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Pókháló-entrópia mint új rendszervizsgálati  
megközelítés a területi elemzésekben 

Gyakran szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mitől lesz egy fejlesztési stratégia fenn-
tartható. Mit is jelent a fenntarthatóság, és vajon van-e olyan általános szemlélet, amely 
alkalmas leírni ezeket a feltételrendszereket bármely ország területén vagy közösségei-
ben? Minden terület eltérő fizikai és mentális karakterisztikákkal rendelkezik, így van 
olyan fejlesztési koncepció, ami alkalmazható az egyik országban, és ugyanez a koncep-
ció károkat okoz egy másikban. A vidéki területek fejlesztése több tudományterületet 
szintetizáló, interdiszciplináris tudományterületként fogható fel, amelynek komplexitásá-
ból adódóan számos megközelítésből építkezik. Ezek a megközelítések gyakran rend-
szerelméleti gyökerekkel bírnak, összegzésükre nagy igény mutatkozik. A rendszerelmé-
let nem egy eszköze a fejlesztésnek, sokkal inkább egy szemléletmód, amely segítségével 
máshogyan nézhetünk a fejlesztési folyamatokra. Egy fejlesztés sem hozhat átütő sikere-
ket egy terület vagy helyi közösség számára, ha a beavatkozás nem volt elég körültekin-
tő. Az akciók és reakciók kimenetele számtalan formában valósulhat meg, ezért az összes 
kombinációt természetesen lehetetlenség lenne modellezni, így egy általános szemlélet-
módra van szükség, ami alapként szolgálhat minden egyes beavatkozáshoz. Nem létezik 
tökéletes formula a fejlesztési elképzelésekre, és nem is lehet konkretizálni az egyes 
intézkedéseket, ugyanis ezzel könnyen torzulásokat hozhatunk létre a különböző problé-
mákkal rendelkező közösségekben. Tanulmányunkban olyan új helyzetfeltárási módszert 
ismertetünk, amely megpróbálja figyelembe venni az egyes rendszerelemek működését 
és ezen elemek egymáshoz való kapcsolódását. A tanulmányban egy rövid elméleti átte-
kintést követően ismertetjük a Goda (2012) által megalkotott pókháló-elméletet, valamint 
az ebből kibontakozó helyzetfeltárási módszert. Az új helyzetfeltárási módszer ismerteté-
sét egy esettanulmányon keresztül tesszük meg. A tanulmányt elsősorban területi kutatók, 
fejlesztési szakemberek, döntés előkészítő kutatócsoportok figyelmébe ajánljuk.   

Rendszerszemléletű rendszervizsgálati módok 

A megfigyelt rendszerek száma végtelen, ezért nagyon nehéz kategorizálni, hogy milyen 
rendszertípusok is vannak. A tudomány számos területén alkalmazzák a rendszerelméle-
tet, és azt minden tudomány továbbfejlesztette a saját maga igényei irányába. A rendszer 
egyéni elemek sokasága, amelyek szorosan vagy lazán kapcsolódnak egymáshoz.  
A kapcsolat lehet szabályos vagy szabálytalan, látható vagy láthatatlan, pozitív vagy 
negatív. A rendszer teljes jellemzőit nem az egyes részek külön-külön jellemzői határoz-
zák meg, és egyes jellemzői lehetséges, hogy ellentétesek a teljes rendszer jellemzőivel. 
A részek elemei a rendszernek, de összességében a rendszert az elemek közti kapcsolatok 
és a kapcsolatok viselkedése határozza meg. A továbbiakban, amikor rendszerről beszé-
lünk ez a meghatározás érvényes a rendszerre. A területi egyenlőtlenségek komplexitásá-

TERÜLETI STATISZTIKA 2013, 53(2): 169–189.



170 DR. GODA PÁL – DR. TÓTH TAMÁS 

ból adódóan nem célszerű egy-egy gazdasági jellemző alapján megkezdeni a vizsgálato-
kat. Nagy és Káposzta (2006) rávilágítanak arra, hogy például a GDP-számítás bizonyos 
területi szint alatt komoly módszertani korlátokba ütközik. Cypher–Dietz (2009) szerint a 
jövedelemegyenlőtlenség sem megfelelő mutató a területi különbségek meghatározására, 
hiszen más tényezők is befolyásolják. Ezért szükség van egy komplexebb rendszerszem-
léletű módszertan kialakítására, ami figyelembe veszi a fentiekben említett karakteriszti-
kákat (Goda 2012). 

Két általános szemléletmódot határozhatunk meg a rendszerek tanulmányozására, a 
keresztmetszeti és a fejlesztési szemléletet. A keresztmetszeti szemlélet kettő vagy több 
rendszer közti kapcsolatot vizsgál. Nem az egyes rendszerek részletes működését, hanem 
az egyes rendszerek egymáshoz való viszonyait próbálja feltárni. A keresztmetszeti rend-
szervizsgálati megközelítés segít abban, hogy megértsük az egyes rendszerek közötti 
kapcsolatok és interakciók különböző kimeneteit, rávilágít az egyes rendszerek közötti 
harmónia fontosságára, a gazdasági, társadalmi és környezeti rendszerek növekedésének 
korlátaira. A fejlesztési rendszervizsgálati megközelítés egy adott rendszeren belül a vál-
tozási/változtatási lehetőségeket próbálja definiálni, arra világít rá, hogy a nem megfelelő 
beavatkozások torzításokat okozhatnak a rendszerben, jól szemlélteti az egyes alrendsze-
rekbe történő beavatkozások hatásait a többi alrendszerre. A rendszerek alrendszereinek 
vizsgálata/értékelése történhet funkcionalista, holisztikus, valamint mélyreható szemlélet-
tel. A funkcionalista rendszervizsgálati megközelítés arra kíváncsi, hogy a rendszer mi-
lyen nagyobb rendszernek lehet az alrendszere, vagyis a rendszerben lévő funkciókat 
próbálja definiálni. A fejlesztések megfogalmazásakor a rendszeren belül lévő funkciók 
meghatározása elengedhetetlen. Ahhoz, hogy az egyes fejlesztési forrásaink a leghatéko-
nyabban tudjanak érvényesülni, mindenképpen meg kell értenünk a rendszeren belüli 
alrendszerek funkcióját és az azokban rejlő lehetőségeket. A holisztikus rendszervizsgála-
ti megközelítés rávilágít egy terület komplexitására, és segít abban, hogy a rendszert 
egészként tudjuk értelmezni. Az elmélet megpróbálja figyelembe venni mindazokat a 
rendszerelemeket, amelyek a fejlesztésekbe bekapcsolódhatnak, és ezeknek a rendszer-
elemeknek együttes leírására törekszik. Az egészet kívánja megérteni. A mélyreható 
rendszervizsgálati megközelítés a rendszer mélyére néz, és a rendszer alrendszereit külön 
vizsgálja, a rendszerben rejlő alrendszereket kutatja, a rendszert elemeire bontja, és az 
alkotórészek összességéből próbálja a fejlesztési elképzeléseket megfogalmazni. A rend-
szerelemek mélységi vizsgálata abban segít, hogy meg tudjuk találni azt a legkisebb 
rendszerelemet, amit még érdemes vizsgálni és ennek a legkisebb elemnek a tulajdonsá-
gaiból következtetni tudunk a rendszeren belül lévő többi elem tulajdonságára is. Mind-
három megközelítés a rendszert alrendszerként értelmezi és tisztában van vele, hogy a 
vizsgált rendszer egy nagyobb rendszer alrendszere (Walonick 1993, Goda 2012).  

Az általános pókháló-elmélet 

A pókháló-elmélet az ötféle rendszervizsgálat szintéziseként fogható fel. Tekintsünk úgy 
egy helyi közösségre, amely egy pókháló közepén helyezkedik el és öt pillérrel áll köz-
vetlenül kapcsolatban! Ez az öt pillér adja meg egy helyi közösség pókhálóját. A pillérek 
legyenek a következők: turizmus/extern kapcsolatok, társadalmi aktivitás, helyi gazda-
ság, infrastruktúra és környezet. Minden egyes pillért tekintsük egy nyitott rendszernek, 
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amely képes a környezetével kapcsolatba lépni, hatást gyakorolni, hatásokat befogadni.1 
Ezeket a pilléreket fűzzük egymáshoz, mint egy pókhálót. Legyen ez a pókháló egy új 
nyitott rendszer, amelynek alrendszerei a pillérek.2 Amennyiben fejlesztést akarunk vég-
rehajtani egy helyi közösségben, nem szabad, hogy csak egyetlen pillérrel foglalkozzunk, 
és csak egyet fejlesszünk, mert akkor szakadás jön létre a hálón.3 A harmónia a rendsze-
ren belül érzékeny, és egy óvatlan beavatkozás következtében ez a harmónia eltűnik a 
rendszerből. Más szóval a közösség pókhálója hasonló érzékenységgel viselkedik, mint a 
valós pókháló. Ha egy alrendszert érintünk ebben a rendszerben, az kihat a többi alrend-
szerre is és ezzel megváltoztatja a teljes rendszer transzformációs folyamatát. „Valami 
olyan kis dolog, mint egy pillangó szárnycsapása, tornádót okozhat a világ másik felé-
ben.”4 A rendszereket egymáshoz három elem kapcsolja: az objektív, a szubjektív és a 
korrigált kohézió. Ezeknek az összege adja meg a teljes pókháló transzformációs képes-
ségét, a struktúrája pedig a pókháló rendezettségét (entrópiáját). Ha a hálón szakadás van, 
vagy nem megfelelően működnek az elemek, akkor a teljes rendszernek a transzformáci-
ós képessége csökken. Ez nem azt jelenti, hogy a rendszer nem működhet, hanem azt, 
hogy a rendszer működése nem fenntartható. A fejlesztések megkezdése előtt érdemes 
ezeket az elemeket megvizsgálni és az egyes pillérek állapotát feltérképezni. Ha szeret-
nénk megérteni a háló működését, fontos, hogy egy bemeneti pontot találjunk rajta. Erre 
a társadalmi aktivitás a legalkalmasabb. A társadalmi aktivitás heurisztikus önszervező-
dési képességet feltételez, mint ahogyan az endogén fejlődés esetében is történik. 
Amennyiben nincsen meg a minimális önszervezési képessége és hajlama egy közösség-
nek, felmerül a kérdés, hogy a fejlesztést egyáltalán érdemes-e elkezdeni, ugyanis ha egy 
helyi közösség fejlesztése belső igény megléte nélkül megy végbe, fennáll a veszély, 
hogy ez a beavatkozás nem eredményez fenntarthatóságot a közösség számára, hanem 
sokkal inkább függést okoz. A kizárólagos exogén fejlesztés károkat tud okozni egy 
közösségen belül, az érzékeny körülményeket megváltoztatja. A fejlesztésnek legyen 
társadalmi-gazdasági befolyása, ami összehozza a helyi közösséget, bevonja a helyi vál-
lalkozásokat a gazdasági körforgásba, helyi tudást aktivizál, egyedi különlegességet hoz 
létre, felemeli a helyi örökségeket, megvalósítja az esélyek egyenlőségét a lakosságon 
belül, valamint csökkenti a különbségeket a fejlett és fejletlen területek között. Minden 
pillérnek megvan a politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti és technológiai dimenzió-
ja, amelyből a pillérek fenntarthatósága meghatározható5 (Goda 2012). 

A pókháló egyes pilléreinek definiálása elengedhetetlen. Minden egyes pillérnek 
megvan a funkciója a közösségi pókhálón belül. Az extern kapcsolatok (turizmus) rend-
szere a környezethez való kapcsolódása miatt nyitott rendszer. Mivel a turizmusrendszert 
nemcsak a környezete befolyásolja erősen, hanem maga a turizmus is rányomja a bélye-
gét a környezetre, ezért beszélhetünk input- és outputhatásokról. A turizmus több elem-
ből álló, a szélesebb környezettel kapcsolatban lévő nyitott rendszer (Kovács 2003a).  

 
1 A funkcionalista rendszervizsgálati megközelítés adaptációja. 
2 A holisztikus rendszervizsgálati megközelítés adaptációja. 
3 A fejlesztési rendszervizsgálati megközelítés adaptációja. 
4 A káoszelmélet olyan egyszerű nemlineáris dinamikai rendszerekkel foglalkozik, amelyek viselkedése az őket meghatá-

rozó determinisztikus törvényszerűségek ellenére sem jelezhető hosszú időre előre. Az ilyen rendszerek érzékenyek a kezdőfel-
tételekre, ilyen a pillangóhatás is (Szabas–Szentgyörgyi 1993). 

5 A keresztmetszeti és a mélyreható rendszervizsgálati megközelítés szintetizálása, valamint adaptációja. 
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Az egyes elemek funkcionálisan és térben rendezettek, fizikai, technológiai, társadalmi, 
kulturális, gazdasági és politikai tényezőkkel kapcsolatban állnak. A dinamikus elemet az 
utazó személyek képezik (Fekete 2006). Az extern kapcsolatok legfontosabb szerepe a 
helyi közösségre nézve a külső energiák és anyagok felvételében segít. Számos magyar 
kutató (Kovács 2003b, Dávid et al. 2007, Tóth–Dávid 2010) felhívja a figyelmet a turiz-
mus lehetőségeinek és az elérhetőség, azaz a külső környezettel való kapcsolattartás 
összefonódására. Mind pénzügyi, mind mentális frissülést eredményez a pókhálónak. 
Gátolja az izolációs folyamatokat, segít a külső gazdaságokba és társadalmakba való 
integrációjában. A turizmus segíti a közösségi potenciál növelését. A társadalmi aktivitás 
olyan absztrakt rendszer, ami bemeneti kapuként funkcionál a pókhálón. Tekinthetjük a 
társadalmi aktivitás szintjét az endogén fejlődésre való hajlam szinonimájaként. A társa-
dalmi aktivitás úgy viselkedik, mint pók a pókhálón. Felelős a folyamatos egyenletes 
fejlesztésekért, ha sérülés van a hálón, akkor ez az a pillér, ami helyre tudja hozni a hibát.  
A szükségletek megfogalmazása ebben a pillérben csapódik le, a belső energiaáramlások 
működésében meghatározó szerepet tölt be, a visszacsatolások materializált formában, 
akciók formájában ebben a pillérben történnek meg. A társadalmi aktivitás csak akkor 
tudja a pók szerepét betölteni, ha a pilléren belül a bizalom működik. A helyi gazdasági 
rendszerben az elemek egymással kölcsönhatásban létrehozzák azt a tulajdonságot, hogy 
a rendszer képes gazdasági tevékenységet folytatni. A helyi vállalatok, vállalkozások 
tehát helyi gazdasági rendszereket hoznak létre (Szakál 2000). A helyi gazdaság rend-
szerré szerveződik a helyi vállalkozások által. Ez a pillér adja a pulzációját, a jobb életkö-
rülmények elérését a pókhálónak. Az infrastruktúra minden olyan berendezésnek és 
hálózatnak a rendszere, amely a szállításhoz és hírközléshez szükséges, azaz szárazföldi, 
vízi szállítási, légi fuvarozási, vízelosztási, energiaelosztási és távközlési hálózatok rend-
szere. Továbbá ehhez a pillérhez tartoznak az alapellátás rendszerei, így különösen a 
könyvtárak, az internetkávézók, az egészségügyi központok és a postai szolgáltatás.  
A infrastruktúra-pillér fejlesztése a leglátványosabb. Ezért óvatosan kell ezzel a pillérrel 
bánni. A pókháló szakadását az okozhatja a legkönnyebben, ha az infrastrukturális fej-
lesztések nincsenek összhangban a többi pillérrel. A környezeti pillér szoros kapcsolatban 
van a természeti környezettel. A pillér törvényszerűségei mások, mint a helyi gazdaság 
működésének. A környezeti pillér nem csak vidéki területekre értelmezhető, a városi 
közösségeknek is van ilyen alrendszere (Goda 2012). 

A pókháló-entrópia  

Bizonyos absztrakció segítségével az entrópia kifejezés átvihető a társadalomra mint 
olyan rendszerre, ahol az emberek közti viszonyokat az információ birtoklása és áramlása 
határozza meg. A társadalmi energia e viszonyokban testesül meg. Az entrópia a rende-
zetlenség növekedése, vagyis a rendezettebb állapotból egy kevésbé rendezettebb álla-
potba való átmenetnek felel meg. Rendezettebb társadalmi struktúrában magasabb a 
kiszámíthatóság, azaz a biztonság. A társadalmi reakciók bonyolultsága növeli a rende-
zetlenséget, így csökken a biztonság. Nem a társadalom alkotóelemei közötti viszonyok 
száma, mennyisége az, ami meghatározza a biztonságot, hanem a relációk struktúrája.  
A rendezettség általános értelemben a komponensektől az egészig kapcsolatoknak a rend-
szere, ez a kapcsolatrendszer egy kiválasztott szempont függvénye. Jelen esetben a pók-
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háló-struktúra ez a szempont. A rendezetlenség maga is hordozója az egyenlőtlenségek-
nek, ezért ha kialakítunk egy ideális struktúrát, akkor az attól való minél nagyobb eltéré-
sek az egyenlőtlenségekre, valamint a területi különbségekre is képesek rámutatni 
(Bérczi 1995, Nemes Nagy 1998, Dénes 2000, Goda 2012). 

1. ábra  

A pókháló pilléreinek egységnyi kapcsolatai (ideális pókháló) 

 
Forrás: Goda 2012.  

Amennyiben elfogadjuk, hogy a pókháló-struktúra megfelelő, akkor azt kell megvizs-
gálni, mi okozza, hogy a rendszerben mégis zavar van. Három állapotot különböztethe-
tünk meg: alacsony, közepes, valamint magas entrópiájú pókháló. Azokat a rendszereket 
és alrendszereket tekintjük alacsony entrópiával rendelkezőknek, amelyekre igaz az, 
hogy nincs szakadás a pókhálón. A pillérek közti kapcsolatok áttekinthetők és érzékelhe-
tők. Ezekben a rendszerekben kialakult a teljes fenntarthatósági egyensúly. Nincs szük-
ségük külső fejlesztésre, képesek az inputokat felvenni, amelyek folyamatosan biztosítják 
a rendszer fenntarthatóságát. Nincs információs, kommunikációs és kohéziós zavar. Ezek 
idealisztikus jellemzői egy pókhálónak. Azokat a rendszereket és alrendszereket tekintjük 
közepes entrópiával rendelkezőnek, amelyeken részleges szakadás van a pókhálón. A 
pillérek közti kapcsolatok nem egyértelműek, és néhol nem érzékelhetők, ezekben a 
rendszerekben megvan a fenntarthatóságra a potenciál, de mostani állapotukban nem 
azok. Enyhe függés érzékelhető a külső környezeti fejlesztések iránt, információs, kom-
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munikációs és kohéziós zavarok jelentkeznek. Azokat a rendszereket és alrendszereket 
tekintjük magas entrópiával rendelkezőnek, amelyeken teljes szakadás van a pókhálón.  
A pillérek közti kapcsolatok nem egyértelműek, és nem érzékelhetők. Ezekben a rendsze-
rekben bár meg van a fenntarthatóságra a lehetőség, de mostani állapotukban nem képe-
sek ezt önmaguk elősegíteni. Erős függés érzékelhető a külső környezeti fejlesztések 
iránt, információs, kommunikációs és kohéziós zavarok sokasága lépett fel. 

Amennyiben a pókháló egyes pillérjeit azonos fontosságúnak tartjuk és az egyes pillé-
rek közötti távolságokat egységnyi módon szeretnénk ábrázolni, ahhoz „n-1” dimenzió 
használata lenne szükséges. A pókháló esetében ez négy dimenziót jelentene, amelynek 
értelmezhetősége túlságosan bonyolulttá válna. Minden egyes alrendszernek négy kap-
csolódási pontja van a többi alrendszerrel. Ahhoz, hogy a távolságok egyenlően lehesse-
nek feltüntetve az egyes pillérek közötti kapcsolatok kétszer jelennek meg. Így az öt pont 
egymástól való távolságát két dimenzióban is meg tudjuk határozni. A rendszer akkor 
harmonikus és a rendszeren belüli pókháló-entrópia akkor alacsony, amikor a pókháló 
felveszi a szabályos formát. Az információelméletből vett entrópia két mennyiségi is-
mérv területi megoszlásának összevetésére alkalmas. A mutató az adott változó adott 
elemek közötti „rendezett” eloszlására utal. Számos tanulmány a rendezet(len)ségen 
főként a területi térstruktúrákat érti. Továbbgondolva az entrópia elméleti jelentését, 
kialakítható az ún. pókháló-entrópia vizsgálat, amely arra keresi a választ, hogy a pókhá-
ló pillérjei között mennyire rendezett a struktúra (Németh 2005, Pesti 2009, Nemes Nagy 
1998, 2005, 2009, Goda 2012). 

Esettanulmány a Veresegyházi kistérség példáján keresztül 

A kiválasztott esettanulmány a Veresegyházi kistérség példáján keresztül mutatja be az új 
módszertant. Több indok is szólt a veresegyházi esettanulmány bemutatása mellett. Föld-
rajzi kötödésünk a kistérséghez közeli, valamint a helyzetfeltárást követő részletes empi-
rikus vizsgálatok többek között ebben a kistérségben voltak tovább gondolva. A helyzet-
feltárást követően a kistérség vezetői részéről érkezett megkeresés a kutatás tovább foly-
tatására. Célunk nem a kistérség részletes bemutatása, hanem a kistérség példáján keresz-
tül ismertetni az új módszertant.6 Fontosnak tartjuk ezen logikai keret tisztázását.  

Bemeneti körülmények kialakítása  

A mutatók kiválasztására olyan szakértői módszert dolgoztunk ki, amely együttesen 
értelmezi az alapadatok elsődleges és másodlagos tartalmait, valamint a területi adatbá-
zisokból könnyen támogatható. A mutatók kiválasztásának elvi hátterét a mélyreható 
rendszervizsgálatban foglalt alapelvek adták, miszerint meg kell találni azokat a karakte-
risztikákat, amelyeknek állapotából következtetni tudunk egyes alrendszerek működésé-
re, és ezen karakterisztikák értékelésével képesek vagyunk leírni egy rendszer működé-
sét. Minden pillérnek 16 karakterisztikáját határoztuk meg: 8 darab belső alapmutatóval 

 
6 A helyzetfeltárási módszertan minden NUTS2-es régióban tesztelésre került (összesen 23 kistérségben: a Dabasi, a 

Gyáli, az Aszódi kistérségben (2008); a Rétsági, a Budaörsi kistérségben (2009); a Téti, az Edelényi, a Ceglédi kistérségben 
(2010); a Gárdonyi, a Gyöngyösi, a Kecskeméti, a Kőszegi, a Szekszárdi, a Szobi, a Váci, a Veresegyházi, a Szolnoki kistér-
ségben (2011),  valamint a Kisteleki, a Tamási, a Mezőcsáti, a Sárospataki, a Dombóvári és a Mórahalmi kistérségben (2012)). 
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és 8 darab külső mutatóval. Így összesen a pókhálóban 40 darab belső mutató és  
40 darab külső mutató található. Az objektív mutatók (elsődleges tartalom) minden eset-
ben településsoros adatbázisokból származnak, amelyeket kistérségi szintre aggregáltuk.  
A mutatók másodlagos tartalma alapján kialakítottunk egy újabb adatbázist. A funkcio-
nalista rendszervizsgálati megközelítés alapelveire támaszkodva szükséges, hogy az 
objektív statisztikai adatok mellett, a helyi szereplők véleményeit is tükrözni tudjuk a 
helyzetfeltárásban. Ne csupán az objektív statisztikai alapadatokból vonjunk le következ-
tetéseket, hanem az empirikus tapasztalatokra is támaszkodni kell. 

A Veresegyházi kistérségben nyolc település található,7 amelyek mindegyikét bevon-
tuk a kutatásba. A kérdőíves lekérdezés nem a teljes lakosságot célozta meg, hanem azo-
kat a szereplőket, akik aktívan tudják alakítani a térség jövőjét. Településenként három 
szegmens lett megkeresve: az önkormányzatok, a vállalkozók és a civil szervezetek (ala-
pítványok, egyesületek, helyi akció csoport, egyházak). A válaszadási hajlandóság 20%-os 
volt, ami a kutatás szempontjából elégségesnek tekinthető. Bár Veresegyház jelentős 
szerepet játszik a kistérség életében, a válaszok tekintetében túlreprezentált volt, ami a 
későbbi eredmények értékelésénél meghatározó. 

1. tábla  

Állandó népesség és a kitöltött kérdőívek megoszlása 

Állandó népesség Kitöltött kérdőívek 
Megnevezés 

fő % db % 

Csomád 1 467 4 3 5 

Erdőkertes 7 690 20 6 10 

Galgamácsa 1 932 5 1 2 

Őrbottyán 7 053 19 3 5 

Vácegres 889 2 1 2 

Váckisújfalu 479 1 1 2 

Vácrátót 1 817 5 1 2 

Veresegyház 16 187 43 42 72 

Veresegyházi kistérség 37 514 100 58 100 

Forrás: Goda 2012.  

A pillérek objektív térségi indexei és részindexei 

A negyven kiválasztott, előzetesen vetített mutatóból részindexeket képeztünk. Az objek-
tív térségi index (OTI) a vizsgált kistérség mutató értékének relatív pozícióját mutatja 
meg az adott régión belül, ahol a kistérség elhelyezkedik. A relatív pozíciót úgy határoz-
tuk meg, hogy a vizsgált kistérség egyes mutatójának értékéből kivontuk a régióban lévő 
kistérség értékek közül a minimumot, majd az így kapott értéket elosztottuk az adott 
régióban lévő kistérségi értékek maximumának és minimumának a különbségével (R). 
Az OTI ezzel a művelettel dimenziótalanná válik. Az így kapott érték 0 és 1 közé esik. 

 
7 Csomád, Erdőkertes, Galgamácsa, Őrbottyán, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót, Veresegyház. 
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Ezzel a művelettel lehetőség nyílik arra, hogy az egyes mutatók összehasonlíthatók le-
gyenek és meghatározható a relatív pozíciójuk a régión belül. A relatív pozíció mutatja 
meg az egyes részindex objektív telítettségét. Obádovics–Kulcsár (2003), valamint 
Lipták (2009) kutatásaihoz hasonlóan az általunk kialakított módszertan eltér az UNDP 
és a nemzetközi szakirodalom által használt módszertantól. A minimum- és a maximum-
értékeknek nem előre meghatározott nemzetközi szintű értékeket adtunk, hanem egy 
konkrét területi egységben lévő szélső értékeket vettük alapul. Egyes kutatók (Husz 
2001, Kristóf 2008, Lipták 2009, Mozsgai 2011 stb.) ezt az eljárást normalizálásnak 
nevezik, de statisztikailag ezt a számítást sokkal inkább tekinthetjük az adatok szóródás 
terjedelemre történő standardizálásának. Alapesetben az 1-hez közeli érték egy terület-
egység részindexének magas fejlettségére utal, míg a 0 közeli érték alacsony fejlettséget 
jelent.8 Bizonyos mutatóknál alaptermészetük miatt azt tekintjük jobbnak, ha az értéke 
alacsony (például munkanélküliségi ráta). Ezért ezeknek a mutatóknak az alap OTI-
számítás eredményét ki kell vonni 1-ből. Az így kapott érték összehasonlíthatóvá válik az 
alapeset értékeivel.9 A Veresegyházi kistérség vizsgálatakor az objektív térségi részinde-
xek közül öt esetben10 kellett az ellentétes jelentés tartalmat megfogalmazni, és a részin-
dexet ki kellett vonni 1-ből. Vannak olyan speciális mutatók, amelyek esetében nem lehet 
meghatározni egyértelműen, hogy a magas vagy az alacsony érték tekinthető megfelelő-
nek, ezekben az esetekben egy elméleti optimális értéket kell meghatározni. Korábbi 
kutatásaink alátámasztják, hogy ezeknél a „speciális” mutatóknál a legelőnyösebb első-
ként meghatározni egy elméleti optimum pontot. Két alapesetet kell megkülönböztetni: 
az első eset, amikor a vizsgált mutató az elméleti optimum alatt helyezkedik el, ilyenkor 
az elméleti optimum lesz az alapképletben alkalmazott maximális érték; a második eset, 
amikor a vizsgált mutató nagyobb, mint az elméleti optimum, ilyenkor az elméleti opti-
mum lesz az alapképletben alkalmazott minimális érték.11  
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j-edik mutató értéke a vizsgált kistérségben; 
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10 Nyilvántartott álláskeresők száma összesen, 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen, állandó elván-
dorlások száma, rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg, természetvédelmi bírság + környezetvédelmi bírság. 
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ijpOTI  az i-edik pillér j-edik objektív térségi részindexe ; 
ijpX az i-edik pillér j-edik mutató értéke a vizsgált kistérségben; 

minipX  az i-edik pillér j-edik mutató értékének minimuma az adott régióban kistérség sorosan; 
maxipX  az i-edik pillér j-edik 

mutató értékének maximuma az adott régióban kistérség sorosan; 
iEOpX  az i-edik pillér j-edik mutató értékének elméleti 

optimuma az adott régióban kistérség sorosan. 
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Az egyes részindexek kiszámítását követően meghatározható minden pillér objektív 
térségi indexe. A pillérek OTI-je az adott pillérhez tartozó mutatókból képzett részinde-
xek számtani átlagaként fejezhető ki, amely az egyes pillérek objektív telítettségét hatá-
rozzák meg.12  

2. tábla  

A felhasznált alapadatok az 
ijpOTI számításához 

Pillér Dimenzió Mutató Adatgazda/ Adatbázis 

KSH/TSTAR (2009) Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma/ 
  Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma  KSH/TSTAR (2009) Politikai  

Váll. kommunális adója  TÁKISZ (2009) 

KEOP-os kifizetések összege 2010-től  NFÜ (2011) 

Gazdasági  Hasznosított települési szilárd hulladék (újrafeldolgozással,  
  komposztálással és energiahasznosítással, összesen)/ 
  Összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 

KSH/TSTAR (2009) 

Környezetvédelmi bírság + természetvédelmi bírság + talaj 
  terhelési díj 

TÁKISZ (2009) 

Társadalmi  
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma/lakások
  száma 

KSH/TSTAR (2009) 

Másodlagos közműolló: közcsatorna-hálózatba bekapcsolt  
  lakások száma / közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba  
  bekapcsolt lakások száma 

KSH/TSTAR (2009) 

K
ör

ny
ez

et
 

Technológiai 

Védett természeti terület területe  KSH/TSTAR (2009) 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza  
  kilométerben autópálya csomópontig 

GeoX Kft./Elérhetőségi 
idők és távolságok 
(GeoX Kft) (2010)  

Politikai  

Gyalogút és járda  
Helyi közutak adatai 
(Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.) (2009) 

Postahivatalok száma  KSH/TSTAR (2010) 
Gazdasági  

Egyéb élelmiszer-szaküzletek száma KSH/TSTAR (2008) 

Gyógyszertárak száma (humán) KSH/TSTAR (2010) 

Társadalmi  Szakiskolai, szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi 
  végzettségű regisztrált munkanélküliek száma  

KSH/TSTAR (2010) 

Közvetlen járatok átlagos menetideje a kistérség központba 
GeoX Kft./Elérhetőségi 
idők és távolságok 
(GeoX Kft) (2009) 

In
fr

as
tr

uk
tú

ra
 

Technológiai 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma KSH/TSTAR (2010) 

  (Táblázat folytatása a következő oldalon.) 
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az i-edik pillér 

mutatóinak összege; n az i-edik pillérben található mutatók száma.  
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 (Folytatás.) 

Pillér Dimenzió Mutató Adatgazda/ Adatbázis 

Iparűzési adó  TÁKISZ (2009) 
Politikai  

Saját folyó bevételek – intézményi tevékenységek bevételei  TÁKISZ (2009) 

Regisztrált gazdasági szervezetek száma KSH/TSTAR (2009) 
Gazdasági  

Saját folyó bevételek – áfabevételek TÁKISZ (2009) 

Üzemanyagtöltő állomások száma KSH/TSTAR (2010) 
Társadalmi  

ROP-os kifizetések gazdaságfejlesztés 2007–2010  NFÜ 

Internet-előfizetések száma 
GKIeNET 
Internetkutató és Ta-
nácsadó Kft. (2009) 

H
el

yi
 g

az
da

sá
g 

Technológiai 

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma összesen KSH-TSTAR (2010) 

Regisztrált nonprofit szervezetek száma (év végén)  KSH T-STAR (2010) 
Politikai  

Családsegítő szolgálatok száma  KSH-TSTAR (2008) 

Bölcsődék száma (önkormányzati, üzemi, magán stb.) KSH-TSTAR (2009) 
Gazdasági  

Közművelődési intézmények száma  KSH-TSTAR (2010) 

Vándorlási különbözet KSH-TSTAR (2010) 

Társadalmi  Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma  
  (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) 

KSH-TSTAR (2010) 

Közvetlen járatok száma naponta a kistérség központba  
Cdata Kft. /Volán 
(2009) 

T
ár

sa
da

lm
i a

kt
iv

it
ás

 

Technológiai 

Háziorvosok száma  KSH-TSTAR (2010) 

Műemléki jelentőségű területek száma (MJT)  
Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal (2009) 

Politikai  
Saját folyó bevételek – helyi adók – idegenforgalmi adó  
  (tartózkodás után + épület után)  

TÁKISZ (2009) 

Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma KSH-TSTAR (2009) 
Gazdasági  

Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban  KSH-TSTAR (2009) 

Kulturális rendezvények száma KSH-TSTAR (2009) 
Társadalmi  

Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma KSH-TSTAR (2009) 

Éttermek, cukrászdák száma KSH-TSTAR (2009) 

T
ur

iz
m

us
, e

xt
er

n 
ka

pc
so

la
to

k 

Technológiai 
Kerékpárút  

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. (2010) 

Forrás: Goda 2012.  

A pillérek szubjektív térségi indexei és részindexei 

A szubjektív térségi index (SZTI) lényege, hogy a helyi szereplők véleményezzék az 
egyes mutatókat. A kérdések a mutatók másodlagos tartalmára kérdeznek rá, amelyet 
egytől négyig terjedő skálán kell a kitöltőknek értékelni. A kiküldött kérdőívek eredmé-
nyeiből számoljuk ki az SZTI-t. Kérdésenként az adott válaszok eredményeit összeadjuk, 
amelyből kivonjuk az adható minimum érték és a kitöltött kérdőívek számának szorzatát. 
A kapott értéket elosztjuk az adható maximum érték és a kitöltött kérdőívek darabszámá-
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nak szorzatának és az adható minimum érték és a kitöltött kérdőívek darabszámának 
szorzatának a különbségével. Az így kapott értékünk 0 és 1 közé esik.13  

3. tábla  

A kérőívben feltett kérdések az 
ijpSZTI számításához 

Kérdéskör Kérdés 

Környezetére 
vonatkozó  

Mennyire elégedett a településen a szelektív hulladékgyűjtéssel?  
Milyennek értékeli a településen a környezetvédelmi beruházásokat?  
Mennyire jellemző a településen a környezetszennyezés?  
Milyennek értékeli a településen a csatorna- és a vízhálózat kiépítettségét?  
Hogyan értékeli a település környezeti politikáját?  
Milyen mértékű a hulladék újrahasznosítás a településen? 
Mennyire elégedett a településén a hulladékkezeléssel?  
Milyennek értékeli a természetvédelmi területeket a településen? 

Település 
 infrastruktúrájára

vonatkozó  

Milyen könnyen érhető el a legközelebbi autópálya? 
Milyennek értékeli a postai szolgáltatás elérhetőségét a településen?  
Mennyire elégedett a gyógyszertári szolgáltatás elérhetőségével a településen? 
Milyen könnyen érhető el Veresegyház tömegközlekedéssel? 
Mennyire megfelelő a település útjainak járdával való ellátottsága? 
Mennyire megfelelőek a településén a mindennapi bevásárlási lehetőségek? 
Mennyire felel meg a lakosság iskolai végzettsége a térség munkaerő-piaci keresletének? 
Mennyire megoldott a településen az idős lakosok otthoni szociális/egészségügyi ellátása? 

Helyi  
gazdaságára vonat-

kozó  

Milyennek értékeli az önkormányzat adópolitikáját? (Elsősorban a vállalkozásokat érintő 
  adókra gondolva.)  
Mennyire vállalkozóbarát az Ön települése?  
Mennyire lefedett a térség üzemanyagtöltő állomásokkal?  
Mennyire tartja megfizethetőnek az internet-előfizetéseket?  
Hogyan értékeli az önkormányzat gazdálkodási tevékenységét?  
Milyennek ítéli a településen folyó kereskedelmet?  
Milyen a gazdaságfejlesztési programok hatékonysága?  
Hogyan ítéli meg a település foglalkoztatási helyzetét? 

Társadalmi  
aktivitására 
 vonatkozó  

Milyennek tartja a helyi civil szervezetek tevékenységét?  
Megfelelőek-e a nők munkavállalási feltételei gyermekszülés után?  
Milyen hatással vannak a település életére a betelepülő lakosok? 
Mennyire megoldott a településre való eljutás tömegközlekedéssel?  
Mennyire tudja ellátni a családsegítő szolgálat a hozzáfordulók igényeit? Hogyan értékeli  
  a művelődési házak működését?  
Értékelje, hogy a település lakói milyen mértékben szorulnak rendszeres szociális segélyre? 
Mennyire megfelelően tudja kielégíteni a helyi szükségleteket a település háziorvosi  
  szolgálata? 

Idegenforgalmára 
vonatkozó  

Mennyire elégedett a település turisztikai látványosságaival? 
Milyennek találja a szálláslehetőségeket a településre érkezők számára? 
Elégedett-e a településen megrendezett kulturális programokkal?  
Milyennek értékeli a településen található vendéglátó egységeket? 
Mennyire teszi kedvezővé az önkormányzat a turisztikai vállalkozások működésének  
  feltételeit? 
Mennyire vonzó a külföldiek számára a település?  
Milyen a közösségi terek (játszótér, tornapálya stb.) állapota? 
Hogyan ítéli meg a település kerékpárutakkal való ellátottságát? 

Forrás: Goda 2012.  
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Az egyes részindexek kiszámítását követően meghatározható minden pillér szubjektív 
térségi indexe. A pillérek SZTI-je az adott pillérhez tartozó belső mutatókból képzett 
részindexek számtani átlagaként fejezhető ki, amik az egyes pillérek szubjektív telítettsé-
gét határozzák meg.14  

A különböző térségi indexek meghatározásakor számos problémát kell kiküszöbölni. 
Mivel mindegyik térségi index a szóródás terjedelemre épít, azokat a mutatókat, amelyek 
esetében a minimum- és a maximumérték megegyezett, le kellett cserélni egy másik 
mutatóra, ugyanis nincs értelme standardizálást végezni a nullaértékű szóródás terjede-
lemre. A szóródás terjedelemre történő standardizálásnak egyik veszélye, hogy a kiugró 
szélső értékek torzíthatják az adott részindexeket. Korábbi kutatások bizonyítják, hogy 
minél magasabb aggregáltsági szintre helyezzük az alapmutatóinkat, annál kevésbé for-
dulnak elő ilyen kiugró értékek. Természetesen elkerülhetetlen az egyes részindexek 
ellenőrzése, de a kiugró értékek számos jelenségből adódhatnak például helytelen adat-
bevitelből, a szokásostól eltérő tevékenységből, vagy hiányzó adatsorokból. A kiugró 
érték arra is utalhat, hogy a mutatónak nem megfelelően lett meghatározva az alaptulaj-
donsága és a már korábban is említett speciális elméleti optimumát kellett volna megha-
tározni. Ebben az esetben meg kell keresni az adott elméleti optimumot és a számolást 
újra el kell végezni.  

A szubjektív térségi részindexek esetében a szóródás terjedelmet minden esetben az 
adható maximális és minimális értékek különbségének „n”-nel (válaszadók száma) való 
szorzataként kell meghatározni. Amennyiben nem ezt a számítást alkalmazzuk, könnyen 
előfordulhat, hogy a szóródás terjedelme 0 értéket vesz fel. Ebben az esetben szintén 
nincs értelme a szóródás terjedelemre történő standardizálásnak.  

A pillérek korrigált térségi indexei 

A korrigált térségi index (KTI) a szubjektív és az objektív térségi indexek mértani átla-
gából számoljuk. A KTI az objektív és a szubjektív statisztikai adatok szintetizálására 
alkalmas. Az OTI és az SZTI együttes értelmezése pontosabb képet ad egy kistérség 
helyzetéről. Az OTI és az SZTI által hordozott információtartalmat azonos fontosságúnak 
tartjuk, ezért egyenlő súllyal vesszük figyelembe a két-két indexet. A mértani átlag hasz-
nálata előnyösebb a számtani átlagnál, ugyanis a mértani átlagszámítás figyelembe veszi 
a két adat közötti távolságot is. Amennyiben az OTI és az SZTI között a távolság növek-
szik, akkor a számtani átlagnál egyre kisebb értéket kapunk. Ez jól rámutat arra, hogy 
nem csupán a két index számtani közepe a fontos, hanem hogy mennyire tér el egymástól 
a két érték. Minél inkább eltér egymástól a két index, annál alacsonyabb lesz a korrigált  
telítettségi szintje a vizsgált pillérnek. Elméleti esetben előfordulhat, hogy az 

ipOTI vagy  

 

14 

n

SZTI
SZTI

n

i p

p
ij

i

 1 , ahol 
ijpSZTI  az i-edik pillér objektív térségi indexe; 

n

i pij
X

1
 az i-edik pillér 
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az 
ipSZTI  értéke nem felel meg a mértani átlagszámítás alapkövetelményeinek, ezekben  

az esetekben a számtani átlag számítását kell alkalmazni.15  

Korrelációs vizsgálat 

A korrelációszámítással arra keressük a választ, hogy a belső térségi részindexek között 
(OTI, SZTI) milyen lineáris kapcsolatok vannak. Ezek alapján külön vizsgáljuk az objek-
tív és a szubjektív kohéziót. Ezzel a számítással két alapvető kérdésre kaphatunk választ. 
Az első, hogy megfelelően lettek-e kiválasztva az alapadataink, ugyanis ha az adatsorok 
között jelentős számban vannak a 0,9 feletti |r| értékek, az azt jelenti, hogy az alapadatok 
között túl sok az egymást magyarázó változó. A második, hogy egy mutató és egy pillér 
között milyen átlagos korreláció van.  

Objektív kohézió 

Az objektív kohézió azt fejezi ki, hogy az egyes pillérek statisztikai adatai (objektív tér-
ségi részindexek alapja) között milyen erősségű kapcsolat áll fenn. A korrelációs mátrix 
eredményeként a mutatók korrelációit egy pilléren belül nem vesszük figyelembe, ugyan-
is a cél az, hogy meghatározzuk az egyes pillérek közötti kapcsolatok erősségét nem 
pedig az, hogy a pilléren belüli kapcsolatok erősségét vizsgáljuk. A kapott „ri” értékek 
súlyként jelennek meg két pillér kapcsolatának meghatározásában. Két pillér közötti 
kapcsolatot az egyes objektív térségi részindexek, valamint a hozzá tartozó „ri”érték 
szorzataként fejezzük ki. Így két pillér kapcsolatát az „n”számú OT részindex adott „ri” 
értékkel súlyozott átlagaként írhatjuk le. Ezek alapján két pillér objektív kohéziója több 
lépésből álló számítással fejezhető ki. A korrelációs mátrix elkészítését követően az első 
lépés a mutatók átlagos korrelációjának meghatározása egy másik pillérhez.16 Az átlagos 
korrelációk, valamint a korábban kiszámolt objektív térségi részindexek segítségével 
felírható két pillér objektív kohéziója (OK).17 Az objektív térségi részindexekből számí-
tott korrelációs mátrixból megállapítható, hogy a négy részindex kapcsolat esetében volt 
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magasabb az |r| értéke, mint 0,9.18 Véleményünk szerint ezek az |r| értékek szakmailag 
magyarázhatók, és nem tartjuk szükségesnek a részindexek cseréjét. Bár statisztikailag 
erős kapcsolat állapítható meg az egyes részindexek között, önmagukban más-más prob-
lémára világítanak rá. 

Szubjektív kohézió  

A szubjektív kohézió (SZK) azt fejezi ki, hogy az egyes pillérek kérdőívekből származó 
adatai (szubjektív térségi részindexek alapja) között milyen erősségű kapcsolat áll fenn. 
A szubjektív kohézió kiszámításának elvi menete megegyezik az objektív kohézió ki-
számításáéval. Az „ri” értékeket a kérdőívekre adott válaszokból készített korrelációs 
mátrixból számítjuk ki. Két pillér közötti kapcsolatot az egyes szubjektív térségi részin-
dexek, valamint a hozzá tartozó „ri”érték szorzataként fejezzük ki. Így két pillér kapcso-
latát az „n”számú SZT-részindex adott „ri” értékkel súlyozott átlagaként írhatjuk le.  
Az „ri” érték kiszámításának módszertana megegyezik az objektív kohéziónál alkalma-
zott számítással. Az átlagos korrelációk, valamint a korábban kiszámolt szubjektív térségi 
részindexek segítségével felírható két pillér szubjektív kohéziója (SZK).19 A Veresegy-
házi kistérség esetében a szubjektív térségi részindexekből számított korrelációs mátrix-
ban nem volt 0,9-nél erősebb |r| érték egy részindex kapcsolatban sem, viszont hét olyan 
kapcsolat volt, amelynek |r| értéke 0 volt.20 Ezekben az esetekben az átlagos korrelációt 
nem mértani, hanem számtani átlaggal határoztuk meg.  

Korrigált kohézió 

A korrigált kohézió az objektív és a szubjektív kohézió együttes értelmezéséből határoz-
ható meg. Az objektív kohézió statisztikai adatok alapján világított rá két pillér kapcsola-
tának erősségére, a szubjektív kohézió a megkérdezettek véleménye alapján létrejött 
adatokból készített pillérek közötti kapcsolatokra mutat rá. Két pillér kapcsolatára a kor-
rigált kohézió az objektív és a szubjektív kohézió mértani átlagával adható meg.21  
A korrelációs mátrix vizsgálatok rámutatnak arra, hogy ugyanazon mutatók elsődleges és 
másodlagos tartalmainak megítélésében mekkora eltérések figyelhetők meg. Ezért tartjuk 
szükségesnek a két vizsgálat párhuzamos elvégzését, valamint az együttes értelmezésüket.  

 
18 180 napon túli nyilvántartott álláskeresők – nyilvántartott álláskeresők: 0,98; idegenforgalmi adó tartózkodás után – sa-

ját folyó bevételek – helyi adók: 0,93; összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek – saját folyó bevételek – helyi 
adók: 0,91; hasznosított települési szilárd hulladék – védett természeti terület területe: 0,91. 
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20 Nyilvántartott álláskeresők – internet-előfizetések; regisztrált gazdasági szervezetek – saját folyó bevételek; 180 napon 
túli nyilvántartott álláskeresők – saját folyó bevételek; családsegítő szolgálatok – saját folyó bevételek; rendszeres szociális 
segélyre felhasznált összeg – saját folyó bevételek; rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások – saját folyó bevételek; 
postahivatalok száma – saját folyó bevételek. 

21 2 ––– jijiji ppSZKpOKpppKK  , ahol 
ji ppKK – az i-edik és j-edik pillér korrigált kohézi-

ója; 
ji ppOK –  az i-edik és j-edik pillér objektív kohéziója; 

ji ppSZK –  az i-edik és j-edik pillér szubjektív kohéziója . 
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Pókháló-entrópia vizsgálat 

A pókháló-entrópia vizsgálat matematikai alapjait az objektív, szubjektív és a korrigált 
kohézió adja meg. Az entrópiavizsgálatban a kohéziós eredményekből vonjuk le a követ-
keztetéseket. Három állapotot különböztetünk meg: alacsony entrópiájú, közepes entrópi-
ájú, valamint magas entrópiájú pókháló.22  

Minden egyes pillérnek négy kapcsolódási pontja van a többi pillérhez. A pillérek 
önmagukhoz vett kapcsolatát nem vizsgáljuk, ezért ez a modellben mindig fix értéket 
vesz fel. Összesen húsz kapcsolat jelenik meg az ábrán, amely tíz valós kapcsolatnak 
felel meg, ugyanis két pillér közötti kapcsolat kétszer jelenik meg, amelyek ugyanazt az 
információt tartalmazzák. A modell fordítottan arányosan mutatja be a kapcsolatokat. 
Amennyiben a kapcsolat szorossága 0 felé közelít, akkor láthatóvá válik a szakadás a 
hálón.  

Pókháló-entrópia vizsgálat a Veresegyházi kistérségben 

Az objektív kohézió alapján a Veresegyházi kistérség valamennyi pillérkapcsolata magas 
entrópiával rendelkezik. A turizmus/extern kapcsolatok pillér és a társadalmi aktivitás 
pillér közötti kapcsolatban (21%) van a legnagyobb szakadás a pókhálón. Bár az infra-
struktúra pillér és a helyi gazdaság pillér, valamint a környezet pillér és a helyi gazdaság 
kapcsolata is teljes szakadást mutatnak (47%), mégis ezek a kapcsolatok tekinthetők a 
legerősebbnek a kistérség pókhálóján az objektív kohézió alapján.  

 
22 Ha 

jijiji ppSZKvppOKvppKK ––– , akkor a két pillér kapcsolatának alacsony az entrópiája;  

1 > 5,0p–pSZKvp–pOKvp–pKK jijiji  , akkor a két pillér kapcsolatának közepes az entrópiája;  

0,5 > 0p–pSZKvp–pOKvp–pKK jijiji  , akkor a két pillér kapcsolatának magas az entrópiája, ahol 

ji ppKK –
1

 az i-edik és j-edik pillér korrigált kohéziója; 
ji ppOK –

1

 az i-edik és j-edik pillér objektív kohéziója; 

ji ppSZK –
1

 az i-edik és j-edik pillér szubjektív kohéziója.  
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2. ábra  

A Veresegyházi kistérség pókháló struktúrája az OK alapján 

 
Forrás: Goda 2012.  

A pókháló egészére a magas entrópia jellemző, ami azt jelenti, hogy teljes szakadások 
vannak a pókhálón, pillérek közti kapcsolatok nem egyértelműek és nem érzékelhetők.  
A kistérségnek megvan a lehetősége a fenntarthatóságra, de mostani állapotában nem 
képes önmaga elősegíteni azt. 
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 3. ábra  

A Veresegyházi kistérség pókháló struktúrája az SZK alapján 

 
Forrás: Goda 2012.  

A szubjektív kohézió alapján a kistérség pókhálója sokkal kiegyensúlyozottabb struk-
túrát mutat. A tíz pillérkapcsolatból csupán a helyi gazdaság pillér és a társadalmi aktivi-
tás pillér kapcsolata (45%) rendelkezik magas entrópiával. A pókháló egészére a közepes 
entrópia jellemző, ami azt jelenti, hogy részleges szakadások vannak a pókhálón, a pillé-
rek közti kapcsolatok nem minden esetben egyértelműek és néhol nem érzékelhetők.  
A kistérségnek van fenntarthatósági potenciálja, de mostani állapotában nem az. 

A kétféle entrópiavizsgálat jelentősen eltérő eredményeket mutat, ezért elengedhetet-
lennek tartjuk a korrigált kohézió meghatározását, amely a két vizsgálatot együttesen 
értelmezi. Véleményünk szerint a valósághoz legközelebbi állapotot ezekből az értékek-
ből kaphatjuk meg.  
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4. ábra  

A Veresegyházi kistérség pókháló struktúrája a KK alapján 

 
Forrás: Goda 2012.  

A korrigált kohézió alapján a kistérség pókhálója jelentősen más képet mutat, mint a 
korábbi két entrópiavizsgálat. A tíz pillérkapcsolatból összesen kettő van, amelyek köze-
pes entrópiával rendelkeznek, a többi kapcsolatnak mind magas az entrópiája.  
A legerősebb kapcsolat a pókhálón belül a helyi gazdaság és az infrastruktúra pillér 
között érzékelhető (52%). Az infrastruktúra és a társadalmi aktivitás pillér kapcsolata is 
részleges szakadást mutat (51%).  

A Veresegyházi kistérség pókhálója összességében egy strukturálatlan képet mutat 
magáról, amely nem tudja megfelelően átalakítani a számára meglévő erőforrásokat. 
Korábbi kutatásaink alátámasztják, hogy gyakran egy térség problémája nem az, hogy 
nem állnak rendelkezésére a megfelelő inputok, hanem sokkal inkább az, hogy a térség 
transzformációs képessége nem teszi lehetővé az inputok átalakítását. Egy térség transz-
formációs képessége, valamint a térség pókháló-entrópiája fordítottan arányos kapcsolat-
ban áll. Minél alacsonyabb a pókháló-entrópia egy térségen belül, annál magasabb a 
transzformációs képesség. A pillérek közti kapcsolatok vizsgálatára azért van szükség, 
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hogy meg tudjuk határozni, hogy mely pontokon érdemes a fejlesztéseket elkezdeni a 
térségben. A stratégiai célkitűzéseket két alapelv mentén fogalmazhatjuk meg. Elsőként 
olyan fejlesztési elképzeléseket kell megfogalmazni a kistérségben, amelyek a teljes 
szakadással rendelkező pillérkapcsolatok orvoslására irányulnak. Ezek alapján megálla-
pítható, hogy a Veresegyházi kistérségben a turizmus/extern kapcsolatok pillér és a tár-
sadalmi aktivitás pillér, valamint a turizmus/extern kapcsolatok pillér és a környezet 
pillér kapcsolatára kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetni a fejlesztések megfogalmazá-
sakor. Második lépésként a pókháló-entrópia vizsgálat segítségével megtalálhatjuk azt a 
pillérkapcsolatot, amely kitörési lehetőség lehet a kistérség számára. A Veresegyházi 
kistérség esetében ez az infrastruktúra és a helyi gazdaság pillér kapcsolata. Az elvégzett 
helyzetfeltárás alapján a Veresegyházi kistérség számára elkészíthető egy előzetes straté-
giai célrendszer, amely irányvonalat adhat a térség egyes szereplőinek a fejlesztések 
megfogalmazásában.  

Összefoglalás  

Mind az öt bemutatott rendszervizsgálati mód a maga megközelítésében alkalmas arra, 
hogy rávilágítson egy terület problémáira és alapot adjon a jövőbeli fejlesztések megfo-
galmazására. Azonban az egyes modellek kibontásakor látható, hogy vannak gyenge 
pontjaik, és nem teljes komplexitásban közelítik meg a probléma leírását, hanem egy 
kiragadott logikai rendszer alapján teszik azt.  

A mutatók kiválasztásának egyik nehézsége, hogy a területi adatbázisokban az adatok 
nem minden esetben tekinthetők időszerűnek. Ezért azon mutatók, amelyek bár értékes 
karakterisztikákat hordoznak magukban, de négy évnél korábbiak, nem érdemes szere-
peltetni a mutatórendszerben. A mutatók kiválasztásánál mindig a „legfrissebb” adatokat 
kell keresni.  

A korrelációs mátrix eredményei mindig csak a vizsgált régióra és csak a vizsgált idő 
dimenzióban érvényesek, ezért általánosítani nem lehet ezeket az eredményeket. Ezért is 
tartjuk előnyösebbnek a korreláció súlyként történő értelmezését két pillérkapcsolat között. 

A korrigált térségi indexek arra szolgálnak, hogy a szubjektív és az objektív adatok 
között hidat képezzenek. Amennyiben az objektív és a szubjektív térségi részindexek 
között a mutatók többségénél jelentősebb az eltérés 10%-nál, akkor elengedhetetlen a 
kutatás felülvizsgálata, az eredmények interpretálásakor egyértelművé kell tenni az elté-
rés feltételezhető okait.  

A szubjektív értékelés nem minden esetben mutat pozitívabb képet egy térség állapo-
táról, gyakran előfordul, hogy a helyi szereplők rosszabbnak ítélik meg azt, mint ahogy 
az az objektív felmérésből mutatkozik.  

A pókháló-entrópia vizsgálat korlátjai:  

–  nem konkrét beavatkozást, hanem stratégiai irányokat fogalmaz meg;  
–  az objektív alapadatok elérhetőségi nehézségei (például nem mindig hiteles, nem 

gyűjtik a vizsgált időszakban) miatt torzul a rendszer finomsága, nem minden 
esetben képes kiszűrni ezeket;  
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–  nem minden esetben található meg a vizsgálni kívánt karakterisztikára a legmegfe-
lelőbb alapadat, a helyi szereplők érdektelensége (például passzivitás, nem megfe-
lelő kontaktlista) a végső eredmények hitelességét rontja;  

–  a rendszer csak részben képes rávilágítani a helyi egyediségekre; a vizsgálatok a 
külső adottságokra is építenek, amelyek folyamatos változásban vannak, ezért a 
ciklikus visszaellenőrzés elengedhetetlen. 

A pókháló-entrópia vizsgálat előnyei: 

–  az új módszertan abban nyújt segítséget, hogy a fejlesztés irányait meg tudjuk ha-
tározni, aktív és mélyreható rendszerszemléletű vizsgálattal egy kistérség életében 
viszonylag rövid idő alatt; 

–  a problémák olyan gyökereire mutat rá, amit az ilyen típusú kutatások csak rész-
ben vagy nagy erőfeszítéssel tudtak meghatározni; 

–  az egyes beavatkozások hatásainak az interakcióit is képesek vagyunk feltérké-
pezni; 

–  a területi kutatók számára alkalmazható vezérvonalat nyújt egy kutatás elvégzéséhez; 
–  a problémák többszintű és többoldalú körüljárása segít a valós fejlesztési irányok 

megfogalmazásában; 
–  lehetőség nyílhat egy országos kistérségi monitoringrendszer kialakítására, amely-

lyel a kutatási eredményeket dinamikus vizsgálatok alá lehetne vonni; 
–  a helyi szereplők bevonásával pontos kistérségi és térségi stratégiai programok 

megalapozásának támogatását segítheti elő. 
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Resume 

Our paper is based on a doctoral thesis which was written by GODA (2012), it is the backbone of the paper. The 
General System Theory is the starting point of a new approach that is called general spider web theory. The 
essence of the theory is that it regards the local community as a specific „spider-web” arrangement. The inter-
ventions made in this arrangement are like in case of the spider-web: when one point is touched all the points 
are trembling. 
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