képet mu-

tatnak (17. ábra).

17. ábra

A pályakezdők bérezési típussal kapcsolatos elvárásai a Sárbogárdi kistérségben

A kistérség egészét nézve a legnagyobb arányt a kötött havibér teszi ki. A jelenség hátteré-

ben több tényező összjátéka húzódik meg. Fontos szempont, hogy a legkiszámíthatóbb bérezési 

típusról van szó, mely – legalább havi szinten – jól tervezhetővé teszi a háztartás (vagy adott  

esetben az egyén) pénzfelhasználását. A kötött havibér arányát erősíti, hogy a térségben érdekelt 

fő foglalkoztatók legnagyobb részben ezt a bérezési formát alkalmazzák, így megszokottá, elfo-

gadottá vált, sőt mi több, visszautasítása a munkalehetőségek többségétől elvágná a pályakez-

dőt. Aránya szinte minden településen magas, és egyedül Hantoson csökken 50% alá. A jelenség 

oka, hogy az itteni pályakezdők jelentős része a mezőgazdaságban szeretne elhelyezkedni, ahol 

– néhány kivételtől eltekintve – az órabérért való munkát preferálják a kötött havibérrel szem-

ben.

A kötött havibérrel szemben (részint mellette) a második legkedveltebb bérezési forma az 

órabér.  Hantoson a pályakezdők többsége csak órabérért lenne hajlandó munkába állni,  míg 

Nagylókon, Sáregresen és Vajtán 20-50% között van az arányuk. Hantoshoz hasonlóan ezeken a 

településeken a fiatalok számottevőbb aránya képzeli el boldogulását a mezőgazdaságban, mely 

foglalkoztatási szektorhoz az órabért közelebbinek tartják, mint a kötött havibért.
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A legkevésbé kedvelt forma a teljesítmény alapú bérezés. Ezt a térségben érdekelt fő fog-

lalkoztatók egyáltalán  nem alkalmazzák, s a szolgáltatási szférában sem jellemző. Azok, akik 

egyedül ezt preferálják,  nehezebb helyzetben vannak a csak órabért, vagy csak kötött havibért 

elfogadókkal szemben. Arányuk elenyésző, többségük az utóbbi kettő valamelyikéért (ha nem 

mindkettőért) hajlandó lenne munkába állni. A Sárbogárdi kistérség komoly mezőgazdasági tra-

díciókkal rendelkező terület, melynek nyomai a pályakezdők szektorpreferenciáin is meglátsza-

nak (18. ábra).

18. ábra

A pályakezdők foglalkoztatási szektorpreferenciáinak területi megoszlása a 

Sárbogárdi kistérségben

Közel 25%-uk szívesen dolgozna a mezőgazdaságban, sőt több mint 10% egyértelműen ezt 

a szektort részesíti előnyben. A mezőgazdaságot preferáló pályakezdők aránya – ahogy a falusi  

tradíciók ismeretében várható – a községek többségén meghaladja a sárbogárdiakét. Számottevő 

csoportot képviselnek Igaron, Mezőszilason, Alapon és Nagylókon, de magas a számuk Hanto-

son, Cecén és Sáregresen is. Kivételt egyedül Vajta képez, ahol a fiatalok a helyi mezőgazdaság-

ban nem, hanem elsősorban a szolgáltatásban, másodsorban pedig az iparban szeretnének elhe-

lyezkedni. E jelenség mögött a kérdőíves felmérés hátrányai – Vajtán a pályakezdők egy sajátos  

csoportját nem sikerült elérni – mellett a település falusi turizmusa és annak szolgáltatási jellege 

áll. Fontos megemlíteni azt is, hogy ebben a községben a megkérdezettek között a pályakezdők 

köréből nagyobb arányban töltötték ki felsőfokú végzettségűek a kérdőívet, mint a falvakban. A 
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vajtai  pályakezdőknek van egy csoportja,  akikről  már a korábbiakban, a bérezési  típusokkal 

kapcsolatos preferenciaviszonyoknál esett szó. Esetükben az órabér az elsődleges elfogadható 

bérezési forma, orientációjuk pedig egyértelműen mezőgazdasági, erdőgazdálkodási.

A szolgáltatási szféra preferenciaviszonyainak alakulása több sajátosságra rávilágít. Vajta 

kiugró értékének okáról már volt szó. Sárbogárdon a magas aránya a városi funkciókkal, a váro-

si jelleggel függ össze. Az említett szféra részesedése azokon a településeken kisebb, ahol mind 

helyben, mind a közelben gyenge a vizsgált terület. Ilyen település Igar, Alsószentiván, Hantos 

és Sáregres is,  szemben  azokkal a falvakkal,  ahol az oktatási intézmények még megvannak, 

több üzlet és egyéb szolgáltató (pl. fodrász, kozmetikus, virágkötő…stb.) működik. Ez utóbbiak 

sorába tartozik Mezőszilas, Cece és Alap, melyek mindegyikében színvonalas általános iskolát,  

és az egyéb szolgáltatások magasabb arányát találjuk. Némi magyarázatra szorul Nagylók esete,  

hisz a fentiek fényében az említett község nem mutathatna ilyen magas értékeket. A zavar abból  

ered, hogy a felmérés idején elég sok felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő volt a tele-

pülésen, akik szinte kivétel nélkül a szolgáltatási szférába vágynak.

Az ipar magas aránya a települések többségénél a foglalkoztatási viszonyok ismeretében 

magától értetődő. Nagylókon és Hantoson a székesfehérvári és a dunaújvárosi ipari üzemek va-

lódi lehetőséget nyújtanak az elhelyezkedésre, így a pályakezdők jelentős része a foglalkoztatás-

ban sokkal kisebb szerepet játszó mezőgazdaság helyett inkább ezen szektor irányába orientáló-

dik.  Ugyanez a helyzet  Alsószentiván esetében,  ahol  Dunaújváros,  illetve Sáregres  esetében 

ahol Székesfehérvár és Budapest ipara a meghatározó. Sárbogárdon a helyi ipar mellett a gazda-

ságtörténeti résznél bemutatott egyéb települések foglalkoztatói is fontos szerepet játszanak ab-

ban, hogy a pályakezdők mintegy 25%-a ebben a szektorban látja a legtöbb lehetőséget.

3.5. A pályakezdők munkaerőpiaci helyzetképe, önértékelése

A mobilitásra közvetlenül hat,  de számos egyéb lehetőséget  is behatárol a pályakezdők 

anyagi helyzete (19. ábra).
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19. ábra

A pályakezdők anyagi helyzete a Sárbogárdi kistérségben

E tekintetben a Sárbogárdi kistérségben igencsak borús a kép. Hantos és Mezőszilas meg-

kérdezett pályakezdőinek 100 %-a, de Igar és Cece esetében is több mint a pályakezdők fele 

nyilatkozott úgy, hogy jelenlegi anyagi viszonyai mellett nemhogy ingázásra, de az általános 

megélhetési feltételek biztosítására is nehezen futja. A települések közül Alapon, Alsószentivá-

non, Vajtán és Sáregresen is közelít a rossz megélhetésű pályakezdők aránya az 50 %-hoz. A 

rossz anyagi helyzettel rendelkezők magas részesedése, épp azokon a településeken jelenik meg 

– Hantos kivételével –, ahol korábban a térségi maximumhoz közeli munkanélküliségeket ta-

pasztaltunk. A munkanélküliek magas aránya feltételezi, hogy a településen relatíve kevés a ke-

reső, tehát valószínűsíthetően a pályakezdők nagyobb hányada él olyan családban, ahol az egy 

főre jutó jövedelem  kisebb, mint a jobb foglalkoztatási arányokkal rendelkező településeken, 

Sárbogárdon, illetve Nagylók esetében. Bizonyos összefüggés a képzettség és az anyagi helyzet 

között is fennáll. A rossz kilátásokkal rendelkezők körében magasabb, míg a jó anyagi kilátások 

felé haladva egyre alacsonyabb a csak alapfokú végzettséggel bírók aránya. 

A kistérségben alig több 50 %-nál azoknak a pályakezdőknek a részesedése, akik úgy vé-

lik, hogy legalább átlagos  pénzösszeg felett  diszponálnak.  Az ő esetükben sem beszélhetünk 

gazdagságról, de anyagi helyzetük már elég jó ahhoz, hogy mindennapi igényeiket rendszeresen 

tudják fedezni. A korábbiakban tárgyalt mobilitás relatív költségigényei az ő anyagi kilátásaikra 

(a minimálbér körüli egy főre eső bértartományra) lettek kalkulálva. Legnagyobb arányban – és 

Sárbogárd esetében számban is – a kistérségi központban és Nagylókon élnek. Az 50 %-ot meg-
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haladja az arányuk Alapon, Vajtán és Sáregresen is. A legkisebb azoknak a pályakezdők a szá -

ma, akik úgy nyilatkoztak, hogy jól élnek, mondhatni gazdagok, tehát a jómód szinte egyáltalán 

nem jellemző a vizsgált csoportra7. 

Az anyagi nehézségekhez hasonló fokú probléma a pályakezdők morális válsága (20. áb-

ra), melynek hátterében a reményvesztés és a tartós munkanélküliség káros hatásai húzódnak 

meg.

20. ábra

A pályakezdők meglátásai, elhelyezkedési esélyeikkel kapcsolatban, a Sárbogárdi 

kistérségben

A helyzet  Mezőszilas, Vajta  és Hantos pályakezdőinek esetében a legsúlyosabb.  Előbbi 

kettő oka a korábbi elemzések fényében sejthető. A – még a kistérség szempontjából is – perifé-

rikus falvak mind a helyi munkalehetőségek tekintetében, mind a nagyobb településeken talál-

ható  munkahelyek  elérhetőségében  komoly  hátrányokat  szenvednek.  Ami  furcsa,  az  Hantos 

problematikája.  Az egyébként  – térségi  viszonylatban – jobb lehetőségekkel  és  alacsonyabb 

munkanélküliséggel jellemezhető falu pályakezdői már a korábbiakban is nagy arányban szá-

moltak be rossz anyagi helyzetükről, mely összehozható pesszimista munkaerőpiaci kilátásaik-

kal is. A borúlátás másik oka lehet egyszerűen egyéni sajátosság, pusztán jellemvonás, amit az is 

alátámaszt (ahogy arról a későbbiekben részletesebben lesz szó), hogy ugyanezen pályakezdők 

szakmájukat egyébként piacképesnek tartják. Hantos esetében és általánosságban is igaz, hogy a 

válság, Magyarország visszaeső, illetve lassan meginduló gazdasági növekedése is a pesszimiz-

7 Sáregresen egy fő nyilatkozott így.

33



Alpek B. Levente – Tésits Róbert: Pályakezdők területi esélyei a Sárbogárdi kistérségben
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/alpek_b_levente-tesits_robert_2011_2.pdf

must növelte, és ez még azok esetében is rosszabb morális helyzetet generál, akik egyébként pi-

acképes szakma birtokában vannak. Ez a hatás természetesen a képzettségi fok csökkenésével 

egyre erőteljesebb.

Igar és Alsószentiván esetében derűsebb a helyzet, még annak ellenére is, hogy az itt élő  

pályakezdők végzettsége egyébként nem túl jó kilátásokkal kecsegtet. Igaron a főleg szakmával 

rendelkező pályakezdők ugyan még bizakodhatnak, Alsószentiván esetében azonban a térségben 

egyik legkevésbé keresett  végzettséggel, csak érettségivel rendelkezik többségük. Sárbogárdon 

látják a legtöbben optimistán munkaerőpiaci jövőjüket, ami a térség településeinek lehetőségeit, 

foglalkoztatási viszonyait tekintve logikus.

Az  elhelyezkedési  esélyekkel  szorosan összefügg a  szakmák piacképessége  (21.  ábra). 

Furcsa mód azonban a vizsgált csoport meglátásaiban ez a kapcsolat nem mindig jelenik meg.

21. ábra

A pályakezdők elképzelései szakmájuk piacképességéről a Sárbogárdi 

kistérségben

Annak ellenére, hogy sok településen a pályakezdők képe reális, néhol (például Hantoson, 

Igaron és Vajtán) feltűnően magas azoknak az aránya, akik még akár az alapfokú végzettséget is 

piacképesnek tartják. A fentiek fényében már olybá tűnik, hogy a vizsgált személyek sok eset-

ben nem látják reálisan munkaerőpiaci esélyeiket. Ezt a tényt erősíti, hogy megszerzett végzett-

ségükkel sokan még akkor is elégedettek (22. ábra), ha már évek óta nem találtak vele munkát, 

esélyeiket kilátástalannak látják és megélhetési gondokkal küszködnek.
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22. ábra: A pályakezdők elégedettsége/elégedetlensége megszerzett 

végzettségükkel kapcsolatban, a Sárbogárdi kistérségben

A jelenség hátterében persze az is állhat, hogy többségük olyannyira elhivatott szakmájával 

szemben, hogy attól még, hogy nem biztosít elfogadható megélhetést, elégedett vele. Ez a szak-

mával rendelkezők esetében még reális is lehet, ugyanis több olyan pályakezdő is kitöltötte a 

kérdőívet, aki a családi vállalkozást vitte tovább (pl. festő lett, mert az apja is azt csinálta), sze-

reti amit csinál, de jelenleg nehezen tud boldogulni. Kétséges azonban ez utóbbi megállapítás az 

alapfokú, illetve a csak érettségivel rendelkezők tekintetében. Náluk egyéb, gyakran teljesen sa-

játos okok játszanak közre abban, hogy a megszerzett végzettségükhöz pozitívan állnak. A fel-

sőfokú papírral bíró pályakezdők többségénél szintén elégedettség tapasztalható. A megszerzett 

végzettséghez való hozzáállást az elhelyezkedési és a megélhetési kilátások alakulásával össze-

függésbe hozva, a legreálisabbnak a mezőszilasi, a nagylóki, a sáregresi, a sárbogárdi és az alapi 

pályakezdők  tekinthetők.  A fent  tárgyalt  egyéb  tényezők  játszhatnak  közre  abban,  hogy  az 

egyébként nagy arányban pesszimista jövőképpel rendelkező hantosiak, alsószentivániak, igari-

ak és vajtaiak mégis igen nagy számban elégedettek megszerzett papírjaikkal. Térségi szinten az  

elégedetlenség az 50%-hoz közelít,  ami mindamellett,  hogy települési szinten nagy eltérések 

fordulnak elő, nem túl kedvező arány. 

Az elégedetlenség hátterében igen heterogén okok állnak, melyek közül kiemelkednek az 

elhelyezkedési nehézségek (23. ábra).
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23. ábra: A pályakezdők végzettségükkel való 

elégedetlenségének okai a Sárbogárdi kistérségben

A legkisebb arányban a felsőfokú végzettséggel, a legnagyobban pedig az alapfokúval ren-

delkező pályakezdők indokolták elégedetlenségüket a fenti okkal. Sokan utaltak elhelyezkedési 

nehézségeikre a középfokú végzettségűek körében is, főleg azok, akik csak érettségivel bírnak. 

Az alacsonyabb végzettségűek között tömegesedett fel azoknak a száma, akik a rossz kereseti  

viszonyokra, az alacsony fizetésekre panaszkodtak, míg a felsőfokú végzettségűek felé haladva 

egyre többen írták, hogy már megunták a tanult szakmát. Sokan egyéni okokkal magyarázták 

elégedetlenségüket. Az érettségit, illetve az alapfokú végzettséget birtoklók körében az egyik 

leggyakoribb indok a konkrét szakma hiánya volt. Majdnem ugyanezt jelenti, de mégis némi-

képp más tartalmat hordoz, hogy néhányan azzal érveltek, hogy végzettségük további tanulást  

igényel. A pályakezdők jól kiforrott képpel rendelkeznek arról, hogy mi az, ami helyzetüket a 

leghatásosabban javítaná (24. ábra).
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Ami elsőre – és már kistérségi szinten is kitűnik –, az a segélyben bízók relatíve alacsony  

aránya. Erre az eszközre legnagyobb számban az alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a 

szakmunkás pályakezdők számítanak. Bár egyértelmű, hogy rajtuk kívül mások is létfontossá-

gúnak tartják az anyagi támogatást, és ha meg kéne válniuk tőle, komoly gondban lennének, 

mégsem tekintik olyan eszköznek, ami a helyzetük javításán jelentősen tudna segíteni. A több-

ség a legjobb megoldásnak a különböző képzéseket, azon belül is a piacképes gyakorlati képzé-

seket látja. A legtöbb település esetében (kivételt csupán Mezőszilas és Sáregres jelent), ez utób-

bi eszköz esetenként 50%-ot meghaladó népszerűségnek örvend. Ettől nem sokkal marad el, sőt 

néhol többségbe is kerül a piacképes elméleti képzésekbe vetett bizodalom.

A különböző át- és továbbképzések térségben való alkalmazhatóságát az is növeli, hogy a 

megkérdezett pályakezdők közel 93%-a hajlandó lenne részt venni ezeken, így korlátot e tekin-

tetben csak az anyagiak,  a mobilitási  gondok jelenthetnek számukra.  Itt  is ki kell  emelnünk 

azonban a pályakezdőknek azt a javarészt alapfokú végzettséggel és jelentős motivációs problé-

mákkal jellemezhető körét, akik, mint arról korábban esett szó a felmérésben a valós arányuknál 

jelentősen kisebb mértékben vettek részt. Az ő át- és továbbképzéseken való részvételi hajlandó-

ságuk igencsak megkérdőjelezhető.

4. KÖVETKEZTETÉSEK

A Sárbogárdi kistérség rossz foglalkoztatási viszonyainak hátterében elsősorban a mező-

gazdasági és ipari  létesítmények leépülése, másfelől Fejér megye nagyobb városainak munka-

hely-elszívó hatása áll. Ez utóbbi következménye, hogy a térség foglalkoztatási viszonyaiban ki-

emelkedő szerepet játszó foglalkoztatók szinte kivétel nélkül Székesfehérváron,  Dunaújváros-

ban, illetve Pakson találhatók. Helyben egyedül Sárbogárdon fordulnak elő nagyobb 30-40 főt 

alkalmazó vállalkozások, amelyek túlnyomórészt vagy nem telephelyhez kötött tevékenységet 

végeznek, vagy közfeladatokat látnak el. A kistérség településeinek elsősorban a munkaerőbázis  

szerep jut. A világgazdasági válság azért érintette különösen hátrányosan a térséget, mert a „tá-

volabbi” foglalkoztatók elsősorban a drágább, utaztatott munkaerőtől váltak meg (a legnagyobb 

károkat az amúgy is hátrányos helyzetben lévő déli települések szenvedték el). A munkanélküli-

ségi rátákban tapasztalható kilengések még nagyobb szélsőségekkel érintették a munkanélküliek 

körülbelül 4-8%-át kitevő pályakezdőket, akik több okból kifolyólag fokozottan hátrányos hely-

zetben vannak.
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A pályakezdők körében két jól elkülöníthető csoport ismerhető fel. Az elsőbe főleg felsőfo-

kú, vagy piacképes középfokú ismerettel rendelkező személyek tartoznak, akik jobb motiváci-

ókkal és alapvetően nagyobb mobilitási képességgel, illetve készséggel bírnak. A másik csopor-

tot alapfokú, vagy kevésbé piacképes középfokú képzettséggel rendelkezők alkotják, akiknél ál-

talában rosszabb mobilitási lehetőségek tapasztalhatók. Egy részüknél komoly motivációs gon-

dok is előfordulnak, ami sok egyéb mellett hozzájárul ahhoz, hogy ők alkotják a tartós pálya-

kezdő munkanélküliek magját. A legtöbb pályakezdő középfokú képzettséggel rendelkezik, de 

sok az alapfokú végzettségű, és egyre több a diplomás munkanélküli is. A pályakezdők közel  

fele rendelkezik nyelvvizsgával, melyek többsége alap, illetve középfokú. A nyelvvizsgás pálya-

kezdők területi megoszlása szélsőséges. A munkaerőpiac szempontjából különösen fontos kom-

petenciák közül a számítástechnikai és az önéletrajz írási ismereteik a legerősebbek.

A pályakezdő munkanélküliség belső térségi differenciáinak hátterében elsősorban a mobi-

litási képességekben, illetve készségekben való eltérések állnak. E tekintetben a déli települések 

vannak a leghátrányosabb helyzetben, mivel ezekben mind Székesfehérvár, mind Dunaújváros 

irányába extrém hosszú utazási időkkel és magas költségekkel kénytelenek a lakosok szembe-

nézni.

A pályakezdők munkaerőpiaci elvárásainak vizsgálatából következően az alábbi megálla-

pítások tehetők:

• A pályakezdők jövedelmi elvárásai a déli településeken szürreálisabbak, mint az észa-

kiakban.

• Körükben egyértelműen preferált foglalkoztatási forma a teljes foglalkoztatás, bérezé-

si forma a kötött havibér.

• A pályakezdők által legkedveltebb szektor a szolgáltatás.

• A vizsgált csoport anyagi helyzete igen rossz, sokuk megélhetési nehézségekkel küzd.

• A pályakezdők munkaerőpiaci helyzetképe területileg erőteljes eltéréseket mutat, so-

kuk nem látja reálisan lehetőségeit.

• A pályakezdők elégedetlensége a megszerzett végzettségükkel közel 50%-os, mely-

nek hátterében elsősorban az elhelyezkedési nehézségek állnak.

• Helyzetük javításának lehetőségét legtöbben ingyenes képzésekben látják, melyeken 

hajlandónak is bizonyulnak részt venni.

• A problémák hátterének pontosabb ismeretében a vizsgált problémák megoldására a 

következő javaslatok fogalmazhatók meg:
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• A mobilitási gondok megoldhatók lennének munkásjáratok indításával, helyi vállal-

kozók utaztatásba történő bevonásával, a tömegközlekedési eszközök menetrendjének 

műszakokhoz igazításával, az utak/sínpályák állapotának javításával, több munkavál-

laló közös utazásával, az ingázás hatékony megszervezésével és a Sárbogárdot elke-

rülő út megépítésével is.

• A pályakezdők jövedelmi elvárásai leginkább a feldolgozóipari bérekhez állnak közel, 

így mindenképpen érdemes lenne ezt a területet erősíteni a térségben
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A MAGYAR JÁTÉKFILMEK KÜLFÖLDI MEGJELENÉSÉNEK 
TÉRSTRUKTÚRÁJA

BORSOS ÁRPÁD*

The spatial network of the spread of Hungarian feature films in the World

The paper shows a possible direction of the researches of a developing new discipline, the geography 
of film. It analyses the spread of Hungarian feature films in three different structure: film festivals, na-
tional days of films, film market.

Based on statistical date of 25 years (1980-2004) it draws the characteristic signs of the spreading in 
different continents, countries and shows which settlements (capitals, cities, towns) were the centrums 
of the Hungarian film culture in the World in this time.

1. BEVEZETÉS, A KUTATÁS ELVI MEGALAPOZÁSA

Az a technikai találmány, mely lehetővé tette a mozgás mint folyamat képi rögzítését és 

tetszőleges számú reprodukálását, kulturális forradalmat, kultúraváltást eredményezett. A film, a 

mozgókép a szórakoztatásban, a művészetben, a tudományban, a tények, jelenségek, folyamatok 

dokumentálásában és archiválásában, a kommunikációban – meglelvén saját helyét – napjainkig 

jelentős szerepet játszott és úgy tűnik, ezt a pozíciója egyre tovább erősödik. MCLUHAN szerint 

egyenesen leváltotta, kiszorította a Gutenberg galaxist (MCLUHAN, M. 1955).

A  számtalan  felhasználási  terület  közül  a  klasszikus  megjelenési  forma,  a  szűkebb 

értelemben filmnek nevezett fenomén, a kezdeti rögzítő-reprodukáló funkcióból művészetté is  

vált. Az évszázadot meghaladó fejlődési folyamat mellett és ellenére mind dokumentum, mind 

fikciós válfajának két alapvető jellegzetessége változatlan maradt. 

Az egyik, az elsődleges, a rendkívül mély társadalmi kötődés. A vizuális látvány tartalma,  

megközelítésmódja, technikai,  dramaturgiai eszközrendszere számtalan jellel, elemmel utal, s 

ezáltal árulkodik a korról, melyben létrejött, az alkotó, az ábrázolt jelenség kulturális, nemzeti 

kötődéséről. Például: A „békeharc”, az „imperialista szabotázs” mint tartalmi, verbális elem, a 

jellegzetes szabású lóden kabát mint divatcikk, mint formai elem nyilvánvalóan az 1940-es évek 

végének, az 1950-e évek első felének Magyarországát testesíti meg. Hasonló árulkodó jegy az 

antropogén táj,  a tömegközlekedési,  tömegkommunikációs szokások és lehetőségek, az utcai 

plakátok, a közintézményi feliratok, a mindennapi társadalmi érintkezési szabályok stb. A fehér 

és a színes bőrűek törvényes megkülönböztetése – mint alapvető társadalmi jellegzetesség – az 
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1970-es  évek  előtti  Amerikát  vagy  az  1990  előtti  Dél-Afrikai  Köztársaságot  intonálja.  A 

statikusabb,  kötöttebb  kameramozgás,  ezáltal  a  stabilabb,  nem  „lengő”,  „rezgő”,  szabadon 

kószáló  kép  kizárólagossága  nagy  biztonsággal utal  a  kézi  kamera  használata  előtti 

filmtechnikára, formanyelvileg a francia új hullám előtti időszakra.

Ezen árulkodó jegyek okán válhatott a film – s ez a másik stabil jellegzetesség – az idegen 

kultúrák,  magatartásformák,  szokások,  divatok  megismerésének,  közvetítésének,  egymásra 

hatásának számottevő eszközévé, s kelthetik fel az érdeklődést más kultúrák produktumainak 

fogyasztása iránt. Szinte filmszakmai sztereotípia például, hogy a 20. század elején az amerikai 

bevándorlók  szocializációját  a  nyelvi  nehézségeket  elimináló  némafilm  mint  szórakozásuk 

egyik domináns eszköze milyen jelentős mértékben segítette elő. 

A magyar  játékfilmek kapcsolatrendszerének,  térbeli  terjedésének vizsgálatát  sugallja  a 

magyar  alkotók  (rendezők,  operatőrök,  írók,  forgatókönyvírók,  zeneszerzők,  színészek, 

producerek)  jelenlétének  súlya  a  világ  filmgyártásában. E  jelenlét  a  kezdetektől  fogva 

napjainkig  folyamatos,  és  kitörölhetetlen  nyomot  hagyott  és  hagy  általában  a  film 

világtörténetében  ugyanúgy,  mint  egy-egy  nemzeti  filmgyártásban.  Tudós  teoretikusként  és 

gyakorlati  szakemberként  vált  világhírűvé  BALÁZS BÉLA. Az  angol  nemzeti  filmgyártás 

megmentőjeként, atyjaként tisztelik a róla elnevezett Lex Korda okán sir ALEXANDER KORDA-t, 

alias  Korda  Sándort  (VERESS J  1993).  Mellettük BÁNKY VILMA,  BENEDEK LÁSZLÓ,  BÍRÓ 

LAJOS,  FEJŐS PÁL,  a  nevét  ma is  viselő konszern alapítója,  WILLIAM FOX (alias Friedman 

Viktor), LESLIE HOWARD (azaz Steiner László), MICHAEL CURTIZ (született Kertész Mihály), 

JOSEPH KOZMA  (Kozma József) LUGOSI BÉLA,  MOLNÁR FERENC,  MURÁTI LILI,  RÁTHONYI 

ÁKOS, SZŐKE SZAKÁLL, TRAUNER SÁNDOR, ADOLPH ZUKOR fémjelzi a ma már történelminek 

nevezhető időszakot. A napjainkban is alkotó személyiségek közül JEAN BADAL (Badal János), 

JOE ESZTERHAS, LASZLO GEORGE (Gyurikó László), HERSKÓ JÁNOS, KOVÁCS LÁSZLÓ, LENTE 

MIKLÓS,  MAGYAR DEZSŐ,  ZSIGMOND VILMOS,  ANDREW G.  VAJNA nélkül  az  amerikai,  a 

kanadai, a francia, a svéd filmtörténet csak hézagosan írható meg (GELENCSÉR G. 1996, NÁVAI 

A. 1998)). A hazánkból emigrálni nem kényszerült alkotók közül több nemzeti filmművészetet,  

filmipart  (USA,  olasz,  német,  cseh,  lengyel)  gazdagított  egy-egy  megbízással,  hosszabb-

rövidebb  alkotói  jelenlétével  például  BÁN JÁNOS,  GAZDAG GYULA,  JANCSÓ MIKLÓS, 

MÉSZÁROS MÁRTA, SZABÓ ISTVÁN (NOWELL-SMITH, G. 1998). Személyük ma is garancia a 

magyar film iránti érdeklődés ébren tartására.

A harmadik  érv  a  kutatás  mellett,  hogy  a  világ  távolabbi  részein  (Amerikai  Egyesült 

Államok, Ausztrália, Kanada) élnek  diaszpórák, melyek tagjai az óhaza és a nemzeti kultúra 

iránt erős kötődést, érdeklődést mutatnak. 
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2. CÉLOK, MÓDSZERTANI KÉRDÉSEK

Jelen  tanulmány  mindezek  okán  a  magyar  játékfilmek  (tehát  nem  dokumentum  és 

animációs filmek) elterjedésének  vizsgálatával tesz kísérletet a kialakulóban lévő filmföldrajz 

egy lehetséges kutatási területének bemutatására, létjogosultságának bizonyítására (BORSOS Á. 

2010). Negyed évszázados időintervallumban azt vizsgálja, hogy a magyar játékfilmek az egyes 

országok kulturális fogyasztásában milyen mértékben játszanak szerepet, ezen belül, hogy 

• a  világ  városai  közül  melyek  tekinthetők  a  magyar  filmkultúra-terjesztés 

centrumainak;

• e centrumok a földrajzi térben milyen textúrát mutatnak;

• van-e és milyen különbség e tekintetben az egyes kultúrkörökhöz tartozó államok, 

centrumvárosok között;

• milyen összefüggés mutatható ki a kulturális (filmfesztiválok, filmhetek/napok) és 

a kereskedelmi megjelenés (bemutatási jog vásárlása mozi, illetve bármilyen más 

közvetítő csatorna részére) között. 

A  kutatás  adatbázisát  a  Magyar  Nemzeti  Filmarchívum  és  jogelődei  által  kiadott 

filmévkönyvek,  valamint  a  Magyar  Filmunió  által  rendelkezésre  bocsátott  információk 

képezték. 

Felmerülhet a kérdés, miért éppen 25 év, és miért éppen ez a negyed évszázad. Az állami 

adatszolgáltatásnak a kutatást megalapozó információk nem képezték, nem képezik részét (az 

évenként külföldre eladott játékfilmek címe, száma, a vásárló ország; a magyar filmeket fogadó 

fesztiválok  helyszíne,  a  programra  tűzött  alkotások címe;  a  külföldön  rendezett  filmnapok, 

filmhetek helyszíne, melyeken magyar játékfilmek szerepeltek,  az érintett  produkciók címe). 

Azonos  szemlélettel  rendszerezve,  azonos  szerkezetben  csupán  a  Magyar  Filmarchívum  és 

jogelődei  által  kiadott  „Filmévkönyv”-ek  tartalmazzák.  Kézenfekvőnek  tűnt  ezen  egyetlen 

forrás felhasználása. Ezáltal a különböző eredetű adathalmazok egymáshoz illesztésével együtt 

járó esetleges hibák veszélye sem áll fenn. 

A  negyed  évszázad  elegendő  lehet  megalapozott,  általánosítható  értékítéletek 

megfogalmazásához, ráadásul ez az korszak – társadalmi, politikai, gazdasági és filmszakmai  

jellemzők  mentén  –  három  önálló  egységre  tagolódik.  Az  1980-1989-ig  terjedő  szakasz  a 

szocialista  társadalmi  berendezkedés  válságának,  összeomlásának  időszaka,  1990-1994-et  a 

piacgazdaság kiépítéséhez vezető átmenet, a filmszakmai irányítás és az állami mecenatúra új 

alapokra helyezése fémjelzi,  1995-2004-ig,  a mozgóképtörvény hatályba lépéséig – mely új 

korszak nyitánya – a kialakított új rendszer működésének első évtizede.
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3. A FILMEK ÚTJA A HATÁRON TÚLI BEFOGADÓKHOZ

Egy-egy nemzet filmjei zömmel három csatornán jutnak el határaikon túli befogadókhoz:  

filmfesztiválokon,  nemzeti  filmnapokon,  filmheteken,  tematikus  rendezvényeken,  valamint  a 

nemzetközi  filmkereskedelem  csatornáján.  Mindhárom  struktúrának  megvannak  a  sajátos 

szervezési, szervezeti keretei, van sajátos nézőközönsége (bár e tekintetben átfedés, átjárás nem 

zárható ki), emellett hatásmechanizmusuk, hatókörük lényeges eltéréseket is mutat. 

A kétpólusú világrend fennállásának idején mindhárom közvetítő csatorna erős politikai 

befolyás, kontroll  alatt állt. Az  „Új Filmlexikon” (1971) e tényt a  filmfesztivál szócik-kében 

rögzíti is: „A nyugati filmrendezvények között nem ritka a provokatív jellegű fesztivál – ilyen 

volt  az  ötvenes  években a  nyugat-berlini  is”  (p.326).  Ez a  befolyás  a  szocialista  világrend 

válságjeleinek megszaporodásával az 1980-as évek derekán folyamatosan gyengült, a rendszer  

bukásával  –  az  évezred  utolsó  évtizedében,  az  új  évezredben  keletkezett  politikai,  etnikai  

konfliktusokat  leszámítva  –  többé-kevésbé  eliminálódott,  de  teljesen  meg  nem  szűnt.  Ékes 

bizonyítéka a 2010. évi Cannes-i Filmfesztivál, melynek az Arany Pálmá-t odaítélő zsűri iráni 

tagját, JAFAR PANAHI filmrendezőt a fesztivál zárását követően engedték szabadon. Hazájában 

ugyanis márciusban rendszerellenes magatartása, a választások tisztaságának vitatása miatt – a 

filmvilág tiltakozása ellenére – bebörtönözték. 

3.1. A magyar játékfilmek a világ filmfesztiváljain

„A filmfesztivál nemzetközi vagy nemzeti filmverseny, melynek keretében – nevezés vagy 

előzetes válogatás alapján – egy meghatározott időszak (általában egy év) termését mutatják be.  

A műveket zsűri bírálja el, de vannak olyan fesztiválok is, ahol egyáltalán nem osztanak díjakat. 

A jelentősebb fesztiválok diplomái, díjai rangot és elismerést jelentenek a részt vevő nemzetek  

és  alkotók  számára,  nem is  beszélve  a  kereskedelmi  sikerről.  A vetítések  és  rendezvények 

rangját emeli, hogy azokon a benevezett filmek alkotói és közreműködői is megjelennek. Egy-

egy fesztivál valóságos nemzetközi találkozónak számít, ahol a világ kiválóságai gondolatokat  

cserélnek” (Új Filmlexikon I. 1971). 

Az „Új Filmlexikon” meghatározása négy évtized multával  sem változott  érdemben.  A 

filmfesztiválok struktúrája, palettája elsősorban az új műfajok (tv, és videó művek), új tematikák 

(fiatal  filmesek  versenye,  női  rendezők  filmjei,  homoszexualitással  foglalkozó  filmek, 
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cigányfilmek) megjelenésével változott, színesedett. Miközben a legtekintélyesebb fesztiválok 

(Berlin, Cannes, Karlovy Vary, London, Locarno, Montreal, Moszkva, Velence) pozíciója erős, a 

kisebb jelentőségű fesztiválok száma nőtt. 

Pontos  regiszter  a  világ  filmfesztiváljairól  nincs.  Ennek  okai  közül  kettőt  érdemes 

kiemelni.  Az  egyik:  a  fesztivál  elnevezést  előszeretettel  használják  olyan  rendezvények  is,  

melyek szakmai reprezentativitása, hatóköre minimális, a lokális-regionális szintet alig haladja 

meg, vagy máshonnan minőségi okokból kiszoruló, az alternatív irányzat szintjét el nem érő 

produkciók  fóruma.  A másik:  jó  néhány  rendezvény  tiszavirág  életű,  illetve  periodicitása 

bizonytalan. Szinte általános szakmai vélemény szerint a filmfesztiválok száma a világon az 

1990-es években 200 körül mozgott évente.

A klasszikus értelemben fesztiválnak tekinthető rendezvények valódi filmünnepek, egyben 

a kulturális turizmus grandiózus attrakciói. Közönségük – a szerencsés „civil” érdeklődők és 

megszállottak  mellett  –  jelentős  mértékben,  nemzetközi  méretekben  a  szakmai  elitből,  a 

kötelező  protokollból,  a  filmpiac  képviselőiből  és  a  tömegkommunikációs  szférából 

rekrutálódik.  Ebből  fakadóan  a  résztvevők  véleményének,  tapasztalatának  nemzeti  és 

nemzetközi szempontból meghatározó lehet a produkciók jövőjét illetően. 

A szakmai, a civil (laikus) sajtóban közzétett állásfoglalások, a kedvező fogadtatás, egy-

egy fesztiváldíj a producerek, rendezők és színészek számára különösen nagy jelentőségű, mivel 

ez  gyakran  belépő  a  nemzetközi  filmpiacra.  A  fesztiválokra  akkreditált  újságírók  pedig 

hivatásuk  természetéből  fakadóan  gondoskodnak  a  pozitív  vagy  negatív  értékítéletük 

népszerűsítésről, ami számos produkciónak – nem egyszer annak kicsengésétől függetlenül – 

moziközönséget szervez.

A negyed évszázadot reprezentáló, szakmai természetes mutatókból álló adatbázis (magyar 

filmeket  programra tűző fesztiválok illetve az ott  szereplő alkotások száma, a rendezvények 

gyakorisága, eloszlása évek, települések, országok, kontinensek szerint) feldolgozása, elemzése 

a megközelítésmód több szempontjának lehetőségét is felkínálja. Így például:

• - a fesztiválokon való jelenlét folyamatossága, gyakorisága;

• - a magyar filmeket is programon szerepeltető fesztiválok és

• - a bemutatott magyar filmek száma, területi, időbeli eloszlása. 

Mindhárom  esetében  a  vizsgált  időszak  korábbiakban  vázolt  szakaszai  közötti 

hasonlóságok, különbözőségek kiemelése.

A maga módján mindegyik szempontnak megvan a maga értelme, funkciója, ám rejtett 

csapdája ugyanúgy. A fesztiválok folyamatossága, gyakorisága önmagában csak korlátozottan 

lehet  értékmérő.  Ennek  egyik  fő  oka,  hogy  a  találkozókat  nem azonos  periodicitás  szerint 

rendezik. A második, hogy vizsgálat által felölelt időszak alatt egyes rendezvények megszűntek, 
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mások  később,  főképpen  az  1990-es  évek  második  felében,  az  európai  államszerkezet  (pl. 

Jugoszlávia, Szovjetunió) átalakulása, letisztulása után keletkeztek. További ok, hogy volt olyan 

seregszemle,  melynek  szervezési  ritmusa  változott  meg.  Karlovy  Vary-ban  a  kétévenkénti 

szisztémát az éves váltotta fel.

A számottevő  folyamatosság,  illetve  gyakoriság azonban  meglehetősen  használható 

értékmérőnek látszik. A mérték határának meghúzása – bárhol is jelöltetik ki – önkényesnek 

tűnik, s a „Miért éppen ez az érték, miért nem egy másik?” kérdést involválhatja. E tényt véve 

figyelembe  a  biennálé  típusú  seregszemlék  25  év  alatti  megrendezhetősége,  a  13  mint 

mennyiségi mérőszám használható értéknek tűnik. E tekintetben meglehetősen racionális érv az 

a  tényszerűség,  hogy  kétévenkénti  szervezés  esetében  a  szemlék  elő-  és  utóélete  időben 

majdnem összeér, s az egybefüggő folyamat érzetét kelti. A rendezvény, az általa képviselt és 

közvetített érték, érdeklődést felkeltő mozzanat rövid időre sem esik ki a figyelem fókuszából. 

Nem arányos eloszlás esetén a sűrűsödés, az intervallumok egy évre szűkülése óhatatlanul egyik 

vagy másik,  a korábbiakban bemutatott  három korszak valamelyikére esik,  s  e tény további 

kutatások  (általános  társadalmi,  geo-  és  kultúrpolitikai  tényezők  jellemzői,  hatásuk  stb.)  

kiindulópontja lehet.

A  vizsgált  időszakban  megrendezett  filmfesztiválok  közül  458  helyszín  2192 

rendezvényén,  4187  alkalommal  tűztek  programra  magyar  filmet,  évenként,  városonként, 

országonként, kontinensenként eltérő számban (1. ábra).

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás és szerkesztés
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A magyar filmeket is felvonultató fesztiválokból a legnagyobb mértékben (65%) Európa 

részesedett, ami a földrajzi távolságot, az azonos kultúrterülethez való tartozást véve figyelembe 

nem  szorul  különösebb  magyarázatra.  Az  egyébként  erős  európai  gyökerekkel  rendelkező 

multikulturális  Amerika  második  helye  (20,5%)  sem meglepő.  Szembetűnő,  de  legalább  is 

érdekes a szellemi, vallási értelemben a legkevésbé, illetve egyáltalán nem európai orientációjú 

ázsiai és afrikai államok (9,2% és 2,7%) Ausztráliát (ausztrál-európai kultúr-terület) megelőző 

pozíciója (1. táblázat).

Az  évenkénti  megoszlást  vizsgálva  érzékelhető,  hogy  a  kisebb-nagyobb  ingadozások 

ellenére a fesztiválok száma folyamatos emelkedést mutat a 25 év alatt. Az 1980-as esztendei 

42-ről 2003-ra több mint négyszeresére, 181-re nőtt az évente megtartott rendezvények száma. 

Míg Afrikában és Ausztráliában évi 1 és 5 közötti ingadozás tapasztalható a vizsgált időszakban, 

Ázsiában az 1980. évi 1-ről 30-ra, Amerikában 7-ről 36-ra, Európában 31-ről 115-re emelkedett 

e mutató.

A  magyar  filmeket  bemutató  rendezvények  számának  szaporodása  összefügg  a 

fesztiváloknak helyt  adó városok,  országok számának gyarapodásával.  A paletta színesedése 

csak részben függ össze az ezredfordulóra kialakult új államszerkezettel. Az önállósult országok 

egy része nemcsak a volt „anyaállam” (Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia) fesztiváljait 

működtete tovább, de újabbakkal is bekapcsolódott a kulturális vérkeringésbe (Szentpétervár, 

Pozsony, Prága, Trencsénteplice). Ezzel egy időben nem járt csökkenéssel a két Németország 

újraegyesítése.  Míg  1990-nel  bezárólag  az  NDK  2  városának  6  fesztiválja,  az  NSZK  11 

városának  47  fesztiválja  fogadott  magyar  filmeket,  1991  és  2004  között  az  egyesített 

Németország 37 városának 116 fesztiválja. 

A településsoros  folyamatossági vizsgálatból kiderül, hogy a 458 fesztiválhelyszín közül 

egyedül  Montrealban  volt  mind  a  25  évben filmes seregszemle.  Londonban,  Berlinben  (az 

egykori Nyugat- és Kelet-Berlint együtt véve figyelembe) 24-24, Chicagóban 23, Kairóban 22, 

Sao  Paoloban  és  Isztambulban  21-21,  Cannes,  Hongkong  és  Toronto  esetében  20-20 

esztendőben. A számottevő folyamatossági mértéket (13 esztendő) 46 város, a helyszínek 10%-a 

érte  el,  illetve  haladta  meg  (2.  táblázat  )  A top  46-ba  23  ország  pozícionálta  magát.  A 

legnagyobb  előfordulással  (8)  az  Amerikai  Egyesült  Államok  képviselteti  magát,  követi 

Németország  (NDK,  NSZK  és  újraegyesített  Németország  együttesen),  Olaszország  (4-4 

előfordulás), Franciaország és Kanada (3-3 előfordulás), Ausztrália, Belgium, Egyiptom, Izrael, 

Nagy-Britannia és Törökország (2-2 előfordulás). 
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1. táblázat

A magyar filmeket bemutató fesztiválok megoszlása a kontinensek között, 1980-2004

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Ausztrália 3 2 2 2 2 2 1 2 3 0 3 1 2

Afrika 0 0 1 1 1 3 3 3 4 1 3 2 5

Ázsia 1 2 2 6 3 4 3 8 4 7 4 6 3

Amerika 7 7 9 9 11 9 9 15 19 22 18 14 12

Európa 31 34 43 31 35 47 47 41 50 49 56 54 53

Összesen 42 45 57 49 52 65 63 69 80 79 84 77 75

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Össz.

Ausztrália 1 5 4 1 4 1 2 2 2 1 5 4 57

Afrika 1 3 3 3 3 4 2 2 2 1 5 3 59

Ázsia 7 7 11 9 12 6 5 14 12 15 30 21 202

Amerika 25 35 22 19 26 20 17 17 15 24 36 32 449

Európa 52 67 55 60 69 65 59 53 62 92 105 115 1425

Összesen 86 117 95 92 114 96 85 88 93 133 181 175 2192

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

2. táblázat

A számottevő folyamatosság mértékét elérő fesztiválvárosok 1980-2004

Sor-
szám

Település Ország Évek 
száma

1 Montreal Kanada 25

2 London Nagy-Britannia 24

3 Berlin Németország 24

4 Chicago USA 23

5 Kairó Egyiptom 22

6 Sao Paolo Brazília 21

7 Isztambul Törökország 21

8 Toronto Kanada 20

9 Hongkong Kína 20

10 Cannes Franciaország 20

11 Brüsszel Belgium 19

12 Rotterdam Hollandia 19

13 Locarno Svájc 19

14 Melbourne Ausztrália 18

15 Gent Belgium 18

16 Karlovy 
Vary Cseh Köztárs. 18

17 Bergamo Olaszország 18

18 Los Angeles USA 17

19 München Németország 17

20 Troia Portugália 17

21 New York USA 16

22 Seattle USA 16

23 Haifa Izrael 16

Sor-
szám

Település Ország Évek 
száma

24 Sydney Ausztrália 16

25 Belgrád Szerbia 16

26 Göteborg Svédország 16

27 Moszkva Oroszország 16

28 Denver USA 15

29 Portland USA 15

30 San 
Francisco

USA 15

31 Párizs Franciaország 15

32 Mannheim Németország 15

33 Velence Olaszország 15

34 Ankara Törökország 15

35 Jeruzsálem Izrael 14

36 Edinburgh Nagy-Britannia 14

37 Cottbus Németország 14

38 Madrid Spanyolország 14

39 Vancouver Kanada 13

40 Cleveland USA 13

41 Calcutta India 13

42 Alexandria Egyiptom 13

43 Várna Bulgária 13

44 Strasbourg Franciaország 13

45 Salerno Olaszország 13

46 Trieszt Olaszország 13

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

A teljesebb  kép  kialakításához  elengedhetetlen  az  ellenpólus  áttekintése  is.  A kutatás 

tárgyát képező fesztiválhelyszínek 43,9%-ban (201 település) a negyed évszázad alatt egyetlen  

fesztiválon vetítettek magyar játékfilmet. Azok egy része egyszeri jelenségként beleilleszkedik 

az  adott  ország  fesztiválstruktúrájába,  kiegészíti,  szakmailag  színesíti  azt.  Tizenkét  ország 

(Equador, Észak-Írország, Kuba, Litvánia, Malajzia, Mali, Málta, Nigéria, Taiwan, Tanzánia, 

9



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

Zimbabwe,  Venezuela)  esetében  viszont  ez  volt  az  egyetlen  alkalom  a  megjelenésre. 

Bármelyikről van is szó, előzmény és utóélet nélkül – mely egy újabb, kiterjedtebb vizsgálat  

tárgya lehet – ezek az esetek a véletlenszerű, az ad hoc, a más aktuális eseményhez kötődő, de  

meg nem ismételt attrakciókként kezelhetők.

A fesztiválok folyamatossága mint megközelítésmód által nyújtott információk azonban – 

értéke mellett és ellenére – önmagában csak egyetlen szempontú pozíciósorrend bemutatására 

alkalmas,  nem  nyújt  komplex  képet  játékfilmjeink  jelenlétéről  az  adott  ország  kulturális 

életében.

Mivel e városok egy részében évente több, eltérő tematikájú, szakmai rangú seregszemlét 

is  szerveznek,  a magyar produkciók bemutatásával  megtartott  fesztiválok  gyakoriságának, a  

megtartott rendezvények számának áttekintése további információkkal szolgálhat nemzeti film-

kultúránk határainkon túli pozíciójáról alkotható képhez. 

A 2192 rendezvény 1 és 40 közötti szóródással oszlik meg a rendező városok között. A 

meghatározó gyakoriság a halmazban a már említett egyetlen fesztivál a vizsgált 25 év alatt. E 

kategóriába – mint arról már esett szó – 201 város (43,9%) sorolódik. Magas elemszámú a 2  

fesztivál/25 év (54 helyszín, 11,8%) és a 3 fesztivál/25 év (37 helyszín, 8,1%) csoport is. Az 

ellenkező pólus,  a  szakmai  szempontból  számottevő gyakoriság határát  (13 fesztivál/25  év) 

viszont 51 fesztiválközpont éri el, illetve haladja meg (3. táblázat).

Ami  szakmai  szempontból  jelentős,  hogy  a  legrangosabb  fesztiválközpontokban 

(Montreal,  Berlin,  London, Cannes,  Moszkva,  Locarno,  Karlovy Vary) magas gyakorisággal 

vannak jelen magyar produkciók

Az országok közötti rangsort az Egyesült Államok tetemes előnnyel vezeti. Területén a 25 

esztendő alatt évente átlag 11 fesztiválon szerepeltek magyar filmek. A filmszakmai fellegvárak 

(Los  Angeles,  New  York),  igazgatási  és  szellemi  központok  (Chicago,  Washington,  San 

Francisco, Seattle) mellett egzotikus vidékek városaiban, turisztikai központokban (Palm Beach, 

Las Vegas, Miami, Mill Valley) egyaránt pergett a vásznon magyar film.

Az abszolút sorrendben 7. helyet elfoglaló Kanada filmszakmai fellegváraiban (Montreal,  

Toronto, Vancouver) is kiemelkedő, illetve magas jelenlétről tanúskodnak az adatok.

Az  európai  országok  közül  az  élmezőnyhöz  (2-6.  hely)  Olaszország,  Franciaország, 

Németország  (NDK,  NSZK,  újraegyesített  ország  együtteses),  Spanyolország,  Törökország 

tartozik.

A kontinensek  közül  a  legnagyobb  mértékben  az  európai  fesztiválok  a  magyar  film 

megjelenésének terepei (56,5%), a legkisebb Afrika és Ausztrália részesedése (4,4 – 4,4%). 
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3. táblázat

Magyar filmeket bemutató fesztiválok száma helyszínenként, 1980-2004

Sor-
szám Település Ország Fesztivál-

szám

1 Montreal Kanada 40

2 Berlin Németország 32

3 Brüsszel Belgium 31

4 Isztambul Törökország 31

5 London Nagy-Britannia 30

6 Ankara Törökország 27

7 Kairó Egyiptom 27

8 Cannes Franciaország 26

9 Chicago USA 26

10 New York USA 26

11 Sao Paolo Brazília 25

12 Hongkong Kína 22

13 Moszkva Oroszország 21

14 Toronto Kanada 21

15 Rotterdam Hollandia 20

16 Los Angeles USA 20

17 Melbourne Ausztrália 20

18 Locarno Svájc 19

Sor-
szám Település Ország Fesztivál-

szám

19 Gent Belgium 18

20 Karlovy 
Vary

Cseh Köztárs. 18

21 Belgrád Szerbia 18

22 München Németország 18

23 Bergamo Olaszország 18

24 San 
Francisco USA 18

25 Seattle USA 18

26 Sydney Ausztrália 18

27 Párizs Franciaország 17

28 Róma Olaszország 17

29 Troia Portugália 17

30 Madrid Spanyolorsz. 17

31 Göteborg Svédország 17

32 Mannheim Németország 16

33 Haifa Izrael 16

34 Cottbus Németország 15

Sor-
szám Település Ország Fesztivál-

szám

35 Velence Olaszország 15

36 Denver USA 15

37 Portland USA 15

38 Calcutta India 15

39 Bécs Ausztria 14

40 Várna Bulgária 14

41 Prága Cseh Köztárs. 14

42 Edinburgh Nagy-Britannia 14

43 Jeruzsálem Izrael 14

44 Strasbourg Franciaország 13

45 Dublin Írország 13

46 Salerno Olaszország 13

47 Trieszt Olaszország 13

48 Izmír Törökország 13

49 Vancouver Kanada 13

50 Cleveland USA 13

51 Alexandria Egyiptom 13

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás
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A fesztiválokon való jelenlétről teljessé a képet az ott szereplő  filmek száma teszi. Mint 

már a korábbi szempontok szerinti megközelítések adatai sejtették meglehetősen magas az egy-

szeri megjelenés száma és aránya. A rendező városok közül 139-ben egyetlen magyar filmet lát-

hatott  fesztiválközönség  a  negyed  évszázad  alatt.  Közöttük  fővárosok  (Canberra,  Kuala-

Lumpur, Peking, Rabat, Tel-Aviv, Vilnius), kiemelkedő jelentőségű igazgatási, szellemi, turisz-

tikai  centrumok (Adelaid,  Antalaya,  Dzsakarta,  Heidelberg,  Islamabad,  Katowice,  Lausanne, 

Marseilles, Montreuile, Nápoly, Orleans, Osaka, Tampere, Turku) egyaránt meglelhető.

Akár meglepetésnek is számíthat a városok sorrendjének élcsoportja (4. táblázat). 

 4. táblázat

A legtöbb magyar filmet bemutató fesztiválhelyszínek, 1980-2004

Sor-
szám Település Ország Film- 

szám

1. Kairó Egyiptom 100

2. Isztambul Törökország 96

3. Montreal Kanada 94

4. Moszkva Oroszország 77

5. Berlin Németország 68

6. Ankara Török 66

7. Calcutta India 62

8. Karlovy Vary Cseh Köztárs. 59

9. Sao Paolo Brazília 56

10. London Nagy-Britann. 54

11. Toronto Kanada 52

12. Marosvásárhely Románia 50

13. Chicago USA 49

14. Troia Portugália 46

15. Hongkong Kína 45

16. Cannes Franciaország 45

Sor-
szám Település Ország Film- 

szám

17. Torino Olaszország 44

18. Belgrád Szerbia 43

19. Brüsszel Belgium 42

20. Palics Szerbia 42

21. Los Angeles USA 41

22. Cottbus Németország 41

23. Prága Cseh Köztárs. 40

24. Bergamo Olaszország 40

25. Trieszt Olaszország 39

25. Új Delhi India 38

27. La Rochelle Franciaország 37

28. New York USA 36

29. Strasbourg Franciaország 36

30. Sydney Ausztrália 35

31. Locarno Svájc 35

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Az első négy helyen az európai kultúrterületen kívüli fesztiválváros áll (Kairó, Isztambul,  

Montreal és Moszkva). A képzeletbeli dobogón az iszlám kultúrterület két kiemelkedő közpon-

tja áll. Az első hat között rajtuk kívül még Ankara képviseli e régiót.
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A magyar  film nemzetközi  elismertségéről  tanúskodik,  hogy a legjelentősebb fesztivál-

városok (Berlin, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, London, Moszkva, Toronto) magas filmszám-

mal  vannak  jelen  az  élcsoportban.  Mindenképpen  kiemelendő  –  elsősorban  a  határon  túli 

magyarság nemzeti kultúrához kötődése szempontjából – Marosvásárhely előkelő 12. helyezése. 

Az 1995-ös kezdőévet követően egy évtized alatt 50 magyar filmet mutattak be a városban ren-

dezett fesztiválon. 

A legtöbb  fesztiválszereplésre  az  Egyesült  Államokban  (430),  Olaszországban  (360), 

Franciaországban (322) került sor. Az egyes kontinensek részesedésének sorrendje a korábbi két 

vizsgálati szempont esetében tapasztaltakhoz képest nem, csak a belső arányokban tér el.

A három vizsgált terület számszerű adatainak összegzésével már sor kerülhet a magyar 

filmek  külföldi  fesztiváljelenlétének  minősítésére  helyszínek  szerint.  Az  egyes  tényezők 

(fesztiválévek, fesztiválok, fesztiválszereplések száma) számszerűsített értékét összegezve ka-

punk egy pozíciószámot, melyet a fesztiválévek mértéke (azaz a jelenlét folyamatossága) men-

tén súlyozva öt kategóriát állapíthatunk meg: 

• Folyamatos a jelenlét azon helyszíneken, ahol legalább 20 évben vetítettek magyar 

filmet a fesztiválokon (5. táblázat).

5. táblázat

Fesztiválhelyszínek, ahol a magyar film jelenléte folyamatos, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Fesztiválév Fesztivál Bemutató Pozícióérték

1 Montreal Kanada 25 40 94 159

2 Kairó Egyiptom 22 27 100 149

3 Isztambul Törökország 21 31 96 148

4 Berlin Németország 24 32 68 124

5 London Nagy-Britann. 24 30 54 108

6 Sao Paolo Brazília 21 25 56 102

7 Chicago USA 23 26 49 98

8 Toronto Kanada 20 21 52 93

9 Cannes Franciaország 20 26 45 91

10 Hongkong Kína 20 22 45 87

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás
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• Szakaszosan jó, a jelenlét, ha a fesztiválévek száma a vizsgálat idejére eső bienná-

lék mértéke, azaz 13 és 19 közötti (6. táblázat).

6. táblázat

Fesztiválhelyszínek, ahol a magyar film jelenléte szakaszosan jó, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Fesztiválév Fesztivál Bemutató Pozícióérték

11. Moszkva Oroszország 16 21 77 114

12. Ankara Törökország 15 27 66 108

13. Karlovy- Vary Cseh Közt. 18 18 59 95

14. Brüsszel Belgium 19 31 42 92

15. Calcutta India 13 15 62 90

16. Troia Portugália 17 17 46 80

17. Los Angeles USA 17 20 41 78

18 . New York USA 16 26 36 78

… … … … … … …

45. Cleveland USA 13 13 19 45

46. Salerno Olaszország 13 13 18 44

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• - Közepes  a jelenlét, ha fesztiválévek száma az időszakra eső triennálék mértéke, 

azaz 8, illetve 12 között mozog (7. táblázat).

• - Gyenge a jelenlét, ha a fesztiválévek száma 3-7 (8. táblázat).
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7. táblázat

Fesztiválhelyszínek, ahol a magyar film jelenléte közepes, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Fesztiválév Fesztivál Bemutató Pozícióérték

47. Marosvásárhely Románia 10 10 50 70

48. Prága Cseh Köztárs. 10 14 40 64

49. Torino Olaszország 10 10 44 64

50. La Rochelle Franciaország 12 12 37 61

51. Új Delhi India 11 11 38 60

52. Róma Olaszország 11 17 31 59

53. Izmír Törökország 10 13 32 55

… … … … … … …

88. Frankfurt NDK 8 8 9 25

89. Huelva Spanyolo. 8 8 8 24

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

8. táblázat

Fesztiválhelyszínek, ahol a magyar film jelenléte gyenge, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Fesztiválév Fesztivál Bemutató Pozícióérték

90. Palics Szerbia 7 7 42 56

91. Szófia Bulgária 7 11 17 35

92. Umea Svédország 7 7 21 35

93. Szentpétervár Orosz 7 9 18 34

94. Trencsénteplice Szlovák Közt. 7 7 18 32

95. Koppenhága Dánia 6 8 15 29

96. Vevey Svájc 6 6 17 29
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Sorsz. Város Ország Fesztiválév Fesztivál Bemutató Pozícióérték

… ... ... ... ... ... ...

196. Poznan Lengyelo. 3 3 3 9

197. Skopje Macedonia 3 3 3 9

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• Esetleges, véletlenszerű a jelenlét, ha a fesztiválévek száma 1-2 (9. táblázat).

9. táblázat

Fesztiválhelyszínek, ahol a magyar film jelenléte esetleges, véletlenszerű, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Fesztiválév Fesztivál Bemutató Pozícióérték

198. Genova Olaszo. 1 1 11 13

199. Gdansk Lengyelo. 2 3 7 12

200. Orsay Franciao 2 2 8 12

201. Pordedone Olaszo. 1 1 10 12

202. Savigny-le-T. Franciao. 2 2 8 12

203. Sodankyla Finnország 2 2 8 12

204. Johannesburg Dél-Afr. K. 2 2 7 11

… … … … … … …

457. Wundsiedel Németország 1 1 1 3

458. Yamagata Japán 1 1 1 3

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Ha a két első kategóriát kétséget kizáróan a vizsgált 25 esztendő esetében a magyar filmek 

fesztiválszereplésének  határon  túli  bázisaként  tekintjük,  úgy  46  települést  minősíthetünk 

ekképpen.  Zömük (26) Európa 15 országában található,  12 az amerikai  kontinenst  képviseli 

Kanadában,  Egyesült  Államokban  és  Brazíliában,  4  Ázsiában,  2  Ausztráliában,  1  pedig 

Afrikában lelhető fel. A folyamatos jelenlét, a teljes hiány, illetve a kettő közötti állapotot a 2.  

ábra szembetűnően érzékelteti.
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3.2 Filmnapok, filmhetek, filmbemutatók

Ünnepi, protokolláris elemektől sem mentes, részben a szakmának, részben a nagyközön-

ségnek szervezik – országonként, helyszínenként eltérő módon – a filmnapokat, filmheteket, az 

egyéb tematikus rendezvényeket (retrospektív vetítések, más kulturális akciók kiegészítő prog-

ramja, klubrendezvény stb.). E típus erős függvénye a szervező ország aktuál-, illetve kultúr-

politikájának. Kézenfekvő, hogy állami, önkormányzati támogatói háttérrel jobbára az uralkodó 

politikai, szellemi irányzat elveinek megfelelő munkák kerülnek a vászonra. Ennél fogva ez a 

találkozó a fesztiváloknál  jobban leképezi az országok közötti  politikai, kulturális kapcsolat-

okat,  az adott két nemzet  (a fogadó és a meghívott)  egymás kultúrája iránti  fogékonyságát,  

egymás művészete, valamint az általa közvetített értékek és napi valóság iránti érdeklődését.
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2. ábra

A magyar játékfilmek fesztivál jelenléte a Föld egyes országaiban, 1080-2004

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás és szerkesztés
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A filmnapok, filmhetek hatóköre – néhány, a kulturális élményért időben és anyagiakban 

többet is áldozni tudó és hajlandó néző kivételével – általában az adott településre, annak köz-

vetlen vonzáskörzetére szűkül le. A hatókör tágítását szolgálja a több országban meghonosodó 

gyakorlat,  a központi program egészének vagy egy részének „utaztatása” más településekre,  

kisebb-nagyobb régiócentrumokba, olyan helyekre, melynek lakossága valamilyen okból a film, 

az adott nemzet kultúrája iránt nagyobb affinitást mutatat (civil filmklubok, felsőoktatási intéz-

mények  működnek).  Például  Hollandiában:  Amszterdam,  Eindhoven,  Hága,  Utrecht; 

Marokkóban:  Agadir,  Tetouan,  Rabat,  Casablanca,  Safi;  Finnországban:  Helsinki,  Tartu, 

Tampere; Szerbiában, a Vajdaságban: Palics, Topolya, Ada, Zenta, Kanizsa, Szabadka esetében 

találunk erre példát. E kitelepülések informatív értéke azonban a formai, szervezeti jellegzetes-

ségek függvényében lehet számottevő piaci befolyásoló tényező is.

Bár  a  filmnapok  esetében  a  klasszikus,  nagy  hagyományokkal  rendelkező  fesztiválok 

regulált  periodicitása  nem  jellemző,  illetve  kisebb  mértékben  mutatható  ki,  az  adatok 

feldolgozása ugyanazon módszerrel elvégezhető.

A vizsgált időszakban az elemzés adatbázisát képező filmévkönyvek 443 geográfiailag be-

azonosítható településen (76 ország) rögzítettek magyar alkotást (alkotásokat) bemutató film-

napokat, filmheteket. Mintegy tucatnyi esetben csupán országot (pl. „Jugoszlávia, NDK, NSZK, 

USA több városa”), országrészt („Velence tartomány 8 városa”, „Hargita megye”) jelölnek meg 

az évkönyvek. Ezek a feldolgozás során nem képezték az elemzés tárgyát.

A globális képet érdemben nem befolyásoló kényszerű szűkítés szerint szerte a világon 

magyar produkciók jelenlétével 1980 és 2004 között öt kontinensen 1046 filmnapokat/heteket 

rendeztek,  évenként,  országonként,  városonként  eltérő  gyakorisággal  (3.  ábra).  Ez  a 

rendezvényszám a fesztiváloknál lényegesen kevesebb, annak csupán 47,7%-a. 

A filmfesztiválokéhoz hasonlóan a filmnapok/hetek számában is szervező országonként, 

városonként  ugyanaz  a  visszaesésekkel  meg-megtört  növekedés  tapasztalható.  Figyelmet 

érdemel azonban az egyes jellemző mutatók változásának eltérő mértéke. Az országok számá-

nak  megnégyszereződése  mellett  a  rendező  városok  száma  csak  2,5-szeresre  nőtt,  ami  a 

helyszínek jelentős fluktuációjáról,  több kieső, mint újonnan belépő helyszínről árulkodik. A 

rendezvények számának 2,7-szeres növekedése mögött arányát tekintve jelentősen elmarad a 

vetítések  számának  10%-os  emelkedése,  ami  viszont  az  érdeklődésre  számot  tartó  filmek 

mennyiségének csökkenését sugallja. A „Miért?”-re filmszakmai vizsgálat adhatna választ.
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Különös kiugrással hívja fel magára a figyelmet az 1985-ös esztendő. A 813 bemutató 143 

város  147 rendezvényén rendkívüli  kulturális  diplomáciai tevékenységet,  vagy a forrásdoku-

mentumnak a megelőző és követő időszaktól eltérő szerkesztési elveit sejteti maga mögött. Az 

sem zárható ki, hogy valamiféle növekedés-centrikus szemlélet hatására olyan egyedi rendezvé-

nyeket  is  beemeltek a  statisztikába,  melyek szigorúan véve nem sorolhatók ide (pl.  kisebb-

nagyobb közösségek, politikai, érdekképviseleti testületek számára szervezett egyedi vetítések). 

E gyanút erősíti meg az előzmény és utóélet nélküli rendezvények magas száma, közöttük a  

mintegy félszáz olyan esemény, melynek programjában egyetlen magyar film jelent meg.

A filmnapok szervezésében, a bemutatók számának csökkenésében egyaránt érzékelhető az 

1990-es évek első felének – a filmfesztiválok kapcsán már említett – apályos időszaka. Ez a 

visszaesés valamennyi kontinens esetében fennáll, s minden bizonnyal összefügg a filmszakma 

rendszerváltás utáni elbizonytalanodásával, szervezeti, tematikai válságjeleivel.

A filmnapok  kontinensenkénti  eloszlása  az  európai  dominancia  (75%)  erősödése,  vele 

párhuzamosan a többi földrész pozíciójának gyengülésével járt. Amerika részesedése 15,7%-ra, 

Ázsiáé 6,8%-ra, Afrikáé 2,4%-ra csökkent, Ausztráliáé pedig felfelé kerekítve is alig érte el a 

0,1%-ot (11. táblázat).
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3. ábra

A magyar filmnapok eloszlása, 1980-2004

Forrás: saját szerkesztés



11. táblázat

A magyar filmeket bemutató filmnapok évenkénti megoszlása a kontinensek között, 1980-2004

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Európa 25 27 46 43 126 33 43 36 30 31 13 17

Amerika 1 13 10 4 8 13 11 9 6 4 3 3

Ázsia 1 3 0 5 13 1 1 2 1 2 3 0

Afrika 0 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 0

Ausztrália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 27 45 58 54 148 48 55 49 38 38 19 20

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Össz.

Európa 21 27 16 17 24 26 18 23 21 30 35 43 785

Amerika 1 3 9 6 10 10 3 7 2 9 4 7 164

Ázsia 1 0 2 0 2 1 0 4 2 3 10 14 71

Afrika 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 7 25

Ausztrália 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Összesen 23 30 28 24 36 38 23 35 25 43 49 71 1046

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás
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Arra a kérdésre, hogy a filmnapok mint a kultúraközvetítés egyik intézménye a magyar  

filmek esetében milyen szerepet játszik, a településsoros vizsgálat adja válasz alapját. 

A folyamatos jelenlétet vizsgálva az állapítható meg, hogy a 443 helyszínből mindössze 

nyolc érte el a biennálészerű rendezvényekhez igazított számottevő folyamatossági minimumot. 

A rangsor élén Párizs áll, ahol 22 esztendőben rendeztek magyar filmnapokat (12. táblázat). 

12. táblázat

A magyar alkotásokat érintő filmnapok rendezésében a számottevő folyamatosság 

mértékét elérő városok, 1980-2004

Sor-
szám

Település Ország Évek 
száma

1. Párizs Franciaország 22

2. Róma Olaszország 17

3. Moszkva Oroszország 15

4. New York USA 15

Sor-
szám

Település Ország Évek 
száma

5. Bécs Ausztria 14
6. London Nagy-Britannia 14

7. Berlin Németország 13

8. Cannes Franciaország 13

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Az élvonalban – New York kivételével – kizárólag európai városok találhatók. Francia-

ország az egyetlen helyszín, mely két várossal képviselteti magát. Szembetűnő, hogy 55 ország 

287 településén (64,6%) viszont a negyed évszázad alatt egyetlen alkalommal rendeztek magyar 

filmnapokat, vagy filmnapokat magyar részvétellel. Közülük a legtöbb (45) Lengyelországban, 

kettő kivételével valamennyi a már említett 1985-ös esztendőben volt. A sorban Franciaország 

(39), Németország (36), az Egyesült Államok és Olaszország (21) követi, sajátos módon azok 

az államok, ahol a magyar film reprezentációja egyébként általában magas. Az  „egyrendezvé-

nyes” esetek  mintegy  kétharmada  a  rendszerváltás  előtti  időre,  ezen  belül  88  pedig  az 

inkriminált 1985-ös esztendőre esik. 

Tekintettel  a  rendezvény jellegzetességére,  a  szorosabb kapcsolatra  a  civil  szférával,  e 

mutató országonkénti vizsgálata közelebb visz filmjeink folyamatos jelenlétének megítéléséhez 

az adott terület kulturális életében. Kedvezőnek minősül, hogy a vizsgált időszakban 13 érte el, 

illetve haladta meg a számottevő folyamatosság küszöbét (13. táblázat)

21



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

13. táblázat

A magyar alkotásokat érintő filmnapok rendezésében a számottevő folyamatosság 

mértékét elérő országok, 1980-2004

Sor-
szám Ország Kontinens Évek 

száma

1. USA Amerika 24

2. Németország Európa 23

3. Franciaország Európa 22

4. Olaszország Európa 22

5. Oroszország Európa 17

6. Ausztria Európa 16

7. Svájc Európa 16

Sor-
szám Ország Kontinens Évek 

száma

8. Kanada Amerika 15

9. Hollandia Európa 15

10. Lengyelország Európa 15

11. Nagy-Britannia Európa 15

12. Szerbia Európa 14

13. Horvátország Európa 13

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

A gyakorisági  vizsgálatból  kiderül,  hogy a filmnapok,  filmhetek e  tekintetben is  alatta 

maradnak a fesztivál  „rangú” rendezvényeknek.  Ez utóbbiak esetében 10 város évente több 

fesztiválnak is otthont adott, az előbbieket tekintve az évenként legalább egy rendezvény állapot 

mindössze Párizs esetében áll fenn, s tíz helyszín éri el a számottevő gyakoriság szintjét (14. 

táblázat). 

14. táblázat

A magyar alkotásokat érintő filmnapok rendezésében a számottevő gyakoriság mértékét 

elérő városok, 1980-2004

Sor-
szám Város Ország

Ren-
dez-
vény

1. Párizs Franciaország 25

2. London Nagy-
Britannia 19

3. Bécs Ausztria 18

4. Róma Olaszország 18

5. Washington USA 18

Sor-
szám Város Ország

Ren-
dez-
vény

6. New York USA 17

7. Berlin Németország 15

8. Moszkva Oroszország 15

9. Prága Cseh Köztárs. 13

10. Zágráb Horvátország 13
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Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Az élvonalban Európa, az Egyesült Államok, Kelet és a Balkán szellemi, anyagi, kulturális  

és  hatalmi  központjai  találhatók.  Közöttük  néhány  a  legrangosabb  fesztiválvárosok  sorából 

(London,  Berlin, Moszkva),  ami annak bizonyítéka,  hogy a magyar film iránti  érdeklődés e 

városokban,  országokban  nem  korlátozódik  csupán  a  megmérettetéssel,  piaci  kapcsolatok 

építésével is járó szakmai ünnepekre.

Az országok szintjét vizsgálva a kép mennyiségileg már kedvezőbb. Az „elit klubnak” két-

szer annyi tagja van. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni az 1985. évi bumm torzító  

hatását, mely elsősorban Lengyelország esetében áll fenn (15. táblázat).

 

15. táblázat

A magyar alkotásokat érintő filmnapok rendezésében a számottevő gyakoriság mértékét 

elérő országok, 1980-2004

Sor-
szám

Ország Konti-
nens

Rendez-
vény

1. Németország Európa 132

2. USA Amerika 122

3. Olaszország Európa 82

4. Franciaor. Európa 78

5. Lengyelorsz. Európa 77

6. Hollandia Európa 50

7. Svájc Európa 35

8. Nagy-Britan. Európa 31

9. Kanada Amerika 30

10. Ausztria Európa 28

11. Finnország Európa 25

Sor-
szám

Ország Konti-
nens

Rendez-
vény

12. Románia Európa 23

13. Szerbia Európa 23

14. Oroszország Európa 21

15. Horvátország Európa 20

16. India Ázsia 19

17. Cseh Köztárs. Európa 19

18. Szlovák Közt. Európa 18

19. Svédország Európa 15

20. Belgium Európa 14

21. Bulgária Európa 13

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

A fesztiválokhoz hasonlóan a filmek bemutatásának gyakorisági sorrendjében itt is európai 

dominancia érzékelhető, melyet csupán az Egyesült Államok, Kanada és India tör meg.

23



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

A magyar filmek jelenlétéről megrajzolható kép teljessé a bemutatók számának figyelembe 

vételével lesz. A közel 6300 bemutató zöme Európában zajlott le, 16,4%-a Amerikában, 3,8%-a 

Ázsiában 1,5%-a Afrikában, 0,2%-a Ausztráliában.

Az  országos  szint  vizsgálatának  tanúsága  szerint  a  korábban  már  górcső  alá  vett 

viszonylatokban (folyamatosság,  gyakoriság) is listavezető államok alkotják az élbolyt.  Vele 

mennyiségileg hasonló nagyságrendet képvisel viszont az ellenpólus, a 25 év alatt mindössze 1-

2  bemutatóval  besorolhatót  esetek  száma  (16.  táblázat).  Szakmai  elemzés  tárgyát  kellene 

képeznie  a ténynek,  hogy rendkívül  magas,  55,1% azon,  zömében ázsiai  és  afrikai  államok 

száma, amelyek még az évi egy film átlagot sem érték.

16. táblázat

A magyar filmheti, filmnapi bemutatók száma az egyes országokban, 1980-2004

Sor-
szám Ország Konti-

nens
Bemu-

tató

1. Olaszorsz. Európa 731

2. Németorsz. Európa 627

3. USA Amerika 619

4. Franciao. Európa 595

5. Hollandia Európa 472

6. Lengyelo. Európa 358

7. Svájc Európa 304

8. Kanada Amerika 241

9. Ausztria Európa 211

10. Nagy-Brit. Európa 208

... … … ...

Sor-
szám Ország Konti-

nens
Bemu-

tató

69. Koreai NDK Ázsia 2

70. Libanon Ázsia 2

71. Pakisztán Ázsia 2

72. Szaud-Arábia Ázsia 2

73. Vietnam Ázsia 2

74. Martnique Amerika 1

75. Kambodzsa Ázsia 1

76. Kirgizisztán Ázsia 1

77. Laosz Ázsia 1

78. Mongólia Ázsia 1

Forrás: saját számítás

A legtöbb bemutatót Párizsban (211) és Rómában (210) tartották. Az évi négy bemutatós 

átlagot további öt város érte el, Bécs (159), London (127), Los Angeles (115), New York (108). 

Mindössze egyetlen bemutatóra került sor viszont 93 helyszínen (20,9%).
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A filmfesztiválok esetében alkalmazott klasszifikációs módszer szerint:

• Folyamatos  a magyar film jelenléte filmnapokon, - heteken, -bemutatókon, ha a 

folyamatossági mutató legalább 20. E kritériumoknak kizárólag Párizs felelt meg, 

ahol a negyed évszázad alatt 22 évben 25 rendezvényen 211 bemutatót tartottak 

(pozícióérték: 258).

• Szakaszosan jó a magyar film jelenléte, ha a folyamatossági mutató a 13-19 (17. 

táblázat). A csoport tagjai vezető gazdasági, politikai, illetve kulturális hatalmak 

fővárosai, egyben jelentős fesztiválvárosok.

17. táblázat

Szakaszosan jó a jelenlét filmnapokon, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

2. Róma Olaszország 17 18 210 245

3. Bécs Ausztria 14 18 159 191

4. Berlin Németország 18 23 131 172

5. London Nagy-Britannia 14 19 127 160

6. New York USA 15 17 108 140

7. Moszkva Oroszország 15 15 99 129

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• - Közepes a magyar film jelenléte, ha a folyamatossági mutató 8-12. (18. táblázat).

18. táblázat

Közepes 1980-2004

Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

8. Los Angeles USA 11 11 115 137

9. Washington USA 11 18 89 118

10. Chicago USA 11 12 88 111

11. Genf Svájc 9 9 92 110
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Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

12. Köln Németország 10 11 89 110

13. Montreal Kanada 11 11 85 107

14. Belgrád Szerbia 11 12 77 100

15. Amszterdam Hollandia 9 9 78 96

16. Brüsszel Belgium 11 11 74 96

17. Zábráb Horvátország 9 13 71 93

18. München Németország 10 10 57 77

19. Strasbourg Franciaország 10 11 53 74

20. Trieszt Olaszország 10 10 52 72

21. Helsinki Finnország 9 10 44 63

22. Bukarest Románia 9 11 42 62

23. Prága Cseh Köztárs. 10 13 35 58

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• - Gyenge a magyar film jelenléte, ha a folytonossági mutató 3-7 (20. táblázat). E 

csoportban az egyes mutatók értékei közötti már nagyobb a szóródás, mint a meg-

előző esetekben. Előfordul, hogy valamelyik mutató magas, de a másik kettő nem. 

Gyakoribbak a hosszabb rendezvény nélküli periódusok. A csoport elemszámát te-

kintve a második legnépesebb kategória, 71 tagot számlál. 

20. táblázat

Gyenge a jelenlét a filmnapokon, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

24. Toronto Kanada 7 8 88 103

25. Utrecht Hollandia 7 7 68 82

26. Lausanne Svájc 6 7 68 81
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Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

. . . … … … … … …

40. Milano Olaszország 7 7 35 49

… … … … … … …

60. Dortmund Németország 4 4 25 33

… … … … … … …

80. Vilniusz Litvánia 3 3 16 22

… … … … … … …

93. Brno Cseh Köztárs. 3 4 4 11

94. Bergen Németország 3 3 4 10

 Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• - Esetleges, véletlenszerű a jelenlét, a folytonossági mutató 1-2. (21. táblázat). 

21. táblázat

Esetleges, véletlenszerű a jelenlét a filmnapokon, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

95. Pesaro Olaszország 1 1 50 52

96. Jyväskylä Finnország 2 2 37 41

97. Saint 
Etienne Franciaország 1 1 34 36

98. Montevideo Uruguay 2 2 31 35

99. Salzburg Ausztria 2 2 30 34

100. Bradford 
(GB) Nagy-Britannia 2 2 29 33

… … … … … …

200. Nantes Franciaország 1 1 7 9
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Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

… … … … ... … …

338. Agadir Marokkó 1 1 1 3

… … … … … … …

443. Zwikau Németország 1 1 1 3

 Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Ez a legnagyobb elemszámú csoport. Az értékek közötti szóródás itt a legtekintélyesebb. 

Jellegzetesen szélsőséges Pesaro esete, ahol 1982. június 12-19-én 71 magyar alkotás, közöttük 

a vizsgálat tárgyát képező 50 klasszikus játékfilm került  a filmhét programjára.  A rendezvé-

nynek a vizsgált intervallumban sem előzménye, sem folytatása nem volt, hacsak az 1987. és 

1994. évi öt, illetve egy filmet programjára tűző fesztivált nem tekintjük annak. 

Országos összesítésben Olaszország, Németország, az Egyesült Államok, Franciaország áll 

az élen.  A sorrend első 15 helyén az Egyesült Államok és Kanada kivételével csak európai  

államok helyezkednek el (4. ábra). 
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Figyelmet érdemel, hogy a rangsor élén fejlett nyugati államok, illetve a világ kulturális 

életére eltérő területeken és impulzusokkal ugyan, de történelmileg is komoly hatást gyakorló 

országok  állnak.  A már  említett  vezető  négyes  mellett  Hollandia,  Svájc,  Kanada,  Ausztria, 

Nagy-Britannia  tartozik  e  csoportba,  ahol  éves  átlagban –  esetleg  egy-két  éves  kihagyással 

ugyan, de – 8-29 magyar produkció pergett filmnapokon. 

Eltérő  kulturális  jelleggel,  mennyiségi  és  minőségi  jellemzőkkel  írható  le  a  második 

csoport  (Szerbia,  Finnország,  Oroszország,  Horvátország,  Románia,  India,  Belgium  és 

Svédország),  ahol  25 éves  intervallumra  vetítve  évi  4-8 volt  a  magyar  filmek  elérhetősége 

kulturális rendezvényeken. 

Valamennyi kontinens képviselteti magát a rangsor utolsó 40 országból álló csoportjában, 

ahol a negyed évszázadra vetített átlag az évi egyszeri gyakoriságot sem éri el. Meglehetősen 

színes a 20 országból álló ázsiai paletta. Kína, Mongólia, az Egyesült Arab Emirátusok, a két  
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4. ábra

A magyar játékfilmek jelenléte filmnapokon az egyes országokban, 1980-2004

Forrás: saját szerkesztés
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Korea,  Jordánia  mellett  szovjet  utódállamok  találhatók  (Grúzia,  Kazahsztán,  Kirgiz-isztán, 

Örményország,  Tadzsikisztán).  A második  legnépesebb  alcsoportot  közép-  és  dél-amerikai 

országok alkotják (Kolumbia, Argentína, Peru, Venezuela, Nicaragua, Martinique). Az afrikai 

kontinenst  a  Dél-Afrikai  Köztársaság,  Kenya,  Marokkó,  Mauritius,  Tunézia,  Zimbabwe, 

Európát Albánia, Borsznia és Hercegovina, Görögország, Ciprus, Macedonia képviseli. A sort  

teljessé  Ausztrália  teszi.  Elmélyültebb  kutatás  hiányában  csak  feltételezhető  az  ok-okozati 

összefüggés, hogy a tényben szerepet játszhat a vizsgált 25 év alatt krízist megélt, hosszabb-

rövidebb időre destabilizálódott országok tekintélyes aránya. 

Összegezve a két kulturális szegmens (filmfesztiválok, filmhetek) adatait, figyelembe véve 

az  érdeklődést  általában  befolyásoló  kedvező  és  kedvezőtlen  tényezőket  (érdekfeszítő 

témafelvetés, művészi megoldással szemben a nyelvet értők, beszélők, a kultúrához kötődők 

szűk  köre),  nem  megfeledkezve  a  magyar  filmgyártás  nemzetközi  mértekben  alacsony 

produkciószámáról,  a  magyar  film  kedvező  pozíciójáról  beszélhetünk.  Ha  nagyon  erős 

szóródással  is,  de  a  vizsgált  időszakban  a  világ  közel  száz  országának  több  mint  hétszáz 

településén  mutatkozott  be,  vagy  volt  folyamatosan  látható  magyar  film,  évi  8-45  közötti 

bemutatószámmal.  Közülük  185  helyszínen  (55  ország)  mindkét  rendezvénytípust 

megszervezték. Párizsban és Montrealban minden évben volt valamilyen rendezvény. A legtöbb 

alkalommal  Berlinben  (55)  és  Montrealban  szerepeltek  magyar  produkciók.  A legtöbb film 

Rómában (241) és Párizsban (239) került a programba. 

A bemutatott filmek számának erős, a rendezvények számának jelentős szóródása mellett  

folyamatos volt  a  magyar  filmek  jelenléte  a  település  kulturális  életében  16  esetben  (22. 

táblázat).  A  helyszínek  paramétereiktől  (terület,  népességszám,  agglomeráció)  függetlenül 

funkcionális értelemben világvárosok. A csoportban a világ nagy kultúrterületei közül az indiai, 

a fekete afrikai, az ausztrál-európai és a délkelet-ázsiai nem képviselteti magát.

22. táblázat

A magyar filmek jelenléte a település kulturális életében folyamatos, 1980-2004

Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

1. Párizs Franciaország 25 42 239 306

2. Berlin Németország 24 55 199 278

3. Montreal Kanada 25 51 179 255
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Sorsz. Város Ország Folyamatos-
ság (év)

Rendezvény-
szám

Bemutatók
száma

Pozíció-
érték

4. London Nagy-
Britannia

24 49 181 254

5. Moszkva Oroszország 22 36 176 234

6. New York USA 20 43 144 207

7. Chicago USA 24 38 137 199

8. Toronto Kanada 21 29 140 190

9. Brüsszel Belgium 20 42 116 178

10. Kairó Egyiptom 23 30 121 174

11. Isztambul Törökország 22 34 112 168

12. München Németország 21 28 83 132

13. Sao Paolo Brazília 21 29 81 131

14. Rotterdam Hollandia 21 25 64 110

15. Cannes Franciaország 20 29 49 98

16. Hongkong Kína 20 23 51 94

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Szakaszosan jó volt a magyar filmművészet jelenléte 46 városban. E csoport tagjai között 

az egyes vizsgált mutatókban szintén nagy eltérések tapasztalhatók: a rendezvények számában 

35  (Róma)  és  13  (Alexandria,  Marosvásárhely,  Salerno)  közötti  a  szóródás,  a  bemutatott  

alkotások számában 241 (Róma) és 21 (Alexandria) közötti. Az ide sorolódó helyszínek között 

az  előbbiekhez  hasonló  világvárosok (pl.:  Róma,  Bécs,  Melbourne,  Los  Angeles,  Új-Delhi,  

Washington,  Amszterdam)  mellett  fesztiválvárosokat  (Locarno,  Karlovy-Vary,  Troia, 

Mannheim, Velence, Alexandria),  régi és új fővárosokat (Ankara,  Ljubljana, Pozsony, Kijev,  

Stockholm) egyaránt találunk. A csoport kiegészül az indiai (Újdelhi, Kalkutta) és az ausztrál-

európai kultúrterületeket (Melbourne, Sydney) képviselő városokkal.

Közepes  mértékben volt  része a magyar film 49,  zömében (75,5%) európai  és néhány 

ázsiai, amerikai város kulturális életének. E körben jelenik meg a csoporton belüli derékhadhoz 

tartozva  a  délkelet-ázsiai  kultúrterületet  képviselő  Szingapúr.  A halmazon  belül  nagy inter-

31



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

vallumú szóródás a programon szereplő alkotások esetében jelentkezik. Varsóban 11 évben, 16 

rendezvényen 77 film került  a vászonra, Huelvában 8 esztendőben,  évi egy-egy alkalommal 

egyetlen, összesen 8. 

Gyenge volt a jelenlét 145 (20,2%), esetleges, véletlenszerű 460 esetben (64,2%). 

Szembetűnő az  esetleges, véletlenszerű kategória rendkívül magas aránya, mely az éves 

mértéket tekintve 8 és 95 között szóródik, az esetek zömében 10-20 közötti értéket mutat, ám a 

harmadik  évezred  első  éveiben  59-es  nagyságig  meredeken  emelkedő  tendenciát  mutat.  A 

háttérben – esetenként eltérő mértékben ugyan, de – politikai, gazdasági, szakmai, minőségi és 

személyi okok minden bizonnyal szerepet játszanak. Tekintettel azonban e rendezvények anyagi 

és erkölcsi  konzekvenciáira, elmélyült szakmai vizsgálatot  az  okok feltárására, a tanulságok 

levonására, megérdemelne az ügy. 

Országos  szinten  a  legmagasabb  statisztikai  mutatók az  Egyesült  Államok esetében 

tapasztalhatók. Olaszország pusztán a rendezvények számában szorul a második helyre. Rajtuk 

kívül Németország és Franciaország előzi meg nagyságrenddel a többi országot (23. táblázat).
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5. ábra

A magyar filmek bemutatkozásának helyszínei az Egyesült Államokban, 1980-2004

Forrás: Saját szerkesztés



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

23. táblázat

A magyar filmek jelenlétének mutatói a fesztiválokon és filmnapokon az egyes 

országokban, 1980-2004 

Sorsz. Ország Rendezvény-
év

Rendezvények
száma

Filmszereplés Pozíció-
érték

1. Egyesült Államok 25 406 1037 1468

2. Olaszország 25 261 1091 1377

3. Németország 25 297 901 1223

4. Franciaország 25 255 917 1197

5. Hollandia 24 87 536 647

6. Lengyelország 24 136 468 628

7. Kanada 25 112 425 562

8. Svájc 24 74 373 471

9. Nagy-Britannia 25 98 324 447

10. India 25 79 291 395

11. Török 23 99 273 395

12. Spanyolország 25 120 204 349

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

Az  Egyesült  Államokban 1980-2004 közötti  időszakban 71 településen (országrészben), 

406 rendezvényen 1037 bemutatót szerveztek magyar film számára, az 50 tagállamból 32-ben, a 

12 legnagyobb városból 8-ban (5. ábra). 

A helyszínek többsége az államok nyugati  partvidékén található. Különösen nagy sűrű-

södés  érzékelhető  San Francisco  környezetében,  ahol  11 településen  voltak rendezvényeink. 

Kalifornia  önmagában  jónéhány  európai  állam  mutatóit  felülmúlja.  Jelentős  koncentráció 

rajzolódik ki a keleti-északkeleti részen, ahol a legmagasabb a népességkoncentráció, legsűrűbb 

a közúti hálózat, beleértve az államközi autópályákat is. Nyilván nem európai mércével mérve,  

az  államoknak  ebben  a  részében  magas  lefedettségről,  a  helyszínek  sűrű  textúrájáról 

beszélhetünk. Hatékony bizonyítéka ennek, hogy a három legjelentősebb település (Chicago, 
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New  York,  Washington)  agglomerációjukkal 

európai  államok  lakosságszámát  képviselik.  A 

három  település  –  nem  elhanyagolható  – 

valamennyi  vizsgálati  szempont  szerint  a 

toplisták élén áll. Kilenc rendezvényhelyszínével 

a  tagállamok  között  rangsorban  a  második 

Florida.  A magas  (1037)  bemutatószám  tekin-

télyes nagyságú népesség számára nyújtott kul-

turális kínálatot. 

Olaszországban  74  településen,  261  ren-

dezvényen,  1091  bemutatón  láthattak  magyar 

filmet a nézők. Területi méretei okán az Egyesült 

Államokban  tapasztaltnál  lényegesen  nagyobb 

lefedettség,  a  rendezvényhelyszínek  sűrűbb 

textúrája tapasztalható (6. ábra). 

Észak-Olaszországban – tekintettel a közle-

kedési viszonyokra – rendkívül magas lefedett-

ség  érzékelhető,  az  ország  középső  részén,  a 

fővárossal  bezáróan  még  meglehetősen  jó.  A 

Salerno  -  Lecce  vonaltól  délre  viszont  négy 

szicíliai  várost  (Palermo,  Taormina,  Catania, 

Agrigento) leszámítva csupán Reggio di Calab-

riában láthattak magyar filmet a kultúraközvetítés vizsgált szegmensében.

Németországban 67 település 297 rendezvényén 901 bemutatóra került sor. A sűrűsödéssel 

tarkított  és  hiátuszokkal  megtört  textúra  ellenére  az  érintett  települések  arányos  szóródása 

érzékelhető. Számottevő lefedetlen területek a Bonn – Schwerin és a Mannheim – Berlin ten-

gelyek  közé  eső  részeken,  illetve  Bajorország  keleti-délkeleti  részén  voltak.  Az  ellenpólust 

Észak-Rajna-Vesztfália, illetve Szászország képviseli (7. ábra).

Franciaországban  87  településen,  255  rendezvényen  917  bemutatón  vetítettek  magyar 

filmet. A magas megjelenés – átlagosan évi 10 esemény, 36-37 film – mellett a fesztiválok, a  

magyar filmnapok, filmhetek, bemutatók helyszíneinek térbeli rajzolata meglehetősen egyen-

súlytalan, torz (8. ábra). 

A Biarritz – Párizs – Valenciennes és a Toulon – Strassbourg tengelyek közé eső sávban a  

főváros  közvetlen  vonzáskörzetének  déli  részétől  eltekintve  a  teljes  hiányt  csupán  Aurillac, 

Dordone, Prigord és Nevers rendezvényei oldották fel. A textúra jellegzetessége a rendkívüli  

főváros-centrikusság. Párizs szuburbiájában és annak közelében lévő települések közül mintegy 
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6. ábra

A magyar filmek bemutatkozásának 

helyszínei Olaszországban, 1980-2004

 Forrás: saját szerkesztés 
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20-ban voltak magyar film megjelenésére lehetpőséget nyújtó események. Jelentősebb koncent-

ráció mutatkozik  Lyon környékén  és  a  Cannes Montpellier  közé eső tengerparti  szakaszon. 

Országra kiterjedő teljes lefedettségről nem beszélhetünk, még a rendezvénycentrumok jelentős 

vonzáskörzetét feltételezve sem.

Sajátos  példa  Lengyelország,  mely  legkézenfekvőbb  bizonyítéka  a  folyamatossági 

vizsgálat  szükségességének.  A magyar  produkciókat  vetítő  filmnapokat  rendező  települések 

térbeli textúrája a legsűrűbb, és meglehetősen arányos is (9. ábra). Nagyobb hiátuszos terek az  

ország észak-nyugati és észak-keleti részében, illetve a Varsó–Wroclaw–Poznan háromszögben 

érzékelhető. Ám e sűrű textúrájú térben időbeli folytonosságról az 1985-ös évi bumm torzító 

hatása miatt nem beszélhetünk. Az 50 településből 34 az 1985. esztendei csúcs eredménye. E 

helységeket leszámítva a 25 évet véve figyelembe mindössze 16 település került volna fel a 

térképre.
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7. ábra

A magyar filmek bemutatkozásának 

helyszínei Németországban, 1980-2004

Forrás: saját szerkesztés

8. ábra

A magyar filmek bemutatkozásának helyszínei 

Franciaországban, 1980-2004

Forrás: saját szerkesztés
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Hogy világméretekben a magyar film 

az  egyes  országok  kulturális  életében 

milyen  mértékben  van  jelen,  a  jelenlét 

területi,  térbeli  tagolódása  milyen,  a  10. 

ábra érzékelteti. 

Meggyőzően  illusztrálja,  hogy  Föl–

dünk nagyobb részén – a vizsgált időszak–

ban, a kultúraterjesztés két vizsgált szeg-

mensében – a magyar film jelenléte folya-

matosan, számottevő területein pedig idő-

szakonként  jó.  Kiterjedt  „fehér  foltok” 

Afrika É-D irányú tengelye mentén,  Af-

ganisztán  térségében,  Délkelet-Ázsiában 

és Dél-Amerika középső részén (Bolívia, 

Paraguay) voltak.

 

3.3. Kereskedelmi kapcsolatok

A harmadik csatorna, mely a civil nézők tömegéhez hivatott eljuttatni a filmet, sem mentes 

a politikai befolyástól. Egy adott ország cenzurális viszonyai, a politikai, ideológiai cenzúra léte 

vagy  nemléte,  kulturális  (erkölcsi,  hagyományőrző  stb.)  önvédelmi  mechanizmusai 

értelemszerűen filmpiaci korlátozó, de legalább is befolyásoló tényezőként működhetnek. 

Az előbbire klasszikus példa a volt szocialista országok állami monopóliumként működő 

filmvásárlási gyakorlata. Magyarországon a filmforgalmazás liberalizálásáig, az 1980-as évek 

végéig,  a  külföldi  filmek  vásárlása  az  állami  hatalom  által  jóváhagyott,  e  célra  esetenként 

létrehozott  bizottság  ideológiai,  tartalmi,  esztétikai  értékítéletével  megalapozott  javaslata 

alapján történt. Ez utóbbira az egymással konfliktusos helyzetben álló országok, vagy az eltérő 

kultúrterületekhez  tartozó  országok  filmvásárlási  gyakorlata  (vö.:  UNESCO  Statistical 

Yearbook különböző évfolyamai). 
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9. ábra: Magyar filmek bemutatkozásának 

helyszínei Lengyelországban, 1988- 2004

Forrás: saját szerkesztés
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A teljesen  piaci  mechanizmusokra  épülő  filmkereskedelem  esetén  a  választás  a  világ  

kínálatából a tulajdonosi kör értékpreferenciája (ha van ilyen) és a befektetett tőke megtérülése,  

illetve a nyereségvárakozás függvénye. Ugyanakkor, konszolidálódott, ideológiai ellentétek nél-

küli  két  ország  pillanatnyi  diplomáciai  kapcsolatainak  minősége  (hűvös,  feszült,  neutrális, 

élénk) is rövidebb-hosszabb időre befolyásolhatják a filmkereskedelmet.

A nézőhöz juttatás e csatornája az előző kettőhöz viszonyítva lényeges eltéréseket mutat.  

Közülük kettő feltétlenül kiemelésre érdemes: Az egyik, hogy a fesztiválokkal és a filmhetekkel 

szemben a kereskedelmi forgalmazás térbeli hatóköre lényegesen nagyobb. Míg a filmnapok 

térspecifikus jellegzetessége jobbára a lokalitás,  a fesztiválok esetében a centrum - periféria  

viszony, melynek értelmében a központtól való távolság növekedésével a vonzerő csökken, a 

kereskedelmi forgalmazás esetében a megvásárolt  terjesztési,  bemutatási  jog az  adott  ország 
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10. ábra: A magyar film jelenléte a Föld egyes országaiban a kultúraközvetítés 

szegmenseiben, 1980-2004

Forrás: saját szerkesztés
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viszonylatában homogén, azaz globális. A televízión és egyéb hordozón való terjesztés pedig 

még az adott területi  egység mozistruktúrájának megkülönböztető hátrányait is eliminálja.  A 

másik  eltérés,  hogy  a  kereskedelmi  vásárlás  az  előző  kettővel  szemben  egy rizikófaktorral 

terhelt.  A forgalmazási, bemutatási jog megvásárlása nem jelenti  az azonnali  és automatikus 

nézőhöz  jutást.  A  bemutatás  késleltethető,  de  egyéb  tényezők  miatt  (politikai,  vallási,  

közízlésbeli) akár meg is akadályozható. 

A magyar filmeknek a vizsgált időszakban e politikai, ideológiai, gazdasági tényezőkön túl 

a világpiacon – tehát nem a kulturális kapcsolatrendszer szférájában – a nyelvi sajátosságból 

fakadó  hátrányokkal  fokozottabb  mértékben  kellett  s  kell  megbirkózniuk.  A  költséges 

szinkronizálás vagy feliratozás nélkül ugyanis nagyon szűk körben forgalomképesek, szemben 

az angol, a francia, a spanyol nyelvű produkciókkal. 

Eredményes üzletkötéssel záródva a világpiacon 1980 és 2004 között 456 magyar játékfilm 

fordult meg, évenként, kontinensenként és országonként eltérő érdeklődés mellett (11. ábra). 

Az 1983-as és 1986-os esztendőt kivéve a negyed évszázad alatt állandó pulzálás mellett, 

folyamatosan csökkent  azon országok száma,  ahova  magyar  film terjesztési  jogát  megvásá-

rolták. Az ingadozást – mint azt a grafikon jól érzékelteti – közel azonos ritmusban követte a  
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11. ábra

A magyar filmek piacának főbb jellemzői, 1980-2004

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás és szerkesztés
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megvásárolt  filmek  száma.  Lényegesen  hektikusabb  és  nagyobb  mértékű  az  eredményes 

üzletkötések számának le s fel mozgása. A változások kontinensenként más-más ritmusban és 

mértékben következtek be (24., 25. táblázat).

24. táblázat

A forgalmazási jogkör megszerzésével érintett országok köre kontinensenként, 1980-2004

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

Afrika 13 0 3 7 4 1 5 3 3 2 1 1 0

Ausztrália 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

Ázsia 5 5 6 12 7 5 3 6 5 5 4 4 5

Amerika 6 6 10 6 8 5 22 4 4 8 3 4 5

Európa 24 24 27 25 25 21 23 24 30 27 18 11 24

Összesen 50 37 48 52 46 34 55 39 44 43 27 21 36

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Afrika 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ausztrália 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 2

Ázsia 4 3 3 4 6 2 2 2 1 3 3 1

Amerika 2 2 2 6 4 3 3 3 13 1 2 2

Európa 10 20 11 21 14 13 8 7 8 13 21 10

Összesen 18 26 18 32 25 19 14 13 22 19 27 15

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás 
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25. táblázat

Forgalmazói jogok értékesítésének száma, 1980-2004
19

80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

Ausztrália 11 9 3 25 21 13 17 3 11 5 4 5 5

Afrika 22 0 3 39 15 10 5 8 4 2 9 2 0

Ázsia 20 17 22 37 17 23 4 32 24 19 28 14 9

Amerika 17 18 16 10 16 31 45 26 36 37 10 34 10

Európa 126 113 136 104 121 85 111 117 114 94 73 28 112

Összesen 196 157 180 215 190 162 182 186 189 157 124 83 136

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Ö
ss

z.

Ausztrália 6 3 17 1 3 1 1 1 0 3 7 1 176

Afrika 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124

Ázsia 11 13 18 6 20 2 3 2 1 25 4 11 382

Amerika 3 3 4 58 32 4 17 22 108 9 8 16 590

Európa 38 68 111 83 70 50 32 36 78 49 92 57 2098

Összesen 61 87 152 148 125 57 53 61 187 86 11 85 3370

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

A kereskedelmi  ügyletek  csökkenése  a  kontinensek  mint  térbeli  egység  szintjén  mutat 

azonosságokat  és  különbözőségeket  egyaránt.  Azonosság  például,  hogy  mindegyik  esetében 

érzékelhető egy-egy, az átlagtól jelentősen eltérő kiugrás, illetve apály. A különbség, hogy ezek 

időbelisége  eltérő.  Az  ázsiai,  afrikai,  ausztráliai  érdeklődés1983-ban  a  korábbiakhoz  képest 

kiugróan  magas,  miközben  Európában  és  Amerikában  arányaiban  számottevő  visszaesés 

érzékelhető. Szembeszökő az amerikai vásárlások 2001. évi, az ázsiai jogszerzések 2002. évi 

hirtelen,  de  egyetlen  esztendeig  tartó  fellendülése.  A világ  egész  területén  kimutatható  a 

rendszerváltást követő fél évtizedben – a filmszakma strukturális, finanszírozási, tulajdonjogi és 

szakmai, tartalmi problémákkal egyaránt terhelt  időszakára tehető – visszaesés. Ez időszakot 
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követően az afrikai kontinens országainak teljes érdektelensége tapasztalható. A jelenségek hát-

terében számos, politikai, kultúrpolitikai, szakmai ok húzódhat meg, azok elemzése, feltárása 

újabb kutatások témája lehet.

A vizsgált időszakban a mai államhatárokat véve alapul 115 ország területére vásároltak 

terjesztési jogosultságot. Valamennyi esztendőben csupán az Egyesült Államok területére érvé-

nyes vásárlásra került sor. A számottevő gyakoriság mértékét 27 ország (23,5%) érte el, illetve  

haladta meg (26. táblázat). Ugyanennyi esetében a 25 év alatt mindössze egyetlen, további 19-

ben (16,5%) két esztendőben került vásárlásra sor.

26. táblázat

Az üzletkötésekben a számottevő gyakoriság mértékét elérő országok, 1980-2004

Sor-
szám Ország Kontinens Évek 

száma

1. USA Amerika 25

2. Ausztrália Ausztrália 24

3. Kanada Amerika 23

4. Cseh 
Köztársaság

Európa 23

5. Lengyelország Európa 22

6. Szlovák Köztárs. Európa 22

7. Németország Európa 21

8. Ausztria Európa 20

9. Franciaország Európa 20

10. Finnország Európa 19

11. Olaszország Európa 19

12. Oroszország Európa 19

13. Hollandia Európa 18

14. Japán Ázsia 18

Sor-
szám Ország Kontinens Évek 

száma

15. Nagy-Britannia Európa 17

16. Románia Európa 17

17. Izrael Ázsia 17

18. Horvátország Európa 17

19. Svájc Európa 16

20. Belgium Európa 15

21. Spanyolország Európa 15

22. FÁK* Európa – 
Ázsia

15

23. Görögország Európa 14

24. Svédország Európa 14

25. Szerbia Európa 14

26. Mexikó Amerika 14

27. Irán Ázsia 13

* Oroszország nélkül

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

41



Borsos Árpád: A magyar játékfilmek külföldi megjelenésének térstruktúrája
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hu/tanulmanyok/kulturalis_foldrajz/borsos_arpad_2011_2.pdf

A  piaci  érdeklődést  tanúsító  vásárlási  folyamatosság  szempontjából  az  élcsoport 

országainak zöme európai, bár az első három helyen az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada 

osztozkodik.

Érdemes  és  tanulságos  megfigyelni  –  mert  adalékul  szolgálhat  a  filmkereskedelmi 

kapcsolatok és a politikai viszonyok összefüggésére – a volt szocialista tömb kereskedelmének 

alakulását. A KGST felbomlásáig a tagállamok – meghatározott rítus szerint – évente vásárolták 

egymás filmjeit.  A szocialista világrend széthullásával  csupán a  csehszlovák utódállamok és 

Lengyelország érdeklődése maradt töretlen. Romániával már az 1980-as évek második felében 

valószínűleg  a  kiéleződő politikai  és  diplomáciai  feszültségek miatt  is  mélypontot  jelzett  a 

filmszakmai kapcsolat, de 1990-1995 között filmvásárlásra már nem is került sor. A későbbiek-

ben, 1999-2002 között szintén nem volt ilyen jellegű gazdasági interakció. Oroszország számára 

a rendszerváltást követő másfél évtizedes időszakban különböző ciklusokban bár, de 9 éven át 

nem vásároltak magyar filmet. A szovjet utódállamokat érintően csupán elenyésző alkalommal 

(a FÁK országai 5, Észtország, Lettország, Litvánia 2-2, Ukrajna, Türkmenisztán önállóan 1-1 

esztendőben, de Belorusszia egyszer sem) érzékelhető kereskedelmi aktivitás. Pozíciójukat a 25 

évet  átfogó,  összesített  gyakorisági  sorrendben  a  szocialista  éra  filmvásárlásai  javítják  fel  

jelentős mértékben. Hasonló a helyzet Bulgáriával. Az 1980-as években az egyik legaktívabb 

vásárló ország piaca a rendszerváltást követően mindössze két esztendőben, 1993-ban és 1996-

ban tanúsított érdeklődést a magyar filmek iránt. Sajátos Németország példája. Az újraegyesítést 

követően különböző időszakban ugyan, összesen négy esztendőben nem történt vásárlás. Ha 

filmmennyiségben nem is, de vásárlási gyakoriságban alapjában véve megmaradt az NDK-s –  

NSZK-s  időszakban mindkét  államra jellemző magas  érdeklődési  szint.  Figyelmet  érdemel, 

hogy 1980-1990 között az NSZK számára majdnem kétszer annyi filmet (105-öt) vásároltak,  

mint az NDK számára (55-öt). A filmszámok jól érzékelhető csökkenésének egyébként lehetnek 

a  magyar  filmek  rendszerváltást  követő  tartalmi,  formai,  kifejezőeszközbeli  útkeresésére, 

váltására visszavezethető okai is. Ez utóbbi kérdésre azonban egy – a jelenlegitől eltérő tartalmú 

– elsősorban befogadás-szociológiai kutatás adhatna választ. 

 A piaci értékítéletet, az árucikk – így a film – iránti igényt is a vásárlási gyakoriság mellett  

a vásárolt mennyiség fejezi ki. A legnagyobb számú üzletkötéssel (205) Lengyelország vezeti a 

sorrendet,  Németország (203),  illetve az Egyesült  Államok (192)  előtt.  Az érdeklődés iránti 

szóródás mértékét mutatja, hogy míg a legelsők között viszonylag csekély, a sorrendben az első 

és a kilencedik, illetve a további helyezésszám között már nagyságrendbeli a különbség (27. 

táblázat).

A vásárlások ügyletszámában egyértelmű az európai dominancia, a korábban már többször 

hivatkozott Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada kiemelkedő pozíciója mellett és ellenére. 
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27. táblázat

A legtöbb üzletkötéssel érintett országok, 1980-2004

Sor-
szám

Ország Kontinens Üzlet-
kötés

1. Lengyelorszá
g Európa 205

2. Németország Európa 203

3. USA Amerika 192

4. Ausztrália Ausztrália 151

5. Szlovák 
Köztásrs. Európa 142

Sor-
szám

Ország Kontinens Üzlet-
kötés

6. Cseh 
Köztársaság Európa 141

7. Bulgária Európa 116

8. Románia Európa 108

9. Görögország Európa 97

10. Izrael Ázsia 96

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

A véletlenszerűnek is titulálható 1-2 üzletkötési aktivitás 11 afrikai, 9 közép-, dél-amerikai, 

Karib  térségi,  valamint  10  ázsiai  állam esetében áll  fenn.  Egyetlen  eset  kivételével  –  iraki 

bemutatási, forgalmazási területre 1996-ban két filmet vásároltak – valamennyi üzletkötés az  

államszocializmus 1980-1986 közötti időszakára esik. Ez az állapot 19 további, 3 és 27 közötti  

üzletkötést realizáló ország (pl.: Zambia, Tanzánia, illetve Angola, Kuba, Vietnam) esetében is 

fennáll,  ahova  a  rendszerváltás  után  magyar  film bemutatási  jogának  megvételére  sor  nem 

került. 

A magyar filmek kereskedelmi jellegű jelenlétének minősítése egy-egy ország kulturális 

fogyasztásában a fesztiválok és s filmnapok esetében alkalmazott módszer adaptálásával az öt  

kategória elkülöníthető. Az adaptáció lényege, hogy folyamatossági  és a gyakorisági  mutató 

egybeesése miatt (mivel az évkönyvek az évenkénti vásárlást rögzítik) csak egy adattal számol-

unk. Ennek megfelelően a magyar filmek jelenléte:

• Folyamatos, ha a gyakoriság 20-25 feletti, a vásárlási ügyletek száma legalább 80 

(a gyakoriság alsó értékére számítva 4 film/év) (28. táblázat);
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28. táblázat

A magyar filmek jelenléte folyamatos a kereskedelmi forgalmazásban, 1980-2004

Sorsz. Ország Kontinens Gyakoriság
(években)

Ügyletszám Pozícióérték

1. Lengyelország Európa 22 205 227

2. Németország Európa 21 203 224

3. USA Amerika 25 192 217

4. Ausztrália Ausztrália 24 151 175

5. Cseh Köztárs. Európa 23 141 164

6. Szlovák Közt. Európa 22 142 164

7. Kanada Amerika 23 93 139

8. Franciaország Európa 20 87 127

Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• Szakaszosan jó, ha a gyakoriság 13-19, a vásárlási ügyletek száma legalább 52 (29. 

táblázat);

29. táblázat

A magyar filmek jelenléte szakaszosan jó a kereskedelmi forgalmazásban, 1980-2004 

Sorsz. Ország Kontinens Gyakoriság
(években)

Ügyletszám Pozícióérték

9. Románia Európa 17 108 142

10. Oroszország Európa 19 94 132

11. Izrael Ázsia 17 96 130

12. Horvátország Európa 17 92 126

13.. Olaszország Európa 19 87 125
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Sorsz. Ország Kontinens Gyakoriság
(években)

Ügyletszám Pozícióérték

14. Görögország Európa 14 97 125

15. Spanyolország Európa 15 75 105

16.
FÁK *

Európa – 
Ázsia 15 73 103

… … … … … …

21. Szerbia Európa 14 60 88

22. Mexikó Amerika 14 55 83

 * Oroszország nélkül

 Forrás: filmévkönyvek alapján saját számítás

• - Közepes, ha a gyakoriság 8-12, az ügyletszám legalább 32 (30. táblázat). E krité-

riumnak 18 ország felelt meg, zömmel európai államok, Japán, Irán, Brazília társa-

ságában. 

• - Gyenge, ha a gyakorisági mutató legalább 3-7 közötti, de az ügyletszám legalább 

12. A csoportba 28 ország sorolható be.

• - Esetleges, ha a gyakorisági mutató 1-2, függetlenül az ügyletszámtól. 

A vizsgálat  alapján megállapítható jelenlét  térszerkezetét  a 12.  ábra illusztrálja.  „Fehér 

foltok”  Afrika  északi  részének  centrumában,  az  Arab-félszigeten,  Ázsia  északnyugati  és 

délkeleti részében találhatók. 

Érdemes összevetni, hogy az egyes országok a három vizsgált területen milyen pozíciót  

foglalnak  el.  E  célra  kiindulási  alapnak  a  legnagyobb  nemzetközi  érdeklődéssel  járó,  nagy 

szakmai  presztízsű  filmfesztiválok  pozíciólistájának  első  15  helyezettjét  választottam  ki. 

Összevetve a másik két szegmensben elfoglalt helyezést (30. táblázat) megpróbáltam típusokat 

keresni. Ennek eredményeként az a kép rajzolódik ki, hogy:
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• Komplex és mindhárom részterületen erőteljes a magyar film jelenléte a vezető né-

gyes, az Egyesült Államok, Franciaország, Németország és Olaszország esetében. 

Nem annyira erőteljes, de egyenletesen jó Kanadában, mely mindhárom területen 

az élvonal derékhadában (7-8 pozíció) helyezkedik el.

• A nemzetközi jellegű filmfesztiválok körében az élmezőnyhöz tartozó Törökország 

és India pozíciója a nemzeti jellegre mindkét oldalról inkább építő filmnapok, illet-

ve a kereskedelmi filmterjesztés esetében erősen legyengül. A jelenség Egyiptom 

esetében még pregnánsabban jelentkezik. Az okok között minden bizonnyal szere-

pet játszanak a kultúrterületek közötti különbségek.
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• A kereskedelmi  ügyletekre  alapozott  erős  jelenléttel  szemben  Lengyelország, 

Ausztrália  és  a  Cseh  Köztársaság pozíciója  szerényebb  a  kultúra  intézmény-

rendszerében. 

30. táblázat

A kultúra és a kereskedelem csatornáján elfoglalt pozíciók egyes országok esetében,

1980-2004

Ország
Filmszemlék Filmnapok Film-

kereskedelem

pozíciósorrendjében elfoglalt hely

Egyesült Államok 1 3 3

Olaszország 2 1 13

Franciaország 3 4 8

Németország 4 2 2

Törökország 5 27 32

India 6 16 41

Kanada 7 8 7

Spanyolország 8 22 16

Nagy-Britannia 9 10 19

Lengyelország 10 6 1

Egyiptom 11 38 105

Belgium 12 17 35

Ausztrália 13 53 4

Cseh Köztársaság 14 23 5

Portugália 15 20 39

Forrás: saját számítás
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A filmnapok szegmensben az első tizenötbe tartozó Hollandia, Svájc, Ausztria, Szerbia a 

másik két szegmens közül egyikben sem található az élbolyban. Az e csoport 13-15. helyén lévő 

Oroszország,  Horvátország,  Románia  a  kereskedelmi  szektor  10.,  12.,  illetve  9.  pozícióját 

foglalja el. 

4. ÖSSZEGZÉS

A vizsgálat  –  a  formálódó  új  tudományterület,  a  filmföldrajz  egy  lehetséges  kutatási 

területének és módszereinek reprezentálására – a magyar játékfilmek határainkon túli terjedését  

vette  górcső  alá  annak három legáltalánosabb  struktúrájának (filmfesztiválok,  nemzeti  film-

napok,  bemutatók, illetve filmkereskedelmi interakciók) tükrében.  Egy viszonylag  homogén, 

negyed évszázadra kiterjedő adathalmaz különböző szempontú, természetes mutatókra épített  

statisztikai  feldolgozásával,  a  földrajzi  tér  különböző  szintjei  (település,  állam,  kontinens, 

kultúrterület)  szerinti  csoportosításával  törekedett  jellegzetességek  feltárására.  A jellegzetes-

ségek mentén kísérletet tett típusok elhatárolására.

A filmterjesztés  három  vizsgált  szegmensére  jellemző  interakciók  folyamatosságának, 

gyakoriságának és konkrét filmmegjelenésének hosszú idősoros vizsgálatának eredményeként

• - Kirajzolódott egy globális kép, hogy a világ mely részei (városokban, országok-

ban, kontinenseken) minősíthetők folyamatosan vagy időben szakaszosan a ma-

gyar filmértékek terjedésének centrumaként, mely helyeken gyenge vagy egyene-

sen esetleges, véletlenszerű a magyar alkotások jelenléte. 

• - Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes szegmensekben való jelenlét súlya országon-

ként,  kultúrterületenként  eltérő.  Néhány  ország  esetében  a  jelenlét  mindhárom 

esetben erős és kimagasló (Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Olasz-

ország), vagy kisebb mértékű, de kiegyensúlyozott (Kanada, Nagy-Britannia). Más 

esetekben jól kirajzolódó differenciák érzékelhetők (Lengyelország, illetve India, 

Egyiptom, Törökország).

• - Meghatározhatóvá vált azon városok köre (összességében 62), ahol a vizsgált ne-

gyed évszázadban a magyar film jelentős szerepet kapott a mindennapok kulturális 

életében, s mint ilyenek a magyar filmkultúra értékeinek terjesztésében stabil hatá-

ron túli bázisként definiálhatók. Közöttük a világ vagy egy-egy kultúrterület gaz-

dasági, politikai, szellemi életében jelentős szerepet játszó államok fővárosai (Ber-
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lin, Kairó, London, Moszkva, Párizs, Róma, Újdelhi, Washington) mellett a kultu-

rális, művészeti élet fellegváraiként is híressé vált fővárosok (Bécs, Prága), váro-

sok (Cannes, Los Angeles, Sydney, Toronto) egyaránt fellelhetők. 

• - A vezető államok esetében külön térkép szemlélteti a magyar filmek bemutatásá-

ban szerepet betöltő települések térbeli textúráját.

• -  Kiderült,  hogy  mindhárom vizsgált  szegmensben  folyamatosan  magas  arányt 

képviselnek olyan városok, államok, ahol mindössze egyetlen alkalomra, esemény-

re, piaci interakcióra, filmre korlátozódik a jelenlét.

• - Megfogalmazódott, hogy az előzmény és utóélet nélküli egyedi – megkérdőjelez-

hető szakmai presztízsű, gazdasági hozamú – megjelenések okainak, tanulságainak 

feltárása megérdemelne egy elmélyült filmszakmai vizsgálatot.

A kutatás filmföldrajzi hozama lehet, hogy modellként szolgál tetszés szerinti időközök, 

más filmtípusok (animációs, dokumentum, tudományos-, ismeretterjesztő stb. filmek), markáns 

műfajok  terjedésének  vizsgálatához  ugyanúgy,  mint  jellegzetes  filmszakmai  kapcsolatok 

(gyártási,  finanszírozási  együttműködés,  bérmunkák  vállalása  és  igénybe  vétele,  forgatási 

helyszínek stb.) térspecifikus jellegzetességeinek bemutatásához.
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THE POSSIBLE ROLE OF SOCIAL ECONOMY

IN SURMOUNTING REGIONAL DISADVANTAGES 

TÉSITS RÓBERT

Abstract: Social and economic cohesion also means reducing regional differences 
and supporting underdeveloped regions. This, however, can be achieved by increas-
ing the efficiency and competitiveness of the regions and by the expansion of the em-
ployment. If in the underdeveloped regions the profit motivated sector does not offer 
enough job, not even in atypical forms, than it is worth searching in an other sector.  
Therefore social organizations are expected to offer more perspective opportunities. 
Supporting the social organizations’ employment programs, so creating employment 
opportunities beyond the primary economic sectors is a potential way. The primary 
task  for  regional  researches  is  to  designate  the  most  disadvantageous  regions  in 
Europe, to size up the possible ways of increasing employment, and then to make 
suggestion to the decision-makers in behalf of social organizations. Accordingly the 
organizational,  functional,  employment,  financial  and  co-operational  opportunities 
and limits of Hungarian non-profit organizations are being analyzed in this paper.

1. INTRODUCTION

After the millennium, many analyses showed, that if the competitive, profit motiv-
ated sector does not offer employment opportunities, then the unsatisfied needs are to be 
found outside of this sector. Social care for indigents – children, elderly and disabled 
people – seems to be this kind of area. In 1996 the European Commission started a spe-
cial analysis  in the social sector to improve the employment opportunities. Even the 
European Union appointed this sector as a potential area to increase employment. The 
social sector is the area of limitless potential. Even in countries, that pay the most atten-
tion to their inhabitants, the social care could be extended, because families and people 
need help in so many different situations.  An extensive, more organized care system 
could create more employment opportunities, if the society is willing to pay the price 
for this. The main difficulty of making use of these possibilities and increasing employ-
ment is that the communities as well as the local  and state budget should cover the 
costs; while the government is considering how to reduce the taxes. (LAKY T. 1999). 

The role of non-profit organizations in employment and economy was not a well 
analyzed subject of rural development at the turn of the millennium. Local researches, 
that analyzed the possibilities and the conditions of establishment of social economy es-
pecially in the North-Hungarian region were born only after the millennium. (G. FEKETE 
É. – SOLYMÁRI G. 2004). So it is not surprising, that the early researches deal mostly with 
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theoretical summaries and Western European experiences. The research of the unsatis-
fied needs and of the establishment and the operational parameters of social economy, 
besides the most important tasks of the establishment,  suggests to create and ensure 
marketing, professional and financial background. 

The analysis of regional casemaps of the social economy was made with the super-
vision of  G. FEKETE É. in 2006 at the Centre for Regional Studies of the Hungarian 
Academy of Sciences. At this time the researches were dealing rather with analyzing 
central and local readiness for acceptance of social economy development. They were 
searching for answers for questions like whether there is sufficient political willingness, 
professional and financial background for the development. The goal of the research of 
regional differences is to see whether the appearance of social economy is reasonable 
according to the economic,  the employment and the demographic situation,  or other 
factors are responsible for regional differences of the social  sector. These researches 
have confirmed, that at least five development sectors are needed (organization develop-
ment, professional, marketing, financial background, and partnership) to expand the so-
cial economy in the underdeveloped areas. However they emphasize, that on certain re-
gional levels formulated strategies could have impact the development of social eco-
nomy, if the social economy was defined as an instrument, that is able to handle certain 
problems and besides that specific financial funds were guaranteed to strengthen the or-
ganizations of the sector. Political purpose may affect the professional purpose, though. 
If in an area the organizations of social economy have been working well, and they are 
able to focus the attention of planners, experts and researchers on the importance of 
their work, then establishment of social economy will be more likely to get into devel-
opment directives. Development subsidy may be successful, if they are to strengthen an 
already running process, so it is not irrelevant whether there was any antecedent, or it is 
a brand new opportunity (G. FEKETE É. 2006).

The well known social and economic cohesion also means reducing regional differ-
ences and supporting underdeveloped regions. This, however, can be achieved by in-
creasing the efficiency and competitiveness of the regions and by the expansion of the 
employment. If in the underdeveloped regions the profit motivated sector does not offer 
enough job, not even in atypical forms, than it is worth searching in an other sector. The 
primary economic sectors – profit motivated and state-run companies – are not able to 
considerable and permanently reduce unemployment. Therefore social organizations are 
expected to offer more perspective opportunities. Supporting the social organizations’ 
employment programs, so creating employment opportunities beyond the primary eco-
nomic sectors is a potential way. The primary task for regional researches – with leaning  
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on the results of the analysis of non-standard forms of employment – is to designate the 
most disadvantageous regions in Europe, in these regions to size up the possible ways of 
increasing employment, and then to make suggestion to the decision-makers in behalf of 
social organizations. Accordingly, the organizational, functional, employment, financial 
and co-operational opportunities and limits of non-profit organizations are analyzed in 
this essay. 

2. RESEARCH METHODS

The literature in this essay is part of researches without interference that is sup-
posed to  explain  how this  analysis  fits  in  the  logical  order  of  former  scientific  re-
searches. This chapter deals mainly with regional differences of organizational and em-
ployment opportunities, so in the secondary analysis also the most useful essays are be-
ing logically analyzed. This type of analysis has been made mostly at the North Hun-
garian Department of Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sci-
ences.

The primary source of data gathering is the database of the Hungarian Central Stat-
istical  Office,  referring to  sub-regional  populations,  numbers of non-profit  organiza-
tions, employment ratios, organization forms – including every single town in Southern 
Transdanubia. The regional differences of employment capacities are being presented 
through the calculated employment rate. In the calculation the weighting follows the lo-
gic that the number of full-time employees are multiplied by 1, part time employees by 
0.5,  and casual  employees by 0.1 in  the formula.  To illustrate  this  sub-regional  and 
Southern Transdanubian cartographs have been made, that have become the basic of re-
gional analysis. 

The evaluation essays unfold specifically the organizational, functional, employ-
ment,  financial  and  co-operational  opportunities  and  limits  of  the  employment-mo-
tivated non-profit  organizations with help of open and closed surveys. The selection 
process of these companies was supported by the list of winners of tenders of National 
Employment Foundation (NEF) and Human Resources Development Operational Pro-
gram (HRDOP), as well as the list that contains the non-profit organizations charged by 
employment offices to buy services in connection with their basis functions. So the re-
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search includes 300 domestic companies, 100 from Southern Transdanubia. The results 
of the surveys was complemented with interviews with the directors of southern trans-
danubian employment offices.

3. RESULTS

3.1. Organizational forms and functions

The analysis contains winning companies of NEF- and HRDOP-tenders, as well as 
the non-profit organizations charged by employment offices to buy services in connec-
tion with their basis functions. More than 75% of the 300 analyzed organizations are 
foundations and associations. However more than half of the non-profit organizations 
are associations, in the analysis the majority are foundations (42%). Only one third of 
the analyzed organizations are associations, one sixth of them are public companies. So 
besides  foundations,  the  public  companies  participate  in  employment  programs in a 
much higher ratio than their territorial ratio (3%). The analyzed umbrella bodies, unions 
and public foundations altogether do not reach 10%. 

The function of more than four fifth of the analyzed organizations is in connection 
with some type of public services, either they deal with the whole thing or with part of  
it. The latter ones reach two-third of all. The companies taking over the whole function 
are mostly public foundations, public companies, or foundations with notable past and 
competence.

Analyzation of the scopes of the organizational activities shows, that most of the 
scopes are limited either in regional or in town-city level. As a matter of fact the county 
coverage is the most typical, it is one third in the pattern. One fourth of the organiza-
tions have regional coverage, and one third have country, sub-regional and town-city 
coverage. So the scope of the organizations, that are able to operate employment pro-
grams are usually administration medium level, not town-city or sub-regional.

If the organizations from Budapest are not taken into consideration, the result will 
be even more significant, more thank 50% of southern transdanubian organizations have 
county coverage. More than half of the centers of employment motivated organizations 
are in county center towns.  As a matter of fact those organizations, that have been able 
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to expand their scopes since their establishment have seats mostly from Middle Hun-
gary or Middle Transdanubia.  More than half of these organizations, approximately half 
of the west transdanubian ones, and only one quarter of southern transdanubian organiz-
ations have been able to do this. So it is possible, that those regions, that have less non-
profit organizations correlated to the population, they fill the needs with bigger scope 
and coverage. 

42% of the directors of the organizations think that the business position of their or-
ganizations are stable, however most of them think that the future is doubtful. More 
than half of the organizations are dynamically developing, a little less have temporary 
problems, and the smallest amount have permanent financial problems or are about to 
be shut down. According to the results, the economics of the organizations do not seem 
to be  dependent  on the  seats,  scopes  or  organizational  structure.  The organizational 
structure, however, may have an affect, that the position of budget organizations is more 
calculable, however their chance to grow is smaller, because of the tight tender oppor-
tunities.

If we talk about non-profit organizations, the keywords are community interest, so-
cial matter of work and community building. Profit and personal interest are the least 
important. In other words more than half of the respondents think profit is not so im-
portant or even irrelevant. The economic matter of work and development is essential 
but not the most important factor. So the long-distance importance is the well-being of 
community and society. The building of community is also relevant, because the eco-
nomic development can be based on this. Perceptible, though, the traditional point of 
view, that focuses on groups of people not on work based function. Exceptions can be 
employment motivated and communal work organizations, contractor groups. 

The mentioned groups are mostly unemployed, gypsies and women, because three 
quarter  of  organizations  mentioned all  of  them.  Nearly two third  of  them focus on 
entrants, a little more than half on people from minor areas, on people with disabilities 
and on people with low education. One third of the organizations mentioned the re-
turnees from childbirth, elderly people, and people with social disorder, and less then 
one fifth mentioned addicts.

Most  of the analyzed organizations depend on the state  sector  and on the state 
budget, only a little segment is business motivated.  This seems to be demonstrated by 
the non-profit character of employment motivated organizations. Half of the respond-
ents mentioned the patron-supporter character as primary function. At the same time 
only 2% mentioned that business function is the most important. These organizations 
decisively deal with rural development or ecology. 15% said that the business function 

5



TÉSITS Róbert: The Possible Role of Social Economy in Surmounting Regional Disadvantages
Modern Geográfia, 2011. 2. szám, 

http://www.moderngeografia.hut/tanulmanyok/munkaeropiac/tesits_robert_2011_2.pdf

is important (but not the most important), principally with complex HR services, busi-
ness development, innovation and training programs. However half of the organizations 
thought this last one is unimportant, or totally insignificant. 

In  aspect  of  employment more  than  two  third  of  the  respondents  mentioned 
„bridge” as the main function of their organizations, so they are committed to employ-
ment reintegration, mainly with offering temporary employment, business development, 
communal work, labor exchange and registry, trainings, and co-operations. More than 
half of the organizations mentioned the protector role, so they offer job opportunities for 
those (people with disabilities, homeless people, permanent unemployed, people with 
systematic social aid, so basically the minorities), who would not be able to find a job 
without  support.  These are the organizations, that run – besides employment programs 
– employment agencies, job hunting clubs, job exploration, mentor programs and con-
nect trainings to employment. Only 11% of the organizations think that business func-
tion is the most important. Usually they are interested in supporting small enterprises 
(running business incubators,  guidance,  economic services,  accounting),  care and at-
tendance of public premises, cultural services (brochure making), and specifically in 
production and sales.    

It  is  important  though,  that  most  organizations  have  – even if  it  is  not  always 
among their scope of duties – community and prosperity functions. The prosperity func-
tions are mainly social (providing accommodation, human services like trainings, guid-
ance,  home  assistance,  home  care,  daily  attendance,  family  care),  hygienic  (family 
health care, health care for the homeless) and cultural-environmental-town development 
(town catering, running internet club) services. The last one can be direct, like forums, 
field trips,  team building,  organizing spare-time activities  and camps, running youth 
clubs, community centers, art groups, workshops, and civil networks, or it can be indir-
ect, like cultural programs, trainings, professional conferences, study groups, that work 
as a small community. 

The scope of duties of the employees also proves this, since nearly every function 
of the organizations is for the integration of the staff members, not for the profit. The 
long list also contains amongst others organizing programs, and education, community, 
employment and family care services. The list can be extended with guidance, tendering 
operation,  project  management,  making  brochures  and  community development  etc. 
The list of profit motivated functions is much shorter, only production and sales, lease-
work, guidance, different services, making brochures, accounting and administration be-
long here. 
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However most of the organizations think that their functions are innovative, lateral-
thinking, especially the education-training and the HR services. Either with or without 
bringing home foreign examples, they provide new types of education and outlook that 
have not been presented in Hungary so far. Sometimes they record new professions. The 
complexity and the costumer centricity of the services and supporting new ideas help in-
novation. Reactions for changing needs, open-mindedness, customized, special services 
and the realizations of model and experimental programs, they all seem to be different 
forms of innovation (Figure 1).
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3.2. Employment role

The relative employment efficiency of the analyzed employment motivated non-
profit organizations exceeds by far the average of all national non-profit organizations. 
This latter ratio in case it is weighted average barely get up to 1.5 heads per organiza-
tion, and even if it is not weighted it is still under 2 heads. The results of South Trans -
danubia certainly leg behind the national average. With this logic the number of em-
ployees  of  the  analyzed  employment  motivated  non-profit  organizations  reaches  20 
heads per company. Certainly the biggest employers – except for the national organiza-
tions with great traditions and with couple hundred employees – are rehabilitation and 
other public companies, communal work organizations, business centers, regional edu-
cation and training centers, umbrella bodies, and the county organizations of Red Cross. 

So the analyzed organizations run employment programs. Most of the civil organiz-
ations – approximately half of them – deal with projects that provide alternative, unique 
services to permanent unemployed people, to people with disabilities and to gypsies and 
entrants. Another part of civil organizations focus on transit employment projects (youth 
training  and  work  socialization),  protected  employment  projects  (rehabilitation  of 
people with disabilities), and permanent employment projects. However some nation-
wide organizations provide holistic services. 

The role of females is significant in the structural distribution of the employees, 
only one third of the employees are male. So in view of the results of Southern Trans -
danubia we are entitled to say that these organizations are able to offer jobs mainly to 
females. The gross average salary – especially because of the higher ratio of communal 
work organizations (that usually work with minimum wage) – barely exceeded 100.000 
forints. However there are 200.000 forints salaries – probably in positions like chair-
men, assistant chairmen and directors. The average age of employees is surprisingly 
high. However the group of 26-35 years old people is the biggest (more than one third is 
under 35), the average age converges to 40. This is obviously because of the high – 25% 
- ratio of 50 years old or older people. 

The ratio of professionals is significant in the occupational distribution of the em-
ployees. According to the ratio of big organizations with couple hundred employees - 
that deal with communal work, rehabilitation, public utilities – in the pattern, the ratio 
of professionals are varying between 40-60%. In case of non-profit organizations the 
group of professionals can contain administrators, managers, registrars, social workers, 
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teachers, trainers, doctors, project managers and assistants, mentors, youth care experts, 
accountants, employment mentors, coordinators etc. In the order the semiskilled work-
ers are followed by skilled workers, and last in line are the unskilled workers. 

Approximately half of the employees belong to – in employment usage – disad-
vantageous groups. The organizations for permanent unemployed and for people with 
disabilities have the highest ratio that is approximately three quarter of all employees. 
They are followed by gypsies, entrants and lastly the returnees from childbirth.

Considering regional aspects, more than one tenth of the employees do not live in 
the city where the organization is located, so they live in surrounding towns. So these 
organizations can help the employment stabilization of the towns in their sub-region or 
even in their county. 

The dynamic analysis of fluctuation shows, that the growth is considerable since 
2005. The starting HRDOP-programs (supporting goals such as return of permanent un-
employed, employment integration of youth, fighting against exclusion, integration and 
employment support of the most disadvantageous people – mainly gypsies) provided 
employ to mostly disadvantageous people by non-profit organizations. The prominent 
ratios of 2008 signify the beginning of a new period (Social Renewal Operative Pro-
gram - SROP, Regional Operative Program - ROP). And also in 2008 the employment 
expansion was supported by the spread of order regulated social employment. 

If the organizations had to decrease employment that was usually because of the 
expiration of the assistance, since the organizations by themselves were not able to em-
ploy on the same level. The needed sources were provided through tenders (employ-
ment  offices  buying  employment  services,  ESF,  etc.),  and  in  order  to  access  these 
tenders  they can enrich their  profile or take on new tasks.  If  the state, municipality  
sphere were opened to civil sphere leaning on helping purpose and competency, then  
the local employment initiations could help the stabilization of employment in disad-
vantageous  areas.  Strengthening  non-profit  organizations,  continuing  outsourcing  
state/municipality services, appearance of new duties and expansion of functions are  
possibilities. 

According to the directors of the organizations, in the future the expansion of em-
ployment is still impossible without assistance. So their future is unpredictable, because 
it is dependent on tenders. Only 10% of the organizations thought that there is no pos-
sible way to recruit more. In their cases the tendering source was not enough even for 
operation. And furthermore sometimes the payments of the tenders are overdue or the 
amount is not enough, and they need to use their spare, so their pessimism make sense. 
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Sometimes, however, the infrastructure and the volumetric capacity are the limit of the 
employment.  The organizations would expect  increased  assistance  from the employ-
ment offices, because they often think that the present salary support is not enough. 

If they are able to expand employment, then the new functions can be – besides 
manual workers – project leaders, project assistants, tender writers, accountants, admin-
istrators, education organizers and teachers. They intend to employ entrants and women, 
however more than half of the potential employees are permanent unemployed, gypsies 
or people from disadvantageous areas. The recruitment of employees usually happens 
through personal acquaintance, or with the assistance of the employment offices. Re-
garding acquaintance the former mutual work is  the most  significant. Job advertise-
ments and offering are not so important.

As a matter of fact more than two third of the analyzed organizations use HR ex-
pansion opportunities, which is mostly supported by HRDOP and SROP funds, and usu-
ally happens through courses, trainings, supervisions and professional forums.

3.3. Connection system and partnership

All analyzed non-profit organizations think that partnership is important, most of 
them have already sized up the possible partners. Only one tenth of them do not have 
fixed partnership agreement, they have usually short tradition, but they are opened for 
connection in the future. The organizations have 3-5 partners on the average, but the tra-
ditional  foundations  and national  organizations  coordinate  more  than 20,  sometimes 
even more than 100 agreements. 

So it appears that with the EU accession, besides the operational conditions (judi-
ciary environment, financing, administration, connection with partners), the social in-
volvement and the roles in interest representation have been changed. Partnership, ad-
equate professional  background,  growth of interest  representation,  faster information 
flow, they all are of primary importance for more efficient use of funds and capacity.

The organizational structure, which is required for operational functioning is not always 

worked  out,  so  most  of  the  partnerships  are  simple  and  the  continuous  connection  is  not 

provided. Partnership models and partnership experiences sometimes do not recognize the co-

operation possibilities because of the lack of self-confidence and initiative skills, in these cases 

the partnerships become formal. 
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However the cooperation field of an area could be extended, because it affects oth-
er non-profit organizations with similar functions and goals, and other municipalities. 
Two third of the analyzed organizations are in partner connection with other non-profit 
organizations, and more than half with municipalities. The connections with state organ-
izations (ministries,  public administrations, employment offices), sub-regional associ-
ations,  county  municipalities,  development  agencies,  professional  organizations  are 
marginal. 

The co-operation with the employment office is also important because the growth 
of the role of civil sphere helps to realize the goal that is also struggled for by the em-
ployment organization, namely the social/employment integration of disadvantageous 
areas. Because of the professional/functional limits of state employment ministration it 
is necessary for the expanding network of civil organizations to play their part in flex-
ible operation of employment. So permanent co-operations should be created between 
state and civil employment organizations. In order to realize the new employment goals 
new type of co-operations need to be formed between the employment ministration and 
the civil organizations regarding the services (lack of capacity and competency of em-
ployment office) and the employment (social economy, transit projects). This co-opera-
tion is supposed to fit these services to active employment policy. The introduction of 
alternative employment services is an important part of service development, especially 
in order to integrate, reintegrate permanent unemployed people. So this builds upon this 
type of function of non-profit organizations, helping their employment generative, abil-
ities and skills improver and other services offering activities. So the establishment of 
employment service network is very important with participation of state, municipality, 
business and nonprofit partners and organizations. 

But only 5% of the organizations are in connection with research institutes and 
only 10% with finance institutes or business centers. If they bid together with research 
institutes or higher education institutions, then these co-operations would meet the cri-
teria of partnership, and also new information fields could be opened in the researches. 
The co-operation with financial and business companies would help the financing and 
the employment seeking. The media connection could also help the work of civil organ-
izations. 

The co-operation is very diverse, for example the municipalities usually help with 
arrangement of programs, financing, information transfer, sometimes providing infra-
structure basis for out placed services. With the sub-regional associations the service 
and maintenance contracts are very important. Other civil organizations could help with 
experience exchange, consortium partnership, common tenders, projects planning, real-
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izing educational, employment and equal opportunity programs, and the common ten-
dering is also important to provide necessary funds. The employment co-operation of 
employers and contractors can help to make the work of non-profit organizations more 
efficient. 

The analyzed organizations think that development of connection system is import-
ant, although still rather with municipalities, contractors and civil organizations. But in 
the future they want to expand their partner network to organizations with similar ser-
vices from distant counties or even from other countries. The list also contains some 
other important organizations, such as adult and vocational training organizations,  Re-
gional Integrated Vocational  Training Centres, employment offices, and hygienic, so-
cial, employment and training trade associations. 

The opinions about interest representation possibilities are diverse. Three quarter of 
the respondents think that their organizations’ abilities are ordinary or good, less than 
one fifth think that it is inadequate and only 6% think that it is excellent. To get a better 
view of interest representation let us mention, that approximately half of the analyzed 
organizations are members of umbrella bodies or civil conciliation forums. Only one 
third participate in civil workshops, and only one tenth take part in the work of local and 
county government. In this last case usually (more than 50%) they are either municipal-
ity delegates or the major’s assistants. The other half is shared alike between majors,  
members of committees and presidents. 

They are more active in the preparation of local decision making, half of the organ-
izations participate in this. The participation can be – in lower ratio – direct decision 
preparatory or maker function. But mostly they are indirect functions, such as residen-
tial surveying, participation in social and civil forums, and previous judging of propos-
als.  

Important element of the connection system is the relation to the target group. Al-
most two third of the organizations think that the relationship with service users is good, 
one third think it is excellent. Less then 10% think that the relationship is ordinary or in-
adequate. Sometimes they take the accomplishment of an employment program as an 
example of excellent partnership with the target group. They explain their valuations 
with the results of satisfaction surveys filled within the confines of standard controlling 
program, and the areas that should be improved are also mentioned in the yearly self 
evaluation.  In other cases they use the target group’s  continuous,  spontaneous feed-
backs, since the costumers often come back with their needs or they offer a service to 
others. The systematic, daily contacts and the high participation ratio on the programs 
are important feedbacks for the organizations.
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3.4. Business and finance

Approximately two third of the organizations use governmental subsidies. Most of 
these – except for the budgetary institutes – are normative subsidies that are needed for 
improvement of  operation,  sometimes for subsistence.  Hiring experts  and the lawful 
salaries  and allowances consume most of  the budget, and the  decreasing amount of 
normative subsidies does not cover these. Another obligation for civil organizations is to  
create reserve fund, which also reduces their incomings. Under these circumstances the 
organizations struggle for existence and for survival of their services. At the same time 
calculable normative subsidies could be the fundament of steady finance environment. 
It could be the background for future development of these organizations. The other in-
comings are less calculable, however the size of municipality subsidies is related to 
these incomings. 

Almost three quarters of the organizations are making their own incomings as well, 
which come partly from business activities. Adding to this there are tender funds, em-
ployment offices’ subsidies,  1% of income taxes, membership dues,  interests, some-
times incomes from selling assets and donations. The subsidies of employment offices 
that are – according to their target groups – used by three quarters of the organizations 
for – besides wages subsidy – public benefit work and getting work experience. Cer-
tainly the distribution of the incomes above is uneven. Most of the incomes (60% on the 
average) of non-profit organizations, though, stem from tender funds. The most popular 
tenders, besides the ones by NEF, are the ones from EU funds (HRDOP, SROP, ROP, 
Phare, Equal). The winning NEF- and HRDOP-tenders total up to half of all winning 
tenders. It is necessary to mention – besides the Phare subsidies – that the municipality 
and town tenders are also important resources. Also important resources are the Nation-
al  Civil  Fund (NCF)-tenders, but besides the Leader and the Interreg, the ministries 
(particularly Health, Agriculture and Rural Development, Local Government and Re-
gional Development, Social Affairs and Labour, Education and Culture) and different 
foundations (Hungarian National and Ethnic Minorities Foundation, Hungarian Gypsies 
Foundation, Partners Hungary, etc.) also play important role. 

The subsidies above are followed by state  subsidies, business,  employment and 
other incomes and subsidies. The business income exceeded the average usually at those  
organizations, who provided – mainly for enterprises – economic or business services 
(office, professional, accounting, tender writing, lending credits), or produced and sold 
products. Rural development and business development foundations as well as rehabilit-
ation employment public companies belong to this group. This is usually missing, or 
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does  not  reach 10% of  the  incomes.  The amount  of  government  subsidies  was  the 
highest at those organizations, who received projective development subsidy. The gov-
ernment subsidies and the tender funds together total up to the majority of the incomes. 
The other resources are significant at those organizations, where the business motivated 
founders provide most of the incomes. 

More than half of the organizations make business plans to ensure efficient opera-
tion, to reduce defenselessness of external circumstances, to convince supporters, to cre-
ate long distance strategy, or just to inform about the future operation. An even higher 
ratio (76%) makes strategy planning with defining the development directions and pri-
orities. It is in close connection with need recognition of the target groups. Most of the 
organizations make market researches mostly with using the results of their own surveys 
and the databases of Hungarian Central Statistical Office. In the order of importance 
they  are followed by office databases  and informations  of  professional  associations. 
Only 1-2% of the organizations do not use these opportunities, they are mostly small, 
traditional, or cultural organizations or stable organizations with steady financial back-
ground. 

More than  half  of  the analyzed foundations,  associations  and public  companies 
think that their risk assessment and conformity ability is good, since they try to be pre-
active and look forward to changes, and only a small percentage follow the changes. 
Only 1-2% think, that changes mean crisis to them. The developed risk assessment cul-
ture does not mean that these organizations do not have financial problems. Approxim-
ately two third of the analyzed organizations mentioned this kind of difficulties, mostly 
because of the delays of tender payments, accounting problems, and the problems com-
ing  from  the  obligate  self-preservation  motivated  business  functions.   Besides  the 
doubtfulness of tender funds there are other problems, such as lack of funds (small num-
ber of tenders), repayment obligation in case of unsuccessful process, and also the chan-
ging legal environment, that makes business hardly calculable. It applies especially to 
the unpredictable normative financing. Everyone can feel the difficulty of start, because 
the 1% of income taxes and tenders are only available after one business year. 

Those  organizations  who  have  not  faced  any  business  difficulties  are  usually 
budget companies with stable financial background or cultural associations with small 
number of employees and simple functions. Large associations with couple member or-
ganizations, umbrella bodies, successful EU and other tender participants and organiza-
tions with significant business functions also belong to this latter group. The organiza-
tions with significant government subsidy are in similar situation, that can be project de -
velopment subsidy, or in case of hygienic service function social insurance subsidy.
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3.5. Opportunities and limits

The main difficulty of the organizations in 2008 is the lack of funds. Almost three 
quarter of the organizations mentioned the financial limit as main or common problem. 
According to more than half of the civil organizations the lack of solvent demand is also 
significant and it is –especially for business organizations – also a common, temporary 
problem. This is remarkable, because most of the services of the organizations are af-
fordable, but not free. More than half of this group does not see any opportunity to re-
duce the prices. The organizations that try to reduce the prices usually plan to use tender 
funds, tax allowances or other subsidies. 

The HR deficiencies and the mistrust of costumers and partners do not seem to be 
significant problem for the organizations. As a matter of fact the municipalities are the 
main supporters of the civil organizations in local level, so it is a common interest to  
maintain a good relationship. The reason of mistrust between the municipality and civil 
spheres is usually that they do not know each other’s functional logic. The municipalit-
ies usually expect the civil sphere to take over local services and make them more effi-
cient, but sometimes they face the fact, that the civil organizations are not prepared, 
they need to  create the  fundament  of services  together  based on municipality funds 
(OSVÁTH L. 2005). This research does not see the mistrust – in connection with effi-
ciency, professionalism, misuses – which was significant earlier. 

The most rare difficulties are the lack of partnership and the organizational mistrust.  Only 

15-20% of the civil organizations think that they can be temporary problems. The respondents 

are split over the question of infrastructural opportunities, though. Half of the organizations do 

not look at it as a problem, but at the same time one third think it is a common, temporary limit  

indeed. 

The self evaluations rhyme the results above in many ways. 95% of the civil organ-
izations take their professional preparedness for excellent or good, and three quarters of 
them think that their connection networks are also outstanding. The infrastructural cir-
cumstances are thought to be good by only half of the organizations, others think it is 
average or correct. Two factors have got low (average) grades in the self evaluation, and 
they are the business preparedness and the new employment creation ability. So they 
can be the main directions of future development.

Analyzing the reasons of successfulness, capacity of living, or even the unsuccess-
fulness, the organizations usually mentioned positive factors. Reasons for success can 
be qualities such as innovative thinking, complexity, experience, professionalism, flex-
ibility and open mindedness. The problem focused and comprehensive planned, person-
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alized, quick, precise, needed and effective employment services and with the support 
of successful national and EU tenders durative and active achievement of function tar-
gets are the main values that can complete the qualities above. Reputation, and county 
level fame, and the professional,  employer and connection network – possible in all 
three spheres (municipality, state, business) – are also important. But this could not be 
achieved without the trust of supporters and the public, or without sufficient interest 
representation ability. Besides steady financial background business and market orient-
ated approach and good communication and PR function may also be reasons for the 
success of the analyzed organizations. 

The continuous social demand of civil organizations’ services, diversified functions 
and providence also help. Among the aspects of inefficiency and unsuccessfulness, the 
post-financing of tenders, delays of payments – hence the obstruction of subventions – 
and sometimes even manipulating the results of tenders are mentioned. 

Irrespectively of the positive attitude above most of the organizations (87%) neces-
sitate the increased adjustment of the services to the costumers’ needs and the improve-
ment of services’ standards. To fit the services more to the needs the expansion of sup-
ply and more efficient scheduling (open hours) would be needed, to improve the quality, 
besides the HR (own educational group, project leader, business manager, etc.) and in-
frastructure development (energy supply, engine modernization, office modernization) 
improvement of services’ quality, thus mainly faster mediation and adjustment to the 
needs of costumers mentioned in surveys. 

Processing profile expansion is not so obvious, though. A little less than half of the 
organizations see chances to enrich their  business activities with exploration of new 
jobs, establishment of civil umbrella, introducing new type of employment services, on-
line job consultation, or with capacity expansion to enrich business activities. Pessimists 
blamed the possible default of profile expansion on tax liabilities, financial difficulties, 
shortage of human resources, irregular timing of tender funds, and the already existing 
wide range of services.

Only one tenth would like to change the structure of the organization. Organization and 

conformation changes are generated partly by the expansion of functions, but mainly by the law,  

that forbids public companies to be functioning after 2009 July. Most of this type of organiza-

tions probably become non-profit Ltd. 

It follows that the long term successfulness is mainly dependent on the expansion 
of tenders, the successfulness of the tenders, and the effective implementation and de-
velopment of the projects. The financial success may also depend on the thriftiness and 
the efficient fund use. Opening for business activities can be also significant (business 
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planning,  salesmanship,  increasing  production).  But  at  least  three  other  factors  are 
needed for tender successfulness, such as profile and service expansion, connection net-
work development and primarily the partnership of municipalities. Purchasing services 
and signing long term contracts can increase the chance for survival and development. 
The system and HR development and the information access increase the successfulness 
even further. 

The enlargement of financial funds for civil organizations, so basically expansion 
of employment project opportunities could help the unfolding of social economy. The 
process would be surely strengthen by reduction of collateral costs of employment and 
support for employment, HR development and partnership formation. Besides favorable 
changing of tax and subsidy policies, the opening of state and municipality spheres to 
civil  organizations and acknowledgement  of professionalism and professional calling 
are also significant. Besides the factors above, providing calculable law environment 
and the development of interest representation ability are very important according to 
the organizations. The favorable processes are also supported by solidarity and social 
responsibility, so by the change of point of view. 

3.6. Unsatisfied demands

It is obvious that regarding the territorial extension of social economy it is signific-
ant to discover yet unsatisfied (not covered by business companies or municipalities) 
needs,  that could be supplied by non-profit  organizations.  In  Southern Transdanubia 
these needs are mainly personal (home care, child care, garden and yard catering), or 
transportation services  (community bus,  vehicle,  moving house,  moving library  and 
shop), these are 40% of all opportunities. However a notable ratio of business, town ca-
tering, social  and cultural  services are supplied by business companies, municipality 
founded organizations or temporary workers in the year of the analysis.  

There are underdeveloped sub-regions, though, in which – due to the special loca-
tion of the area – different needs were mentioned. They usually come into view with 
number of social and existential difficulties,  and unfavorable hygienic situation. The 
people living in these areas are getting further from the way of life, standard of living 
and life expectations of those who are able to improve their own situation. The number 
of alcoholics and addicts is high. It follows that the importance of social care and men-
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tal health care for addicts is higher than the national average. The establishment of civil 
sphere is meant to be the future for these areas, which starts with community building. 
So besides social services this type of services is also significant.

The most underdeveloped areas are mainly agricultural areas with structural prob-
lems. The main role of primary sector is even more important here in the distribution of 
active employees. Even though agriculture used to be priority sector, but after the break-
down of collective farms this segment was not able to be renewed. However agriculture 
(forest economy, extended cow breeding, herbs and spicy plant growing) can be domin-

ant sector in these areas, and it can 
be completed well by agritourism. 
Forced  by  the  needs  of  survival 
and the market – recently unsatis-
fied  –  agricultural  co-operation 
could  be  the most  important  task 
among agricultural services. In the 
future  commercial,  mainly  rental 
and transporter services may have 
main roles, because the density of 
public  conveyances  and  the  dis-
used road-system make it hard to 
get to work. The mentioned – re-
cently unsatisfied in most towns of 
these  sub-regions  –  services  are 
meant to be the fundament of so-
cial and cultural  well-being. With 
non-profit  establishment  of  these 
services  20-30  people  could  be 
permanently employed (Figure 2). 
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Fig. 2

Unsatisfied needs in South Transdanubia

(In the opinion of the labour market experts of the regions)
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4. CONCLUSIONS

Geographical researches, after the change of system, analysed the Hungarian non-
profit sector from two important points of view (RECHNITZER J. 1998):

1) Are the  appearance  of  nonprofit  organizations  determined by 
geographic location? 

2) Is regional income potential or economic activity connected to 
the rate of nonprofit organizations? 

The answer is unambiguously yes. Moreover, nonprofit organizations followed the 
spreading of economic innovations as well. Thus, economic potential and the rate of 
nonprofit organizations show close ties. The Hungarian nonprofit sector shows remark-
able regional differences. The rate of the organizations do not follow the east-west di-
chotomy, but rather the economic power of the regions. Thus the social-economic situ-
ation is reflected by the nonprofit sector. 

It is well-known, that in the underdeveloped regions the profit-oriented economy 
hardly  offers  employment  opportunities,  then the  unsatisfied  social  needs  are  to  be 
found outside of this sector. Thus, social service, social sphere has to be mentioned, 
which is the field of almost unlimited possibilities. Broader and well-organised care can 
create regular employment opportunities, but only if the individuals are able pay for it,  
or  - if it is imaginable in the most underdeveloped regions – society is willing to foot 
the bill.

It is not a coincidence that social economy gets established within the confines of 
non-profit organizations. This new, rational way of creating employment opportunities 
seems to be very viable in many countries in Europe. Unfortunately in Hungary the little  
economic opportunities and the low social cohesion make establishment of social eco-
nomy very difficult. 

According to the researches this study is based upon, in aspect of the work of non-profit 

organizations communal interest, social matter of work and community building are very im-

portant, but profit and individual interest are marginal. In their aspect the traditional approach is 

typical; they rather focus on people, not on employment. If we take a look at the function of the 

organizations it is conspicuous how hard the ambition is to deepen the social integration of the  

employees. 
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The employment and economic role of non-profit sphere did not get enough atten-
tion at the millennium. Consequently the efforts to support development and to help re-
gional employment were less efficient. This study also confirms the fact that in order to 
increase work efficiency, the needs that root in the demands of regional society and are 
not satisfied by municipality or profit orientated companies should be discernible so the 
non-profit sphere could take care of them. 

In order to establish social economy more steady financial funds should be created, 
because non-profit organizations need more employment projects to increase efficiency. 
Besides favorable changing of tax and sponsorship policies the state and municipality 
sphere should recognize the vocation and expertise of civil organizations. It is also a 
problem,  that  long-term  planning  is  barely  possible,  because  the  organizations  are 
overly dependent upon tender opportunities. Most of the analyzed organizations are de-
pendent upon the state budget, only a small proportion is opened for profit orientated 
activity. 

Considering regional aspects it is edifying that more than one tenth of the employ-
ees do not live in the city where the organization is located, but in surrounding towns. 
So these organizations can help the employment stabilization of the towns in their sub-
region or even in their county. And another important observation is that the scope of 
employment motivated organizations is not so much of town or sub-regional level, but 
administrative medium level. This fact is also a proof of the lack of local information 
available to employment motivated organizations.
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