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Békés megye A-tól Z-ig

Egri Zoltán és Rákóczi Attila a Szent István Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi 
Karának oktatói Szarvason. Közösen könyvet szerkesztettek Békés megye gazdasági és 
társadalmi folyamatairól. A szerkesztett kötet jól ábrázolja a társadalomban és a gazda-
ságban végbemenő folyamatokat. A könyv nyolc fejezetre osztható:

Előszó. Ezt a kötet két szerkesztője jegyzi, bemutatva a célokat, amiért is ilyen nagy 
fába vágták a fejszéjüket.

Egri Zoltán: A területi gazdasági fejlettség egyenlőtlenségei Békés megyében 1988–
2007 között. A dolgozat alapvetően Magyarország egyik periférikus elhelyezkedésű és 
gazdasági – társadalmi értelemben is perifériára került (Békés) területének a gazdasági 
fejlettségének területi és térbeli összefüggéseire kíván rámutatni. A kutatási célok az 
1988–2017 közötti gazdasági fejlettség változása, a belső területi jövedelemegyenlőt-
lenségi folyamatok, valamint térbeli hasonulás alakulása témákat érintve fogalmazódott 
meg. A dolgozat első felében a periferizálódás történelmi előzményeire mutat rá a szerző, 
kiemelve a trianoni békediktátum és a szocialista gazdaságpolitika főbb hatásait. Az elem-
zés metódusait az egydimenziós területi egyenlőtlenségeket kifejező mutatók (például a 
súlyozott relatív szórás), a térbeli adatok feltáró módszere (térbeli autokorreláció és reg-
ressziók), valamint a Markov-lánc módszer jelentik. Az eredmények a vizsgált időszakra 
vonatkozó igen intenzív változásokat jeleznek, amelyek egyértelmű összefüggésbe hoz-
hatók a Williamson-hipotézissel, másrészt pedig Richardson decentralizációs polarizációs 
modelljével is. Emellett a szerző bemutatja a megyei gazdasági fejlettség kiegyenlítődését 
befolyásoló – több esetben nem szokványos – tényezőket és folyamatokat.

Rákóczi Attila: Békés megye agrárökológiai állapota a 2014–2020-as támogatási 
ciklus előírásai hatására. A kutatás során a legutóbbi Közös agrárpolitikai reform köz-
vetlen támogatásainak hatásait vizsgálta a szerző. A zöldítési támogatás, és az ahhoz 
kapcsolódó előírások hatásait elemezte Rákóczi Attila Békés megyében a bevezetés 
kezdetétől. A megyei kormányhivataltól kapott adatok alapján a vetésszerkezet és a tá-
mogatással érintett növények adatait elemzi a szerző 2009-től. A főbb növények területi 
adataiban kimutatható változások álltak be. A termeléshez kötött támogatások is csekély 
eredményességgel működnek. Rákóczi Attila eredményei alapján a jelenlegi zöldítési 
előírások szabályai újragondolásra szorulnak.

Szabó Csaba: Békés megye településeinek tipizálása. A kutatás Békés megye települé-
seit vizsgálja meg gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontok alapján. Szabó 
Csaba sok mutatóval dolgozott, ezért fontos a mutatók közti összefüggések feltárá-
sa, amihez faktorelemzést használt. A területi egységeken klaszteranalízist végzett. 
A települések így 11 homogén csoportba kerültek a klasztertávolságok alapján. A szerző 
ezeket egyenként kielemezte és térképen ábrázolta.

Győri Tímea: A Békés megyei álláskeresők térségi koncentrációjának vizsgálata a 
főbb humánerőforrás-jellemzők alapján. Kutatása keretében a szerző arra vállalkozott, 
hogy feltérképezze Békés megyében a munkaerő – tartalékba tartozókat, a nyilvántar-
tott álláskeresőket kor és iskolai végzettség szerint, illetve ezen adatok változásait 1993 
és 2019 között. Arra keresi a választ, hogyan változott a munkanélküliek összetétele 
és térségi koncentráltsága a vizsgált huszonhat év alatt. A koncentráltság vizsgálatából 
származó eredmények közötti összefüggés és annak erőssége korrelációvizsgálattal 
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(Pearson-féle korreláció, Spearman-féle rangkorreláció) került feltárásra. A tanulmány-
ban Győri Tímea kitér annak vizsgálatára is, hogy Békés megyében teljesültek-e már az 
Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási és kvalifikáltságra vonatkozó 
célértékek. A kutatás során megállapítást nyert, hogy a stratégiában kitűzött mutatószá-
mok elérése még várat magára.

Futó Zoltán: Alternatív növények technológiájának fejlesztése és szerepe a vidék-
fejlesztésben. Az alternatív növények (köles, cirok, tritikálé, kender stb.) vetésterülete 
az elmúlt években jelentősen csökkent. A magyarországi növénytermesztés négy fő 
növényt termeszt (búza, kukorica, repce, napraforgó) a vetésterület 90–95%-án. Az al-
ternatív növények termesztési arányát célszerű növelni, mellyel javulhat a vidéken élők 
helyzete. Az elmúlt években kutatták az alternatív növények termesztéstechnológiájának 
fejlesztését, és az élelmiszercélú felhasználás lehetőségeit. Megállapították, hogy az al-
ternatív növényeknek fontos szerepe lehet a vidékfejlesztésben, a foglalkoztatásban és 
az élelmiszer-feldolgozásban.

Dr. Glózik Klára: Békés megye turizmusának elemzése az európai uniós források 
tükrében a 2008–2018 közötti időszakban. Békés megye turizmusa az elmúlt közel 
egy évtized alatt nagy változáson esett át. Egyre több turista érkezik a Dél-Alföld ré-
gió legkeletibb megyéjébe. Mindez köszönhető az elmúlt évek turisztikai fejlesztései-
nek, a TDM-ek létrejöttének és nem utolsósorban a nagyarányú marketingmunkának. 
Ugyanakkor a megye lakosságának száma csökken, a megélhetési mutatók az országos 
átlagnál jóval alacsonyabbak. Mi okozhatja ezt az ellentétet, hiszen a turisták többnyire 
azokat a helyeket keresik fel, ahol a helyiek is jól érzik magukat. Erre a kérdésre keresi 
a választ ez a tanulmány.

 Arany Ferenc (PhD-hallgató): Nemzeti értékek Békés megyében. A kutatás Békés 
megye nemzeti értékeit és azok ismeretét vizsgálja. A szerző ehhez online kérdőívet 
használt, amit 233 ember töltött ki, nemtől és életkortól függetlenül. A kérdőívek anonim 
módon kerültek kitöltésre, Arany Ferenc arra volt kíváncsi, hogy az emberek tisztában 
vannak-e a körülöttük lévő nemzeti értékekkel, amelyekkel napi szinten találkozhatnak. 
A válaszadók világosan kifejezték a helyi termékekkel és a piackutatással kapcsolatos 
hozzáállásukat, a kérdésekre adott válaszokat Likert-skála segítségével jelölték. A nem-
zeti értékekkel kapcsolatos attitűdök között összefüggések vannak, faktorelemzéssel 
modellezte a szerző a főbb jellemzőket. A csoportokban szereplő kitöltők homogén 
szokásokkal és attitűdökkel jellemezhetők, így ők megcélozhatók sajátos marketing-
stratégiával.

(Egri Zoltán – Rákóczi Attila (szerk.): Társadalmi – gazdasági folyamatok a perifé-
rián – Békés megyei tapasztalatok. Szarvas, 2019, Szent István Egyetem Agrár- és 
Gazdálkodástudományi Kar, 135 p.)


