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„Itt látható a legendás óriáskígyó! Fejétôl a farkáig 8 méter,

farkától a fejéig 12 méter!” – kiáltja a rikkancs Mackó úrnak,
aki, nagyszüleink mesekönyvének tanúsága szerint, látogató-
ként érkezett a városligeti Állatkertbe. „Retyezáti dörmögô
uramnak” komoly fejtörést okozott megértenie, hogy lehet va-
lami odafelé hosszabb, mint visszafelé. Mert valóban – hogy is
állunk azzal a nem euklideszi hipotézissel, hogy a távolság,
egyetlen dimenzió mentén, különbözô irányból közelítve, kü-
lönbözô hosszúságú lehet? És Bolyai-Gauss térelméletével,
amely szerint két pont között végtelen sok, egymást nem met-
szô (ívelt) összekötô vonalat vázolhatunk fel? 

Mackó úr a mesében végül alaposan elagyabugyálta a rikkan-
csot is, az óriáskígyót is. Jól is tette: minek zavarták meg az ô
mesekönyvének békés nyugalmát olyan absztrakt felvetésekkel,
amelyek még a középiskolás tankönyvekbe sem kerülhettek be.
De mit tegyen a szegény településfejlesztô szakember, aki nap
mint nap szembesül a nem euklideszi távolságokon alapuló kap-
csolati struktúrák problémájával, és úgy érzi, e téren semmilyen
hatékony eszközt nem adtak a kezébe, holott már jócskán túl
van az egyetemen és a tapasztalatszerzés évein. 

Lássunk egy példát. 
Budapesttôl nézve Cegléd messze van. 
Ceglédrôl nézve Budapest közel van. 
Ceglédre leutazunk. Vidékre. 
Ceglédrôl viszont sokan járnak Pestre. 
Akik nem rendszeresen utaznak, azok is gyakran feljönnek. 
A kissé suta példa azt illusztrálja, hogy két település kö-

zött a (mentális) távolság, két irányból közelítve, nem feltét-
lenül egyforma. Van-e jelentôsége ennek az információnak?
Kétségkívül van, hiszen az ilyen mentális csatornák mentén
mennek végbe azok a beruházások, amelyek majd az olyan
„konkrét” adatokat eredményezik, mint például az utazási idô
percben mérve, vagy az infrastrukturális ellátottság. Aki kö-
zel a tûzhöz, az melegszik – mondja a közmondás. De hogyan
érzékelteti a tûztôl való mentális távolságot a kortárs hazai

tervezô? Sehogy. Hogy miért? Mert ha-
zánkban még kevéssé nyert teret az er-
re alkalmas módszertan, a kapcsolatok

kutatására szakosodott diszciplína. A kapcsolatháló-elemzés

(network analysis) elmélete és matematikai-statisztikai mód-
szertana gyors fejlôdést futott be a nyolcvanas-kilencvenes
években. A hálózatelemzôk világszerte több folyóiratot és
nemzetközi társaságot alapítottak. A fejlett országokban az
üzleti tanácsadás új területévé nôtte ki magát a kapcsolati ta-

nácsadás, amely az üzleti és személyes kapcsolatok kialakí-
tásában segít. A kapcsolatháló-elemzés iránti megnövekedett
nemzetközi érdeklôdés oka elsôsorban az eredmények gya-
korlati hasznában rejlik. A kapcsolatháló-elemzés révén ko-
rábban csak pletykaszinten észlelt, ugyanakkor fontos infor-
mációk válnak mérhetôvé, mint például egy közéleti szemé-
lyiség befolyása, egy település vagy egy magánszemély társa-
dalmi presztízse, egy cég holdudvara stb. A szakszerû elem-
zés révén kezdôdhet egy-egy területen a hálózatfejlesztés, a
helyi vagy a regionális gazdasági kapcsolatok kiépítése. Gaz-
dasági kapcsolatháló-elemzésekkel Magyarországon is foglal-
koznak. Regionális fejlesztés területén a TETT Consulting vé-
gez kapcsolatháló-elemzéseket.

Terjedelmi okok miatt jelen írás nem foglakozik a módszer-
tan és az elmélet kialakulásával és fejlôdésével, a téma iránt
érdeklôdôk azonban egy linkgyûjteményt és néhány irodalmat
találnak e cikk végén. A következôkben a módszertan alkal-
mazásának két hazai példáját mutatjuk be. Az elsôben egy kis-
térség, a másikban a Kárpát-medence egyes településeinek, il-
letve fontosabb oktatási intézményeinek kapcsolathálóját ele-
meztük. 

Elsô példa: települések közötti 
kapcsolatok a bicskei kistérségben

2001 ôszén az ÉrtékTérkép Kft. megbízásából a bicskei kistér-
ségben a helyi gazdasági lehetôségeket, kitörési pontokat tár-
tuk fel. Segítségképpen a kistérségi vezetôktôl kaptunk né-
hány alapadatot és elôzetes elképzelést. Az adatok azt mutat-
ták, hogy a 16 településbôl álló, 37 ezer lakosú, jó infrastruk-
turális adottságokkal rendelkezô kistérségben alacsony a vál-
lalkozások száma és jövedelemtermelô képessége, a helyi mun-
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kaerô többnyire „ingázik”. Az elôzetes javaslatok a kistérségi
összefogás, a regionális gazdasági hálózatépítés szerepét sze-
rették volna erôsíteni. A továbbiakban mi arra voltunk kíván-
csiak, hogy reális-e regionális gazdasági rendszerekben gon-
dolkodni. Valós gazdasági egységet jelent-e a kistérség, ha
igen, mi lehet a központja, és pontosan hol húzódnak a hatá-
rai. Vannak-e marginalizálódott települések a kistérségen be-
lül, és ezeket lehetséges-e, érdemes-e integrálni a kistérség
gazdasági vérkeringésébe. 

Interjúkkal city-to-city kapcsolat jellegû adatokat gyûjtöt-
tünk: a fiatalok iskoláztatásának útjait, a mobilitási csatorná-
kat, ingázási célállomásokat, az önkormányzatok közös intéz-
ményeit, természetföldrajzi csatornákat és természetesen köz-
lekedési útvonalakat. Az adatokat Ucinet programmal dolgoz-
tuk fel, ábrázoláshoz Mage és Pajek programokat használtunk.
Példaként a települések közötti munkaerô-ingázást ábrázoló
gráfot mutatjuk be. 

Az ábrából látszik (és számításokkal is igazolható), hogy
a bicskei kistérségnek nincs valódi központja. A Budapest–Ta-
tabánya tengely mentén élôk jellemzôen a fôvárosban vagy Ta-
tabányán dolgoznak, ezeken kívül a megyeszékhely, Székesfe-
hérvár is fontos célállomás. Etyek és Bicske ugyan kis mérték-
ben célállomásnak számít, de még ezeken a településeken is
többen vállalnak munkát Budapesten vagy más városban, mint
ahányan helyben. 

A többi kapcsolati adatból hasonló következtetéseket lehe-
tett levonni: a kistérség természetes gazdasági központja ma
már nem Bicske, hanem sokkal inkább Budapest és Tatabá-
nya, illetve kisebb mértékben Székesfehérvár. A közlekedés
kapcsán például megfigyelhetô, hogy Bicskérôl Tatabánya 13,
Budapest 20 perc alatt érhetô el, ami kevesebb, mint a kistér-
ség egyes települései közötti menetidô. Székesfehérvárig, a
megyeközpontig körülbelül 40 perc az út. 

A kistérség önkormányzatai között a közös intézményfenntar-
tás, közös infrastrukturális fejlesztés gyakorlata helyett inkább a
nagyobb, regionális programokban való részvétel a jellemzô. 

Munkánkban végül nem egy kistérségi összefogáson alapu-
ló helyi gazdasági hálózat fejlesztését, hanem inkább az orszá-
gos igényekre alapozó logisztikai és/vagy szórakoztatóipari jel-
legû beruházások térségbe csalogatását javasoltuk. 

Második példa: Kárpát-medencebeli 
kulturális kapcsolatháló 

2002 tavaszán a Gallup Intézet megbízásából interjúsorozat-
tal arra a kérdésre kerestük a választ, hogy regionális okta-
tási központnak tekinthetô-e Magyarország a közép-európai
régióban. Felmérésünk során a legjelentôsebb hazai felsôok-
tatási intézményeket kerestük fel. A kutatás során azt az in-
tézményt tekintettük központnak, amely stratégiai partneri
kapcsolatai alapján közép-európai vagy regionális híd szere-
pet tud betölteni a többi kapcsolatban álló egyetem között. 
Az adatokat Ucinet programmal, blokkelemzéssel értékeltük. 

Úgy tûnik, hogy két nagy ten-
dencia érvényesül a közép-euró-
pai kapcsolatépítés terén: 

1. Regionális kapcsolatrend-
szer: elsôsorban a nagy vidéki
egyetemek határon átívelô regi-
onális kapcsolatok kiépítésében
érdekeltek, 3–6 stratégiai part-
ner részvételével. Ezeken a kap-
csolatokon belül eltérô súllyal,
de megjelenhetnek a sajátosan
kari-szakmai szempontok, illet-
ve a magyar–magyar kapcsola-
tok is. 

2. Szakmai kapcsolatrend-
szer: elsôsorban a sajátos profi-
lú, a maga területén vezetô je-
lentôségû egyetemek elsôsorban
szakmai jellegû kapcsolatok
ápolásában érdekeltek, orszá-
gonként egy-egy részt vevô part-
nerrel. A kapcsolattartás gyak-

ran exkluzív szövetségek formájában is érvényre jut. A hatá-
ron túli magyar kapcsolatok ápolása e tevékenység mellett oly-
kor elôfordul, a regionális határon átívelô kapcsolatok viszont
nem jellemzôk. 

Kulturális régiók medencéje? 

Az elsô blokkcsoport a regionális együttmûködésben érdekelt
intézmények kapcsolathálója. Ma Magyarországon négy ilyen
blokk található. 

1. Az Alpok–Adria régióhoz kapcsolódó Pécsi Tudománye-
gyetem és a térségbeli egyetemek: Graz, Ljubljana, Zágráb és
Újvidék egyetemei régóta több jól mûködô közös programban
vesznek részt. A részt vevô egyetemek mindegyike több karral
rendelkezik, tevékenységeik több ponton találkoznak. A kap-
csolatokban gyakorlatban nem jelenik meg a magyar–magyar
kapcsolati jelleg. 

2. Szeged, Arad, Temesvár és Újvidék egyetemeinek straté-
giai partnersége sok évtizedes „testvéregyetemi” múltra tekint

1. ábra: a napi vagy heti ingázó munkavállalók célállomásai 
a bicskei kistérségben, településenként (interjúk alapján, 2001) 
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vissza, és sokat fejlôdött az elmúlt években is. Többkarú, sok
ponton kapcsolódó egyetemekrôl van szó, kiemelendô az orvo-
si és nyelvészeti karok együtt-
mûködése. 

3. A miskolci egyetem hagyo-
mányosan jó kapcsolatai a Kas-
sai Mûegyetemmel és az Ungvá-
ri Állami Egyetemmel, úgy tû-
nik, egyszerre szakmai és regio-
nális kapcsolatok. 

4. A Debreceni Tudomány-
egyetem stratégiai jó kapcsola-
tai a két nagyváradi egyetemmel
és az Ungvári Állami Egyetem-
mel a város regionális szerepé-
nek erôsítését célozhatja. 

Az egyes régiók vezetô egye-
temei között gyakran gyenge
vagy nincs kapcsolat, ezért elô-
fordulhat, hogy nem hazai, ha-
nem külföldi intézmények tölte-
nek be híd szerepet az egymás-
sal nem sok kapcsolatot ápoló
magyar intézmények között. 

Szakmai klubok 

1. Mind hazai kapcsolathálójuk alapján, mind nemzetközi kap-
csolataik alapján is megkülönböztethetôk az orvosi csoport
tagjai, a Semmelweis Egyetem, a Marosvásárhelyi Orvosi Egye-
tem, illetve a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudománye-
gyetem, a Debreceni Tudományegyetem és a temesvári Vest
egyetem orvosi karainak együttmûködése révén. Mindezekkel
az intézményekkel a Segítô Jobb Alapítvány is kapcsolatokat
ápol. 

2. Jól megkülönböztethetô a mûszaki blokk: a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem
és kapcsolatrendszerük. 

3. Jól körülhatárolható a köz-
gazdasági egyetemek együttmû-
ködése, igaz, a Budapesti Köz-
gazdaságtudományi és Állam-
igazgatási Egyetem több „egyete-
mes” típusú egyetemmel is kap-
csolatot ápol: Károly Egyetem,
Komenius Egyetem stb. 

4. A sok karral általános kép-
zést nyújtó egyetemek kapcso-
lathálója szintén sajátos, legin-
kább egymás felé mutat, kevés
kapcsolatot ápolnak a szakegye-
temekkel. Bár nem alkot „blok-
kot” a többivel, megjelöltünk egy
jellegzetesen „nagyegyetemi”
kapcsolati strukturális sajátsá-
gokat mutató egyetemet, az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyete-
met. 

5. A legtöbb egyetem strukturálisan besorolható e szakmai
csoportok valamelyikébe, de a Szent István Egyetem kivételt

képez. Kapcsolathálója egészen egyedi, amelyet az egyetem sa-
játos helyzete, határon átnyúló kapcsolatai is magyaráznak. 

Hídfôk és hidak 

Az egyes szakmai és regionális csoportok, blokkok között –
mint említettük – gyakran nem hazai, hanem külföldi közve-
títôk állnak „híd” szerepben. 

1. A régióba irányuló magyar felsôoktatási intézményi kap-
csolatok középpontjában a Babes-Bolyai Egyetem áll. A négy-
bôl három regionális együttmûködés, illetve az ugyancsak négy
szakmai hálózatból háromnak a tagjai kiemelten fontosnak
ítélt kapcsolatokat ápolnak a kolozsvári egyetemmel. 

2. További fontos híd szerepben vannak, (azaz egyszer-
re állnak stratégiai kapcsolatban egymással gyér kapcsola-

1. ábra. Egyetemközi együttmûködési régiók a Kárpát-medencében 

2. ábra. Kulturális szakmai klubok Közép-Európában 
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tot ápoló hazai intézményekkel) a következô egyetemek: az
újvidéki, a ljubljanai, a pozsonyi Komenius Egyetem, a bé-
csi, a prágai Károly Egyetem, a varsói, a krakkói Jagelló
Egyetem. 

A kapcsolatok szerkezete alapján nem mondható, hogy a
kérdéses magyar intézmények regionális központi szerepet töl-
tenének be (a közvetítô „híd” szerep is inkább néhány külföl-

di intézménynek tulajdonítható), viszont jelentôs részt vállal-
nak a határon átnyúló együttmûködések erôsítésében, és ilyen
értelemben potenciálisan javítják Magyarország regionális köz-
ponti szerepét. 

Összefoglalás: kapcsolatháló-elemzés 
és regionális fejlesztés 

Míg a regionális fejlesztés legtöbb mûhelyében egyetértenek
abban, hogy a kis- és középvállalkozásokat a helyi gazdasá-
gi hálózatok kiépítésével lehetne helyzetbe hozni, addig ke-
vesen tudják, hogyan is kell hozzálátni egy gazdasági hálózat
értékeléséhez, elemzéséhez. A kapcsolatháló-elemzés, mint
önálló diszciplína éppen az ilyen feladatok operacionalizálá-
sával és megoldásával foglalkozik. A hálózati megközelítés
alapvetôen különbözik a hagyományos (analitikus) elemzé-
si eljárásoktól. 

A mellékelt példák egyszerû hálózatokon, grafikusan mu-
tatták be, hogy hogyan használtuk a módszertant a közép-eu-
rópai régióban, illetve egy településen. A kérdések (meddig

terjed a régió, mi a valódi központja, milyen koalíciók van-

nak egy településen belül stb. ) minden regionális fejlesztési
munkánál megkerülhetetlenek, ám addig, amíg nem végzünk
kapcsolati elemzést, ezekre csupán sejtésszerû választ tudunk
adni. Minél nagyobb térségrôl, vagy minél összetettebb rend-
szerrôl van azonban szó, annál csalókábbak ezek a sejtések,
annál inkább szükség van a hálózatok matematikai-statiszti-
kai feldolgozására. 
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• http://www.heinz.cmu.edu/project/INSNA/ kapcsolatháló-
elemzôk honlapja 
• http://members.es.tripod.de/redes spanyol ajkú kapcsolat-
háló-elemzôk 
• http://www.bke.hu/~socnet magyar kapcsolatháló-elemzôk
honlapja
• http://www.bke.hu/~tucan Letenyei László honlapja
• http://www.bke.hu/~tucan/tett TETT Consulting honlap
• http://www.sztaki.hu/conferences/sunbelt21/ INSNA konfe-
rencia Budapesten, 2001 
• http://nws.iif.hu Networkshop konferencia, Szent István
Egyetem 
• http://www.analytictech.com/ Ucinet for DOS, ingyenes, Uci-
net 5.0 for Windows, letölthetô
• http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ Pajek program,
ingyenes 
• http://stat.gamma.rug.nl/stocnet/ SIENA és BLOCKS prog-
ramok, ingyenes 
• http://www.netminer.com Netminer program, ingyenes 
• http://kinemage.biochem.duke.edu/kinemage/kinema-
ge.html#other Mage program, településközi kapcsolathálók
ábrázolására is használható 


