
Táll Éva

Helyi vezetők értékrendje
(Egy nemzetközi felmérés hazai tanulságaiból)

1989-1990 - a rendszerváltás - for-
dulópont Magyarország életében. Ra-
dikálisan átalakultak a hatalmi viszo-
nyok, köztük a helyi hatalom is. A
korábbi centralizált, pártállami struktú-
rát egy demokratikus, a helyi hatalmat
elvileg partnernek tekintő struktúra
váltotta föl. A korábbi szisztémában a
helyi hatalom tevékenysége a végre-
hajtásra korlátozódott, a városi tanács
mozgástere rendkívül szűk volt. Külö-
nösen gazdasági téren voltak kiszolgál-
tatott helyzetben a tanácsok, elsősor-
ban a redisztribúció, a központi elvo-
nás és újraelosztás rendszere miatt,
amelynek közvetítője a megyei hata-
lom volt.

Az önkormányzati törvény ezt a
stuktúrát kívánta átalakítani. A taná-
csok helyén minden település saját ön-
kormányzatot alakíthatott ki. A koráb-
bi tanácsi rendszerben az erős centrali-
záció folytán nem egészen 1500 tanács
működött, az önkormányzati törvény
után viszont 3100 település hívott élet-
re saját önkormányzatot. Ez a szétta-
goltság hátrányokkal is járhat a helyi
társadalmak számára, és feltételezhető,
hogy a későbbiekben maguk az önkor-
mányzatok fognak egyesülni, szövet-
kezni egymással a hatékonyabb érdek-
képviselet reményében.

A változások radikálisan meggyen-
gítették a megyei szintet. Az új hatalmi
struktúrában kétségtelenül fölerősöd-
tek a helyi hatalom pozíciói, azonban
ma még nem dőlt el a hatásköri harc az
egyes hatalmi szintek között.

A többpárti választások megváltoz-
tatták a politizálásnak nemcsak a for-
máját, hanem sok esetben a tartalmát
is. Újfajta érdek keletkezett az orszá-
gos-regionális-helyi ügyek hierarchiá-
ján kívül, amely keresztbe metszhette
ezeket a korábban gyakran más szó-

lammá vált alá-fölérendeltséget, A po-
litikai hovatartozás kérdése egyeseknél
fölértékelődött, érdekké vált, másokat
éppen a sokszínűség késztetett vissza-
vonulásra, sokan pedig „passzívvá"
váltak, amikor a sokféle, új magatartás-
mód közül nem tudták egyértelműen
kiválasztani a számukra elfogadható-
kat. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a po-
litikai kultúra eszköztára túl gyorsan
bővült, és még éppen csak hogy meg-
kezdődött az a társadalmi szelektálási
folyamat, amely részben az új politiku-
sok nyilvános szereplésének, megnyil-
vánulásainak etikai értékelését jelenti a
társadalmi élet minden nyilvános és
informális fórumán, másrészt pedig
halmozódni kezdtek a tapasztalatok ar-
ról, hogy a politikai kultúránkba újon-
nan bekerülő elemek (pl. hogy a nép
érdekeire hivatkozva eltérő párt- és
képviselői programokkal lehet fellép-
ni; hogy a hatalmi harcban egymás
lejáratásával is előnyhöz lehet jutni;
hogy a színrelépő politikusjelöltnek „el
kell adnia", vagyis dicsérnie kell ma-
gát; hogy a helyi képviselő-testület sa-
ját döntései révén anyagilag fokozato-
san függetlenedhet a központi hata-
lomtól, vagy hogy a döntéseket nyilvá-
nosan bírálni lehet, stb.) mennyire
használhatók, beválnak-e, elfogadottá
válnak-e a politikai gyakorlatban. A
helyhatósági választások egyértelműen
azt igazolták, hogy a helyi politika és
az országos politika jelentős módon
különbözik egymástól, a helyi politika
kevésbé átideologizált, átpolitizált,
mint az országos. A helyi társadal-
makban a döntő kérdés a mindennapi
életkörülmények, életfeltételek biztosí-
tása - a helyi lakosság ezt várja el az
önkormányzati testülettől. Ezt minden-
képpen figyelembe kell venni a helyi
vezetők értékeinek vizsgálatakor.

A felmérés
körülményei

Vizsgálatunk egy nemzetközi felmé-
rés része.* 1966 óta az Egyesült Álla-
mokon kívül Lengyelországban, Jugo-
szláviában és Svédországban már
többször elvégezték, az utóbbi néhány
évben pedig a kelet-európai új demolc-
ráciákal is bevonták az összehasonlító
vizsgálatokba. Magyarországon 1992
áprilisában történt az első kérdezés, és
reméljük, hogy a következő választá-
sok után mód lesz annak megismétlé-
sére. Mintánkat városi helyi vezetők
közül választottuk. A harminc város
megyék és településnagyság szerint
reprezentálja a magyar városhálózatot.
A városok népesség szerinti megoszlá-
sa a következő:

ország minta
10 ezernél kevesebb
népességű: 41 (7)

10-20 ezer fős: 64 (10)
20-50 ezer fős: 40 (7)
50-100 ezer fős: 12 (2)

100-200 ezer fős: 6 (2)
összesen: 165 + Budapest

A városok kiválasztásánál töreked-
tünk arra, hogy a minta megjelenítse a
magyar városok etnikai, történelmi,
vallási sokszínűségét is. A kiválasztott
28 település, valamint két budapesti
kerület mindegyikében 15 helyi veze-
tőt kerestünk meg az amerikai eredeti-
ből adaptált kérdőívünkkel. A mintába
végül 214 választott önkormányzati
képviselő, 125 kijelölt apparátusi veze-
tő és 111 egyéb helyi vezető (politikai
pártok vezetői, papok, más vélemény-
formálók) került be. Közülük 328 fő
(73%) az önkormányzati választás óta
helyi vezető, 122 (27%) pedig az ön-

* Magyarországon két intézet munkatársai vesznek benne részt: az MTA Politikai Tudományok Intézete és a
Magyarságkutató Intézet. Az eredmények nyilvánosságra hozatala 1992 őszén kezdődött, a Magyar Szociológiai Társaság
1992. évi kongresszusán előadások hangzottak el, amelyek a Szociológiai Szemle kongresszusi különszámában meg
fognak jelenni.



kormányzati választás előtt is jelenlegi
pozíciójában volt.

A megkérdezettek közel egyharma-
da vezető értelmiségi, 45 százaléka
egyéb értelmiségi, 13 százaléka egyéb
szellemi, 6-6 százaléka fizikai dolgo-
zó, illetve vállalkozó. Iskolai végzett-
ségét tekintve:

csak általános iskolát
végzett: 12 fő (2,7%)

középiskolát végzett: 82 fő (18,2%)

főiskolát, egyetemet
végzett: 354 fő (78,7%)

Ez egyértelműen az értelmiség elő-
retörését jelenti a korábbi helyi veze-
téshez viszonyítva.

A megkérdezett vezetők közül

30 éven aluli:
3 1 ^ 0 éves:
41-50 éves:
51-60 éves:
60 éven felüli:

40 fő (8,9%)
120 fő (26,7%)
173 fő (38,4%)
75 fő (16,7%)
37 fő (8,2%)

A legmarkánsabb a 31-50 éves kor-
osztály - a rendszerváltás ezt a korosz-
tályt juttatta vezető pozícióba a helyi
társadalomban. A férfiak aránya vi-
szont megnőtt: 79,8 százalék, női inter-
júalanyaink száma mindössze 91 volt.*

Vallását tekintve 277 helyi vezető
(61,6%) katolikus, 86 fő (19,1% refor-
mátus, 25-en (5,6%) evangélikusok.
Egyházi szertartáson a megkérdezettek
32,4 százaléka vesz részt rendszeresen.

A megkérdezettek politikai beállí-
tódását azzal a kérdéssel próbáltuk
„bemérni", hogy hova helyezné önma-
gát egy olyan koordináta-rendszerben,
amelynek vízszintes tengelye a bal és
jobb oldal között, függőleges tengelye
pedig a radikális, illetve a mérsékelt
politikai magatartás között húzódik. A
megkérdezettek 47,6 százaléka az ori-
gótól jobbra, 52,3 százaléka pedig a
semlegességet képviselő függőleges

tengelytől balra jelölte be saját politi-
kai állását. Ha azonban az origó köz-
vetlen közelében pozíciót választókat -
a valós helyzetnek valószínűleg jobban
megfelelően - együttesen tekintjük
centrumnak, akkor a megkérdezettek
túlnyomó többsége (66% - 297 fő)
sorolható ide, és csak a vezetők egy-
harmad része „kötelezte el magát" po-
litikailag valamelyik (jobb vagy bal;
mérsékelt vagy radikális) irányba. Eb-
ből a válaszolók 17,8 százaléka „vál-
lalta el", hogy politikai nézeteit, elkép-
zeléseit a többség lassú, „reformista"
megvalósítási szándékával szemben
akár „erőszakosabb" (radikális) mó-
don is lehetségesnek látja megvalósíta-
ni. Mivel interjúkészítés közben termé-
szetesen a fogalmak értelmezésével
nem foglalkozhattunk, ezek az arányok
csupán jelzésként, illusztrációként ér-
tékelendők.

Tovább színesíti a képet, ha bemu-
tatjuk, milyen a megkérdezettek beval-
lott pártszimpátiája.

Kérdésünk úgy hangzott, hogy me-
lyik parlamenti párt áll Önhöz a legkö-
zelebbi

Magyar Demokrata Fórum:
20,0% (90 fő)

Független Kisgazda és Polgári Párt:
5,8% (26 fő)

Kereszténydemokrata Néppárt:
12,0% (54 fő)

Szabad Demokraták Szövetsége:
14,0% (63 fő)

Magyar Szocialista Párt:
12,0% (54 fő)

Fiatal Demokraták Szövetsége:
20,9% (94 fő)

válaszhiány: 15,3% (69 fő)

A kormánykoalíció pártjainak szim-
patizánsai 37,8 százalékkal, az ellen-
zék pártjaié 46,9 százalékkal képvisel-
tetik magukat a mintában. Ez az ered-

mény összhangban áll az előző (önbe-
sorolásra épülő) kérdés kimenetelével.

A felmérés néhány
eredményéről

A vezetőket elsőként a település
problémáiról kérdeztük, mi mekkora
gondot jelent városukban?

A település gondjai között elsősor-
ban gazdasági problémákat említettek
(60,4%), nem gazdasági természetű
gondokat közel 40 százalékuk vetett
fel. (Ebből munkanélküliséget 49,6%,
szociális problémákat 40%, környezet-
szennyezést 16,2%, bűnözést, a köz-
biztonság hiányát 7,6%.)

Arra a konkrétabb kérdésre, hogy
mekkora gondot jelent egy-egy fontos
tényező, a munkanélküliséget, a sze-
génységet, a gazdasági fejlődést ki-
lenctizednél többen említették, a köz-
biztonságot, a lakáshelyzetet, a kom-
munális és a szociális szolgáltatásokat
és az önkormányzás költségeit 80 szá-
zaléknál többen, a vállalkozások felté-
teleinek biztosítását és az egészségügyi
szolgáltatást 70 százaléknál többen te-
kintik gondnak. Hatvan százalékon
felüli volt még az említési arány a
kultúra, a pihenés feltételeinek megte-
remtése és az oktatás minősége ügyé-
ben. (A „gondot jelent" és „nagyon
nagy gondot jelent" válaszok arányait
itt együtt adtuk meg.)

Azt gondolhatnánk, hogy voltakép-
pen minden gondot jelent a városi ön-
kormányzatok számára. Ez abból
adódhat - és ezt a sejtésünket más
kérdésekre adott válaszok is megerősí-
tik -, hogy a mai vezetők is (még
mindig, vagy már újra) szeretnék fel-
jebb, akár a kormányig tolni a felelős-
ség szintjét. Ennek oka nyilvánvalóan
az, hogy a települési intézményrend-
szerek működtetéséhez szükséges for-
rásokat nem érzik biztosnak (recesszió
van és redisztribúció), és talán azért is,
mert még nem tudják (akarják) igazán
használni az új lehetőségeket (pl. ala-
pítványok, pályázatok, helyi adók).

Következő kérdésünk arra vonatko-
zott, hogy a felsorolt gondokat meny-

* Egy, a KSH által végzett felmérés szerint (lásd Két választás Magyarországon 1990-ben, KSH, Bp. 1991, táblák
61-82. oldal) 18 160 önkormányzati képviselőből mindössze 2907 (kb. minden hatodik) volt nő. (A vizsgálat az összes
képviselő 77 százalékára terjedt ki.) A 10 000-nél nagyobb lélekszámú településeken 2890 képviselőből 377 volt nő,
vagyis 13 százalék.
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nyiben tudják az önkormányzatok sa-
ját erőből megoldani? Van-e ehhez
elég erejük, autonómiájuk?

A megkérdezett vezetők legin-
kább az egészségügyi alapszolgálta-
tások biztosítása terén (75,3%), a he-
lyi nemzetiségi, kisebbségi ügyek ke-
zelésében (64,2%) és a helyi oktatás
minőségének fenntartásában érezték
kompetensnek a helyi vezetést. A jó-
léti, a szociális, a kommunális, a kör-
nyezetvédelmi feladatokhoz és a vál-
lalkozás feltételeinek biztosításához
már csak a helyi vezetők 36-47 szá-
zaléka érezte elég erősnek saját ön-
kormányzatát, míg a bűnözés kezelé-

se, a gazdasági növekedés elősegítése,
a lakásprobléma megoldása és a foglal-
koztatás terén kifejezetten gyengének
érezték magukat. (Utóbbiról csak min-
den tizedik vezető gondolta, hogy ér-
demben befolyásolni tudják helyi szin-
ten.)

Az egyes városi önkormányzatokat
négy csoportba (gyenge, átlagos, erős
és nagyon erős) soroltuk annak alap-
ján, hogy a tizennégyből hány területen
érezte kompetensnek a kérdezett saját
városa önkormányzatát. íme az ered-
mény városonként:

Összegzésként megállapítható,
hogy a 449 válaszoló vezető 18,5 szá-

Varos

Budapest (ker.)
Budapest (ker.)

É-Dunántúl

Csorna
Esztergom
Keszthely
Mór
Veszprém

D-Dunántúl

Mohács
Tamási
Csurgó
Szombathely

É-Magyarország

Edelény
Pétervására
Putnok
Sajószentpéter
Pásztó
Vác

Duna-Tisza köze

Baja
Dabas
Kiskőrös
Szeged
Ráckeve
Jászberény

Tiszántúl

Hajdúnánás
Sarkad
Nádudvar
Tiszafüred
Fehérgyarmat
Nyíregyháza

gyenge

4
1

2
4
3
0
3

1
1
0
2

6
3
9
2
9
1

2
2
5
4
3
2

2
6
2
1
4
2

átlagos erős
önkormányzat

9
6

10
6
3
5
5

6
7
4
5

5
4
4
7
4
6

6
3
5
7
7
5

6
7
7

11
6

12

2
6

2
5
7
8
6

5
5
9
4

3
5
2
5
2
7

6
8
5
4
3
6

5
2
4
2
5
1

nagyon erős

0
2

0
0
2
3
1

3
2
2
3

1
3
0
1
0
1

1
2
0
0
2
2

2
0
2
1
0
0

összesen
válaszolt fő

15
15

14
15
15
16
15

15
15
15
14

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

zaléka kifejezetten gyengének érezte a
saját városi vezetését, 42,5 százaléka
átlagosnak minősítette - 14 ügyben
való kompetenciája alapján - saját ön-
kormányzatát, közel egyharmaduk
érezte, hogy a városi vezetésnek az
esetek többségében van elég ereje a
felmerülő gondok megoldására, és
csak 8 százalékuk véleménye alapján
lehet igen erős helyi vezetésre követ-
keztetni.

A helyi társadalmak életének 11
fontos területével kapcsolatban (az ok-
tatás minőségétől a közbiztonságon át
a gazdasági fejlődésig) azt is megkér-
deztük a vezetőktől, hogy ha elvonat-
koztatnak az aktuális feltételektől, vé-
leményük, elvárásaik szerint kinek kel-
lene felelősnek lennie azén, ami a jel-
zett területeken a városukban történik.
Nos, az alábbi grafikon azt jelzi, hogy
ilyen elvonatkoztatásra a városi veze-
tők többsége jelenleg nemigen képes, a
11 felsorolt terület közül nyolcban'a
kormányt tennék felelőssé (területen-
ként minimum 42 és maximum 73
százalékban!), a megyei szintnek csak
a közbiztonság és a kommunális fej-
lesztés terén szánnának szerepet (7,6-
7,6%), a város felelősségét pedig első-
sorban három területen tudnák na-
gyobb arányban elképzelni, a kommu-
nális fejlesztésben (62,7%), a kultúra,
a pihenés feltételeinek megteremtésé-
ben (58,4%) és a környezetszennyezés
elkerülésében (45,1%). Más helyi szer-
vezetekfelelősségét mindössze a kultú-
ra és a környezetvédelem terén szeret-
nék tapasztalni a helyi vezetők, de itt
sem éri el az erre voksoló vezetők
aránya a 9 százalékot. Számomra a
legtanulságosabb az volt, hogy az élet
egyetlen területén sem akarnak számí-
tani az új vezetők az ott élő lakosságra,
vagyis igen kevés fejlődést „jósolnak"
a civil (polgári) társadalomnak. A
konkrét kérdésekre (Ki vállaljon fele-
lősséget elsősorban...?) a következő
arányban szavaztak a lakosságra: a la-
káshelyzet megoldása 10,9; a kultúra, a
pihenés feltételeinek megteremtése
7,8; a környezet szennyeződésének el-
kerülése 4,7; a gazdasági növekedés
elősegítése 1,8; a bevándorlók helyze-
tének megoldása 1,8 százalék. A többi
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ügyről (foglalkoztatás, szegények
helyzete, egészségügyi szolgáltatás)
mindössze öt vagy még kevesebb ve-
zető mondta azt, hogy „bízzuk a lakos-
ságra".

A mellékelt grafikon a százalékos
arányokat a 11 területre összesítve mu-
tatja: a legtöbb felelősséget tehát áthá-
rítják a városi vezetők a kormányra.

amelyek tizenegy metszetben négyfo-
kú skálán mérik a kérdezettek adott
értékekkel kapcsolatos beállítódását.
Az egyes dimenziók a következők: ki-
lenc olyan, amely a nemzetközi vizsgá-
lat standard kérdőívéből való, ezek a
konfliktustűrő képesség, a gazdasági
fejlődés, a gazdasági egyenlőség, a
becsületesség-nyíltság, a lokalizmus
(lokális - országos viszony), a partici-
páció (lakossági részvétel), a kapitaliz-

A felelősség szintié a hefen vezetők elvárása szerint
/ki legyen elsősorban telelőt.../ 1992

0.00

Elsősorban felelős/l 1 terület összevonva/

A felmérés egyik blokkja a helyi
vezetők értékrendjének azt a tartomá-
nyát vizsgálja, amely a demokráciával,
a politikai értékekkel, a rend-
szerváltással kapcsolatos. Nemzetközi
értékkutatásokra kidolgozott tétel-lis-
tákból ötvenhármat választottunk ki,

mus mint érték, a kisebbségek jogai és
a politikai egyenlőség. Felvettünk to-
vábbá két olyan dimenziót, amelyek-
nek elsősorban itt, a szomszédos orszá-
gokkal való összehasonlításban van je-
lentősége: az ún. Európa-indexet, (az
idegen tőke, munkaerő, kultúra, áru

stb. szabad áramlásának elfogadása, il-
letve elvetése) és-a vezető jogát (mire
kap a vezető felhatalmazást). Ezen di-
menziók közül itt csak kettőt mutálunk
be részletesen, a konfliktusok tolerálá-
sára vonatkozó készséget, és a lokaliz-
mus értékével kapcsolatos tapasz-
talatainkat.

A modern demokratikus politizálási
folyamat egyik döntő eleme, hogy a
hatalmat választások útján elnyert pár-
tok és személyek nemcsak az őket
megválasztó többség, hanem a „nép-
hez" ugyanúgy hozzátartozó kisebbség
érdekében is gyakorolják hatalmukat.
A különböző érdekek kifejezése, az
eltérő szükségletek és igények kinyil-
vánítása során konfliktusok keletkez-
nek, amelyek működő demokráciák-
ban csak akkor tűnnek a politikai stabi-
litást veszélyeztető eseményeknek, ha
nem alakíthatók ki olyan politikai
egyeztető mechanizmusok, amelyek-
ben a tárgyaló felek - legalábbis időle-
gesen - kompromisszumot köthetnek,
a továbblépéshez szükséges megegye-
zésrejuthatnak. A korábbi - szocialista
- berendezkedésben az érdekek hierar-
chikusnak voltak nyilvánítva (a fel-
sőbb szintű automatikusan magasabb-
rendű, előbbre sorolandó volt), a konf-
liktusokat igyekeztek elrejteni és érték-
nek a harmónia számított. A kompro-
misszum szónak rossz hangzása volt,
sokan - még tegnap is - a megalkuvás-
sal azonosították.

Vajon mit változtatott ezen az atti-
tűdön a rendszerváltás és az azóta eltelt
2-3 év demokratikus gyakorlata? Úgy
gondoljuk, e változási folyamatban
mintaadó szerepük van a helyi vezetők-
nek. Mennyire tudják ők elviselni a
konfliktusokat, hogyan kezelik,
mennyire hajlandóak azokat tolerálni?

Erre vonatkozóan öt megállapítás-
ról kértük a vezetők véleményét:
„Egyetért-e azzal, hogy 1) közügyek-
ben a döntéseket egyhangúlag kell
meghozni; 2) olyan vezetők, akik túl
sok figyelmet fordítanak a konfliktu-
sok feloldására, soha nem tudják siker-
rel megvalósítani a városi terveket; 3)
hogy a harmónia megőrzése a helyi
közösségben fontosabbnak tekinthető,
mint a városi tervek megvalósítása; 4)
hogy jó vezető nem tesz olyan javasla-
tot, amelyek megosztják az embereket,
még akkor sem, ha ezek fontosak len-
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nének a város számára; és 5) hogy a
konszenzus fenntartása érdekében egy
vezetőnek módosítania kell ténykedé-
sét. Az egyes állításokkal kapcsolatos
vélemények megoszlását a következő
táblázatban foglaljuk össze:

említett régi reflex, és így az egység
fenntartását (esetleg a megosztottság
titkolását) fontosabbnak tartják a város
érdekeinél. Elképzelhető, hogy éppen
ezen vezetők közül került ki az a 19,8
százalék is, akik szerint „közügyekben

Helyi vezetők konfliktustűrő képessége (%)

kérdésszám 1. 2. 3. 4. 5.

1. Egyáltalán nem ért e.
2. Nem ért egyet
3. Egyetért
4. Teljesenegyetért
Adathiány

A kérdéseket a 10 másik értékdimen-
zió kérdéseivel vegyesen tettük föl*, a
válaszok az „egyáltalán nem ért egyet"-
től a „teljesen egyetért"-ig (1-4) terjedő
skálán kaphattak értékelést. A kérdések
felében az adott érték szempontjából po-
zitívan, másik felében negatív módon
történt a kérdésfeltevés, abból a kérdezői
tapasztalatból kiindulva, hogy könnyebb
az egyetértést kinyilvánítani, mint az
ellenkezést. Az előbbi öt kérdésre adott
válaszok pontszámait összegezve a 30
város vezetői a következőképpen viszo-
nyulnak a konfliktusokhoz (lásd az 1.
ábrát).

A legtöbben 13-14 pontot „értek el"
(27%), a kérdezettek mintegy 80 szá-
zaléka is e körül az érték körül helyez-
kedett el. Azokat, akik igen alacsony
pontszámot szereztek, konfliktuskerü-
lőknek nevezhetjük, és többen vannak
(11,2%), mint azok, akik az átlagosnál
jobban készek a konfliktusok elviselé-
sére. A konfliktust jól tolerálok aránya
mintánkban 7,8 százalék volt.

Az egyes kérdések értékelésekor fi-
gyelembe kell venni, hogy nem tudjuk
milyen tapasztalatok, előzmények birto-
kában válaszoltak egyetértéssel vagy el-
utasítással a kérdezettek. Mindenesetre
megállapítható, hogy az új helyi vezetők
gondolkodásába máris jól beépült a
konfliktusok elviselésére való készség.

Anélkül, hogy általános érvényűnek
gondolnánk ezeket a válaszokat, meg-
említjük, hogy a negyedikként felsorolt
kérdésnél pl. minden ötödik megkérde-
zett vezető esetében működik még az

22,90
54,40
15,10
4,70
2,90

4,70
40,40
45,60

6,90
2,40

8,00
68,70
16,20

1,30
5,80

16,90
59,10
16,90
3,60
3,50

0,40
13,10
76,00

7,80
2,70

a döntéseket egyhangúlag kell meg-
hozni."

Az ötödik áMással a vezetők több mint 80
százaléka egyetértett, vagyis a túlnyomó több-
ségük inkább lemondana saját meggyőződé-
séről, szándékától, ha az a konszenzus felbon-

tását eredményezné. Ugyanakkor két-
harmaduk nem ért egyet a harmadik
állítással, vagyis a város érdekét előbb-
revalónak tartja, mint a helyi közösség
harmóniáját. (Ezeket az eredményeket
érdemes lesz majd összevetni a lokali-
tás-lokalizmus dimenzióban tapasztalt
értékekkel, mert segít értelmezni azt,
mi is vezetői szemmel a lokalitás; a
település maga a fontos elem, vagy az
ott élő emberek, a közösség jóléte.)

A vezetők konfliktustűrő készsége
városok és régiók szerinti bontásban is
igényt tarthat figyelmünkre. Az alkal-
mazott számítási mód miatt minél ma-
gasabb az elért pontszám, annál jobban
tolerálják az adott régió, illetve város
megkérdezett vezetői a konfliktuso-
kat.

1. ábra
Konfliktustűrő képesség

(átlag= 13,39; szórás=l,65; nincs adat=8,4%)
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Konfliktust jól
tolerálok:

7,8%

Konfliktuskerülők
11,2%
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Összesített átlagérték

* Az értékek vizsgálatára a nemzetközi szociológiában standard skálákat és azokhoz ajánlott kérdéssorokat dolgoztak
ki. Ehhez a felméréshez is ezekből válogatták az egyes tézisekeL Azért tesznek föl az adott értékhez több (4-5) kérdést,
hogy a megfogalmazások esetlegességét ki lehessen szűrni.



Az öt konfliktuskérdésről
átlagai:

Városok régiókként

Budapest

É-Dunántúl
Csorna (GyMS)
Esztergom (KE)
Keszthely (Zala)
Mór (Fejér)
Veszprém (V)

D-Dunántúl
Mohács (BA)
Tamási (TO)
Csurgó (SO)
Szombathely (V)

É-Magyarország
Edelény (BAZ)
Pétervására (H)
Putnok (BAZ)
Sajószentpéter (BAZ)
Pásztó (N)
Vác (PE)

Duna-Tisza köze
Baja (BÁ)
Dabas (PE)
Kiskőrös (BÁ)
Szeged (CS)
Ráckeve (PE)
Jászberény (JNSZ)

Tiszántúl
Hajdúnánás (HB)
Sarkad (BÉ)
Nádudvar (HB)
Tiszafüred (JNSZ)
Fehérgyarmat (SZ)
Nyíregyháza (SZ)

Teljes minta

alkotott vélemények összevont

Átlagpontszárr

14,11

13,39
13,57
13,40
13,07
13,47
13,69

13,41
13,80
13,33
13,43
12,75

12,95
13,73
12,57
12,36
12,79
13,43
12,79

13,48
13,73
13,20
14,15
14,07
13,23
12,60

13,48
13,53
13,64
12,73
13,59
13,71
13,79

13,39

i szórás

1,15

1,73
1,60
1,59
2,19
2,07
1,44

1,83
2,14
1,76
1,09
1,96

1,54
2,15
1,34
1,01
1,42
1,16
1,63

1,76
1,39
1,52
1,21
1,68
1,74
2,47

1,48
1,46
1,34
1,87
1,88
1,07
0,97

1,64

kódértékeinek

esetszám (fő)

27

69
14
15
15
15
13

59
15
15
14
12

85
15
14
14
14
14
14

85
15
15
13
14
13
15

87
15
14
15
15
14
14

412

A jellegzetesen konfliktuskerülő, il-
letve az azt különösen jól toleráló váro-
sokat a következő ábra segítségével
mutatjuk be. (A kijelölt, átlagos sávba
esik a megkérdezettek többsége.) (2.
ábra)

A régiók sorrendje tehát a konflik-
tus elfogadása szempontjából az átlag-
pontszámok alapján: az átlagnál job-
ban tolerálják a budapestiek, a Duna-

Tisza közén élők, a tisztántúliak és a
déldunántúliak; az átlagnál kevésbé az
északdunántúliak és az Észak-Magyar-
országon élők. Városonkénti bontás-
ban az is látszik, hogy a regionális
átlagok mögött nagy különbségek hú-
zódnak meg. (A magasabb értéket el-
érők összességében jobban tolerálják a
konfliktusokat.) A helyi vezetők között
a legtöbb „konfliktuskerülő" Jászbe-

rényben, Szombathelyen, Keszthelyen
és Nádudvaron van, a másik végletet
Szeged, Kiskőrös és a két budapesti
kerület képviseli, ahol a vezetők több-
sége az átlagnál jobban tűri a konflik-
tusokat. A legszélsőségesebb nézeteket
Mohácson, Edelényben, Tiszafüreden
és Keszthelyen hallottuk. Úgy tűnik,
ezekben a városokban van a legkeve-
sebb egyetértés a tekintetben, hogy a
döntéseket milyen mechanizmussal
kell meghozni, vitákkal vagy a problé-
mák eltussolásával lehet-e jobban szol-
gálni a várost

A lokalizmus mint
érték

A standard interjúnak ebben a ré-
szében olyan állításokról kellett a ve-
zetőknek véleményt mondaniuk, ame-
lyek a helyi és az országos érdekek
viszonyára, a kérdezettek szerint érvé-
nyes prioritásokra vonatkozott. Azt
gondolhatnánk, hogy városi vezetőket
kérdezve, ezen érdekek egyensúlya
természetes módon a lokalitás javára
billen, ha a kérdezettek megfelelnek
aktuális politikai szerepüknek.

Lássuk az egyes kérdéseket!
1. Országos célokat nem szabad úgy

megvalósítani, hogy az túl nagy terhet
rójon a helyi közösségekre.

2. Bár fontosak az országos ügyek,
az embereknek elsősorban a saját tele-
pülésük problémáival kell törődniük.

3. A közösség, a város nem tud
fejlődni, ha mindig az országos célok
kapnak prioritást.

4. Nem kellene annyit törődnünk
országos gondokkal, hiszen annyi baj
van a saját városunkban is.

5. A helyi vezetőknek mindig ké-
szen kell lenniük arra, hogy programja-
ikat az országos célokhoz és politiká-
hoz igazítsák, még akkor is, ha ez
hátrányos a városuk számára.

A vélemények szerint a vezetők ál-
talában nem kérdőjelezték meg az or-
szágos érdekek fontosságát (a 4. állí-
tással 82%-uk egyetértett), de konkré-
tan a város érdekével szembeállítva
többségükben a lokalitás mellett sza-
vaztak. A kérdésekre kapott összpont-
számok azonban azt mutatják, hogy
mindkét irányban magas a „szélsősé-
gesek" aránya. A lokalitást mint érté-
ket az átlagnál kisebb mértékben érezte
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fontosnak a megkérdezettek 12,8 szá-
zaléka, ezt a csoportot röviden nemzet-
érdekpártinak nevezhetnénk. Az átlag-
nál jóval fontosabbnak tartja a helyi
érdekeket 11,3 százalék, e vezetőket
várospártiaknak neveztük el. Az elosz-
lást a 3. sz. ábra mutatja. A lokalitás
régiónként és városonként eltérően
fontos a helyi vezetőknek. Az összes
idevágó kérdésre adott válaszok átla-
gos pontszámai alapján a helyi érdeke-
ket legmagasabbra Észak-Dunántúlon
(13,56) és a Tiszántúlon (13,49) helye-
zik, míg az országos érdekek túlsúlya a
budapesti vezetők értékrendjében a
legmagasabb (12,75). Lássuk most az
egyes városokat, mennyire térnek el az
átlagos pontszámoktól! (4. ábra)

Az ábra közepén a teljes populáció-
ra vonatkozó átlag és a szórás segítsé-
gével kijelöltük az „átlagosan gondol-
kodó" városok sávját, így jól látszik,
hogy ehhez képest merre térnek el az
egyes városok vezetőinek álláspontjai
a lokalitás értékével kapcsolatban. Az
átlagos sávon belül maradókat Á-val,
az országos érdekeket az átlagosnál

2

3O

2 6

2O

18 H

1 0

3. ábra
Lokalitás

(átlag=13,40; szórás=l,84; nincs adat=7,8%)

Nemzetérdek-pártiak
12,8%

Várospártiak:
11,3%

00 CD

Összesített átlagérték

2. ábra
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jobban preferálókat 0-val, a lokalitást
erősen fölértékelő várospártiakat V-
vel, a mindkét irányba „kilógókat" pe-
dig D-vel jelöltük, utalva ezzel arra,
hogy az ottani városi vezetők vélemé-
nyei erősen differenciáltak.

Ebben a tanulmányban csak a vizs-
gálat alapadataiból tudtunk néhányat
bemutatni. A részletesebb elemzés, az
okok keresése még ezután következik.
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4. ábra

ossz. érték 10 11
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Szeivolt Katalin: Árpád (1991)


