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Ahogy számos szakmai tanulmány már rámutatott, az Észak-
Magyarországon fekvő Nógrád megye a rendszerváltozás egyik vesztes 
térsége (Bodó & Szabóné Erdélyi, 2016; Engelberth et al., 2017; 
Engelberth & Sági, 2016). Gyakori megállapítás, hogy a főleg anyagi 
infrastruktúrákat érintő fejlesztések nem érték el céljukat, a felzárkózás a 
hazai vagy az európai régiókhoz nem sikerült. A 2018-ban folytatott 
kutatásunk során azt igyekeztünk feltárni, hogy maguk a térségben élők 
mit gondolnak lakóhelyük fejlődéséről, fejlettségéről. Mennyire tudatosul a 
lakosságban, hogy a térség egy leszakadó régió? A kutatás helyszíne a 
szlovák határ menti két járás volt, a Balassagyarmati és a Szécsényi 
járások. Alapvetően 3 nagyobb kérdéskörben kerestük a válaszokat. 
Egyrészt, hogyan tekint a lakosság lakóhelyére az európai uniós 
csatlakozás tükrében? Pozitívnak vagy negatívnak ítélik meg az elmúlt 
években történt fejlődést? Másrészt kerestük a választ arra, hogyan látják 
lakóhelyük illetve annak térségének helyzetét, országos illetve európai 
összehasonlításban. Harmadszor a (szlovák) határ menti kapcsolatok 
vizsgálatát célozta meg a felmérés. Magyarország 2007-ben lett a 
schengeni övezet tagja, és a szécsényi járás ezzel nyitottá vált észak felé, 
a határellenőrzés megszűnt. 2004 után két híd is újjáépült az Ipolyon át, 
Szécsény-Pösténypusztánál, és Ráróspusztánál. Arra kerestük a választ, 
hogyan jelentkezik ez a lehetőség a térség gazdasági és társadalmi 
életében? 

A kérdőíves megkérdezés a felnőtt korú lakosságra terjedt. A 
reprezentativitás érdekében az adatfelvétel során 2 tényezőt 
mindenképpen figyelembe kellett vennünk. Egyrészt, az idősebb illetve a 
szegényebb, és hátrányos helyzetű csoportok elérése elektronikus 
formában nehéz, esetleg lehetetlen. A másik a kérdések megfogalmazása 
volt, ügyelnünk kellett az egyszerűségre. A cél az volt, hogy minden 
megkérdezett megértse a kérdéseket! Ez kompromisszumokat igényelt, a 
megszerezni vélt információk mennyiségét tekintve, de a szakmaiság 
szempontjaiból is.  

Az előzetes helyzetfelmérés alkalmat adott a fontosabb társadalmi és 
gazdasági problémák feltárására, így a kérdőív összeállítására. Nógrád 
elmaradottságával számos tanulmány foglalkozik, és segítségünkre volt 
ebben a helyi szereplőkkel (hétköznapi emberek, vállalkozók, települési 
jegyzők) folytatott interjúk. Fontos információkat kaptunk a KSH 
kiadványaiból és vállalati adatbázisokból. A kitölthetőség, és a megbízható 
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feldolgozhatóság miatt a kérdéssorban domináltak az egyszerű zárt 
kérdések. Összetett zárt kérdések formájában – több válaszlehetőség – 
igyekeztünk felmérni a lakossági véleményeket arról, mely területek 
problémásak a járásban illetve mikre költenék a fejlesztési forrásokat. A 
választási lehetőségeket itt az előzetes felmérés, információszerzés 
alapján fogalmaztuk meg. Összetett zárt kérdés formájában kérdeztünk rá 
a határon átnyúló kapcsolatok felmérését szolgáló információkra is. Nyitott 
kérdést egyszer alkalmaztunk a kérdőívben, amikor arra kérdeztünk rá, 
meg tudnak-e nevezni fejlesztéseket, melyek európai uniós forrásokból 
valósultak meg. A megfogalmazások során igyekeztünk kerülni a 
befolyásoló, elfogult kérdéseket! Tartózkodtunk attól, hogy a kérdezett azt 
érezze, valamilyen elvárás fogalmazódik meg vele szemben! A kérdések 
egy részében, egy állítás kapcsán kellett az egyetértés mértékét 
megjelölni (Likert-skála). Céljainkat leginkább az szolgálta, hogy az iskolai 
értékelés mintájára az 1-es és 5-ös közötti osztályozást alkalmazzuk. (Pl: 
Mennyire szeret a településén, illetve a térségben lakni? Hogyan ítéli meg 
a fejlesztések hasznosságát?) A kitöltésére 2018 tavaszán került sor, 
amikor Magyarországon országgyűlési választási kampány folyt. Az EU-t 
és a fejlesztéseket érintő kérdések gyakran a politikai közélet részévé 
váltak az időszakban. A kérdések összeállítása, és az adatfelvétel során 
ügyeltünk arra, hogy a válaszadók ne érezzenek direkt aktuálpolitikai 
szándékot. Összesen 102 főt kérdeztünk meg. A válaszadók 47%-a volt 
férfi. és 53%-a nő, ez tükrözi a lakosság nemek közötti arányait (48:52). 
18 és 59 év között volt a válaszadók 69%-a, még 31%-a 60 éves vagy 
annál idősebb. (A 2011-es népszámlálás alapján a kormegoszlás 70:30.) 
Lakóhely tekintetében a városiak (szécsényiek) felülreprezentáltak: 54% 
lakik a térségi központban és 46% valamely kistelepülésen. Az iskolai 
végzettséget tekintve a felsőfokú illetve a legfeljebb 8 általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők felül-, a középfokú végzettségűek 
alulreprezentáltak. Fontosnak tartottuk a járáson belüli társadalmi 
csoportok jellemzőit külön megvizsgálni (idősek, városiak-vidékiek, 
felsőfokú végzettségűek). 

 
A tágabb környezet: Nógrád megye 
 
Nógrád Magyarország legfejletlenebb megyéje. Egy sor mutatóban a 
megyék közötti rangsorban az utolsó helyeken áll. Nem volt ez mindig így, 
a rendszerváltás időszakában még a közepesen fejlett megyék táborát 
gyarapította. Az 1990 után években azonban a lecsúszás állandósult, 
napjainkban egy főre jutó GDP tekintetében Albániával áll egy szinten. 
Sajnos az európai uniós csatlakozás sem hozta meg kitörést a nógrádiak 
számára. Jól mutatja ezt, hogy 2004-ben az egy főre jutó nógrádi GDP az 
országos átlag 53%-a volt, 2017-ben már 43%-a. A megye leszakadása 
tehát nem csak más uniós térségekhez, hanem a többi magyar megyéhez 
képest is folyamatos volt (Eurostat; KSH; Sávai & Kiss, 2017). A lakosság 
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is rendkívüli mértékben fogy, 1990-ben még 227 ezren, 2017-ben már 
csak 192 ezren éltek a térségben (KSH). 

A megye leszakadása már csak azért is érdekes folyamat, mert igen 
közel fekszik az ország leggazdagabb régiójához, Közép-Magyarországhoz, 
azonban igazán kedvező hatása ennek a Rétsági járásra és csökkenő 
mértékben a Balassagyarmati járásra van. A szinergikus hatások az 
agráriumban sem jutnak érvényre (Aboelnaga et al., 2019; Pócsik & 
Neszmélyi, 2018). A megye keleti része – beleértve a Szécsényi járást is – 
nem tud ebből a közelségből „építkezni”. A megyeszékhely – egykori 
nehézipari fellegvár – Salgótarján sem tud Nógrád gazdasági centruma 
lenni (Molnár, 2019; Hegedűs & Molnár, 2018). 
 

1. táblázat. Összefoglaló adatok Nógrád gazdasági helyzetéről, 2017. 

Megnevezés Egység Érték vagy 
mennyiség 

Az országos adat 
százalékában 

A megyék 
rang-

sorában 
A népesség száma 
(2018. január 1.) 

fő 190 937 2,0 20. 

Tényleges 
szaporodás, fogyás 

(ezer lakosra) 

fő - 8,5 250 18. 

A bruttó hazai termék 
(GDP) 

Milliárd 
Ft 

322 300 0,8 20. 

Egy főre jutó GDP Ezer Ft 1 618 42,9 20. 

Alkalmazásban állók 
havi nettó keresete 

Ft 151 068 78,4 18. 

Ipari termelés értéke 
(2018) 

Milliárd 
Ft 

333 757 1 20. 

A beruházások értéke Millió Ft 55 904 0,97 20. 

A külföldi 
közvetlentőke-

befektetéssel működő 
vállalkozások külföldi 

tőkéje 

Millió Ft 67 133 0,003 20. 

K+F ráfordítás Millió Ft 1 663 0,003 19. 

Ezer lakosra jutó 
internet-előfizetés 

(2016) 

db 241 84 17. 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 

 
A kutatás eredményei, értékelése 
 
A felmérés egyik tanulsága volt, hogy a fejlesztésekre, illetve az elköltött 
források nagyságára vonatkozó kérdésekre esetében sokan voltak 
bizonytalanok, amit a „nem tudom” válaszok magas aránya mutatott. Ez 
feltehetőleg az információhiányából fakad. A helyi média illetve a közélet 
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meghatározó résztvevői keveset beszélnek arról, hogy Nógrád, benne a 
Szécsényi járás igen kedvezőtlen gazdasági és társadalmi helyzetben van. 
A tájékozatlanságon mindenképpen célszerű lenne javítani, hisz a 
fejlesztések fenntarthatóságát, hasznosságát növelhetik hosszú távon. Ha 
a lakosság jobban érzékelné, „mi, mennyibe került, ami érte épült?”, 
jobban óvná azt, többen élnének ezeknek az előnyeivel. A jövőben egy 
magasabb szintű társadalmi kontrol is kialakulhatna a fejlesztések felett, 
és a döntéshozók jobban ügyelnének, hogy a fejlesztési források valóban 
hasznosan legyenek elköltve. 

A felmérés értékeléséhez fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a 
lakosság mennyire szeret lakóhelyén élni. (A válaszadást az 1-től 5-ig 
történő skálán kértük, 1=nagyon nem, 5=nagyon igen.) A válaszok 3,6-os 
átlagot eredményeztek. A kapott eredmény részben meglepetés, hiszen a 
járás az ország egyik legszegényebb vidéke, megannyi, a perifériális 
területekre jellemző problémával: alacsony jövedelmek, szegénység, 
elvándorlás, elöregedés stb. A legtöbben, 37% közepesre értékelt, 34% 
nagyon szeret a térségben élni, csak 5% válaszolta azt, hogy nagyon nem 
szeret. A diplomások körében kicsit jobb a megítélés (3,77), kedvezőbb, a 
nyugdíjasok illetve a 60 évnél idősebbek körében (4,33). A Szécsényben 
élők jobbra értékeltek, mint a falvakban élők, melynek magyarázata a 
valamivel jobb életkörülmények, közelebbi és jobb piaci- és 
közszolgáltatásokban rejlik.  

Kedveli lakóhelyét a népesség annak ellenére, hogy tágabb 
lakókörnyezetének, a megyének az elmaradottságát a válaszadók szűk 
többsége jól érzékeli. A más területekhez történő összehasonlítás során - 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, határ menti szlovákiai területek, és az 
ún. bukaresti régió - egyértelműen Nógrádot jelölték meg többen, mint 
szegényebb térséget. A lemaradás ismeretét tükrözik azok a válaszok is, 
melyek szerint a lakosság ¾-e úgy véli, lakóhelyének fejlettsége nem 
közelített az elmúlt években más európai település fejlettségéhez, de a 
többség (50%) szerint más magyar településéhez sem. Joggal merül fel a 
kérdés: A helyi területfejlesztési politika meghozta-e a kívánt hatását az 
elmúlt években? 

A Szécsényi járásban egyáltalán nincsen „eufórikus” hangulat! A 
lakosság kevésbé látja pozitívan hazánk uniós tagságát, mint az ország 
népessége. Csak relatív többség (43%), akik igennel szavaznának egy 
esetleges népszavazáson az uniós tagságra, 22% nemmel. Igen magas a 
bizonytalanok aránya (35%). A városiak illetve a diplomások körében 
magasabb (64%) a támogatottsága az uniós részvételnek. A 60 év 
felettiek kevésbé lelkesednek, 33%-uk szavazna csak igennel, 42% pedig 
nem tudja, mit tenne, 18% elutasító. Az integrációval szembeni fenntartás 
a falvakban nagyobb, mint a városiak körében. Ezt mutatja a „nem 
tudom” válaszok magas aránya: 32%. Csak 38% szavazna igennel és 
30% nemmel. Az integrációs előnyök vagy hátrányok megítélésében az 
előbbiek dominálnak. A válaszadók negyede azonban bizonytalan volt 
akkor, amikor a települése szempontjából kellett ezt megítélnie. Ezzel 
szemben pozitívabb a hatás megítélése az országra vonatkozóan. 
Véleményünk szerint az ellentét oka abban keresendő, hogy az 
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emberekben kevéssé tudatosodott, hogy az elmúlt évek helyi beruházásai 
döntően uniós forrásból készültek.  

Tanulságos eredmény született abban a kérdésben, amelyben azt 
kérdeztük, nagyságrendileg mennyi uniós forrás elköltésére is került sor 
az elmúlt években a térségében? Itt válaszlehetőségeket kínáltunk fel a 
megkérdezetteknek. Majd 2/3-uk a „nem tudom” lehetőséget jelölte, és 
csak 10% „találta el” a jó választ. A megvalósult fejlesztésekhez 
ugyanakkor pozitívabban viszonyul a lakosság, mint magához az uniós 
tagsághoz. 49% egyértelműen hasznosnak vagy inkább hasznosnak tartja 
ezeket, és csak 16% mondta az ellenkezőjét. A diplomások inkább 
elégedettek: 23% egyértelműen igennel, 41% inkább igennel válaszolt. Az 
idősebbek még elégedettebbek 48%-uk egyértelműen igennel, még 15%-
uk inkább igennel válaszolt. A kistelepüléseken élők körében – az 
euroszkeptikusabb nézőpont ellenére – még jobb a megítélés: 46% 
szerint egyértelműen hasznosak voltak a beruházások, 22% szerint inkább 
hasznosak. Együttesen 68%-os arány! Érdemes ezt összevetni azzal, hogy 
mindössze 38%-uk szavazna egy uniós tagságra, vagy azzal, hogy 43%-
uk látja előnyösnek azt. Bár a lakosság elégedett az elmúlt évek 
fejlesztéseivel, nem érzékel felzárkózást más hazai településhez. A 
válaszadók kb. 30%-a igennel válaszolt erre kérdésre, még közel fele 
nemleges választ adott. A „nem tudom” válaszok aránya 22%. A 
diplomások körében negatívabb a megítélés, 32% érez felzárkózást, 63% 
nem. A idősebbek 27%-a gondolja azt, hogy történt felzárkózás, 45% 
viszont nem! Elgondolkodtató eredményt hozott, amikor azt tudakoltuk, 
más európai településhez történt-e felzárkózás? A lakosság 3/4-e nem 
érzékel ilyet, és mindössze 7% szerint igen. 19% nem tudta megítélni ezt. 
A diplomások kirívóan negatív ítéletet adtak, 100% nem! Az idősebb 
korosztály is borúsnak látja a helyzetet, 3% szerint történt felzárkózás, 
67% szerint nem. A falusi népesség kissé optimistább, 18% lát 
felzárkózást, 70% pedig nem tapasztal ilyet. 
 

1. ábra. Magyarország EU-tagságának megítélése Szécsény járás lakossága 
körében (%) 

 
 

Az elmúlt években a két új híd felépítése minimálisan járultak hozzá az 
Ipoly két oldala közti kapcsolatok erősítéséhez. Ezek közül az egyik a 
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Szécsény-Pösténypuszta illetve a szlovákiai Pető között. Azonban a helyiek 
alig használják ezt, 10 főből 6 egyáltalán nem utazik át a szomszédos 
területre. 10-ből 3-an pedig évente csak egyszer-kétszer. Zömük 
bevásárlási illetve idegenforgalmi céllal teszi ezt. Jellemző, hogy inkább a 
fiatalabbak és a magasabb végzettségűek utaznak át az Ipoly folyón, 
szemben az alacsonyabb végzettségűekkel illetve az idősebbekkel. A 
diplomások válaszadók mindössze 14%-a nem használja a 
kishatárforgalmat (a teljes populáción belül ez az arány 58%). Évente 
egyszer-kétszer utazik 55%-uk, heti rendszerességgel jár 9%, havonta 
pedig 18%. A diplomások körében magas az aránya a turisztikai célú 
utazásoknak (41%) és a bevásárlásoknak (27%). Az idősek mobilitása 
kicsi, 70%-uk egyáltalán nem kel át a határon, Akik elindulnak azok 
jobbára idegenforgalmi, bevásárlási illetve rokonlátogatási céllal teszik 
ezt. (9-9%.) Ugyancsak alacsony az utazási kedv a járási kistelepüléseken 
élők körében: 69%-uk nem szokott átkelni Szlovákiába. 
 

2. ábra. Szécsény járás lakosságának utazási gyakorisága a szomszédos határ 
menti területekre (%) 

 
 

A felmérés kitért arra, milyen területeket érez problémásnak, 
elmaradottnak illetve mely területeket tart fejlesztendőknek a lakosság. 
Egyrészt a megvalósult fejlesztések társadalmi fogadtatására, ezekkel 
való elégedettségére voltunk kíváncsiak. Másrészt, mennyire állnak ezek 
párhuzamban a helyi lakosság elképzeléseivel? Két zárt kérdésben 
igyekeztünk választ kapni kérdéseinkre. A térségi helyzetelemzés alapján 
9 válaszlehetőségeket adtunk a megkérdezetteknek, melyekből hármat 
jelölhettek meg. Mindkét kérdés ugyanazon kategóriákat tartalmazták. A 
lakosság a legnagyobb problémáknak a munkanélküliséget, az 
egészségügy helyzetét és a szegénységet, az alacsony jövedelmeket 
tekinti, közel azonos arányban. Feltűnő, hogy az idegenforgalom helyzetét 
csak kevesen érzik problémának, pedig a közelmúlt fejlesztéseinek zöme e 
területen zajlott, gyakori indokai voltak a beruházásoknak (pl. új étterem, 
szállodák, helyi kerékpárút.). A diplomások a legnagyobb problémát az 
egészségügyben és az oktatásban látják (55-55%). Ezt követi a 
szegénység és az alacsony jövedelmek (45%), majd a munkanélküliség 
(41%). A 60 évnél öregebbek körében – életkori okokból - az 
egészségügy helyzete dominált (73%), amit a munkanélküliség (61%) 
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követett. Harmadik helyen az energiatakarékosság, környezetszennyezés 
illetve a szegénység, és alacsony jövedelmek „kategória” végzett (42-
42%). A kistelepülési népességkörében hasonlóak szerepelnek problémás 
területekként: 61%-uk a munkanélküliséget, 57% az egészségügyet, 45% 
a szegénységet és az alacsony jövedelmet említette. 29%-uk jelölte a 
romák helyzetét, ami jelzi, hogy a falvakban ez a „kérdéskör” 
fokozottabban jelenik meg, mint a városban. 
 

3. ábra. A szécsényi lakosság elégedettsége az elmúlt évek fejlesztéseivel 
kapcsolatban (%) 
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Szécsényben is tapasztalható. Rontja a helyzetet a vizes fával történő 
fűtés, ami gyakran a szociális segélyekhez társul. Sajnos ezeknek a 
mérséklésére nincs megfelelő infrastrukturális kapacitás, így tovább rontja 
a helyiek országosnál is rosszabb egészségügyi mutatóit. Az oktatás és 
képzés fejlesztése háttérbe szorul a válaszadóknál, pedig talán 
hangsúlyosabban kellene érvényre jutnia. A terület hosszú távú 
élhetősége szempontjából kulcskérdés ez, hiszen a humánerőforrás 
nagymértékű leromlása folyik, ami a lakosság körében nem tudatosul 
eléggé. Éppen ezért. alapvető szemléletmód váltás szükséges! Fontosabb 
„iránytű” ez, mint a fizikai infrastruktúra fejlesztése, hiszen a bővülő 
intézményrendszert egyre kevesebb polgár használja a térségben. 
 

4. ábra. Szécsény járás lakosságának véleménye, hogy mely területeket érzi a 
legproblémásabbnak illetve fejlesztendőnek településén? (válaszok száma)
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gyümölcstermesztés minimális. A helyi gazdaság erősítése céljából logikus 
lépés egy hely termelői piac kiépítése, ami tervben is van, de eközben 
helyi termelők alig vannak. A fejlesztések „ötletszerűségét” példázza, 
hogy Szécsényben 2,4 km-es kerékpárút épült a városközpont 
elkerülésére, miközben egy idegenforgalmilag indokolható kb. 3 km-es 
fejlesztéssel megvalósítható lett volna a Szécsény-Hollókő kerékpárút a 
teljes hosszában. (Ennek egy része már létezik Hollókő és Rimóc község 
között, igaz nagyon leromlott állapotban.) A demográfiai helyzet 
jellemzője a roma lakosság arányának emelkedése, miközben 
integrációjuk komolyabb központi támogatást igényelne.  

 
Összegzés 
 
A térség szegénysége ellenére a lakosság többsége szeret lakóhelyén élni. 
A lakosság túlnyomó többsége tisztában van a térség elmaradottságával, 
közel ¾-ük pedig úgy látja, hogy településének fejlettsége nem közelített 
az európai szinthez az elmúlt években. (A népesség ezen véleményei 
megegyeznek a statisztikai mutatókkal!) A lakossága összességében 
inkább támogatja és hasznosnak gondolja hazája uniós tagságát, bár a 
hangulat szkeptikusabb mint az országos felmérések. Az uniós tagság 
támogatottságánál is nagyobb mértékben elégedettek magának a tagság 
következményeivel. Ugyanakkor részben kritikusak a megvalósult 
fejlesztések hasznosságával kapcsolatban. Különösen a határon átívelő 
kapcsolatokban még vannak tartalékok. Az térségben élők határon átívelő 
mobilitására alig hatottak a 2007-es határnyitás, és az elmúlt évek 
fejlesztései. 

A kutatás alatt tapasztaltuk, hogy az egyes válaszok során gyakran 
bizonytalanok a válaszadók, ami a „nem tudom” válaszok magas 
arányában jelent meg. Bizonyos esetekben előfordult a magas fokú 
tájékozatlanság (pl. elköltött források nagysága). A problémás területek 
és a fejlesztendő területek megnevezése között többnyire vannak az 
átfedések a válaszokban, ugyanakkor a gyakran hosszútávon jelentkező 
problémák háttérbe szorulnak a lakosság szemében. Ilyen például az 
oktatás és képzés fejlesztése, a romák helyzete vagy a 
népességcsökkenés kérdése. Az idegenforgalmat nem látja a lakosság 
stratégiai (fejlesztendő) területnek, pedig a helyi fejlesztések gyakori 
indoka ez! A népesség csökkenését, mely a térség egyik legnagyobb 
problémája, nem sokan ítélik annak. A romák helyzetét a térségben 
többen látják problémának, mint akik költenének erre a fejlesztési 
forrásokból. 

Fontosnak tartjuk a „társadalmi educatio” fejlesztését illetve a 
szemléletformálást a járásban. A hiányosságok részben az emberek 
információhiányából fakadtak. A területet ismerve ez nem véletlen, hiszen 
a helyi média vagy a helyi közélet meghatározó résztvevői alig beszélnek 
arról, hogy Nógrád, benne a Szécsényi járás bizony igen kedvezőtlen 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

126 

gazdasági és társadalmi helyzetben van már több évtizede, és hogy ez a 
lemaradás fokozódik nem csak nemzetközi, hanem hazai viszonylatban is. 

Ugyanakkor nemcsak a vizsgált térségekben van szükség 
szemléletváltoztatásra. A központi – állami, kormányzati – országos szintű 
döntések sok esetben tovább nehezítik a szegény térségek helyzetét is. 
Ezek gyakran úgy rendezik át a pénzügyi eszközök területi eloszlását az 
országban, hogy forrásokat von ki a szegényebb területekről és a 
gazdagabb régiók felé csoportosítja át. Az ilyen központi döntések szembe 
mennek azokkal a pozitív hatásokkal, amelyeket a külső – főleg európai 
uniós – források beáramlása nyújthatna az elmaradott térségeknek és 
ezek esetleges pozitív hatásait semlegesítik.  
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