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DR. DÖVÉNYI ZOLTÁN 

 „Város az, ami magát annak nevezi” 
Tűnődések Tóth József tanulmánya kapcsán 

Szubjektív bevezetés 

Töredelmesen be kell vallanom, hogy a várossá nyilvánítás problémája és hazai gya-
korlata hosszú évtizedeken keresztül egyáltalán nem hozott tűzbe. Azt természetesen 
nyomon követtem, hogy évről évre mely települések nyerték el a városi jogállást, de 
ebben leginkább az érdekelt, hogy egy-egy furcsa várossá nyilvánítás mögött melyik 
nagyhatalmú politikus árnya sejlik fel. Ezt főleg a szocialista érában lehetett jó találati 
aránnyal megjósolni, de azért ma sem reménytelen az ilyen próbálkozás… 

Korábban sem erős érdeklődésem 1989 nyarán süllyedt a mélypontra, amikor egyet-
len tollvonással 41 faluból lett város – legalábbis papíron. Akkor úgy gondoltam, hogy 
ennél alább már nincsen, ez ettől kezdve már legfeljebb színfalak mögötti iszapbirkózás, 
a dolognak nincs földrajzi aspektusa és mondanivalója. A témával kapcsolatos apátiám-
ból az zökkentett ki, hogy 2005 nyarán kaptam egy megtisztelő felkérést vitaindító elő-
adás tartására a nagyhírű Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem keretében. A leginkább 
feltűnő az egészben az volt, hogy a megadott témában bizonyosan nem én vittem a zász-
lót a szakmában: nagyközségből kisváros, azaz a hazai várossá nyilvánítás témakörét 
kellett körüljárni. 

Az első gondolatom az volt, hogy akkor most akasztják a hóhért. S mivel nem akar-
tam leégni az előadással, kénytelen voltam alámerülni a téma szakirodalmában. És ekkor 
jött a meglepetés: egy idő után rémülten tapasztaltam, hogy ez tulajdonképpen érdekes 
problémakör. Ez jó három éve történt, s azóta már nem idegenkedem annyira a várossá 
nyilvánítástól mint földrajzi témától. 

A fentiekből kellő bátorságot merítve gondoltam úgy, hogy hozzászólok a vitairathoz. 
Arra természetesen nem gondoltam, hogy ízekre szedem az indító írást – ennek szerzője 
egyébként is jóindulatúan figyelmeztetett, hogy az összegző írással övé az utolsó szó – 
mindössze néhány kérdés köré csoportosítanám mondanivalóm. 

Van-e optimális városhálózat? 

Legfeljebb a tankönyvekben, a valóságban aligha. Az igazi megoldás nyilván az len-
ne, ha a városok horizontálisan és vertikálisan is szabályosan töltenék ki a teret, ahogyan 
azt annak idején W. Christaller (1933) megálmodta. A geográfus mint térrel foglalkozó 
„játékos elme” különösen szívesen lát szabályszerűségeket és harmóniát. Már von 
Thünen (1826) is egy gazdaságilag elszigetelt államban tett kísérletet a gazdaság szabály-
szerű térbeli rendjének bemutatására, nem is beszélve Christallerről, akit egész életében 
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elkísért az optimális településhálózat ideája. Amint visszaemlékezéseiben Christaller 
(1968) megírta, már kisgyermekként is azért nézegette a térképet, hogy „megvan-e rajta 
minden”, azaz szabályosan helyezkednek-e el a falvak, városok, utak, vasutak. Ahol 
szerinte nem, ott berajzolta a térképre azt, amit hiányolt. 

Ilyen késztetés bizonyára többekben is van, akik nézegették már Magyarország város-
térképét. Nem kevesen gondolták úgy, hogy a több mint 300 város már képes hézag nél-
kül lefedni egy ilyen kis országot, a valóság azonban mást mutat, ha egy kicsit szigorúbb 
mércével mérjük a városokat. Ebben a megközelítésben előtűnik azért néhány olyan 
terület, ahol vannak ugyan városi jogállású települések, de „igazi” városoknak se híre, se 
hamva. Ha így nézzük a dolgokat, akkor városhiányosnak tekinthető például a Bodrog-
köz, de akár fél Somogy is. 

Cserehát ebből a szempontból is beúszik a képbe, itt ugyanis még városnak kinevezett 
falu sincs. A kistáj peremén fekvő kis és még kisebb városok hatásukat legfeljebb a 
szomszédos néhány falura tudják kiterjeszteni. Amennyiben tényleg törekedni akarnánk 
az optimális városhálózat megalkotására, akkor valahol a Cserehát belső részein kellene 
találni egy települést, és ezt „kinevezni” várossá. 

Amennyiben a „vakok között a félszemű a király” elvet követjük, akkor a Cserehát 
70–75 szerény méretű települése között hamar a látómezőbe kerül például Krasznokvajda 
a maga közel hatszáz lakosával. Mielőtt ezen az abszurdnak tűnő felvetésen bárki derülni 
kezdene, érdemes megemlíteni, hogy Krasznokvajda intézményhálózatát egyre több  
– nála népesebb – hazai település is megirigyelhetné: például van óvoda, általános iskola, 
működő könyvtár, gyógyszertár, takarékpénztár, rendőrőrs, kastélyszálló, galéria – már 
amennyiben az internetes forrásoknak hinni lehet. 

A fentiek természetesen nem azt jelentik, hogy Krasznokvajdát feltétlenül a magyar 
városok között akarom látni – bár amilyen irányba manapság a dolgok haladnak…  
A példa mindössze annak alátámasztására szolgált, hogy vannak olyan foltjai az ország-
nak, ahol a csekély földrajzi és egyéb energiák még egy valamirevaló kisváros „kiterme-
léséhez” sem voltak elegendőek. Ezeken a területeken tudomásul kell venni, hogy akkor 
ezek városhiányos térségek maradnak. 

Ez viszont nem jelentheti azt, hogy az itt élők ki legyenek rekesztve a városi szintű 
szolgáltatásokból. A közlekedési hálózat fejlesztésével ez a probléma jórészt megoldható, 
s talán még olcsóbb is lenne, mint egy községet várossá „felpumpálni”. 

A városokkal szerényebben behálózott területek nem elhanyagolható része az ország-
határ mellett fekszik, így érdemes elgondolkodni azon is, hogy ezeknek a vidékeknek 
egykoron kialakultak a városi központjaik, csak ezek Trianonnal a másik oldalra kerül-
tek. Az igazi megoldás az lenne, ha az országhatárok sokat emlegetett „légiesülése” való-
ban realizálódna, így a régi centrum–vonzáskörzet relációk is újra felépülhetnének. 

Hogyan „készül” a magyar város? 

Jelentős részben a színfalak mögött, és ez baj. Jelenleg a nyilvánosság számára legin-
kább két dolog ismert: a városi címre pályázó települések listája és a boldog nyertesek 
névsora. Hogy a pályázat benyújtása és a várossá avatás között mi történik, arról nem 
sokat lehet tudni. 
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Ami viszont köztudott, és időről időre vita tárgya, az a potenciális városok köre.  
A szabályozás jelenleg a nagyközségeket preferálja, ezek pályázhatnak a városi címre, 
továbbá az ötezernél népesebb községek. Ezek az előírások jelentős mértékben polarizál-
ják a várossá nyilvánítás folyamatát. Itt elegendő arra utalni, hogy 2008 nyarán a létező 
138 nagyközség meglehetősen sajátos területi konfigurációt mutatott: 

– Nógrád megyében egyetlen nagyközség sem volt. 
– A Dunántúl megyéinek túlnyomó részében mindössze néhány nagyközség volt 

(Vas: 2, Komárom-Esztergom, Veszprém, Zala, Somogy: 3-3), egyetlen kivétel 
Fejér megye (13 nagyközség). 

– Ezzel szemben hemzsegnek a nagyközségek Pest megyében (22), valamint Észak-
kelet-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar: 10-10, Szabolcs-
Szatmár-Bereg: 18). Ehhez a zónához kapcsolódik Békés megye is (11 nagyköz-
ség). 

A fentiek alapján az elkövetkező évek városhálózat-bővülésének súlyponti térségei jól 
kirajzolódnak, s érdekes módon két generálisan eltérő tértípust képviselnek: 

– A budapesti agglomeráció és az ehhez egyre inkább hozzákapcsolódó Fejér megye 
az ország legfejlettebb térségei közé tartozik. Városhálózata már most is meglehe-
tősen sűrű, és a potenciális városok nagy száma alapján további sűrűsödés várha-
tó. Ezzel azonban a térség városhálózatának teljesítőképessége érdemben aligha 
fog növekedni, mivel a jó néhány fejlett és sokoldalú várossal az újak nem lesznek 
azonos súlycsoportban. 

– Teljesen más karaktert képvisel az a széles, országhatárhoz tapadó övezet, ami 
Borsod-Abaúj-Zempléntől egészen Békés megyéig húzódik. Jóllehet a hazai vá-
rosállomány mintegy ¼-e itt van, a városhálózat mégsem problémamentes. Ennek 
hátterében elsősorban a terület fejletlensége, az évszázadok során felhalmozódott 
strukturális problémák stb. állnak, s ezen az új városok sem fognak tudni segíteni. 

A városi utánpótlást listázva nem szabad elfeledkezni a népes községekről sem, mivel 
ezek tovább tágítják a kört. Jelenleg tíz körüli az ötezernél népesebb községek száma, s 
ebben a körben is érdemes számolni városi aspirációkkal. Ezek a nagyra nőtt községek 
jellegzetesen agglomerációs települések, s Győrújbarát kivételével mind Budapest kör-
nyékén fekszenek. 

Így a potenciális városok körét mintegy másfélszáz település alkotja. Amennyiben az 
idők folyamán ezek valamennyien előlépnének, akkor a városi jogállású települések 
száma 450 fölé emelkedne, s ezzel nagyjából minden hetedik magyarországi település 
városi címmel rendelkezne. Ebben a helyzetben joggal merülhet fel a kérdés, hogy kell-e 
nekünk ennyi város? Lehet, hogy kell, lehet hogy nem. Annyi bizonyos, hogy ennél jóval 
kevesebb, 350–380 várossal már meglehetősen jól le lehetne fedni az országot. 

A hazai várossá nyilvánítások azonban már régóta nem arról szólnak, hogy milyen 
egy optimális városhálózat, hanem egyre inkább a települések – vagy polgármestereik – 
egyéni ambícióiról. Az előbbi változattal nem is lenne baj, mivel ebben a formában is 
kifejezi a helyi közösségek összetartását, előrelépési törekvéseit, tenniakarását. 

Az új városoktól azonban nem várható el az, ami évtizedekkel ezelőtt, nevezetesen a 
központi hely funkcióinak megléte, területi kisugárzás, vonzáskörzet stb. Ami viszont 
mindenképpen elvárható, hogy a jövőben azok a települések legyenek városok, ahol 
biztosítani tudják az urbánus életmód feltételeit. Ebben a megközelítésben is egyet lehet 
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érteni a vitairat azon felvetésével, hogy a várossá nyilvánítás mederben tartásához meg 
kellene alkotni egy kritériumrendszert, mivel például az urbánus életmód feltételeit sem 
egyformán látják mindenütt. 

Amennyiben „széles körű szakmai és politikai konszenzussal” (Tóth 2008) valóban 
kimunkálják a várossá nyilvánítás feltételrendszerét, akkor azt nyilvánvalóan alkalmazni 
is kellene. Ebben a műfajban sajnos nem állunk túlságosan jól: a városi cím elnyerésének 
mindig is voltak feltételei, csakhogy ezeken gond nélkül léptek át, amennyiben ez egy 
megfelelően erős körnek érdekében állt. 

Ha viszont tényleg komolyan vesszük magunkat, akkor valóban tágra lehetne nyitni a 
kaput a városi címre áhítozó települések előtt, s nem kellene tovább preferálni a nagyköz-
séget, ami valóban egyre inkább kiüresedő kategória lesz – ahogy azt a vitacikk írója is 
megállapította. 

„Minek nevezzelek”? 

Az egyre inkább terebélyesedő hazai városhálózat szükségszerűen felvet régi és új 
kérdéseket. Egyik ilyen probléma, hogy egyáltalán milyen városokról van itt szó? Ha 
elkezdünk keresgélni a városdefiníciók között, akkor előbb vagy utóbb arra a következte-
tésre juthatunk, hogy leginkább még az úgynevezett terminológiai városfogalom jöhet 
szóba, annak ellenére, hogy ezt annak idején nem utolsósorban a kétségbeesés hozta 
létre. Amikor ugyanis a német várostörténészek még a két világháború között nekikezd-
tek a monumentális Deutsches Städtebuch összeállításához, nem tudtak kikeveredni a 
középkori német várossá nyilvánítások zűrzavarából, s ekkor jutottak arra a döntésre, 
hogy „város az, ami magát annak nevezi” (in: Gyimesi 1975). Valahol itt tartunk mi is… 

A tömeges várossá nyilvánítások egyik látványos következménye, hogy egyre kisebb 
népességszámú települések nyerik el a városi jogállást, ami olyan strukturális változáso-
kat okoz, hogy át kell értékelni a korábban megszokott kisváros–középváros–nagyváros 
kategóriákat. Mivel az új városok már kivétel nélkül a hagyományos értelemben vett 
kisvárosok közé kerülnek, napjainkra is teljesen „elbillent” a rendszer: a 306 városi jogál-
lású településből 259-ben a népességszám nem haladja meg a 25 ezret, tehát valamennyi 
hagyományos kisvárosnak tekinthető. 

Ennek így nyilván nem sok értelme van, ezért mindenképpen szükséges egy új kate-
góriarendszer felállítása, ami alapvetően a korábban kisvárosnak tekintett típus felosztá-
sát jelentheti. E sorok írója a legkisebb népességszámú városokra javasolta a törpeváros 
elnevezés használatát (Dövényi 2008), ami nem mindenkinek a tetszését nyerte el. Vita-
iratában maga Tóth József is javaslatot tett egy új nevezéktanra, ezt azonban konkrét 
adatokkal nem „töltötte fel”. Utólagos engedelmével én ezt megtettem (táblázat). 

Az adatokból az tűnik ki, hogy ebben a rendszerben a probléma megoldását a közép-
városi szint megerősítése jelentené, mivel ebben a nevezéktanban a teljes középvárosi 
szint magába foglalná a korábbi középvárosok többségét és a régi kisvárosok jelentős 
részét. Ezzel a korábbi – joggal gyengének tartott – középvárosi szint látványosan meg-
erősödne: idetartozna (Budapest nélkül) a városi lakosság közel 60%-a. A népességszám 
eloszlása alapján az új rendszer két maximumot mutat: a középvárosok mellett – amelyek 
a hagyományos rendszerben a kisvárosok javát jelentették – a regionális városok kon-
centrálják leginkább a népességet. 
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A hazai városhálózat szerkezete* (Tóth József nevezéktana alapján, 2008. július) 

Megoszlás Népesség 
Megnevezés 

darab % fő % 
Kisváros, < 5 ezer fő 64 21,0 231 449 4,5 
Kisközépváros, 5–10 ezer fő 98 32,2 704 667 13,6 
Középváros, 10–25 ezer fő 97 31,8 1 481 443 28,7 
Nagyközépváros, 25–50 ezer fő 26 8,5 837 143 16,2 
Megyei város, 50–100 ezer fő 12 3,9 759 925 14,7 
Regionális város, > 100 ezer fő 8 2,6 1 152 121 22,3 

Együtt 305 100,0 5 166 748 100,0 
* Budapest nélkül. 

A magam részéről mindenesetre érdeklődéssel várom, hogy milyen mértékben fog 
átmenni az új nevezéktan a szakmai köztudatba. Vannak ugyanis meglehetősen mélyen 
gyökerező vélekedések, amelyek kiirtása nem fog könnyen menni: idetartozik például az 
is, hogy a kis- és a középváros közötti népesedési határ valahol 20 és 30 ezer lakos között 
húzódik, az újabb munkákban éppen az utóbbi értéket elfogadva (Pirisi 2008). 

Ebben a nevezéktanban a kisváros a jelentéktelenégbe süllyed, ami nem tűnik szeren-
csésnek. A magam részéről el tudnék gondolkodni egy olyan rendszeren, ahol a kisváros 
5–15 ezer, a középváros pedig 15–50 ezer lakosú lenne. De akkor mi legyen a legkiseb-
bekkel, az ötezer lakos alatti városokkal? Megítélésem szerint ez egy létező kategória, 
csak elfogadható nevet kellene rá találni. A törpeváros helyett talán jobb lenne a 
miniváros, mivel összetett szavakban a mini- előtaghoz kellemesebb képzetek társulnak, 
mint a törpéhez (lásd miniszoknya…). 
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Resume 
The paper focuses on the following three topics with regard to conferment of town title: 
1.  Some examples concerning the optimal urban network give an idea about areas with a scarcity of urban 

settlements and urban pattern of border zones; 
2.  An attempt is made to predict future trends of granting urban status based on the practice heretofore; 
3.  Suggestions are made for the terminology of the urban settlements of the smallest size (with population 

of some thousands): dwarf towns or mini towns. 



 
 
NÉMETH SÁNDOR 

Mintha-városból mintavárost! 
A magyar urbanizáció mennyiségi útja és minőségi átmenete 

Szakmai párbeszéd és politikai konszenzus 

Tóth József e folyóirat 2008. májusi számában közölt, a magyar urbanizációs folya-
matról és várossá nyilvánítási gyakorlatról írott vitaindító cikkére (Tóth 2008) a hazai 
településföldrajz, településtudományok több elismert képviselője is reagált (Kőszegfalvi 
2008, Kulcsár J. 2008, Csapó–Kocsis 2008). Igen, inkább „csak” reagálnak egymás vé-
leményére, s nem vitatkoznak. A hozzászólások általában az előző szám(ok)ban publiká-
ló szerző(k) gondolatmenetét viszik tovább úgy, hogy közben több irányban, mindenki a 
saját szűkebb kutatási területének megfelelően kiterjeszti, gyarapítja a „fő témát”.  
A láncszerűen egymásra épülő tanulmányok dialógust teremtenek, míg a koncentrikusan 
bővülő ismerethalmaz biztosítja a szempontok olyan mennyiségét, amely kellő informá-
cióbázist ad egy reális és konstruktív elemzéshez. Ezzel viszont megvalósulni látszik a 
vitaindító szándéka: a párbeszéd és a konszenzus.  

Ha ez így van, akkor mi a legfőbb akadálya annak, hogy ezeket a gyakorlatba átültető 
döntés és végrehajtás kövesse? A válasz „természetesen” az (immár legalább két évtize-
de, tehát pártállástól független) aktuálpolitika. Erre a következtetésre szinte valamennyi 
hozzászóló eljut, amikor az általa észlelt problémákat felsorolja, és az azokra adott eset-
leges válaszát megfogalmazza, de mindegyikben legalább implicite ott lappang az az 
igazi, ránk jellemző szkepszis, hogy mindezek gyakorlati megvalósítása egy egységes 
politikai akarat függvénye, és ez maguk a szerzők szerint sem érhető el a közeljövőben. 
Véleményem szerint ennek a legfőbb oka az, hogy Kelet-Közép-Európában létezik pár-
beszéd és konszenzus is, csak éppen nincsenek egy síkban. A párbeszéd lehet szakmai, de 
a konszenzus mindig politikai. Pontosan emiatt „kevés a szakmai vita Magyarországon”. 
Egyébként stílszerűen (vagy véletlenül?) ez Tóth József vitaindító cikkének első mondata.  

Tóth professzor azon aggályát nem osztom, hogy „mikor ébred rá a politikai szféra, 
hogy a döntések felelős meghozatalához szüksége van a tudomány eredményeire?”. Az 
én aggodalmam pont ennek ellentétéből fakad: a politika nagyon is ráébredt, hogy szük-
sége van a tudomány eredményeire azért, hogy felelősnek tűnő (sic!) döntéseket hozzon. 
A politika a tudományt többnyire nem párbeszédbeli vitapartnernek tekinti, hanem a 
politikai konszenzust szakmailag legitimizáló tényezőnek. A tudomány(ok), illetve egyes 
képviselőik ennek a szerepnek − történelmi örökségünkből is eredeztethető okokból − 
szolgai módon megfelelnek. Ha állítható, hogy Európa ezen tájékán a szakmai párbeszéd 
és a politikai konszenzus többnyire nem egy tőről fakad, akkor ez hazánkban továbbfej-
lődött: immár egy-egy személyben/szakemberben is előfordulhat ez a kettősség. Amikor 
éppen a tudomány művelője, akkor induktív logikával eljut a megalapozott koncepcióig, 
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amikor pedig a − helyi, országos stb. − politika megbízottja, akkor ugyanolyan bizton-
sággal halad a deduktív gondolatmenettel a megrendelt prekoncepcióig.1  

Nem gondolom, hogy ezek a kijelentések túlzók, hiszen kik, ha nem a terület- és tele-
pülésfejlesztésben, illetve a településtudományok valamelyikében jártas szakemberek 
alkották − az egyébként nagyon sok színvonalas munka mellett − azoknak a megyei kon-
cepcióknak, kistérségi terveknek és nem utolsósorban várossá nyilvánítási pályázatoknak 
a tömkelegét, amelyek gyakran egy kaptafára készülnek, és ennélfogva nem az adott 
települési szint problémáira adnak választ, hanem a megrendelő vágyálmaira. De hát mi 
mást tehetnének? Hiszen az már végképp abszurd lenne, ha mondjuk egy, a városi rang-
hoz esélytelennek tűnő nagyközség megbízásából eljáró pályázatíró a település vonzó 
hatásainak feltárása helyett annak taszító komponenseit kezdené el vizsgálni pusztán 
azért, hogy a helyieket meggyőzze szándékuk szakmai megalapozatlanságáról. Sőt! Ha 
jól meggondoljuk, egy eleve elmaradott településből várost „csinálni” sokkal nagyobb 
kihívást jelent, mint egy abszolút favoritból. Az Állam − vagy Beluszky Pál elnevezésé-
vel a Nagy Donátor (Beluszky 2008) − pedig nagyvonalú adakozó, de csak éppen annyira 
az, mint amennyire kisstílű a valódi sikerek hiányát önigazolással kompenzálni kívánó 
sok pályázó. Cserébe aztán mindannyian körbedicsérik egymást az elért (lát-
szat)eredményekért: az Állam mintha települést, sőt térséget fejlesztene, a Pályázó mint-
ha a városodásával egy csapásra városiassá is tenné települését, míg a Pályázatíró mintha 
a maszekban kiállított számlájával tudományának piacképességét, illetve bibliográfiájá-
nak egy újabb tételével a szakmai kompetenciáját igazolná. Ennek eredménye hazánk 
jelenlegi településhálózata, amelynek az élén álló több mint 300 város legalább egyhar-
mada nem felel meg a városok földrajztudományi szempontú kritériumainak, azaz csak 
mintha-városok. (Az egyéb megjegyzések − kvázi-város, ceremoniális város stb. − he-
lyett most hadd használjam ezt! Így illik a gondolatsorba.) Akkor hogy van ez? Pont 
annak a tudománynak a képviselői fanyalognak, hogy sok a város, meg nincs már rangja, 
akik részt vettek, előnyt szereztek vagy legalábbis tehetetlenül, tétlenül álltak ebben a 
folyamatban? Akkor egyáltalán miről és miért folytassunk szakmai párbeszédet? A ve-
lünk/általunk/szemünk láttára már jórészt lezajlott eseményekről, amelyeket ráadásul 
nem is tartunk jónak, és meg akarunk fordítani?  

A hazai várossá nyilvánítások tekintetében a településtudományok csapdahelyzete 
egyértelmű. Az egyének oldaláról centrális, mint egységes tudomány aspektusából pedig 
marginális pozícióban van. Egyfelől a településtudomány képviselői keresettek, hiszen a 
„szakmai” tanulmányok korszakát éljük. Szinte mindenről és minden tekintetben hatásta-
nulmányok készülnek, amelyeket a településtudomány képviselői mint szakmailag felké-
szült emberek − megfelelően egységes és konkrét szabályozás híján − a megrendelő igé-
nyeinek megfelelően tudnak és kénytelenek „megideologizálni”. Másfelől természetes, 
hogy a tudomány ezzel a partikuláris érdekek eredőjéből kialakult rendszerrel önmaga 
sem tud mit kezdeni, nem tudja a közösség egészének hasznára váló koherens rendszerré 
alakítani, hitelesen és eredményesen artikulálni, ennélfogva a döntéshozói szféra számára 
mellőzendő marad. Talán nem tévedek nagyot, ha azt gondolom, hogy az aktuál-
politikának − egyelőre még − érdeke is ennek az egyéni és közösségi érdekek kettősségé-

 
1 Magamat is idesorolom, hiszen részt vettem jó néhány várossá nyilvánítási dokumentum kidolgozásában, most meg 

ilyen cikket írok. – N. S. 
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ben élő településföldrajznak bénultsága, hiszen egységes normarendszer hiányában min-
den viszonylagossá válik, bármilyen szubjektív döntés objektívnak tűnő indokokkal alá-
támasztható. Számukra nem releváns ez a szakmai párbeszéd, ha politikai konszenzus 
anélkül is létezhet. Összegezve: amíg a döntéshozók „büntetlenül játszadozhatnak” a 
térrel, addig a tudósok önfeledten saját és egymás idejével. Jól elvagyunk.  

A fentiekből talán egyértelműen kiderül, hogy nem egy-egy szakember vagy akár tu-
dományág a felelős a magyar urbanizációs folyamatban (többek között a várossá nyilvá-
nítások terén) kialakult helyzetért, hanem alapvetően azok a tényezők, amelyeket Kulcsár 
J. László megnevezett (politikai kultúra, közigazgatási dichotómia, illetve erőforrás-
szűkösség). Azt viszont állítom, hogy az egyéni érdekek nagyon kifinomult szövevénye 
biztosítja ennek az egyébként össztársadalmi szinten hátrányos (de legalábbis céltalan) 
folyamatnak a „dinamikus egyensúlyát”, amit a magyar urbanizáció mennyiségi útjának 
is nevezhetünk. Ezt a rendszert tehát „alulról” nem lehet változtatni, így marad (mint már 
annyiszor) a „felülről” jövő kezdeményezés lehetősége. Az aktuálpolitika viszont egyelő-
re nincs rászorulva, hogy a szakmával megossza a döntési kompetenciáját, a tudomá-
nyoknak pedig szűkös az eszköztára ahhoz, hogy ezt a szférát befolyásolja. Mit lehetne 
mégis tenni? 

Kulcsár szerint a várossá nyilvánítást „két, egymást erősítő politikai nyomás élteti. 
Egyrészt létezik egy nyomás alulról, mivel a szóba jöhető településeken számos önkor-
mányzati vezető kívánja a városi cím előnyeit kiaknázni. Másrészt létezik egy nyomás 
felülről, amikor a központi államhatalom (pártállástól függetlenül) a paternalisztikus 
tradícióknak megfelelően képtelen ellenállni az ekként megszerzett politikai tőkének.” 
(Kulcsár J. 2008, 512. old.). Azt gondolom, hogy a településtudományoknak ebbe a rend-
szerbe kellene beavatkozni, úgy, hogy ez a két egymást erősítő nyomás a szakmai indo-
kok felé mozduljon el. Egyrészt ehhez a Zsótér Brigittáéhoz hasonló minél több esetta-
nulmányban (Zsótér 2008) kellene feltárni a várossá nyilvánított települések utóéletét, 
hogy pontos leltárt kapjunk arról, hol járt ranggal is a cím, hol pedig csak köztisztviselői 
fizetésemeléssel. Ezek az elemzések talán arra ösztönzik a kandidálást fontolgató telepü-
lések vezetőit, hogy jobban gondolják át képességeiket és perspektíváikat, míg a döntés-
hozókat mértékletességre intheti egy-két ilyen „mezőhegyesi” példa. Másrészt a hibák 
feltárása mellett legalább olyan fontos kötelessége a tudománynak, hogy azok megszün-
tetésére, kivédésére világos célokat és akár lépésről lépésre lebontott cselekvési tervet is 
készítsen a döntési szféra számára. Nem elég azt hangoztatni, hogy hogyan nem lehet, 
hanem azt is, hogy hogyan igen!  

Azt gondolom, hogy a negatív példák megfelelő artikulálásával, akár a „közbeszéd” 
szintjén is folyamatos napirenden tartásával az aktuálpolitika ha lassan is, de belátja, 
hogy a várossá nyilvánításokkal már pillanatnyi politikai tőkét sem tud kovácsolni, hi-
szen azok a település, térség valós problémáit pótcselekvéssel félrekezelő beavatkozások, 
lobbik szinonimáivá válnak. Ezt követően figyelme a legalább középtávú megoldások, 
azaz a szakmai politika (terület-, település-, város-, vidékpolitika stb.) felé irányul.  
A politika tulajdonképpen „egy terv vagy vezérlő elv, amelyet egy entitás mint kormány-
zat valósít meg a rendelkezésre álló alternatívákból, hogy teljesítsen egy célt”. Vélemé-
nyem szerint az aktuálpolitikát a szakmai politikától ebben a tekintetben az különbözteti 
meg, hogy amíg az előbbi a folyamat teljes egészét egyedül szabja meg, addig az utóbbi 
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az alternatívák megalkotásába, sőt bizonyos tekintetben a célok meghatározásába is be-
vonja a tudományt, és csak a választást hagyja meg magának.  

A mai Magyarországon a jelenlegi struktúrák működési zavarai miatti kényszerből a 
szakmai politikák újraértelmezése − elsősorban kiadott vitaanyagok formájában − már 
napirenden van. Ez azt jelzi, hogy az eddigi, gyakran a rövid távú érdekeknek alárendelt 
alternatívák és talán célok is elavultak, tarthatatlanná váltak, és úgy néz ki, hogy az 
aktuálpolitika tehetetlenségi nyomatéka okán nem képes önerőből újakat alkotni. Az 
immár napi szinten és közvetlenül visszaható kényszer (például az alacsony hatásfok 
miatti finanszírozási nehézség) viszont mégis arra ösztönzi őket, hogy a problémákat (na 
meg a felelősséget) szakemberekkel, a tudományok képviselőivel is megosszák, és tőlük 
várjanak − akár rendszerszerű változásokat is jelentő − megoldásokat. Amikor vannak 
olyan területek (például vidékfejlesztés), ahol magának az ágazatnak egyáltalán a hazai 
létét kérdőjelezik meg (Bihari–Bodnár 2008), vagy a rendszer (például a területfejlesztés, 
a közigazgatás) halaszthatatlan átalakításának szükségességét fogalmazzák meg az annak 
irányítási mechanizmusában dolgozók (ÖTM 2007), akkor ott biztosan fogékonyabbak a 
szakmailag megalapozott új alternatívákra és kitűzött célokra. 

A tudománynak itt az a feladata, hogy a változtatási kényszert kihasználva csak azu-
tán vállaljon részt a felelősségből, hogy a párbeszédet kizárólag a szakmai politika meze-
jére tereli, és a dialógus eredményeként csak a szakmai (és nem politikai) konszenzust 
fogadja el. A magyar urbanizáció mennyiségi problémáinak kezelését ugyanis csak egy 
kizárólag szakmai alapon nyugvó és legalább középtávú célok teljesítését vállaló, politi-
kai támogatást élvező − most nevezzük így − progresszív településpolitika képes megol-
dani, ez garantálhatja az átmenetet a minőségi út felé. Ennek hiányában minden más 
beavatkozás csak a problémák eszkalálódását eredményezi. 

Az alábbiakban ennek a progresszív településpolitikának az általam vizionált − így 
természetesen vitatható és vitatandó − cél- és eszközrendszerét szeretném összeállítani, 
amely esetleg gazdagíthatja a településtudományok által a döntési szféra számára válasz-
tási lehetőségként megfogalmazott alternatívák sorát. 

A progresszív településpolitika célrendszere 

A vitához hozzászóló, illetve az általuk interpretált szakemberek között még abban 
sincs egyetértés, hogy Magyarországon sok vagy kevés a város. Beluszky és Kőszegfalvi 
a földrajztudomány városdefiníciója alapján − amely a „nem mindennapi igényeket ki-
elégítő” úgynevezett központi funkciók mennyiségével és minőségével határozza meg 
annak „lényegét” − azt állítja, hogy jelenleg túl sok. Vizsgálataik alapján a mai város-
állomány mindössze kétharmada felel meg ennek a kritériumnak, a többi legfeljebb azt a 
„térségi szerepet” tölti be, amelyet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. és a 
területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény a várossá nyilvánítási kezdemé-
nyezésekről rendkívül engedékenyen előírt. Tóth József − nemzetközi statisztikákra ala-
pozott – nézete szerint viszont a városok száma ma is kicsi Magyarországon, hiszen a 
jogi értelemben vett városokra épülő városodottsági mutatók alapján a hazai „68%-os 
városi népességarány szerényebb, mint fejlettségünkből, sok más szempontból mért szin-
tünkből következne” (Tóth 2008, 241–242 old.). Ahány megközelítés, annyiféle − gya-
korlatilag egymást kizáró − válasz adható, ebből pedig nem lehet egy határozott célrend-
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szert alkotni. Bocsánat, nem a kérdés a rossz? Ha igen a válasz, akkor a hazai urbanizá-
ciókutatás évtizedek óta megválaszol(hat)atlanul kísértő kérdéseit is meghaladhatjuk, és 
helyettük új megközelítéseket alkalmazhatunk, amelyekben akár mindkét válasz igaz 
lehet. 

Ilyen lehet, ha például − a többféle városdefíniciót kikerülve − azt mondjuk, hogy a 
magyar urbanizációs folyamat legnagyobb problémája a városi rangú és a városi című 
települések számának jelentős különbsége, szinte állandó diszharmóniája. Ezt a problé-
mát átfordítva és kiegészítve immár megfogalmazhatjuk a hazai város-, illetve település-
politika fő célját: a városi jogállású, illetve a városi funkciókkal rendelkező települések 
közötti minél nagyobb korreláció biztosítását annak érdekében, hogy azok az adott társa-
dalmi-gazdasági fejlettségnek, illetve területi szintnek megfelelő központi funkcióikkal 
lefedjék az ország egészét, elősegítve annak területileg kiegyenlített fejlődését.  

A városodás mint mennyiségi, a városiasodás mint minőségi folyamat összehangolása 
kétféleképpen történhet. Egyrészt lehet úgy, hogy a városi rangú települések számát 
csökkentjük addig, amíg el nem éri a „valódi” városokét. Ezt az utat nevezhetjük talán 
regresszív várospolitikának. A másik lehetőség, hogy az „elvárható” központi funkciók-
kal nem vagy alig rendelkező városokat fejlesztjük a „teljes értékűek” szintjére. Az így 
felfejlesztett települések az újonnan kapott központi funkcióikkal nemcsak önmagukat 
gazdagítanák, hanem értelemszerűen a vonzáskörzetük számára is „közelebb” hoznák a 
városi lét egy-egy újabb elemét. Ezt a megoldást az előbbi ellentéteként progresszív  
városfejlődésnek is hívhatjuk. 

Kétségtelen, hogy a regresszív eljárás egyszerűbb, mert gyakorlatilag a városi címek 
revideálásával, alkalmasint visszavonásával avatkozik be, így azonnal és adminisztratíve 
kivitelezhető, de egyúttal úgy céltalan, hogy szinte minden ágazati és területi szinten még 
károkat is okoz. Mindjárt az első probléma vele, hogy mi alapján lehetne visszavonni a 
címeket, hiszen ha a várossá nyilvánítási folyamat is sok szubjektív elemet tartalmazott, 
akkor miből gondoljuk, hogy a revízió kevesebbet fog? A tudomány ezzel ismét az 
aktuálpolitika kiszolgálójává válik, hiszen szörnyű belegondolni abba, hogy a korábban a 
„városcsinálásra” szövetkezett szakmai stábok ezúttal a „városkicsinálásra” alakulnak 
újjá úgy, hogy most sem tudják pontosan meghatározni, mi, hol és mikor minősül köz-
ponti funkciónak vagy akár térségi szerepkörnek, mint ahogy azt sem, hogy mennyi az az 
ideális városszám, amelyet „el kell érni”. Egyáltalán, ez a módszer milyen problémát old 
meg? A visszaminősített helységek vonzáskörzetének minimális és egységes városi funk-
ciókkal való ellátása, urbánus fejlődése ettől még nem valósulna meg, és végső soron a 
területi egyenlőtlenségek csökkentése mint elsőrangú területfejlesztési cél is erősen csor-
bulna. 

Ezzel szemben a progresszív út abból indulna ki, hogy először minden területi szintre 
− és nem városra! − meg kell határozni azokat a minimális közigazgatási és társadalmi 
szolgáltatásokat, amelyekhez a mai Magyarország bármely szegletében élő állampolgár-
nak joga van hozzájutni. Ezeket, az immár megnevezett „központi funkciókat” tehát egy 
területi egységnek (kistérség, megye, régió, ország) kellene teljesíteni, és nem feltétlenül 
egyetlen településnek. A város így nem önmagáért való cél lenne, hanem a kiegyenlített 
területi fejlődés megvalósításának és hosszú távú fenntartásának egyik eszköze, a magyar 
urbanizációs folyamat minőségi átmenetének egyik fontos szereplője. 
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A progresszív településpolitika eszközrendszere  

A vitában megnyilatkozó szakemberek általában a hazai várossá nyilvánítások ano-
máliáit tárják fel, és azok kezelésének többnyire csak az elvi irányát adják meg. Ezek 
feltűnően összecsengenek egymással, hiszen gyakorlatilag mindegyikben − áttételeseb-
ben és határozottabban egyaránt − felbukkan a funkcionális, a városokat egy komplex 
rendszer részeként értelmező, tehát jelen tanulmány fő gondolatmenetével igencsak ha-
sonló szemlélet. Kőszegfalvi György azt tartja szükségszerűnek, hogy „minden kistér-
ségben legyen város”, és „ezek a városok legyenek a kistérségek szerveződésének, fejlő-
désének meghatározói” (Kőszegfalvi 2008, 378. old.). Az előbbi igény gyakorlatilag már 
teljesült, hiszen az Abai kistérség kivételével a többi 173 LAU 1-es szintű egység tartal-
maz legalább egy városi jogállású települést, de éppen az velük a probléma, hogy közü-
lük csak kevesek gyakoroltak ténylegesen mérhető pozitív hatást a térségükre. Egy ké-
sőbbi gondolatmenetében egy másik − a szuburbiákra vonatkozó − aspektusban már 
továbblép ezen, és kifejti: „abban az esetben, ha olyan települések részéről jelentkeznek 
várossá nyilvánítási szándékok, amelyek ilyen (agglomerációs, agglomerálódó térségbeli 
− N. S.) struktúrákon belül helyezkednek el, az kedvező lehet a településegyüttesek to-
vábbi fejlődésére, a települések közötti funkcionális, majd területi-fizikai összefonódás 
intenzitásának erősödésére, a településközi munkamegosztásra. Ennek eredményeként 
összefüggő településtestek, városi térségek alakulhatnak ki” (Kőszegfalvi 2008, 378. 
old.). Az agglomerálódás valamely stádiumába már eljutott településcsoportok esetén 
tényleg megfontolandó ez az érv, de kérdés, hogy ez megoldást kínál-e például a rurális 
terek városhálózatának fejlesztésére is, ahol pedig éppen a legnagyobb szükség lenne a 
hatékony beavatkozásra? Ez ügyben jóval árnyaltabb, és így könnyebben kiterjeszthető 
értelmezési tartományú Kulcsár J. László („a szakmának a térség- és településfejlődést 
nem egyedi településekben, hanem funkcionálisan összetartozó egységekben kell értel-
mezni és elemezni”) és Tóth József is („a város fejlesztésével, fejlődésének kedvezőbb 
feltételek közé helyezésével a környékét is fejlesztjük”) (Kulcsár J. 2008, 514. old., illet-
ve Tóth 2008, 242. old.), de gyakorlatilag ugyanazt az elvet vallják. Sajnálatos, hogy 
ezek az álláspontok éppen a szerzők tanulmányainak összegzései és nem a bevezetései, 
így éppen azt nem tudjuk meg, hogy miként kívánják ezeket megvalósítani. 

A várossá válás reformját illető megoldások bemutatásában Csapó Tamás és Kocsis 
Zsolt jut a legtovább, hiszen a szerzőpáros meglehetősen konkrétan, szinte a gyakorlati 
végrehajtás szintjéig lebontva ismerteti elképzeléseit, így azok már nem is vita-, hanem 
munkaanyagnak tekinthetők. Anyaguk nagy erénye, hogy nemcsak a megvalósítási mó-
dokat vizsgálja, hanem azoknak − a mai magyar túlpolitizált környezetben − megvalósít-
hatóságát is. Olyannyira, hogy az egyes lépéseket aszerint csoportosította, illetve helyezte 
időrendbe, hogy azok jogszabályi hátterének megalkotásához mekkora mértékű politikai 
konszenzus szükséges. Amelyekhez elegendő egy rendelet vagy egy egyszerű többséget 
igénylő törvénymódosítás, azok lettek az azonnal vagy középtávon kivitelezhető felada-
tok, míg a kétharmados politikai konszenzust feltételezők kerültek az „ismeretlen távoli 
jövő homályába”. Persze, a szerzők azt is megjegyzik, ha mégis lenne megfelelő akarat, 
akkor hátulról is lehet kezdeni a koncepciójuk megvalósítását.  

A szerzőpáros a várossá válás reformjának céljaként − a többi szerző által megfogal-
mazott elvekkel összhangban − olyan három területi szint (település, kistérség, megye 
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és/vagy régió) kialakítását tűzi ki, amelyek mindegyikéhez közigazgatási, illetve kötele-
zően ellátandó közszolgáltatási (kórház, okmányiroda stb.) feladatokat delegálna. A tele-
püléseket, illetve a városokat elsősorban aszerint hierarchizálná, hogy ezekből a felada-
tokból mennyit látnak el. Amelyek több ilyen funkciót összpontosítanak, azok lennének a 
járási (a mai kistérségi szint átnevezve és határaival átalakítva), a megyei jogú városok 
(ez utóbbiak 100 ezer fő felett). A többi város esetleg mezővárosi címet kapna. Program-
juk fontos összetevője, hogy újragondolnák az egész önkormányzati rendszert, és közös 
feladatok ellátására társulásra ösztönöznék az önmagukban működésképtelen helyhatósá-
gokat, hogy több község együttesen eljuthasson akár egy közösen, társulásban kiérdemelt 
városi címig. Csapó Tamás és Kocsis Zsolt szisztémájának egyik legnagyobb erénye, 
hogy − a delegált feladatok következtében − olyan átlátható város- és településstruktúrát 
hozna létre, amely biztosítaná a magyar urbanizációs folyamat minőségi váltását, prog-
resszív fejlődését, hiszen annak a Kulcsár által megfogalmazott három „súlyos átka” 
közül nemcsak a politikai kultúra gyengéit és a közigazgatási dichotómiát kezelné, ha-
nem (racionálisabb elosztási rendszere révén) az erőforrás-szűkösséget is mérsékelné. 
Számomra irányaiban és konkrétságában alapvetően szimpatikus ez a koncepció, de talán 
érdemes továbbgondolni a cél- és eszközrendszerét, amivel egyúttal megalkotható az 
ettől nem túl távoli saját konstrukcióm. 

A szerzőpáros legfőbb célként gyakorlatilag az egész magyar közigazgatás reformját 
tűzi ki célul, ami nélkül a „városi címmel nem érdemes foglalkozni”. Mégis felvázolnak 
alternatív javaslatokat (városi címek többszintűsége, odaítélésének szigorítása), és ezzel 
belebonyolódnak olyan kérdésekbe, amelyek önmagukban nem vezetnek el az általuk 
felvázolt célig. Ilyen például a taxonómia kérdése, ahol a kategóriaképzésre egyszerre 
próbálják alkalmazni a funkcionális (minőségi) és a lakosságszám szerinti (mennyiségi) 
szemléletet. 

Véleményem szerint a magyar urbanizációs folyamat, illetve azon belül a városokkal 
kapcsolatos problémák megoldását kizárólag egy átfogó − 3 NUTS- és 2 LAU-szintet 
érintő2 − (köz)igazgatási reform indíthatja el. Ennek nincs alternatívája, ezt nem előzheti 
meg semmi más beavatkozás, és ez jelenhetné a magyar urbanizációs folyamat minőségi 
útján az első lépést. Először valamennyi szinthez egyértelmű feladatrendszert kell kitűz-
ni, azaz meg kell határozni, hogy minimálisan milyen igényeket kell önerőből kielégíte-
niük (tehát az eddigi állami normatívákból, és nem újabb, közvetlen állami invesztíciók 
segítségével). Csak úgy működhetne tovább minden területi szint a régiótól a települése-
kig, ha ezekhez a kötelező feladatokhoz a szükséges intézményi infrastruktúrát − termé-
szetesen egy türelmi időn túl − képes lenne létrehozni és működtetni. Ez az intézkedés 
rövid távon és alaposan átrendezné a jelenlegi térségi határokat, de egyúttal hosszabb 
távra − az így kialakuló „tényleges” funkcionális egységek körül − meg is szilárdítaná 
azokat. A változások a kistérségek belső és egymás közti viszonyrendszerét érintenék 
leginkább. A (nagy)városhiányos, általában kisebb területű kistérségek számára egy-egy 
újabb (ott addig esetleg nem is létező) kötelező funkció telepítése, működtetése sokkal 
nagyobb − gyakran irreálisan magas − fajlagos költséggel járna, mint azok számára, ahol 
a nagyobb városok már eleve megjelenítik a szolgáltatásokat. Mivel a kistérségi feladat-

 
2 A NUTS 1-es (3 db nagyrégió) a városhálózat minőségi fejlesztése szempontjából nem releváns, hiszen azok teljes terü-

letére véleményem szerint egyetlen város fejt ki tényleges vonzást, Budapest.  
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rendszer működtetésének költségoldala a települési szintre (is) lecsapódik, az döntés-
kényszert eredményez minden egyes önkormányzatnál. Alapvetően két lehetőség kínál-
kozik számára: 1. Vállalja az intézmények további, akár erőn felüli fenntartását, és ehhez 
ugyanígy gondolkodó partnereket is talál. 2. Másik vagy új kistérség keretein belül kíván-
ja működtetni azokat. A második verzió megvalósulása esetén egyes – általában a nagy-
városi vonzáskörzetek határmezsgyéjén fekvő – kistérségek akár meg is szűnhetnek, és 
darabjaikra hullva felosztásra kerülnek a nagyvárosi központú kistérségek között. Lehet, 
hogy ezzel sikerült újra feltalálnom a városkörnyéki rendszert, de itt most nem egészen 
erről van szó. A szisztéma ugyanis lehetővé teszi azt is, hogy az egymással határos, hiá-
nyos szerepkörű, zömében kisvárosi központú kistérségek fuzionáljanak, és a minimáli-
san elvárt feladatrendszert közösen, egymás komplementereként lássák el immár egy új 
kistérség keretein belül. Ezzel egyúttal egy magasabb, országos területfejlesztési cél is 
teljesülne: a nagy-, illetve a „valódi” városok nélküli kistérségekben is megjelenhetnének 
a kistérségi alapfunkciók, ami ténylegesen elősegítené ezen − rurálisnak is nevezhető − 
terek urbánus fejlődését, azaz a harmonikus térbeli fejlődés irányába mutatna.  

Nem mellékes az sem, hogy a kötelező feladatellátás racionális biztosítása érdekében 
az egyes települések, illetve azok kisebb, természetesen kialakult vonzáskörzetei (például 
körjegyzőségi, közös fenntartású intézmények székhelyei) „mozognának”. Tehát előfor-
dulhat, hogy egy település vagy településcsoport azzal, hogy kistérséget vált, más me-
gyébe, sőt régióba kerül. A gyakorlatban szemléltetve: a Győr-Moson-Sopron, Vas és 
Zala megyék által alkotott nyugat-dunántúli régió például megmaradna, de vélhetően a 
dél-zalai rész „önmagától” leválna róla, és a dél-dunántúli régióhoz (Somogy megyéhez) 
csatlakozna. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron megye valószínűleg keleti-délkeleti 
irányban megnyúlna, amire egyébként a valós szándékot már néhány település a gyakor-
latban is kifejezte.3 Mivel ebben a koncepcióban a delegált feladatok révén immár köz-
igazgatási területi szintek közötti mozgásokat a legkisebb egységek, a települések (cso-
portjaik) generálnák, egyetlen pillanatra sem csorbulna az az elv, hogy belőlük maradék-
talanul és átfedésmentesen „kirakhatók” legyenek a nagyobb egységek. Ez viszont azt 
jelenti, hogy valamennyi területi szint reformja − gyakorlatilag közigazgatási és funkcio-
nális egységek egymásra „tolása”− úgy történne meg, hogy a jelenlegi rendszert sem 
kellene teljesen szétverni és újjáépíteni, hanem csak a határait módosítani.4 

A reform átalakításának második − az elsőhöz hasonlóan nélkülözhetetlen és sorrend-
jében nem felcserélhető − lépése az állami szerepvállalás megnövelése lenne. Ha a „kí-
méletlen versenyhelyzet” eredményeként létrejött új határú területi szintek a lehető leg-
sokoldalúbb és mindenütt azonos mennyiségű szolgáltatást nyújtják, akkor feltételezhető, 
hogy az ország adott társadalmi-gazdasági fejlettségén a forrásfelhasználás szempontjá-
ból a leghatékonyabb települési struktúra jött létre, aminek immár a minőségi fejlesztésé-
be is érdemes invesztálni. A minőségi fejlesztés indoka, hogy a minden területi szinten 
kötelezően ellátandó feladatkör azonos elemszámú, de a humán- és műszaki infrastruktu-
rális feltételrendszer jelentős eltérése miatt más színvonalú lenne például attól függően, 

 
3 A Győr-Moson-Sopron megyei Pannonhalmai kistérség 18 települése közül 8 Veszprém megyéből került át 1999-ben és 

2002-ben.  
4 A NUTS-szintekhez delegáltak az EU-s források, tehát bármilyen rosszak is a hazai szintek, folyamatosan működniük 

kell. 
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hogy azt egy kis- vagy éppen nagyváros látja el. A cél így adott: a rurális terekben racio-
nálisan működő feladatok háttér-infrastruktúrájának a nagyvárosi minőségi színvonalhoz 
történő közelítése. A célterület pontos behatárolása mindjárt egy másik szakterületet 
vonhat a komplex gyökerű probléma operatív kezelésébe, a vidékfejlesztést és -politikát, 
hiszen ha ezek céljait egyetlen szóban kellene összesűríteni, akkor az az urbanizáció 
lenne. Itt pedig éppen annak egy eleme teljesül azáltal, hogy eddig szorosan a (nagyobb) 
városokhoz köthető funkciókat „csúsztat le” alacsonyabb hierarchiaszintre. Ezt azonban 
nem úgy kell felfogni, hogy a „városi minőség degradálódna” (Tóth 2008, 238. old.), 
hanem éppen fordítva: a vidéki minőség gazdagodna egy urbánus elemmel. Fontos meg-
jegyezni azt is, hogy a minőségi fejlesztés az állam feladata és kötelessége, hiszen a gaz-
dasági szféra a népességkoncentrációkra fókuszálva invesztál, tehát az aprófalvakkal, 
kisvárosokkal tagolt térben nem fogja pusztán karitatív céllal előmozdítani az urbánus 
fejlődést. 

A fejlesztéssel párhuzamosan − és nem előtte − kerülhet sor a városkategóriák, illetve 
nevezéktan megalkotására. A fentiekből talán egyértelműen következik, hogy mivel az 
egyes közigazgatási és közszolgáltatási feladatok nem az egyes településekhez, hanem 
funkcionális területi szinthez lennének delegálva, a városoknak semmiféle előjoguk nem 
lenne a többi településhez képest, viszont a rang és a cím automatikusan együtt járna.  
A NUTS 2 és LAU 1 szint mindegyikén azok lennének városok, amelyek az adott szint-
hez delegált − és innentől központinak is nevezhető − funkciókból legalább egyet ellát-
nak. Ekkor az adott területi szintnek megfelelő előtaggal képzett nevet kapnának, úgy-
mint járási (nekem is szimpatikusabb, mint a kistérségi jelző, ezért a továbbiakban ezt 
használom), megyei, illetve regionális város. A megyei jogú városkategória megszűnne, 
nem alkotna fehér foltokat minden megye területén, hanem annak részévé válna, a közös 
feladatokkal kapcsolatos döntéseket megosztaná azokkal. Látható, hogy ebben a rend-
szerben sem kizárt, sőt bizonyos esetekben kívánatos, hogy egy területi szinten több 
azonos című város is létezhetne, de ez nem azonos a mai állapottal, hiszen a cím és a 
rang egymást feltételezné. 

Azon persze lehetne és kellene is vitatkozni, hogy egy központi funkció kevés-e vagy 
sem, de azon már nem, hogy melyek azok. Ahol egy nagyobb, valószínűleg valamennyi 
feladatot koncentráló település a központ, ott nyilván csak az lenne járási város, ahol 
viszont több között oszlanak meg a funkciók, ott valamennyi. Ez attól függően sem deg-
radálná a városi funkciót, hogy az 1 járási funkciót betöltő település ugyanúgy járási 
város lenne, mint mondjuk az összes többit megjelenítő másik, hiszen ha csak egyetlen 
funkciójával ugyan, de akkor is vonzást gyakorol az utóbbira. Ugyanez az elv érvénye-
sülne a megyei és a regionális szinten is, jelezve, hogy egy-egy területi szint biztosítja az 
adott funkciót, és amelyik település fizikailag megjeleníti azt, az a város. Érdemes lenne 
modellezni azt is, hogy a vonzáskörzetek ilyen meghatározása és a területi szintek re-
formja következtében megmaradó/létrejövő városok száma mennyire közelítene a mai-
hoz. Azt hiszem, hogy elég szoros korrelációt mutatna.  

Ez nem azt jelenti, hogy gondolatmenetünk dolgavégezetlenül visszajutott a mai ma-
gyar városhálózat túlduzzasztottságának problematikájához, hanem azt, hogy ebben a 
szisztémában indokolható a mai − a település-földrajzosoknak gyakran fejtörést okozó − 
várostípusok létjogosultsága is. A rendszerint kis lakosságszámú, a sűrű települési szöve-
tű zónákban jellemző térszerkezeti típus esetén szinte bizonyos, hogy betölt (mert ha ő 
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nem, akkor ki?) legalább egy járási funkciót, ráadásul ezt a legkisebb települések közvet-
len közelében teszi. Az agglomerációs típusban meg éppen a települések horizontális 
kapcsolatrendszerének eredményeképp jöhet létre azonos kaliberű helységek közötti 
feladatmegosztás. A gazdasági-foglalkoztatási, az üdülő-, illetve image-települések5 
tekintetében pedig elvárható, hogy gazdasági erejüknél fogva összpontosítsanak legalább 
egy járási szerepkört. 

A városi rangú szerepkörök meghatározása, illetve ilyetén módon a cím automatikus 
adományozása (és természetesen visszavétele) kiiktatná az aktuálpolitikai érdekeket. 
Persze meg lehetne „mutyizni” például azt, hogy egy területi szinten belül a több közpon-
ti funkciót is megjelenítő város adjon át valamely községnek legalább egyet azért, hogy 
az is városi címet kapjon. Azonkívül, hogy ennek nincs értelme, még két objektív aka-
dályt is le kellene leküzdeniük az „ügyeskedőknek”. Az egyik adminisztratív és szigorú-
an gazdasági: meg kellene győzni az adott szint településeinek legalább a felét (tehát nem 
a Nagy Donátor várost, hiszen nem ő dönt róla), hogy egy már meglévő, racionálisan és 
hosszabb távon működő intézményt, funkciót célszerűbb felszámolni és egy másik helyre 
újratelepíteni. Ha ez sikerül is, ott egy másik „fék”, a térszerkezeti szempont. Ha egyre 
többen a funkciómegosztáshoz mint a várossá nyilvánítás gyakorlatilag egyetlen lehető-
ségéhez nyúlnak, akkor a térben, az adott területi szinten rendkívüli módon diszpergálják 
a feladatellátást. Szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy minden járási funkciót 
más-más település töltene be. Ez viszont oda vezethet, hogy a belső kohéziót biztosító 
intézményrendszer erősen szétszóródik a térben, lakói számára irracionálisan nehezen 
igénybe vehetővé, sőt egy idő után finanszírozhatatlanná válik. Az ilyen funkcionális-
területi szint akár fel is bomolhat, és tagjainak csatlakozniuk − hiszen valahova tartozni-
uk − kell egy vagy több másik hasonló szinthez. Egy megszilárdult struktúrába viszont 
nem feltétlenül kell a „hozomány” (funkció), így annak híján az addig saját szintjükön 
városként működő települések is községekké válnak, az indokolatlanul kandidálók pedig 
azok maradnak. Nem kardinális szempont, de érinthető a kiüresedett nagyközségi szerep-
kör. Ezt a címet továbbra is a megye adományozhatná az olyan községnek, amely köz-
ponti funkciót ugyan nem tölt be, de több kisebb település közös feladatellátási központja 
(körjegyzőség, óvoda, orvosi rendelő stb.). A nagyközség a városokhoz hasonlóan sem-
milyen jogi kiváltságot nem élvezne, sőt várossá sem csak ő válhatna, hanem közvetlenül 
egy község is. 

Felmerülhet a kérdés, hogy nem esünk-e át a ló másik oldalára: a rendszer nem okoz-
ná-e a városhálózat számszerű megmerevedését, nem jelentene-e átléphetetlen szakadé-
kot a korán ébredők és a későn jövők között? A válasz: nem. Hiszen egyrészt a „semmi-
ből” valamilyen ok folytán dinamikus fejlődési pályát leíró település gazdasági erejéből 
következően egy idő után egyre nagyobb területre fejt ki vonzást az adott szinten belül 
vagy azon túl. Ennélfogva − ha jelentkeznek ilyen ambíciói − megtelepíthet (akár önerőt 
is áldozva rá) olyan térségi feladatú intézményt saját területén, amely minden szempont-
ból jobb és alacsonyabb költségű minőséget jelent. Ezt a többi település akceptálhatja 
 

5 Az új kisvárostípusaink ismertetésénél a Tóth József és Trócsányi András által a ’90-es évek közepén leírt (Tóth–
Trócsányi 1996), és ma is jól használható (Trócsányi–Pirisi–Malatyinszki 2007) nevezéktanát alkalmaztam. Közülük az image-
típus igényelhet bővebb ismertetést. Ide azok a városaink tartoznak, amelyek nem rendelkeznek klasszikus vonzáskörzettel, de 
sajátos kulturális vagy turisztikai attrakciójuknak köszönhetően széles körben ismertek (például Herend, Máriapócs, Pannon-
halma, Visegrád).  
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úgy, hogy ide helyezi át az adott feladatellátást abból a városból, amelyik csak „ül a ba-
bérjain”. A másik, talán életszerűbb példa. Az ország társadalmi-gazdasági fejlődéséből 
következően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók a területi szinteken belül lejjebb 
csúsznak, és már ott is akkora igény mutatkozik, hogy azokat rentábilisan működtetni 
lehet. A kritériumrendszert ezekkel bővítve újabb kötelezően ellátandó feladatok jelenné-
nek meg. A megszerzésükre egyes, önmagukban erőt érző községek is rástartolhatnak, a 
többi településnek jobb kondíciókat ígérve megszerezhetik azokat a város elől, és önma-
guk is várossá válhatnak. A folyamat tovább is tarthat: a már meglévő intézmények „át-
szivárgása” is megtörténhet a gazdaságilag erősebb, immár város rangú településre. Ez 
innentől kezdve csupán − kőkemény gazdasági és nem aktuálpolitikai − döntések kérdé-
se. Azon – vonzáskörzethez tartozó – önkormányzatoké, amelyek így nyilvánítanak egy-
szerűen véleményt arról, hogy kit tekintenek ott és akkor városnak.  

A települések tehát nem önmagukat definiálják városként, hanem a vonzáskörzetük 
szemében lehetnek azzá, az urbánus lét minél több elemét számukra minél kisebb távol-
ságra „elhozó”, ily módon egyértelmű központi funkciókkal leírható mintavárosokká. 
Olyanokká, amelyek a szakmai cél- és eszközrendszer alapján álló, politikai döntéssel is 
legitimizált progresszív fejlesztéssel jöhetnek létre, állandóan változó gazdasági és társa-
dalmi igények között edződnek, és amelyek nem az urbanizációs folyamat mennyiségi 
igazolói, hanem minőségét javító és kiterjesztő eszközei. Eszerint bánjunk velük!  
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Resume 

In the past two decades the system of conferment of town title was driven by quantitative aspect. As a 
result of the process the number of towns in geographical sense (settlements with central functions) and that of 
settlements which have been given town title significantly alters. According to the author’s opinion the most 
important aim of Hungarian settlement politics is to synchronize these two categories not by taking back the 
title from towns with insufficient functions, but by treating them as a complex unit with the neighbouring area 
and developing them to a higher level. The former politics can be called as regressive, while the latter as a 
progressive one. 



 
 
EGYED KRISZTIÁN 

A kistérségek kialakulása, kialakítása hazánkban 
NUTS 4, újabban LAU 1 szint az Európai Unióban  

A kistérségekkel kapcsolatban a Területi Statisztika júliusi számában olvashatták 
Varga István gondolatait, amelyek még válaszcikket is indukáltak. Gondolatmenetemet 
hadd indítsam éppen egy 2003-as Varga-idézettel: „… mesterséges területi beosztás  
– bármilyen funkciók alapján történjék is – akkor tekinthető indokoltnak és autentikus-
nak, ha az a lehető legnagyobb mértékben követi a társadalmi-gazdasági folyamatok által 
hosszú idő alatt kialakított térszerkezetet” (Varga 2003, 22. old.). 

A kistérségek tartalmukat és szerepüket tekintve Magyarországon jelentős fejlődésen 
mentek keresztül az első kialakítási kísérletektől napjainkig: a KSH által lehatárolt meg-
figyelési egységekből közigazgatási feladatok ellátására is alkalmas, törvényben rögzített 
területfejlesztési kategóriává váltak. A köznyelvben és a médiában azonban fogalmi 
zavar jellemzi e témakört. A kistérség és kistérségi szerveződés/kistérségi társulás nem 
különül el kellőképpen a napi tájékoztatásban. Míg az előbbi – részben a NUTS-
rendszerhez köthetően1 – egy térben lehatárolt fizikai teret jelöl, addig a kistérségi szer-
veződés települési önkormányzatok egy csoportját takarja, amelyek meghatározott fel-
adat vagy feladatok ellátására – többnyire társulási formában – együttműködnek. 

Jelen dolgozatomban bemutatom2 az alapvetően statisztikai célzatú területi lehatáro-
lás hazai tapasztalatait. A kistérség fogalmának meghatározását követően – a hazai kis-
térségek a NUTS-rendszer 4. szintjének3 történő megfeleltetése kapcsán – röviden bemu-
tatom az EU vonatkozó szabályozását. Majd – a tanulmány fő elemeként – részletezem 
azt a folyamatot, amely a kistérségek mai lehatárolásához vezetett. A kialakítást követő-
en, a hazai – részben kormányzati – elképzelések alapján felvázolom a kistérségi szint 
lehetséges funkcióit, várható tartalmát. 

A térség, kistérség fogalmi meghatározása 

E térkategória olyan területi egységet jelent, amelynek definíciója erősen függ a meg-
határozó személyétől, az adott tudomány szemléletétől, a lehatárolás gyakorlati céljaitól. 
 

1 A NUTS-rendszer az EU hivatalos statisztikai célzatú területi lehatárolása. A 2. fejezetben részletesebben kifejtem a ha-
zai kistérségek kapcsolatát ezen szabályozással. 

2 Mindkét téma részletes elemzése és bemutatása meghaladja e tanulmány terjedelmi korlátait. Az alapvető különbségek 
ellenére a kistérségi társulások jogi szabályozása, gyakorlati megvalósítása befolyással volt a területi lehatárolás felülvizsgála-
tára, módosításaira. E hatások, valamint a statisztikai kistérségek funkcióinak bővítése kapcsán említést teszek a települési 
önkormányzatok szerveződéseiről is. 

3 A hatályos EU-szabályozás értelmében a NUTS-rendszer háromszintű, kizárólag a regionális léptékű területi egységekre 
vonatkozik. A két, úgynevezett lokális egység elnevezése az angolból LAU 1 és LAU 2 (local administrative units). Hazai 
kistérségeink a LAU 1 szintet képviselik. 
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Általánosságban elmondható, hogy meghatározott ismérvek – szerkezeti hasonlóság, 
funkcionális összekapcsolódás stb. – alapján kiválasztott többé-kevésbé homogén telepü-
léscsoportot takar (Enyedi 1996). Az egyazon kistérségbe tartozó települések körének 
meghatározása a feladatfüggőség mellett időben is változó, a térben zajló társadalmi-
gazdasági folyamatok hatására. 

Követelmény, hogy a térség elég kicsi legyen ahhoz, hogy homogén maradhasson, 
ugyanakkor elég nagy is, hogy összességében kezelve alkalmas legyen a területi folyama-
tok elemzésére. Az említett kistérségi társulások területe azonban nem minden esetben 
feleltethető meg bármiféle valóban létező funkcionális kapcsolatrendszernek, természet-
földrajzi egységnek, vonzáskörzeti viszonynak, történeti vagy gazdasági egybetartozás-
nak, továbbá gyakran csorbát szenved a lokális identitás is. 

Csatári Bálint szerint a kistérség olyan területi egység, amelyet a falu–falu vagy a  
falu–(kis)város közötti, elsősorban a lakosság mindennapi szükségleteit kielégítő térkap-
csolatok határoznak meg. Alapvető jellemzője a homogenitás, a funkcionalitás és a  
– lokális kulturális tényezők alapján meghatározott – identitás. Az adott társadalom-
földrajzi tér lehatárolásánál – bármely módszert, illetve szemléletet választunk is – e 
jellemzőket szükséges figyelembe venni (Csatári 1997). 

A leírt kritériumok azonban a gyakorlatban ilyen komplex módon ritkán fordulnak 
elő. Az elméleti munkák szerzőinek többsége szintén egy-egy tényezőt kiemelve definiál-
ja a kistérség fogalmát. Leggyakrabban a funkcionalitás mint közös gondolat mentén 
határozzák meg e térkategóriát (például az IDEA Munkacsoport4, a KSH, az 1996. évi 
XXI. tv.5, Vass 2004, Szabó-Kovács 2005). Ebben az esetben a kistérség olyan település-
csoport, amelynek tagjai földrajzilag egymással határosak, összetartozásuk a közöttük 
lévő intenzív munka-, lakóhelyi, középfokú ellátási (oktatás, egészségügy, kereskedelem, 
közlekedés stb.) kapcsolatokon alapul. Ezen széles körű funkcionális együttműködés 
következtében alkalmasak a feladatok térségi szintű hatékony ellátására. A feladatok 
ellátásában és összehangolásában kiemelt szerepe van a kistérség központi (valódi városi 
funkciójú6) településének, amely infrastrukturális, intézményi, humán ellátottsága alapján 
képes a közszolgáltatások széles körét nyújtani a vonzott települések lakossága számára 
is. A települések együttműködése a természetes vonzáskörzeti kapcsolatokra épül, a 
centrum–periféria elven szerveződik. A települési önkormányzatok társulási formában 
történő közös feladatellátását szorgalmazó területfejlesztési törvény kiemeli ezen kapcso-
latok önszerveződő, alulról építkező voltát. 

A definíciók további jelentős csoportját azok alkotják, amelyek a kistérségi lehatáro-
lásnál a települések között létező azonosságokra helyezik a hangsúlyt. Ezek alapján a 
kistérség komplex területi egység, amelynek kialakításánál a településkör történelmi, 
kulturális gyökereit, társadalmi, természeti, gazdasági adottságait, néprajzi értékeit együt-
tesen kell vizsgálni. A lehatárolásnál törekedni kell arra, hogy a térségen belül a fenti 

 
4 Az IDEA Munkacsoport a Belügyminisztérium megbízásából a kistérségi szintű közigazgatási rendszer kiépítésének le-

hetőségeit, módszereit vizsgálta, illetve javaslatokat tett gyakorlati megvalósítására 2003-ban. IDEA – Integráció, 
DEcentralizáció, Autonómia. 

5 1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és területrendezésről – a továbbiakban területfejlesztési törvény. 
6 Beluszky Pál és Győri Róbert szerint a XXI. sz. elején hazánkban – a várossá nyilvánított települések számától függetle-

nül – 123-124 valódi városi funkciójú és további 88-90 városi funkciót többé-kevésbé ellátni képes település található.  
A vizsgálatok szerint ugyanakkor 79-80 városi rangú település nem képes városi funkciók ellátására (Beluszky – Győri 2006). 
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tényezők homogenitása a lehető legnagyobb legyen (Szörényiné 2002). Az azonos eredet, 
a hasonló adottságok, a közös értékek vagy a hagyományos tájtörténeti összetartozás 
alapján a nagyobb területi egységen belül kialakuló közös identitás biztosítja az együtt-
működést. A helyi adottságokon (földrajzi, közlekedési viszonyok, társadalmi-gazdasági 
helyzet) nyugvó azonos helyzetértékelés, a közösen felismert problémák, illetve a 
lokalitás nyújtotta sajátos kitörési pontok együttes cselekvésre ösztönzik a térség megha-
tározó szereplőit. 

Az együttműködés alapján a kistérség önálló tervezési-fejlesztési egységnek tekinthe-
tő, ahol elsősorban a vidéki lakosság mindennapi szükségletei kielégítésével kapcsolatos 
gazdasági, piaci-kereskedelmi, infrastrukturális, ellátási, közigazgatási és társadalmi 
kapcsolatok, térfolyamatok zöme lejátszódik. Fő feladata, hogy a területfejlesztéssel 
kapcsolatosan a tájhoz, a lokalitáshoz, az egymással együtt élő, együttműködő önkor-
mányzatokhoz szervesen kötődő közös szándékokat kifejezze, a szükséges terveket elké-
szíttesse, összehangolja, biztosítsa a forrásokat, megvalósítsa a fejlesztéseket, segítse a 
falu–város kapcsolatok kiteljesedését, biztosítsa a térségi identitás és a vidék fejlődését 
(Csatári 1996).  

A funkcionalitáson, homogenitáson és lokális identitáson nyugvó kistérség az eredeti 
kritériumokon túlmenően alkalmassá vált a statisztikai számbavételre, területi folyamatok 
elemzésére, a helyi szereplők együttműködésén keresztül a térség egészének összehan-
golt fejlesztésére. A jogalkotó ezen szerepköröket alapul véve olyan földrajzi egységnek 
tekinti, amelynek keretén belül „az alapvető önkormányzati közszolgáltatások hatéko-
nyabban, magasabb színvonalon szervezhetők meg, továbbá lehetőség nyílik a ritkábban 
előforduló, speciális szaktudást igénylő államigazgatási feladatok kistérségi szintű ellátá-
sára is. A kistérségek ezen funkcióinak alapját az adja, hogy a települések közötti termé-
szetes vonzáskörzeti kapcsolatokra épülnek, a centrum–periféria elvét veszik figyelembe. 
A kistérségben lévő települések így kölcsönös egymásra utaltságban léteznek, összetett 
ellátási, közlekedési kapcsolatok fűzik őket össze.”7 

Statisztikai kistérségek az Európai Unióban 

Az Európai Unió a térségek definiálásakor alapvetően különbséget tesz az adott terü-
leti szint tartalma/funkciója alapján: léteznek közigazgatási funkciójú területi egységek, 
melyek egy-egy földrajzi térséget jelentenek, a térségre vonatkozó közigazgatási és poli-
tikai döntési jogkörrel felruházott hatósággal, a tagállam intézményesített, legális rend-
szerén belül. Emellett vannak az úgynevezett nem közigazgatási funkciójú területi szin-
tek és egységek … egy-egy ilyen jellegű egység kisebb, közigazgatási funkciójú, térben 
kapcsolódó térségek aggregálásával állhat össze, figyelembe véve például a földrajzi, 
társadalmi-gazdasági, történeti, kulturális vagy környezeti tényezőket (Council Regula-
tion No 1059/2003). 

Alapelveiből következően az unió nagy szabadságot biztosít tagállamainak a területi 
rendszerük kialakítására és az egyes szintek tartalmának meghatározására. A települések 
együttműködése, közös egységbe tömörítése történhet felülről meghatározott módon 
kényszerítő vagy ösztönző eszközök segítségével. Ugyanakkor önszerveződő lehatárolá-
 

7 A 2004. évi CVII. törvény módosításáról szóló T/2911. sz. törvényjavaslat. 
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sokra is található példa, amelyeknek alapját a tagállam politikai, közigazgatási berendez-
kedése, történelmi hagyománya, kulturális-etnikai sokszínűsége határozza meg. 

Európában és a világ fejlett államaiban az 1950–1970-es évek között jelentős terület-
szervezési reformokat hajtottak végre, a közigazgatási egységek számát nagymértékben 
csökkentették, igyekeztek optimalizálni a területi egységek népességszámát. Ennek célja 
az urbanizáció elősegítése, a szolgáltatások színvonalának növelése, a specializálódás, 
valamint a lakosság igényeinek megfelelően a technikai környezet és a szakmai ismere-
tek javítása volt a közszférában. Ezzel a kisebb területi egységeket alkalmassá tették a 
feladatok és források további decentralizálására. A reformokat a települési önkormányza-
ti egységek megszüntetésével, összevonásával (például Svédország, Dánia, Norvégia, 
Finnország, Írország, Egyesült Királyság), vagy a kis önkormányzatok társulásba tömörü-
lésének ösztönzésével, majd a feladatok szintenként történő differenciált meghatározásá-
val (például Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország) érték 
el.8 

A térségek statisztikai célú lehatárolásának indokát az unió regionális politikája szol-
gáltatta. A támogatásra szoruló térségek körének meghatározásához, a támogatások hatá-
sának méréséhez szükség volt egységesített területi beosztásra. A NUTS-rendszer a kö-
zösségi politika szintjén a strukturális alapok 1988-as szabályozásakor, az Európai Ta-
nács 2052/88 rendeletével9 jelent meg, jogi szintre emelése pedig 2003-ban az Európai 
Tanács 1059/2003-as rendeletével10 történt meg. A NUTS célja a regionális statisztika 
összeállítása és területi harmonizációja, amely a regionális gazdasági számítások és a 
közösségi felmérések alapját jelenti.11 Az EUROSTAT kizárólag elveket fektet le: aján-
lásokat tesz 5 szintnek – a tagállam saját közigazgatási-végrehajtási tagozódására épülő – 
kialakítására, de kötelezővé nem teszi valamennyi szint lehatárolását. A kialakított szin-
tekre vonatkozóan azonban komoly szabályokat határoz meg a területi lehatárolásra, az 
adatgyűjtésre és -feldolgozásra, a közzétételre vonatkozóan. 

A végül három regionális szintet tartalmazó NUTS-rendszer kiegészül egy 4. szinttel, 
amelynek a tagországok LAU 1 egységei képezik az alapját. A szabályozás során kizár-
ták a speciális tevékenységű területeket (például mezőgazdaság, bányászat), kizárólag 
komplex karakterisztikájú térségeket érinthet a LAU 1 szint lehatárolása. Az egységek 
kódjai igazodnak a NUTS-hoz. (A 2003-as szabályozásból gyakorlati okok miatt marad-
tak ki a lokális szintek.)12 A NUTS- és LAU-rendszerek kompatibilitását azonban biztosí-

 
8 A kistérségi szintű területi egységek tartalma igazodik a nemzeti sajátosságokhoz. Léteznek 1.) alapvetően fejlesztési cé-

lú szabályozott kistérségek (pl. Franciaország); 2.) önkéntes, alulról szerveződő együttműködések (pl. Spanyolország); 3.) 
speciális területeket érintő kötelező társulások (pl. Olaszország); 4.) erős régiók mellett súlytalan kistérségek (pl. Írország). 

9 Council Regulation (EEC) No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and 
on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other 
existing financial instruments. 

10 EC Regulation No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a 
common classification of territorial units for statistics (NUTS). 

11 Az egységes rendszerben azonos alapelvek mentén egyértelműen meghatározhatók a legkedvezőtlenebb helyzetű, így 
támogatásra szoruló térségek. 

12 Valamennyi szint szabályozása esetén a politikai vita, majd a konszenzus megteremtése túlzottan sok időt venne igény-
be, ezért a LAU-szintekkel kapcsolatban csak a szabályozás szükségességéről fogadtak el rendeletet (a Bizottság 1628/2006/EK 
rendelete (2006. október 24.) a szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásá-
ról). 
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tották: a hierarchikus rendszerben az alacsonyabb szint egységei átfedésmentesen lefedik 
a magasabb szint egységeit.13 

A LAU 1 szintet az EU 27-ben csak 18 tagállam határolta le hivatalosan: Bulgária, 
Ciprus, Csehország, Észtország, Finnország, Görögország, Írország, Lettország, Litvánia, 
Luxemburg, Magyarország, Málta, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, 
Egyesült Királyság, Németország. Ugyanakkor az EUROSTAT és az államok statisztikai 
hivatalai közötti megállapodás értelmében valamennyi EFTA-államban és Svájcban, azaz 
az Európai Gazdasági Tér egészében alkalmazzák a NUTS szerinti statisztikai területi 
beosztást (1. melléklet). 

Az unió szabályozása értelmében az újonnan csatlakozó tagállamoknak a NUTS-
rendszer követelményeinek megfelelően kell kialakítaniuk területi statisztikai rendszerü-
ket. Magyarországgal a társulási szerződést 1991. december 16-án kötötte meg az Euró-
pai Közösség. Ekkor hazánk ajánlást kapott a területi statisztika egységes rendszerének 
átvételére, amely kizárólag a közösségi források célterületeinek meghatározásához, a 
területi folyamatok elemzéséhez és nemzetközi összehasonlításához szolgáltatta az ala-
pot. Az EU-harmonizációtól függetlenül, a hazai statisztikai igényeknek megfelelően 
Magyarországon kialakították a statisztikai kistérségek rendszerét, melyet az EU 1998-
ban elfogadott, s amely a csatlakozásunkkal hivatalossá is vált. 

A statisztikai kistérségi rendszer kialakítása Magyarországon 

Magyarországon a hasonló méretű területi egységek kialakítása több évszázados 
múltra tekint vissza. A közigazgatási célzatú lehatárolás óta a különböző korokban tar-
talma, funkciója, elnevezése változott. Az 1990-es évek elejétől új lendületet kapott a kis-
térségekben történő gondolkodás: megjelent a dekoncentrált szervek területi illetékessé-
gének kijelölésében, a főleg statisztikai célokat szolgáló területfelosztásban, ugyanakkor 
a közszolgáltatások hatékonyabb, jobb minőségű szervezésében, a közigazgatási és ál-
lamigazgatási reformban is. 

Előzmények – az 1990 előtti járási, majd városi vonzáskörzeti rendszer14 

Mai kistérségi rendszerünk kialakításának előzményeit taglalva az államalapításunkig 
nyúlok vissza. Szent István még az ország területének közel 70%-ával rendelkezett.  
A magánkézben lévő földbirtokok részarányának növekedésével azonban megszűnt a 
közvetlen királyi igazgatás, a XIII. századtól átvette helyét a királyi felségjogokon alapu-
ló közigazgatás. A vármegye mint területi szint túl nagy volt ahhoz, hogy a főispán az 
alispánnal együtt ellássa az összes megyei feladatot, ezért a vármegyét – a könnyebb 
igazgatás érdekében – felosztották járásokra (processus). A járás a meghatározott köz-
ponttól nagyjából egy napi járásra (közel 15–20 km) lévő területet fogta át. Az ország 
közigazgatási rendszerének kisebb-nagyobb területi – jellemzően inkább funkcióbeli, 
intézményi – változásokkal ez képezte alapját 1984-ig. 

 
13 A területi statisztikai adatgyűjtés a NUTS-rendszerrel nem kompatibilis egységek esetében is folyik az EU-ban. Jelen-

leg 258 város és vonzáskörzete szerepel a városstatisztikai megfigyelésekben. 
14 Hoffman I. (2003) alapján. 
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Az 1848-as forradalom, illetve az áprilisi törvények nem érintették a közigazgatás 
ezen szintjét.15 A Bach-korszak idején erőteljes centralizációs törekvés mutatkozott, 
regionális alapú közigazgatást igyekeztek bevezetni hazánkban. A kor jelentős vívmá-
nyaként az állandó székhellyel nem rendelkező feudális vármegyék központi településeit 
járásszékhellyé tették, és oda csoportosították a járási szintű állami szervezetet. A ki-
egyezést követően a nemesi vármegyékhez hasonló struktúrával állították vissza a közép-
szintű közigazgatást.16 Az 1886-os közigazgatási reform17 során a járásokat önálló  
önkormányzatiság nélküli igazgatási egységekké alakították, amely rendszer egészen 
1950-ig meghatározta középszintű közigazgatásunkat. 

A helyi közigazgatás átfogó reformjának keretében az 1949. évi XX. törvény (alkot-
mány) az államhatalom helyi szerveként említi a járási tanácsot, majd az 1950. évi I. 
törvény, az első tanácstörvény felszámolta a községek, városok és megyék önkormányza-
tiságát.18 Az első tanácstörvény átrajzolta hazánk közigazgatási térképét: az addig a vár-
megye igazgatási egységeként funkcionáló járásban népképviseleti alapon szervezett 
járási tanácsot hozott létre. 

Az 1971. évi I. törvény, a harmadik tanácstörvény visszaállította a települések ön-
kormányzati jellegét, ugyanakkor megszüntette a járási tanácsot. A járás a megye igazga-
tási körzetét képező területi egységként maradt meg. A hivatal funkciója a megye végre-
hajtó szerveként az eszközök továbbosztásában ki is merült. A járási rendszerben a város 
és vonzáskörzete számos esetben elkülönült egymástól. A harmadik tanácstörvény – a 
járások megtartása mellett – mint lehetőséget, új modellt hozott a helyi közigazgatásba: a 
városnak és vonzáskörzetének egységes igazgatást biztosító városkörnyéki modellt.19 

1984. január 1-jével megszűntek a járások20, szerepüket az 1971-es törvényben lehe-
tőségként említett városkörnyéki igazgatás vette át.21 A közel 500 éves járási rendszert 
követően első alkalommal nyílt lehetőség, hogy a városok saját vonzáskörzetükkel alkos-
sanak egy közigazgatási egységet, ami a lehatárolások valóságos kapcsolatok alapján 
történő átrajzolásához vezetett. A megyei feladatok delegálása céljából 139 igazgatási 
városkörnyéket alakítottak ki, amelyekben a centrumtelepüléseken összpontosultak az 
igazgatási funkciók.22 A tanácsrendszer utolsó éveiben azonban megindult a városkör-
nyéki igazgatás felszámolása is, a háromszintű közigazgatásról a kétszintűre történő 
áttérés. 

 
15  A törvények – pl. az 1848. évi XXIII. tc. a szabad királyi városokról, a vármegyei és községi törvénycikk – csak a vá-

rosok igazgatását alakították át, ideiglenesen. 
16  Az 1870. évi XLII. tc. a köztörvényhatóságok rendezéséről és az 1871. évi XVIII. tc. a községek rendezéséről. 
17  Az 1886. évi XXI. tc. a törvényhatóságokról és az 1886. évi XXII. tc. a községekről. 
18  A polgári korszakban a helyi közigazgatás legjelentősebb egysége a járás volt. 
19  1945-ben Erdei Ferenc és Bibó István „A magyar közigazgatás reformja” c. munkájukban már a vármegyék helyett 

75–80, valós gazdasági, társadalmi és közlekedési gócok körüli városmegye kialakítását szorgalmazta. 1975-ben a MTA 
felkérte Bibót a településhálózat-fejlesztési koncepció és a közigazgatás összehangolására. 

20  Az 1971. évi I. törvényt módosító 1983. évi XXVI. törvény és 11/1971. (III. 31.) Korm. rendeletet módosító 50/1983. 
(XII. 28.) MT rendelet hatályba lépésével. 

21  A szakmai indok mellett politikai okok is vezettek a járási rendszer átalakításához. A járási székhelyen – a közigazga-
tási rendszer sajátossága következtében – két pártszervezet, illetve párttitkár működött, ami felesleges adminisztrációt és 
súrlódásokat okozott. 

22  A rendszer sajátossága, hogy a 139-ből 34 esetben nem városi jogállású település volt a központ. E településeket városi 
jogú nagyközségeknek nevezték. 
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A járási, majd városkörnyéki igazgatási rendszer kialakítása és átalakításai korábban 
kizárólag a közigazgatás és államigazgatás kívánalmainak megfelelően történtek. Terü-
letfejlesztési célzatú lehatárolásra először 1985-ben került sor Magyarországon. Az Or-
szágos Tervhivatal vezetésével településszintű statisztikai adatok elemzése alapján meg-
határozták hazánk társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségeit23, majd  
– önerejük híján – fejlesztési forrásokat rendeltek e térségek felzárkóztatására. A rendsze-
res térségi statisztikai adatgyűjtés alapját jelenti, hogy e szabályozás az elmaradott térsé-
gek lehatárolásának meghatározott időnként történő felülvizsgálatát is előírja. 

A KSH elnökének 1994. január 1-től hatályos közleménye 

A városkörnyéki igazgatási rendszernek az 1990. évi LXV. törvény24 vetett véget. A 
kétszintű közigazgatás az önkormányzatokat erőteljes autonómiához juttatta, ugyanakkor 
megszüntette a megyén belüli területi különbségek mérésének közigazgatási alapját. Az 
egyes állami, illetve magán kutatóműhelyek és kutatók25 saját lehatárolás alapján folytat-
ták területi kutatásaikat. Az önkormányzati törvény az autonómia mellett lehetőséget 
biztosított az önkormányzatok korlátozás nélküli szabad társulására, s ilyenek a szemé-
lyes kapcsolatok, a közös feladatok és gyakran szubjektív vonások mentén, gyakran a 
megyehatárokat is figyelmen kívül hagyva alakultak.26 Az államigazgatási szervek27 
eltérő működési és illetékességi területtel rendelkeztek, ami tovább bonyolította az 
amúgy is nehezen áttekinthető, egységes kritériumrendszert mellőző területi lehatárolá-
sokat. 

A térségi szintű elemzések túlnyomó többsége a települési adatok aggregálásából ke-
letkezett, kutatók magáncélból végeztek térségi felméréseket, ezek megbízhatósága 
azonban megkérdőjelezhető volt.28 Ebben a szabályozatlan rendszerben felmerült az 
igény az egész országot lefedő, kezelhető méretű és számú területi egység létrehozására, 
kizárólag statisztikai célból, a társadalmi-gazdasági folyamatok (megyén belüli területi 
különbségek, települési szintű kapcsolatok) mérésére.  

A Központi Statisztikai Hivatal 1991–1993 között az 1980-as évek végének megfele-
lő vonzáskörzeti (munka-, foglalkoztatás-, intézmény-, vonzás-, oktatás-) adatokra ala-
pozva, a városkörnyéki igazgatás lehatárolásait figyelembe véve elvégezte a kistérségi 
szintű lehatárolást. A vonzáskörzetek meghatározásánál elsődlegesen az 1990. évi nép-
számlálás ingázási adataira, a kereskedelmi ellátóképességre (az iparcikk-kereskedelem 

 
23 A hátrányos helyzetű térségek lehatárolásánál a gyenge társadalmi és gazdasági mutatójú települések térbeli sűrűsödé-

sét vették alapul, melyek – az elemzések alapján – hazánk külső és belső perifériáin találhatók. 
24 Az 1990. évi LXV. tv az önkormányzatokról – továbbiakban önkormányzati törvény (ötv). 
25 Munkaügyi Minisztérium, Városépítési Tervezési és Tudományos Intézet (VÁTI), kutatóműhelyek és kutatók (pl. Ne-

mes Nagy József). 
26 Megalakulásukat ösztönözték a kifejezetten társulások számára kiírt pályázatok (OFA, PHARE Településközi Együtt-

működés, majd a Területfejlesztési Alap), ugyanakkor a vélt és valós korábbi sérelmek alapján a térségek valódi központját 
jelentő városokat kihagyták az együttműködésből. 

27 Adóügyi, közegészségügyi, járványügyi szervezetek, földhivatalok, városi rendőrkapitányságok, városi bíróságok, vá-
rosi ügyészségek stb. 

28 Az adatok gyűjtését nehezítette, hogy az ötv értelmében a települési önkormányzatokat csak törvény utasíthatta adat-
szolgáltatásra. 
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forgalmi adatai alapján), a községi-városi törzskönyv adataira, valamint a belső migráció 
számításokkal korrigált adataira építettek.29 

1992 elején az előkészített statisztikai lehatárolásokat külső egyeztetés céljából meg-
küldték az érintett szervezeteknek: a megyei önkormányzatoknak, a vonzásközpont-
települések önkormányzatainak és néhány további önkormányzatnak. Az önkormányzati 
vélemények beérkezését követően kibővített szakértői egyeztetésre került sor a Környe-
zetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (KTM), a Belügyminisztérium (BM), a 
Pénzügyminisztérium (PM), a Munkaügyi Minisztérium, négy egyetem, az MTA buda-
pesti, győri és pécsi regionális kutatóközpontjai, három tervező-kutató intézet (Magyar 
Közigazgatási Intézet, PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézete, VÁTI) és további 
szakértők részvételével. A kialakított területi egységek jegyzékét 1993. áprilisában meg-
küldték egyeztetésre a megyei közgyűléseknek és a központi, társközponti települések 
önkormányzatainak (Faluvégi 2001). 

A KSH elnökének 9006/1994. (SK. 3.) sz. közleményével (a területi számjelrendszer 
kistérségi nómenklatúrájának módosításáról) 1994. január 1. napján hatályba lépett a 138 
statisztikai körzet lehatárolása. Ezzel megteremtődött az ország teljes területét ismétlés-
mentesen lefedő, a közigazgatási rendszertől független, kizárólag statisztikai elemzés, 
adatgyűjtés és -szolgáltatás céljából létrehozott kistérségi rendszer, amely később az 
elmaradott térségek meghatározásának alapját is jelentette.30 A statisztikai kistérségek 
létrehozásának legfőbb indoka a megyén belüli területi különbségek vizsgálatához meg-
felelő területi egységek kialakítása volt. A megbízható elemzések elvégzéséhez elenged-
hetetlen volt a stabil térfelosztás, ez alapján az adatbázisok kiépítése, illetve az idősorok 
biztosítása. 

A 138 területi egység kialakításakor nem törekedtek a körzetek hasonlóságára31, in-
kább a vonzáskörzeti, centrum–periféria kapcsolatok jelentették a lehatárolás alapját. 
Ennek megfelelően a rendszer nem igazodott mechanikusan a városok számához sem.32 
Alapját a vonzással rendelkező centrumtelepülések kijelölése, majd az általuk vonzott 
települések körének meghatározása jelentette. A lehatárolás során a megfelelő, rendsze-
res és racionális távolságúnak tekinthető közlekedési, munka- és lakóhelyi, valamint a 
középfokú ellátási kapcsolatokat (kereskedelem, oktatás, egészségügy, kultúra) vették 
figyelembe. 

A statisztikai kistérségi lehatárolás 1997-es felülvizsgálata 

Az 1990-es évek elején megjelenő statisztikai igényeket követően a kistérségek kiala-
kításának felülvizsgálatát inkább területfejlesztési, forrásszerzési szempontok indokolták. 
Bár a rendszerváltás hatására felgyorsuló gazdasági és társadalmi folyamatok szintén 
kívánatossá tették a lehatárolások esetleges módosítását. 

 
29  Eleinte a kistérségi lehatárolásnál a megyehatárokat átlépő centrum–periféria kapcsolatokat is támogatták (pl. Dombó-

vár és a budapesti agglomeráció esetében), végül a megyék közigazgatási határaihoz igazodó kistérségi rendszert fogadták el. 
30  1993-ban még a 176 munkaerő-vonzási körzet alapján állapították meg az elmaradott térségeket. 
31  Az egyes statisztikai körzetek között jelentős eltérések mutatkoztak: a közel 10 000 lakosú kistérségtől a 200 000 főt is 

meghaladó népességű, 3 települést tömörítő egységen át a 79 települést magába foglaló körzetig. 
32  A szerkezetileg összekapcsolódó városokat nem kívánták mesterségesen szétválasztani, illetve előfordult olyan eset is 

(pl. az Őriszentpéteri kistérségé), amikor városi rangot nem viselő település lett a kistérség központja. 
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A területfejlesztés szabályozására szolgáló törvény előkészítésekor igény merült fel 
az ország teljes területét átfedésmentesen letakaró, a megyéknél kisebb szintre, a terület-
fejlesztési célelőirányzat (TFC) és a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támo-
gatások (TEKI) elosztásához. Az alulról szerveződő önkéntes önkormányzati társulások 
nem feleltek meg erre a célra, hiszen egy település több társulásnak is tagja lehetett33, 
míg mások egyetlen együttműködésben sem vettek részt, azaz nem valósult meg az or-
szág területének teljes és ismétlésmentes lefedése. A célnak a KSH által lehatárolt kistér-
ségek feleltek meg, amelyek a területfejlesztési törvény hatályba lépését követően a fej-
lesztési támogatások odaítélésének alapját képezték. 

A korábban megalakult kistérségi társulások többnyire nem igazodtak a statisztikai 
kistérségek határaihoz.34 Ez továbbra sem volt cél, azonban az önkormányzatok igyekez-
tek olyan kistérségbe kerülni (vagy olyan új vonzáskörzeti lehatárolást kialakítani), 
amely sok fejletlen települést tartalmazott, így a lehatárolás egészére számított statisztikai 
mutatók alapján hátrányos helyzetű. Az elmaradottságon keresztül jelentősebb decentra-
lizált fejlesztési forrásokhoz juthattak.35  

A területfejlesztési törvény – az alkotmány, illetve az önkormányzati törvény 2/3-os 
módosítása nélkül – nem kötelezhette az önkormányzatokat „kényszertársulásba”, de 
ösztönözte a társulások és a statisztikai kistérségek határainak kölcsönös megfeleltetését. 
Ennek eszközéül a fejlesztési programoknak a kistérségi lehatároláshoz igazodó támoga-
tása, valamint a decentralizált források elosztásáról döntő megyei fejlesztési tanácsban 
biztosított képviselet36 szolgált. 

A változások hatására új kistérségek kialakítására, illetve egyes települések kistérsé-
gek közötti átsorolására vonatkozó kérelmek érkeztek.37 A KSH a KTM-mel egyeztetve 
elhatárolódott az egyedi kérelmek elbírálásától, azonban – szakmai szempontokat is fi-
gyelembe véve38 – kilátásba helyezte a rendszer felülvizsgálatát. Ehhez az alábbi alapel-
veket határozták meg (Faluvégi 2001): 

–  a statisztikai kistérségi rendszer maradéktalanul fedje le az ország (a megye) terü-
letét; minden település tartozzon egy és csakis egy kistérséghez (ebből adódóan az 
önkéntes társulások nem jelenthetik ennek alapját); 

–  a statisztikai kistérségi rendszerben lehetségesek többközpontú vonzáskörzetek, 
melyekben egynél több centrumtelepülés gyakorolja a központi funkciókat (a von-
záskörzet-vizsgálatok alapján nincs minden városnak önálló vonzáskörzete); elke-
rülendő a rendszer felesleges elaprózódása; 

–  a statisztikai kistérségi rendszernek mind a területfejlesztési törvényből, mind  
a statisztikai alkalmazásból fakadó funkciói teljesítéséhez időben stabilnak kell  

 
33 Többletforrások megszerzésére, közös érdekképviseletre, valamint helyi infrastruktúra-fejlesztési feladatok közös ellá-

tása céljából társultak az önkormányzatok az ötv által biztosított lehetőséggel élve. 
34 Csupán Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben esett egybe a társulások határa a statisztikai kistérségekkel. 
35 A 30/1997. (IV. 18.) OGY-határozat értelmében a TFC- és TEKI-források megyei decentralizációjánál a kistérségi 

szinten számított elmaradottság 50%-ban határozza meg a juttatott összeg nagyságát. 
36 A megyei fejlesztési tanácsban a társulások statisztikai kistérségenként egy-egy taggal képviseltethették magukat. Ha 

több társulás működött egy kistérségben, akkor a rotációs rendszert alkalmazták.  
37 Ezen változtatási, átsorolási kérelmek az ország 17 megyéjét érintették. 
38 Az 1993-ban történt lehatárolás alapjául szolgáló vonzáskörzeti és népszámlálási adatok – a jelentős társadalmi és gaz-

dasági változások hatására – részben elavultak. 
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lennie (az állandóság igényéből következően a kistérségek kialakítása nem követ-
heti a várossá nyilvánításokat vagy az önkéntes társulások alakulását); 

–  a statisztikai kistérségi rendszer a lakosság alap- és középfokú ellátásának kapcso-
latrendszerét kifejező vonzáskörzet, az egymásra utalt települések területi egysége 
(a centrum–periféria elv alapján nem követelmény az azonos nagyságrend, na-
gyobb település nagyobb vonzáskörzettel rendelkezik). 

Az alapelveknek megfelelő változások végrehajtásával – ésszerű, szakmailag indo-
kolható kompromisszumok mellett – a területfejlesztési törvény által létrehívott és ösz-
tönzött39 kistérségi területfejlesztési társulások területéhez való közelítés volt a cél.40 
1997. április végéig lezajlott az önkormányzati egyeztetés, a megyei közgyűlés elnöke 
által jóváhagyott javaslatokat megküldték a KSH területileg illetékes megyei igazgatósá-
gának. 1997. augusztus 1-jére a KTM Országos Területfejlesztési Központjával egyeztet-
ve a KSH végrehajtotta a szükséges módosításokat, s az így meghatározott 150 kistérség 
jegyzéke a 9002/1998. (SK. 1.) KSH-elnöki közleménnyel és mellékleteivel lépett életbe. 
A változtatásokat azonban nem tekintették véglegesnek, a KSH – az új népszámlálási 
adatok begyűjtését és értékelését követően – kilátásba helyezte a rendszer újabb felül-
vizsgálatát. 

A rendszer 2002–2003. közötti felülvizsgálata – a területfejlesztési-statisztikai kistérségek 

Az 1999. évi XCII. törvénnyel módosították a területfejlesztési törvényt. Ennek ér-
telmében a helyi önkormányzatok képviselete a – fejlesztési források elosztásáról döntő – 
megyei fejlesztési tanácsokban 3, a regionális fejlesztési tanácsokban 1 fő (függetlenül a 
statisztikai kistérségek számától). E jogszabály felhatalmazta a kormányt, hogy rendelet-
ben állapítsa meg a területfejlesztési társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési 
hozzájárulás mértékét és felhasználásának módját. Az új szabályok41 alapján a TEKI 
teljes összegét és a TFC 65%-át (utóbbi 35%-át regionális, 30%-át megyei szinten) de-
centralizáltan osztják szét, s az elosztásban meghatározó szerepet kap a fejlettséget muta-
tó egy főre jutó GDP és a kedvezményezett térségek lakónépessége.42 A bevonható több-
letforrások növelése érdekében egyre gyakrabban jelentkeztek az önkormányzatok átso-
rolási, illetve új kistérség alakítására vonatkozó kérelmekkel. A rendszer stabilitása érde-
kében azonban egyedi kérelmeket nem bíráltak el (Faluvégi 2003). 

Az előző alfejezetben említett statisztikai szakmai szempontokat is figyelembe véve 
az Országos Területfejlesztési Tanács – az érintett főhatóságokkal (BM, FVM, MeH, 
KSH) egyetértésben – 2001. december 13-i ülésén döntött a kistérségi lehatárolás átfogó 
felülvizsgálatáról, melynek során figyelembe veszik a 2001. évi népszámlálás, valamint a 
tervezett komplex primer kutatások eredményeit (Faluvégi 2003). 
 

39  Az 1996. évi XXI. törvény értelmében „a települési önkormányzatok képviselő testületei megállapodással a települé-
sek összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása, a fejlesztések megvalósítását szolgáló közös 
pénzalap létrehozása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hozhatnak létre”. 

40  12 új kistérség alakítására, valamint 61 település átsorolására vonatkozó kérelmet fogadtak el, míg 5 új kistérség létre-
hozását, valamint 36 település átsorolási kérelmét – a szakmai alátámasztottság hiányosságai miatt – elutasították. 

41  A 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet és a 24/2001. (IV. 20.) OGY-határozat tartalmazza az új szabályozást. 
42  A TEKI elosztásánál a megye egy főre jutó GDP-mutatója 30%-ban, a kedvezményezett kistérségek lakónépessége 

70%-ban (korábban 50-50% volt), a TFC elosztásában a régió egy főre jutó GDP-mutatója 50%-ban, a kedvezményezett 
kistérségek lakónépessége 20%-ban, a régió teljes lakónépessége pedig 30%-ban határozta meg a juttatandó források mértékét. 
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A lehatárolás módosításához meghatározott alapelvek nagyban hasonlítottak a koráb-
ban lefektetettekhez. A kistérségi lehatárolás a kormányzati törekvés alapján: 

–  megfelel a statisztika és a területfejlesztés követelményeinek; 
–  hosszabb távon egybeeshet a kistérségi szintű államigazgatási hatáskörök gyakor-

lásához szükséges illetékességi területtel; 
–  megfelelhet az önkormányzati közszolgáltatások ellátási területének; 
–  illeszkedik az uniós NUTS-rendszer szabályozásához43; 
–  hiánytalanul és ismétlésmentesen lefedi az ország területét; 
–  olyan településeket tartalmaz, melyek összetartozása a gazdasági, intézményi, 

közlekedési, igazgatási kapcsolatok elemzése alapján igazolt; 
–  kialakítása során valamennyi érintett önkormányzat, közigazgatási és területfej-

lesztési szervezet képviselheti véleményét. 
A 2002–2003. közötti felülvizsgálat során a népszámlálási adatok alapján ismét lehe-

tőség nyílt vonzáskörzeti vizsgálatok elvégzésére. Kereskedelmi vonzást már nem vizs-
gáltak, technikai jellegű és intézményi (rendelők, szakrendelők, gondozóintézetek) kap-
csolatokra, közúti elérési vizsgálatokra44 és a tényleges ingázásra helyezték a hangsúlyt. 
A vonzásvizsgálatok mellett meghatározták az egyes potenciális kistérségi központok 
saját erejét is az intézményi ellátottság, infrastruktúra, felszereltség és humán kapacitás 
terén.  

A 2002. évi kormányprogram, valamint a BM által létrehozott IDEA-program az ál-
lamigazgatás és a közszolgálatok terén reformokat sürgetett. A széttagolt, eltérő teljesítő-
képességű, így a feladatok differenciálatlan telepítése következtében aránytalanul terhelt 
önkormányzatok ellenére lehetővé kellett tenni, hogy valamennyi állampolgár számára 
elérhetőek legyenek a minőségi közszolgáltatások, és mérséklődjenek az indokolatlan 
társadalmi és területi egyenlőtlenségek. Ehhez jogilag lehatárolt kistérségekre45 volt 
szükség, amelyekhez a központi alárendeltségű területi államigazgatási szervek illetékes-
ségi körzeteit igazítják.46 Az önkormányzatok együttműködése révén e kistérségekben a 
közszolgáltatások is hatékonyabban (gazdaságosabban) és magasabb színvonalon szer-
vezhetők meg. 

A lehatárolások módosításakor a létező önkormányzati társulásokat, valamint az alul-
ról jövő kezdeményezéseket is megvizsgálták, ezzel biztosítottá vált, hogy a kistérségek 
területének megállapítása komplex adatbázisra és értékelésre támaszkodva figyelembe 
vegye a gazdasági, foglalkoztatási, közlekedési, intézményi és egyéb településközi, tér-
ségi viszonyokat. 
 

43  A magyar kistérségi rendszert elsődlegesen a statisztika – majd később vele együtt a területfejlesztés – szakmai igénye-
inek megfelelően alakították ki, illetve át. Létrehozását nem EU-harmonizációnk indokolta, e folyamat keretében a már kialakí-
tott kistérségi rendszerünket feleltettük meg a NUTS 4. szintjének.  

44  A közúthálózat fokozatai, a csatlakozási csomópontok és a megengedett maximális sebesség figyelembevételével ki-
számították a saját és a legközelebbi (nem mindig esik egybe!) kistérségi, megyei és régiós központ távolságát. Ezen adatok 
meghatározzák a közigazgatási ügyintézés (gyámügy, okmányügy, elsőfokú építésügy) időigényét. 

45  2198/2003. (IX. 1.) Korm. határozat előírja, hogy a továbbiakban a kistérségekre vonatkozó szabályozást jogszabály 
tartalmazza, amely rendelkezik a kistérség területfejlesztési, statisztikai és közigazgatási rendeltetéséről, a lehatárolás alapelvei-
ről és a lehatárolások megváltoztatásának módjáról. Így a kistérségi lehatárolások kialakítása és módosítása már nem a KSH 
hatáskörébe tartozik. 

46  Ha a közigazgatás saját feladatai tekintetében megszervezi a területi összevonásokat, akkor a statisztika kész kompro-
misszumokra: az elvek jelentős sérelme nélkül egyes települések átsorolására. (A 262/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet egysége-
sítette a gyámügy, az okmányügyek, egyes építési és szociális ügyek illetékességi területét.) 
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2003. február közepére elkészült a lehatárolások módosításának tervezete, amelyet 
egyeztettek az érintett önkormányzatokkal és a megyei területfejlesztési tanácsokkal.47 
2003. májusára elkészült a – kibővített funkciójú – 168 területfejlesztési-statisztikai kis-
térséget lehatároló rendszer, amelyet az Országos Területfejlesztési Tanács – az önkor-
mányzati szövetségekkel egyetértésben – 2003. szeptember 24-i ülésén elfogadott48 
(ÖTM 2003). Az új kistérségi rendszert szentesítette a kistérségek kialakításáról, lehatá-
rolásának és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet, 
mely – a funkciók függvényében – meghatározta a kistérség fogalmát: 

–  a kistérség területfejlesztési-statisztikai egység, amely a közigazgatás területi fel-
adatainak ellátásához szükséges illetékességi területek megállapításának is alapja; 

–  a területfejlesztési-statisztikai kistérség földrajzilag összefüggő területi egység, 
amelyet a hozzásorolt települések teljes közigazgatási területe alkot, továbbá 
amelynek határai e települések közigazgatási határai által meghatározottak; 

–  a kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az ország terüle-
tét, és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kis-
térségek határaihoz; 

–  a kistérségek területe, határa vagy más sajátossága nem érinti az önkormányzatok 
társulási szabadságát. 

A 2198/2003. (IX. 1.) Korm. határozat értelmében – hogy jogszabály rendelkezzen a 
kistérségi lehatárolásról – megalkották és elfogadták a települések többcélú kistérségi 
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényt.49 

A statisztikai kistérségek felülvizsgálata, többfunkciójú területi egységgé alakítása va-
lós statisztikai alapokra helyezte a fejlesztési és támogatáspolitikát, a kistérségi szintű 
területfejlesztést.  A jogszabályi keret stabilitást hozott a rendszerbe, amely a hosszú távú 
kiszámíthatóság és tervezhetőség alapját képezi.  

A 2006–2007. évi felülvizsgálat és a 2004. évi CVII. törvény módosítása 

A területfejlesztés, az államigazgatás és a közszolgáltatások terén tovább zajlottak a 
nagyrészt felülről irányított reformfolyamatok. A 2003-ban és 2004-ben született, a kis-
térségek lehatárolásáról, illetve a kistérségi társulások működéséről, támogatásáról ren-
delkező (jog)szabályok legfőbb célja, hogy az állam adminisztratív és pénzügyi eszkö-
zökkel ösztönözze a kistérségi szintű összefogást, ezen összefogásnak a területfejlesztési-
statisztikai kistérségek területéhez történő igazítását.50 
 

47 Ahol nem született megállapodás, ott a MeH Területfejlesztési Hivatala és a KSH közösen döntött. 
48 A kistérségek száma 18-cal nőtt, a korábbi 150-ből 60 kistérséget érintettek a változások. 294 települést átsoroltak: 217 

új kistérségbe került, míg 77-et már létező kistérségbe soroltak át (ÖTM 2003). A változások érintették a kedvezményezett 
kistérségek meghatározását is: módosították a 61/2000. (V. 3.) Korm. rendeletet, a 24/2003. (III. 4.) Korm. rendeletet és a 
91/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletet. 

49 Formai hiba miatt – a törvény egy alacsonyabb rendű szabályra, a 244/2003. Korm. rendeletre hivatkozik – az Alkot-
mánybíróság első körben visszaküldte az Országgyűlésnek a törvénytervezetet. Az elfogadott törvény a mellékletében közli a 
168 kistérséget, a kistérségekbe tartozó településeket és a kistérségek székhelyét. 

50 A 65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a megalakuló többcélú kistérségi társulásoknak 20–120 millió Ft közötti támoga-
tást irányzott elő, a differenciálás tükrözte az állami szándékot: 1.) 80–120 millió Ft-ot kaphattak azon társulások, melyek az 
adott kistérség valamennyi települése részvételével 3 éven át legalább 3 közszolgáltatás és a területfejlesztési feladatok közös 
ellátására vállalkoztak; 2.) 20–50 millió Ft támogatásban részesülhettek azon társulások, ahol a kistérség településeinek leg-
alább 60%-át és lakosságának legalább 50%-át, vagy településeinek legalább 50%-át és lakosságának legalább 60%-át érinti a 3 
évre vállalt legalább két közszolgáltatás és a területfejlesztés feladatainak közös ellátása; 3.) 9–20 millió Ft támogatásra számít-
hattak azon térségek, ahol nem alakult meg többcélú kistérségi társulás, csak területfejlesztési társulás. 
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A reformok a kistérségi és körzeti szintű illetékességi területek összehangolását, át-
láthatóbbá tételét irányozták elő olyan módon, hogy az államigazgatási és a kistérségi 
körzethatárokat igyekeztek egységesebbé tenni. A 1075/2004. (VII. 21.) Korm. határozat 
értelmében mindezt úgy kell megvalósítani, hogy: 

–  az államigazgatási körzethatárok ne metsszék a kistérség határait, egyúttal töre-
kedni kell az azoknak való legnagyobb megfelelésre; 

– a megyeinél alacsonyabb területi illetékességű államigazgatási szervek működé-
sének határait számuk növelése nélkül és az érintett önkormányzatok véleményé-
nek figyelembevételével, a kistérség határaihoz igazítva kell kijelölni; 

–  az államigazgatási körzetek kistérségen belüli kialakításánál számolni kell azzal, 
hogy azok a kistérségi székhelytelepülés jegyzőjéhez telepített feladatok ellátásá-
ban is részt tudjanak venni. 

A kistérségek 2002–2003. évi lehatárolásánál már törekedtek ezen összhang megte-
remtésére, illetve a jogi szabályozás módosítása a közigazgatás oldaláról is megtette a 
kezdő lépéseket ebbe az irányba.51 A hosszabb időre stabilnak tekintett lehatárolás felül-
vizsgálatára, módosítására a 2004. évi CVII. törvény adott lehetőséget.52 Az átalakításnál 
a KSH kikötötte, hogy a statisztikai kistérség a megyéknél kisebb területi egységek fej-
lettségét, ellátási viszonyait és azok időbeli változását kifejező elemzések végrehajtásá-
nak alapegysége, ezért: 

–  nem válhat gyakorlattá a vonzott települések leválasztása (Debrecen egyedi eset!); 
–  az eltérő méretű települések eltérő méretű vonzáskörzettel rendelkeznek, ezért 

nem szabad törekedni a népességarányos eloszlásra; 
–  a vonzáskörzetek nem oszthatóak fel alközpontokra és az általuk vonzott telepü-

lésekre a hátrányos helyzetű térségeknek juttatott támogatások elnyerésének re-
ményében (a támogatáspolitikai eszközök függetlenek a térséglehatárolás elvei-
től); 

–  meg kell szüntetni a párhuzamos szabályozást.53 
A kistérségi rendszer kezdett megszilárdulni, a stabilitás érdekében a lehatárolás fe-

lülvizsgálatakor a kormány azon alapelveket támogatta, hogy (ÖTM 2007a) 
–  új kistérség csak indokolt esetben alakítható ki (a rendszer elaprózásához vezet-

ne); 
–  léteznek nagyméretű kistérségek, amelyekben – méretüknél fogva – működési ne-

hézségek tapasztalhatók, ezért ezeket ajánlatos részekre bontani; 
–  az önkormányzatiság autonómiáját tiszteletben tartva a szakmailag alátámasztott 

kérelmeket támogatni kell (egyes települések, az aktuális politikai helyzet vagy 
rövid távú területfejlesztési megfontolások következtében, nem a valós település-
közi kapcsolatok alapján kérték a korábbi besorolásukat, ezeket a változtatásokat 
ajánlatos korrigálni). 

 
51 Pl. a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján „az államigazgatási hatósági feladatokat ellátó szerv illetékességi terü-

lete csak kivételesen, a feladat ellátásával, hatáskör gyakorlásával összefüggő sajátosságok miatt térhet el a kistérség területé-
től”. 173 település átsorolásával az egyeztetés megvalósult az okmányirodák terén. 

52 A törvény rendelkezése szerint a változtatást „a belügyminiszter útján az érintett képviselő-testület(ek) az önkormány-
zati általános választásokat követő hat hónapon belül – a társulási tanács, a megyei területfejlesztési tanács véleményének 
csatolásával – kezdeményezheti(k).” 

53 Egyidejűleg a 244/2003. Korm. rendelet és a 2004. évi CVII. törvény is szabályozza a kistérségi lehatárolást – némi-
képp eltérő módon. 
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A 2004. évi CVII. törvény értelmében a kistérségi lehatárolás megváltoztatását – a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter útján – a települési önkormányzatok kezde-
ményezték.54 A kérelmeket, amelyekhez csatolták a képviselő-testület(ek) döntését, az 
érintett társulási tanács(ok), illetve – új kistérség alakításának szándéka esetén – a megyei 
területfejlesztési tanács véleményét is, a területileg illetékes közigazgatási hivatalhoz 
kellett benyújtaniuk 2007. március 31-ig. A közigazgatási hivatal továbbította a kérelme-
ket az önkormányzati és területfejlesztési miniszterhez és a KSH elnökéhez. A szakmai 
egyeztetést követően – melyben részt vettek a KSH regionális igazgatóságai, az ÖTM 
regionális igazgatói, az ÖTM szakértői55 – a tervezetet az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter nyújtotta be a kormánynak (ÖTM 2006). A korábban leírt alapelvekhez 
ragaszkodva a kormány támogatta a szakmailag alátámasztott indítványokat, önálló kez-
deményezéssel pedig nem élt. Az Országgyűlés 3 képviselői módosító javaslattal56 2007. 
június 18-án elfogadta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. tv. módosításáról szóló törvényt (T/2911. sz. törvényjavaslat). 

A beérkezett 58 kezdeményezés – az alacsony szám a rendszer stabilitását jelzi – 14 
új kistérség kialakítását, 41 település átsorolását, 2 kistérségben új székhely kijelölését, 
egy esetben pedig a kistérség nevének megváltoztatását célozta. A törvényjavaslat a 
névváltoztatási kérelmet támogatta, az új székhelyek kijelölését viszont elvetette, mivel a 
jelenlegi székhelyek vonzáskapcsolata sokkal erősebb. Az új kistérségek közül 6 alakulá-
sát hagyta jóvá, az átsorolások közül pedig 35-öt támogatott57 (ÖTM 2007b). A köztársa-
sági elnök azonban – az alkotmány 26. § (2) bekezdésére hivatkozva – a törvényjavasla-
tot visszaküldte megfontolásra az Országgyűlésnek.58 2007. szeptember 10-i ülésnapján 
az Országgyűlés elfogadta a 2004. évi CVII. tv. módosításáról szóló törvényt, amelyet a 
köztársasági elnök 2007. szeptember 17-én kihirdetett (2007. évi CVII. tv.)59 (ÖTM 
2007c) (2. melléklet). 

 
54 A párhuzamos szabályozás miatt az átsorolási és új kistérség alakítására irányuló kérelmeket a 244/2003. Korm. rende-

let alapján is beadhatták volna, e szabály szerint azonban 2006. december 31-én lejárt a benyújtási határidő (ÖTM 2006). 
55 Szükség esetén további információkat kértek a területileg illetékes közigazgatási hivataloktól, illetve – kivételes eset- 

ben – egyeztettek az érintett önkormányzatokkal is (ÖTM 2006). 
56 A Sarkadi kistérség megszüntetése, a Debreceni kistérség három településsel történő kialakítása, a Hévízi kistérség lét-

rehozása. 
57 Az indoklások szerint: a támogatott megalakulni szándékozó kistérségek leendő székhelye valós kistérségi (és nem csak 

mikrotérségi) vonzáskörzettel rendelkezik; az elvetett kezdeményezések esetében a leendő székhely nem lát el valós kistérségi 
funkciókat, közel fekszik más székhelyhez, így a feladatok között jelentős átfedések tapasztalhatók, illetve nem volt teljes körű 
a települések támogatása. Egy esetben az elutasítás oka az volt, hogy a fejlesztési források elnyerése tűnt egyetlen célnak. 
Települések átsorolásánál a közszolgáltatások elérésének megkönnyítése alapján támogatták a kérelmeket, illetve a földrajzi 
összeköttetés hiánya, más település saját kistérségétől történő elzárása és a jelenlegi kistérséghez történő erősebb vonzáskapcso-
latok okán utasították el (ÖTM 2007b). 

58 Az indoklás szerint a Sarkadi kistérség megszüntetését, valamint Bocskaikert Debrecenhez sorolását az érintettek nem 
kezdeményezték, és a jogszabály szerinti egyeztetéseket sem lehetett lefolytatni. A köztársasági elnök szerint az Országgyűlés 
kizárólag arról határozhat, hogy a beérkezett jogszerű kezdeményezések közül melyiket támogatja és melyiket nem, ugyanis 
jelentős helyi érdekek sérülhetnek, ha az érintettek kezdeményezésének hiányában, a törvényben megjelölt szervezetek vélemé-
nye nélkül módosítja a parlament a kistérségi lehatárolást (ÖTM 2007c). 

59 A 174 kistérség között szerepel a Hévízi és Sarkadi kistérség, valamint a Debreceni kistérség (Bocskaikert helyett 
Mikepércs településsel). 
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A kistérségek lehetséges funkciói, várható jövőképe 

Az eredetileg kizárólag statisztikai célokból lehatárolt kistérségek egyrészt alulról jö-
vő kezdeményezés révén, másrészt a kormányzati törekvéseknek megfelelő jogszabályi 
és pénzügyi környezet alakításával – ezek harmonizálásával – komplex funkciójú térsé-
gekké váltak/válnak. Kiderült, hogy az önkéntes társuláson alapuló térségek minderre 
nem alkalmasak a stabilitás hiánya miatt, így „kényszertársulásokra” vagy „államilag 
irányított, ösztönzött társulások” alakítására van szükség. Ezt a célt szolgálják a többcélú 
kistérségi társulások. A területfejlesztési, közigazgatási és közszolgáltatási feladatok 
hatékony megvalósítása azonban – a létező kapcsolatrendszerek, vonzástényezők alapján 
– egyazon kistérség esetében is eltérő méretű területeket határoz meg. 

Hazánkban jelentős területi különbségek alakultak ki, és magas szinten rögzültek. Az 
eddigi területfejlesztési programok és a hátrányos helyzetűnek nevezett kistérségeknek 
juttatott többletforrások sem tudták ezt mérsékelni. Nemes Nagy József szerint ennek oka 
– többek között –, hogy ezen területi egységek nem megfelelő méretűek (Nemes Nagy 
2005). Az EU-ban nem kötelező a LAU 1 szint kialakítása, így a regionális politika sem 
értelmezi: a területfejlesztési forrásokat a mi régiós, néhány esetben pedig a megyei szin-
tünknek megfelelő területi egységekre koncentrálják. A kistérségek keretében korábban 
megvalósított „területfejlesztési” programok alacsony hatásfokúak, többnyire a települési 
infrastruktúra fejlesztését szolgálták. Hosszabb távú gazdasági hatások (mint a területi 
különbségek mérséklése) nem valósultak meg általuk. Komplex fejlesztési programok 
kidolgozására és megvalósítására van szükség legfeljebb 120–140 (Schwertner 2003), 
illetve 150 egységre (Kovács 2003). 

A közigazgatási funkció esetében az állampolgárok napi ügyintézésének ellátása a 
legfontosabb feladat. E szempontokat vizsgálva a központi, valódi városi funkciókat 
hordozó, így vonzáskörzetüket ellátni képes települések (városok) távolsága a döntő 
tényező. A magyar közlekedési hálózatot tekintve a központi település 15–20 km-es 
körzete határolható le ezen elvek mentén, így 270–280 (Bekényi–Bércesi–Németh 2003, 
Kovács 2003), 200–240 (Virág 2003), illetve – a régiók számának függvényében –  
110–200 (Bilecz 2003) közigazgatási kistérség kialakítása válik szükségessé. A jogi 
szabályozás a vonzáskörzetek azonosítása alapján már elkezdte az államigazgatási funk-
ció kistérségi szintre történő telepítését, az „államigazgatási kistérségek” kialakítása 
azonban nem nélkülözheti a térségi központok fejlesztését, az esetleges funkcióhiányok 
kompenzálását, illetve a létrejövő központok elérhetőségének javítását. 

A közszolgáltatások szervezése tekintetében – a támogatások segítségével – számos 
alulról szerveződő együttműködés tapasztalható a családsegítés, a házi segítségnyújtás, 
az óvoda- és iskolafenntartás, a központi orvosi ügyelet, egyes megyei feladatok átválla-
lása stb. terén. Több esetben az intézményt társulások tartják fenn (példa erre 37 család-
segítő intézmény, 9 óvoda, 5 iskola). Külön kiemelendő, hogy támogatásokkal nem ösz-
tönzött közszolgáltatások esetében – környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés, 
közművelődés, gazdaság- és turizmusfejlesztés stb. – is tapasztalható térségi, kistérségi 
együttműködés. 

A kistérségek egységesítése nehéz feladat, mivel mindegyik funkcióhoz eltérő elvárá-
sok kapcsolódnak: a közigazgatás esetén az elérhetőség, a közszolgáltatásoknál a méret-
gazdaságosság, míg a területfejlesztési funkció terén a területi különbségek kiegyenlítése 
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a legfőbb kritérium. A különböző elvárások és kritériumok különböző területi lehatárolá-
sokat eredményeznek. E komplex tevékenységeknek keretét adhatják a többcélú kistérsé-
gi társulások, azonban az egyes funkciók eltérő méretű területi hatása következtében 
többrétegű kistérségi rendszer kialakítása ajánlott, amelyben a kisebb egységek nem lépik 
át a kistérség határát (Virág 2003, Kovács 2003). Az említett funkciók finanszírozásához 
pedig elengedhetetlen, hogy a kistérségek saját forrásokkal rendelkezzenek – normatíva, 
saját bevételek, esetleg adókivetés jogán. 

Az egyes funkcióknak megfelelően a kistérségek határai felülről irányítottan vagy az 
alulról jövő, önszerveződő folyamatok figyelembevételével is meghatározhatók. A leha-
tárolások valódi kistérséggé azonban csak a helyben élők által válhatnak: tevékenységük, 
viszonyulásuk alapján ők töltik meg tartalommal e területi egységeket. A funkciókhoz 
kapcsolódó telepített intézmények fontos térkapcsolat-szervezők, amely kapcsolatrend-
szerhez idővel igazodnak a helyi társadalmi és gazdasági terek is. Kérdés, hogy a „kény-
szerítő erő” hatására a tartalom olyan fontos tényezői, mint a lokális identitás, értékrend, 
illetve a sajátos kistérségi szellemiség is kialakul-e. 

Összegzés – konklúzió 

A kistérségek mint vonzáskörzetek lehatárolásánál a térszerveződési folyamatok vol-
tak a meghatározók, mostanra azonban a jogi és adminisztratív szabályozás eredménye-
képpen a területfejlesztéssel, közszolgáltatások biztosításával és a közigazgatással kap-
csolatos feladatok ellátására alkalmas területi egységgé váltak. „A kistérségek területe 
azonban nem mindig feleltethető meg bármiféle ténylegesen létező funkcionális kapcso-
latrendszernek, vonzáskörzeti viszonynak vagy akár hagyományos tájtörténeti egybetar-
tozásnak, identitásnak” (Soós – Fejes 2005). 

Hazánk statisztikai, majd területfejlesztési-statisztikai kistérségi rendszerének kialakí-
tásakor sem lehetett teljesen homogén, minden szereplőnek és minden térbeli folyamat-
nak megfelelő lehatárolást megvalósítani. A társadalmi-gazdasági térben egyidejűleg 
több térszervező tényező hat, melyek erőterei nem feltétlenül fedik egymást (Süli-Zakar 
2003, Agg – Nemes Nagy 2002). A homogenitás igényét szem előtt tartva az egyes társa-
dalmi jelenségek, a természeti tagoltság, történelmi hagyományok, a gazdasági térszerve-
ződés, a településhálózati kapcsolatrendszer mind saját térfelosztást igényelne (Agg – 
Nemes Nagy 2001). E tényezők ráadásul időben is változnak, a határok módosítása azon-
ban nem követheti állandóan ezen folyamatokat, mert az a rendszer instabilitásához ve-
zetne. 

A térben az állandóságot a közigazgatási egységek képviselik, viszont ezek határai 
nem feltétlenül „a reálfolyamatok leképezései, hanem sokkal inkább az adott kontextus-
ban lefolytatott társadalmi diskurzusok eredményei” (Faragó 2003). 
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1. melléklet: A LAU 1 szint Európa államaiban 2007-ben 

Országok Megnevezés Szám 

EU-tagállamok    

Ausztria nincs – 
Belgium nincs – 
Bulgária Obshtini 262 
Ciprus Eparchies 6 
Csehország Okresy 77 
Dánia nincs – 
Észtország Maakond 15 
Egyesült Királyság Lower tier authorities (districts) or individual unitary authorities 443 
Finnország Seutukunnat/Ekonomiska regioner 82 
Franciaország nincs – 
Görögország Dimoi/Koinotites 1034 
Hollandia nincs – 
Írország Counties/County Boroughs 34 
Lengyelország Powiaty i miasta na prawach powiatu 379 
Lettország Rajoni/Republikas pilsetas 33 
Litvánia Savivaldybés 60 
Luxemburg Cantons 13 
Magyarország Statisztikai kistérségek 168a) 
Málta Distretti 6 
Németország Verwaltungsgemeinschaften 539 
Olaszország nincs – 
Portugália Concelhos/Municípios 308 
Románia nincs – 
Spanyolország nincs – 
Svédország nincs – 
Szolvákia Okresy 79 
Szlovénia Upravne enote 58 

Tagjelölt államok   

Horvátország nincs – 
Törökország Ilceler 923 

Egyéb EFTA-államok   

Izland Landsvódi 8 
Liechtenstein Landschaften 2 
Norvégia Ekonomiske regioner 90 
Svájc Bezirke/Districts/Distretti 175 

a) A 2007. évi CVII. tv. értelmében számuk 174-re nőtt. 
Megjegyzés: Saját szerkesztés az EUROSTAT hivatalos oldalai alapján. 
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2. melléklet: Kistérségi lehatárolás a 2007. évi CVII. tv. alapján 

 
Forrás: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium. 

IRODALOM 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásaihoz kapcsolódó illetékességi területek megváltozta-
tásának, valamint a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek besorolásának 
alapelvei. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2007a 

Agg Zoltán – Nemes Nagy József (2001): Politikai és közigazgatási térfelosztások, választási rendszerek. 
Comitatus 11–12.  

Agg Zoltán – Nemes Nagy József (2002): A politika térségi és helyi szintjei. In: Bernek Ágnes (szerk.): A 
globális világ politikai földrajza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Bekényi József – Bércesi Ferenc – Németh Jenő (2003): A kistérség fogalma, funkciói, intézményrendszere. 
Magyar Közigazgatás 4.  

Beluszky Pál – Győri Róbert (2006): Ez a falu város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s 
következményei 1990 után). Tér és Társadalom 2.  

Bilecz Endre (2003): A regionalizmus-koncepció érvényesítésének politikája. Közigazgatás- és társadalompoli-
tika összefüggései a reformkoncepció változatai kapcsán. Tanulmány, BM IDEA-program, Buda-
pest 

Csatári Bálint (1996): A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége – kistérségi folyamatok és a terület-
fejlesztési politika lehetséges beavatkozási térségtípusai Magyarországon. MTA RKK Alföldi 
Tudományos Intézete, Kecskemét 

Csatári Bálint (1997): A tér szerepe a kultúra közvetítésében. Comitatus 2.  
Enyedi György (1996): Regionális folyamatok Magyarországon. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 

Budapest 
Erdei Ferenc – Bibó István (1946): A magyar közigazgatás reformja. (A Nemzeti Parasztpárt javaslata.) In: 

Huszár Tibor (1989): Bibó István. Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok. Magyar 
Krónika, Debrecen 
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European Communities (2007): European Regional and Urban Statistics – Reference Guide. Office for Official 
Publications of the European Communities, Luxembourg 

Faluvégi Albert (1994): A kistérségi területi vonzási rendszer. Comitatus 2.  
Faluvégi Albert (1994): Kistérségi területi vonzási rendszer. Statisztikai Szemle 6. 
Faluvégi Albert (2000): A magyar kistérségek fejlettségi különbségei. Területi Statisztika 4. 
Faluvégi Albert (2001): A statisztikai kistérségek szerepe a magyar közigazgatásban, a területfejlesztésben és a 

statisztikai információrendszerben. In: Szigeti Ernő (szerk.): Régió, közigazgatás, önkormányzat. 
Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest 

Faluvégi Albert (2003): A statisztikai kistérségek 2002–2003. évi felülvizsgálata. Nyugat-dunántúli Kistérségi 
Műhely, Zalaegerszeg, 2003. február 12. 

Faluvégi Albert (2006): A területfejlesztési-statisztikai kistérségek rendszerének 2006–2007-es felülvizsgálata 
elé. KSH, Budapest, 2006. április 

Faluvégi Albert – Komjáthy Józsefné (szerk.) (1995): Kistérségi vonzáskörzetek – A regionális térszerkezet 
jellemzői az átmenet éveiben. KSH, Budapest 

Faragó László (2003): A tér kép egy olvasata és a területi tervezés. Tér és Társadalom 1.  
Feljegyzés a kistérségi lehatárolás 2003. évi módosításáról. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 

Budapest 
Hoffman István (2003): A kistérségi (körzeti) igazgatás múltja, jelene, jövője – különös tekintettel a hatósági 

igazgatásra. Tanulmány, BM IDEA-program, Budapest 
Kovács Katalin (2003): Az Európai Unió-s felvételünk hatása a kistérségi rendszer működésére. Tanulmány, 

BM IDEA-program, Budapest  
Kovács Tibor (2003): Magyarország kistérségi szerkezete. Magyar Közigazgatás 2. 
Nemes Nagy József (2005): Kistérség határok nélkül. Hazai kistérségek lehetséges szerepe (mai társadalmi 

funkciók és irányítási mechanizmusok alapján). Comitatus 4. 
Pálné Kovács Ilona (2001): Regionális politika és közigazgatás. Dialóg–Campus, Budapest–Pécs 
Schwertner János (2003): Kistérségi térségfejlesztés. Tanulmány, BM IDEA-program, Budapest 
Soós Edit – Fejes Zsuzsanna (2005): (Euro)regionális identitás, avagy a határ menti együttműködések lehetősé-

gei a Dél-Alföld régióban. Comitatus 4. 
Süli-Zakar István (2003): A régió földrajzi integráció. In: Süli-Zakar István (szerk.): A terület- és településfej-

lesztés alapjai. Dialóg–Campus, Budapest–Pécs 
Szabó-Kovács Bernadett (2005): A kistérségi együttműködések, társulások jellemzői a dél-dunántúli régióban. 

Comitatus 11–12. 
Szakmai háttéranyag a többcélú kistérségi társulásokról. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 

Budapest, 2007c 
Szempontrendszer a kistérségi határok felülvizsgálatához. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, 

Budapest, 2006 
Szempontrendszer a kistérségi határok megváltoztatására irányuló kezdeményezések támogatásának és elutasí-

tásának indokairól. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2007b 
Szörényiné Kukorelli Irén (2002): A kistérségi szint megjelenése a terület- és foglalkoztatáspolitikában. Orszá-

gos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest 
Varga István (2003): (Nagy)városok és (kis)térségeik. Tanulmány, BM IDEA-program, Budapest 
Vass György (2004): A közigazgatási reformtól a többcélú kistérségi társulásig. In: Palotás Zoltán (szerk.): 

Önkormányzat és közigazgatás 2004. Országos Közoktatási Intézet, Önkormányzat és közigazga-
tás 2004. Konferencia, Szekszárd, 2004. nov. 11–12. 

Virágh Rudolf (2003): Központi igazgatás és kistérségi dekoncentráció. Tanulmány, BM IDEA-program, 
Budapest 

A Magyar Köztársaság Kormányának programja 2002–2006 
Az EUROSTAT hivatalos oldalai 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/lau_en.html 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/statistical_regions_t1_en.html 
Térképek 

http://www.oth.gov.hu/u/map/36/attach/ksh_03_2.jpg 
http://www.oth.gov.hu/u/map/28/attach/ksh_03_04.jpg 
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1870. évi XLII. tc. a köztörvényhatóságok rendezéséről 
1871. évi XVIII. tc. a községek rendezéséről 
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1886. évi XXII. tc. a községekről 
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(IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási 
körzeteket érintő egyes kormányrendeletek módosításáról 

24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célok megvalósítását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok pályázati 
rendszerben történő felhasználása összehangolásának rendjéről 

26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól 
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rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről 
258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Buda-

pesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos 
feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létre-
jöttének és működésének szabályairól 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

Az állami irányítás egyéb jogi eszközei 
84/1993. (XI. 1.) OGY-határozat a területfejlesztési támogatás irányelveiről és a kedvezményezett területek besorolásának 

feltételrendszeréről 
30/1997. (IV. 18.) OGY-határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek 

besorolásának feltételrendszeréről 
97/1997. (XI. 6.) OGY-határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek 

besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) OGY-határozat módosításáról 
35/1998. (III. 20.) OGY-határozat az Országos területfejlesztési koncepcióról 
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97/2005. (XII. 25.) OGY-határozat az Országos területfejlesztési koncepcióról 
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2069/2002. (III. 21.) Korm. határozat a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az 

Országos területfejlesztési koncepció végrehajtásáról szóló 39/2001. (VI. 18.) OGY-határozatban foglalt felada-
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2305/2002. (X. 10.) Korm. határozat a területfejlesztés aktuális feladatairól 
1113/2003. (XII. 11.) Korm. határozat a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítési programjáról 
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2004. évi deregulációs programról 
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valamint a területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről 
2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításról és az azokat 

megalapozó intézkedésekről 
9006/1994. (SK.3.) KSH elnöki közlemény 
9002/1998. (SK.1.) KSH elnöki közlemény 

Európai uniós jogszabályok 
Council Regulation (EEC) No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on 

coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank 
and the other existing financial instruments 

Council Regulation (EEC) No 2081/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural 
Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations 
of the European Investment Bank and the other existing financial instruments 

Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatú-
rájának (NUTS) létrehozásáról 

EC Regulation No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a 
common classification of territorial units for statistics (NUTS) 

A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről 

A Bizottság 1628/2006/EK rendelete (2006. október 24.) a szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási 
támogatásokra való alkalmazásáról   

Kulcsszavak: területfejlesztési-statisztikai kistérség, többcélú kistérségi társulás, NUTS-rendszer, vonzáskörzet, 
kistérség funkciói: területfejlesztés, közigazgatás, közszolgáltatás. 

Resume 

Subregions, as spatially defined physical units in view of their content and significance have gone through 
considerable development from the first forming experiments to nowadays in Hungary: from observed units set 
up by HCSO they become legally fixed categories for regional development suitable for completing 
administrative tasks. Subregions initially were established as territorial units smaller than counties and suitable 
for territorial and temporal comparison, but for the present - according to the legislator's ideas - their functions 
have significantly expanded with tasks for regional development, administration and public utility service. In 
my paper I present this multi-stage process detailing the professional requirements of statistics, the legislator's 
endeavours, the aims and change claims of the local ones, the relevant and related legal material, and the 
delimitations of subregions. At last, referring to authors, I mention the possible vision of the subregions 
according to the established functions.  

 

 



 
 
SOMAI JÓZSEF 

A vidékfejlesztés Erdély gazdasági prioritása∗ 

Erdélyben, azon érdekterületen, amely vidéknek számít, él a magyar lakosság jelentős 
része. Sokszorosan fontos tehát a vidékre irányított figyelem. Az első kérdés az, hogy mi 
is tartozik a vidékhez, mi a vidéki térség, vidéki település fogalomköre. Sajnos az igen 
széles körben elterjedt felfogás szerint a vidék az, ami a fővároson kívül van, de még az 
is túlzás és téves felfogás, mely a nagyobb városok körüli gócokat tekinti vidéknek. 

A vidéki térség és vidéki település fogalmát Vincze Mária (Vincze 2000) teljes egé-
szében elfogadhatóan a következőképpen fogalmazza meg: „Az Európa Tanács által 
elfogadott Vidéki Térségek Európai Chartája a következő meghatározást adja: A vidéki 
térség olyan szárazföldet, belső vagy tengerparti területet jelent, amely a kisvárosokat és 
falvakat is magába foglalja, és a terület nagy részét a következő célokra használja: 

–  mezőgazdaság, erdészet, akvakultúra és halászat, 
–  a vidéken élők gazdasági és kulturális tevékenységei (kézművesség, ipari szolgál-

tatások stb.), 
–  a nem városi jellegű üdülési és pihenési (vagy természetvédelmi), továbbá más cé-

lokat (pl. lakóterületeket) szolgáló funkciók” (Vincze 2000). 
A vidék fogalmának még más megközelítése is lehetséges. Ilyen például a statisztikai 

jellegű megközelítés, amely a népesség nagysága és a közigazgatás jellege szerint hatá-
rozza meg a vidék fogalmát. Dorgai László (Dorgai 1998) sokakkal együtt a vidék fo-
galma mellett úgy érvel, hogy vidéki településnek a városi státussal nem rendelkező 
településeket és a 10 000 főnél kevesebb népességű városokat tekinti. Az OECD- és 
részben az EU-módszertannak is alapvető kiindulópontja a népsűrűség nagyságrendje. 
Ilyen megközelítés szerint bizonyos mértékű népsűrűség alatt vidéki térségről beszélhe-
tünk. 

A fogalom körülhatárolása úgy lehet egész, ha együtt értelmezzük azzal a lényegi 
elvvel, hogy a vidékfejlesztés alapvető célja és kihívása valójában a vidéki népesség 
helyben tartása. A vidék legyen vonzó élettér, kedvező munkakörülményekkel, a helyi 
erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosíthatóságával. A gazdasági poten-
ciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, önszerveződő helyi 
közösség kell legyen.  

Az Európai Unióhoz való csatlakozás nyomán felértékelődött a vidékfejlesztési poli-
tika a kelet-európai országokban is, azonban a lényegi változások még váratnak magukra, 
tekintettel arra, hogy a két térségben a vidékpolitikát létrehozó társadalmi, gazdasági 
jelenségek, folyamatok és paradigmák sok szempontból eltérőek. Az Európai Unióban a 
vidékfejlesztési politika a terület- és az agrárpolitika keretei között az 1980-as évek vé-
gén alakult ki mint a szerves fejlődés következménye. Már az 1970-es évek második 
 

∗ A Közgazdász Fórum c. folyóirat (Kolozsvár) 2008. augusztusi számában megjelent cikk rövidített változata. 
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felében felismerték, hogy a falvak, a rurális térségek egy része pozitív megkülönböztetés 
nélkül nem képes népességét megtartani, fejlődésében elmarad, s regionális vagy orszá-
gos kihatású társadalmi-politikai feszültségeket hoz létre. A XX. század végén az EU 
rurális térségeiben az egy főre jutó GDP országonként és régiónként eltérő arányban 
ugyan, de a nemzeti átlagoknál 8–30%-kal alacsonyabb.  

Ez a mutató Románia esetében 30%. Ebből az következik, hogy az életvitel, a jöve-
delmi viszonyok a vidéki térségekben elmaradnak a városi környezet átlagától. A vidék-
politika e különbségeket kívánja mérsékelni azáltal, hogy intézkedéseivel a vidékiek 
jövedelmét és életkörülményeit többféle támogatásprogrammal próbálja javítani.  

A vidékfejlesztés további lényeges szempontja, hogy miután az 1990-es évek térfo-
lyamait jelentős mértékben a globalizáció határozta meg, több külföldi és hazai szerző a 
globalizációval is összefüggésbe hozza a vidékfejlesztési politikát. A globalizációs fo-
lyamat alternatívájaként felerősödnek azok a törekvések, amelyek meg akarják állítani a 
globalizációt. Ezeknek a törekvéseknek a részeként jelenik meg többek között a vidékfej-
lesztési politika. 

Nálunk a vidékfejlesztési politika megjelenését az 1989-es rendszerváltás után az Eu-
rópai Unióra jellemzőktől döntően eltérő tényezők befolyásolták, amelyek közül kettőt 
fontos kiemelni: Románia Európa nyugati feléhez képest elmaradott fejlődését és EU-
integrációját. Megkésett fejlődése, azon belül is a falusi térségek halmozottan hátrányos 
helyzete az egész keleti térségre jellemző. Az 1990-es években a vidék problémájának a 
területfejlesztési politikában történő megjelenése is a fejlődés felgyorsítása, a felzárkózás 
igénye tükrében fogalmazódott meg. 

Romániában is kudarcra van ítélve az egész integrációs folyamat, ha nem az európai 
értékrendnek és normáknak megfelelően épül ki a saját vidékfejlesztési politikája, s en-
nek keretében az erdélyi. Ezzel összefüggésben elindul a vidékfejlesztési rendszer 
európaizálódásának kísérlete, azaz a honi vidékfejlesztési politikában az uniós modell 
kiépítése. Ez annál inkább fontos, mert a vidékfejlesztési folyamatra egyaránt fejtik ki 
hatásukat a külső (exogén) és a belső (endogén) folyamatok. 

Ha a fejlődés helyi vagy belső erőforrásokra alapozva történik, endogén fejlődésről 
beszélünk. A belső erőforrások közé a helyi termelés és fogyasztás sajátosságai, a hu-
mánerőforrások állapota, a helyi tudás, a környezet állapota, a „hely szelleme” stb. tar-
toznak. Az endogén fejlődés újjáélesztheti azokat az erőforrásokat, amelyeket egyébként 
elhanyagoltak, vagy az általános fejlesztési elképzelések figyelmen kívül hagytak.  

A vidékfejlesztési programok irányultságai és prioritásai alapvetően a kistérség adott-
ságairól, más szóval az endogén erőforrásoktól függenek. A kistérség endogén erőforrá-
sairól szólva különös jelentősége van (1) a természeti (ökológiai), (2) a gazdasági (öko-
nómiai), (3) az emberi (humán), (4) és a kultúrantropológiai (hagyományok, életmód, 
kultúra) sajátosságoknak.  

Az endogén fejlesztéseknél azonban nem lehet mellőzni a külső adottságokat sem.  
A helyi adottságokba történő bezárkózás azt is meggátolhatja, hogy a külső adottságokat 
érvényre tudjuk juttatni. Ugyanakkor viszont a csak a kívülállók akaratán múló fejlő-
dés/fejlesztés (exogén fejlődés) nehezen elviselhető függést hozhat létre. A külső segítség 
előmozdíthatja a fejlesztést, de a segítség elmaradásakor a közösségek képtelenekké 
válhatnak a fejlődés fenntartására, és ebben az esetben csak a létfeltételek rövid távú 
javulásáról beszélhetünk. Bármilyen külső hatás igénybevételénél figyelembe kell venni 
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azt a másságot vagy a másság okait, amelyek sajátosan jellemzőek az adott tájra vagy 
vidékre. A vidékre jellemző másság okai lehetnek általánosan érvényesek minden vidéki 
területre, vagy helyi jellegűek.  

Az bizonyos, hogy a vidéki területek a világon mindenütt mások, mint a városiak, és 
rendszerint hátrányosabb élethelyzetet jelentenek az ott lakóknak, mint amit a város tud 
nyújtani. Ez a hátrány azonban viszonylagos; a legfejlettebb országok vidéki területein 
messze jobb viszonyok uralkodhatnak, mint a fejlődő országok városi régióiban. 

Az általános elmaradottságnak a főbb okait az alábbi – minden vidéki területre jel-
lemző, s ezért – univerzális jellemzőknek tekinthetjük: 

– Népsűrűség. A vidéki területek ritka népessége miatt valamennyi infrastrukturális 
fejlesztés, szolgáltatás egy főre eső beruházási, fenntartási és fejlesztési költsége maga-
sabb, mint a sűrűbben lakott városi centrumokban. Az alacsony népsűrűség kihatással 
van a már üzemben lévő szolgáltatások áraira, minőségére és hozzáférhetőségére.  

– Elszigeteltség. A lakó- és termelőhelyek földrajzi távolsága, elszigeteltsége miatt 
alacsony szintű a szolgáltatások kihasználtsági átlaga. A szolgáltató- és termelőcégek 
professzionális menedzserei, irányítói egymástól nagy távolságban dolgoznak, és hason-
lóan nagy távolságok választják el egymástól a termelőcégeket a bedolgozóiktól, a pia-
coktól, a termeléshez szükséges financiális, adminisztratív és egyéb szolgáltatásoktól stb. 

– Mobilitás. A személy-, a teher- és az áruszállítás komoly költségtényező a vidéki te-
rületeken lakó és termelő emberek számára. Mivel a vidéki területek ritka népessége 
nagy fajlagos költségeket jelent az odatelepülő szolgáltatók számára, a vidéki emberek 
sok szolgáltatást csak hosszú utazások révén érhetnek el a városi centrumokban. Ugyan-
ezen ok miatt a városokban székelő mobil szolgáltatások (például mentők, tűzoltók vagy 
mozgóárusok stb.) reakcióideje jelentősen megnő a vidéki területekkel szemben, vidékre 
érve kínálatuk mennyiségi és minőségi szempontból is leegyszerűsödik.  

– A tőkeforrások ritkasága. A vidéki területek tőkehiányának több oka van. Ezek kö-
zött említhetjük, hogy a vidéki emberek rendszerint szegényebbek, nincs esélyük a meg-
takarításra, az állami támogatási és segélyezési programok általában a városokban kon-
centrálódó elesettek felé irányulnak, a vidéki területeken gyakran a megfelelő menedzseri 
kapacitások hiánya akadályozza a vidék felé áramló fejlesztési erőforrások felhasználá-
sát.  

– A humánerőforrások ritkasága. A vidéki demográfiai folyamatok tipikusan szelek-
tívek; az elvándorlás elsősorban a fiatalabb, képzettebb és kreatívabb népességre jellem-
ző, s ez is hozzájárul a vidéki területek elöregedési, elnéptelenedési folyamataihoz, a 
vidéki lakosság csökkenő képzettségi szintjéhez. 

– Az innovációkkal szembeni ellenállás. Valamennyi fentebb említett jellemző erősíti 
a vidéken élő népesség ellenállását a gazdasági és társadalmi innovációkkal szemben.  
A szegényebb és kiszolgáltatottabb népesség számára az innovációk magasabb kockáza-
tot jelentenek, mint a stabil élethelyzetben élő embereknek, s mindez fokozza a vidéki 
tradicionalizmus erejét (odl.celodin.org/cd/hu/html/vf_tartalom.htm). 

Az erdélyi vidék másságának sajátosságait a terjedelmi korlátok miatt csak felsorolni 
vagyunk képesek, mert sokoldalúságára és bonyolultságára való tekintettel lehetetlen, 
hogy itt és most egészében tárgyaljuk a vidék fejlesztéséhez tartozó, a magyarságot sú-
lyosan érintő problémákat, ezek ugyanis külön-külön elemzést tesznek szükségessé.  
A vidékfejlesztés tárgykörének legsúlypontosabb elemzendő kérdései a következők le-
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hetnek: (1) a kisparcellás mezőgazdaság uralkodó jellege, amely viszont nem is olyan 
hosszú távon halálra van ítélve; (2) az erdőgazdálkodás állami-társadalmi ellenőrzése, 
kvázi-szabályozása a rablógazdálkodásnak teremt teret; (3) a nagy átalakuláshoz szüksé-
ges kistérségek gazdálkodásának szervezeti formái nem alakultak ki, bár alapjaikban 
léteznek a saját karakterüket őrző tájegységek; (4) a kisvállalkozói réteg szerény nagy-
ságrendű és inkább senyved, mint prosperál a súlyos nemzetközi és globalizációs ver-
senyfutásban, ugyanakkor ma még csak kialakulóban van és alacsony szintű a vállalkozói 
környezet, a vállalkozási kultúra hézagos; (5) a turizmus-faluturizmus fejlesztésének 
feltételrendszere kezdeti fázisban van; (6) a szolidaritás–szövetkezés eszméje alig hat, 
nehéz kitörölni a fejekből a kommunista rendszer hagyta utálatot a csoportos szervezke-
dések iránt, hiába bizonyosodott be az egész világ viszonylatában, hogy nagy szerepe van 
a szövetkezeteknek a vidék gazdasági életében; (7) a területfejlesztési struktúrák (víz-, 
villany-, fűtés-, energiaellátás) messze elmarad az európai színvonaltól; (8) a terméksajá-
tosságok (székely krumpli, szőlő, erdei gyümölcsök, bor és pálinka stb.) nem tudnak 
betörni a nagypiacra; (9) a falusi gazdaságoknak nincs megtakarításuk, így fejlesztésre 
sem képesek; (10) a technológiai szint alacsony, a munkamódszerek nem változnak, 
konzerválódtak, elsősorban a fejlett munkaeszközök és új technológiák hiányában; (11) a 
munkanélküliségi ráta magas, és ennek ellenére sincs megművelve a földterület nagy 
része; (12) az elvándorlás–kihalás, demográfiai fogyatkozás folyamatos; (13) alacsony a 
képzettség (a gyerekek 5%-a érettségizik, 1%-a végez egyetemet); (14) az európai prog-
ramokra felkészületlen a vidék. 

A felsorolt tények világosság teszik, hogy siralmas helyzetben van a vidék. Ez nem 
pesszimista szemlélet. Csakis a valóságlátás segíthet hozzá a reális elemzéshez, amely 
viszont egy vidékfejlesztési stratégia és egy adekvát cselekvési program kidolgozásához 
vezethet, hogy a vidék erőforrásait a fejlesztés szolgálatába állíthassa.  

Úgy tekintjük, hogy az olyan kérdésekkel együtt, mint az autonómia vagy az erdélyi 
magyar állami egyetem kérdése, a vidékfejlesztés is kulcskérdése és prioritása az erdélyi 
magyarság fennmaradásának. Ebből kiindulva a következőkben az erdélyi vidék gazda-
sági erejének növelése érdekében megpróbálkozunk néhány ajánlással felhívni a figyel-
met a sürgősebb tennivalókra. 

1. Úgy hisszük, hogy szükséges olyan országos, majd több tájegységi gazdasági szak-
bizottság (agytröszt) létrehozása a legjobb gazdasági és a gazdaságépítésben eddig is 
bizonyító szakemberekből, amely az erdélyi gazdasági potenciálra és a helyi sajátossá-
gokra építve kidolgozza az erdélyi magyarság által lakott tájegységekre lebontott gazda-
sági programot (stratégiát, cselekvési programot). Ennek a feladatnak a beindítására, 
koordinálására partner kell legyen a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, a Romániai 
Magyar Gazdák Egyesülete, a Székelyföld Fejlesztési Központja, továbbá partnerek kell 
legyenek a politikai formációk gazdasággal foglalkozó szakpolitikusai, az egyházak, 
egyetemi előadók képviseletei. Folyamatos egyeztetés szükséges egy egységes stratégia 
kidolgozására. A politikum érzékenységét a gazdasági kérdések fontossága felé kell te-
relni, hogy teremtse meg az erdélyi gazdasági stratégiához szükséges feltételek kidolgo-
zásának szabályozási, pénzügyi és szakismereti kereteit.  

Ez az Erdély-szintű agytröszt és tájegységi részlegei pontos ütemtervet (cselekvési 
programot) készítenek, a vidékfejlesztési stratégia részeként, amely hatékonyan kell 
igazodjék a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Román vidékfejlesztési programhoz.  



44 SOMAI JÓZSEF 

 

2. A vidékfejlesztés és főleg a falu megmaradása érdekében újra fel kell építeni a tu-
datokban a szolidaritás eszméjét, s a magántulajdonon alapuló szövetkezeti rendszer 
visszahonosításával újra kell szervezni a (volt Hangyához hasonló) szövetkezeti moz-
galmat. A tőkeerő összpontosítására újra kell alakítani a hitelszövetkezeteket, új földhi-
telintézetek szervezését kell napirendre tűzni, amelyek olcsó hitelekkel segítik a gazdál-
kodót modern eszközök és gazdasági felszerelések megvásárlásában, hogy képes legyen 
az európai versenyben megfelelő szakképzettséggel és technológiával helytállni. A felvá-
sárlószervezetek erőtlenek, a termelő (például a tejtermelő) szervezetlen, s ki van szolgál-
tatva a társult felvásárlók által diktált feltételeknek. Ha lenne érdekképviselete, ha lenne 
termelő- és értékesítőszövetkezete a vidék gazdasági szereplőinek, csak akkor alakulhat-
na kedvezően a termékár, s lehetne nagyobb súlyú az áralkutárgyalásokon a gazdaérdek. 
Feltétlenül fontos legalább négy szerveződéstípus létrehozása, mégpedig (1) a beszerző-
értékesítő szövetkezeteké, (2) a termelő-értékesítő szövetkezeteké, (3) a termelési csopor-
toké, (4) a hitelszövetkezeteké.  

3. Még mindig lehetségesnek tartjuk egy erdélyi érdekeltségű bank létrehozását, 
amelyben az egyházak ereje meghatározó lehet. Az egyház szerepe a gazdaságban is 
nagy. Megértjük, hogy mire képesek az egyházak, ha odafigyelünk Illyefalva, Déva, 
Kőhalom, Régen, Zsobok stb. példáira. Egyháztámogatott hitelszövetkezetek alakítása 
vagy külföldi egyházi bankok bevonása (például a holland egyházi banké) fiókbankok 
létesítésével Erdélyben tőkeerőforrás teremtésére nyitna alkalmat, amely biztos támoga-
tást jelentene a tőkeszegény falusi gazdaságoknak.  

4. A helységek adottságaihoz mérten szükséges és lehetővé vált a turizmus minden 
formájának (téli-nyári faluturizmus) kialakítása, hogy a közösség képes legyen sajátos 
népi kultúrájának, népművészetének tartalékait a vidéki hagyományok feltárásával, be-
mutatásával, értékesítésével felhasználni. Erdélyben jól strukturált kínálattal, autentikus 
helyi jellegű stílussal világszínvonalú turizmusra van reális potenciál. A helyi értékesítési 
lehetőségek megteremtésére fel kell használni a vendéglátói-kereskedelmi hálózatot.  
A helyi termékek felé való fordulás érdekében meg kell nyerni a tranzakciós szereplők 
felvásárlási hajlamát a versenyképessé tett termékeknek a nagy kereskedelmi hálózatokba 
való bevitelére.  

5. Az élelmiszerkérdés és élelmiszer-ipari termelés jelenleg világjelentőségűvé vált.  
A mezőgazdaság és a feldolgozóipar számára új utak nyílnak. Az erdélyi növény- és 
gyümölcstermesztés különleges adottságainak kihasználásához új technológiák alkalma-
zása mellett a hatalmas, parlagon maradt területeket vissza kell hozni a termelőterületek 
csoportjába. 

A visszaszerzett közösségi és magánerdőket a magyar közösség gazdasági fejlődésé-
nek a hasznára fordítva meg kell szüntetni a rablógazdaságot, és az erdőgazdaság részére 
a közérdeket szolgáló fakitermelést kell lehetővé tenni. A magyar erdészeti főiskola vagy 
egyetemi oktatás kialakítása igen fontos a szakemberellátás tekintetében, figyelembe 
véve azt a tényt, hogy a legjobb befektetés az iskola, amely a gazdasági erőt segítő meg-
maradás lényege. A vidékfejlesztési terv kialakításának alapvető kérdése a környezetgaz-
dálkodás prioritása és rendszeres támogatása.  

6. A tájspecifikus áruk termelésének felkarolása és márkavédelme a vidék sajátossá-
gainak felszínre hozásával a specifikumok piaci érvényesítésére teremt lehetőséget.  
A bortermelésben rejlő tartalékok feltárására fejlesztési terveket kell kidolgozni az olyan 
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vidékek számára, amelyek a közeljövőben eleget tudnak tenni az európai versenyhez 
szükséges minőségi feltételeknek (enyedi, Küküllő menti, rékási, lekencei, érmelléki, 
méhesi stb.). Ugyanakkor ki kell használni a székelyföldi borókapálinka vagy a szilágy-
sági, nagybányai, oroszhegyi stb. szilvapálinka különlegességnek számító italok márkásí-
tott termékekké alakítását. A székely burgonya versenyképes modern technológiára épülő 
termelésének és feldolgozásának támogatása, valamint értékesítési rendszerének szolidá-
ris (szövetkezeti) alapokra helyezése, belső és külső piac teremtése a falusi vendéglátó-
hálózatokon keresztül nagyszámú székely gazda jövőjét biztosíthatná. Az erdei gyümöl-
csösökben rejlő tartalékok kihasználásának megszervezése újabb kereseti forrásokat 
tárhat fel.  

7. A fiatal családok számára igen fontos az otthon megteremtése, amihez elsőrendűen 
szükséges a lakásépítés. A fiatal családok lakáshoz juttatása érdekében ki kell alakítani a 
lakásépítési szövetkezeti rendszereket, amelyek működéséhez olyan pénzintézeteket kell 
hozzárendelni, amelyek olcsó hitelekkel tudják ellátni ezeket. A gazdasági fejlődés érde-
kében igen fontos az együttműködés az Új Kézfogás Alapítvánnyal, el kell érni alapjai 
növekedését, és ennek révén munkahelyteremtő programokat kell finanszírozni.  
A Corvinus Rt. befektetési cég és a Romániába nemrég betelepedett OTP, továbbá más 
bankintézmények hitelforrását kihasználva támogatni kell a kis- és középvállalkozókat, s 
kedvező vállalkozási környezet kialakításával bátorítani kell a vállalkozó szellemű fiata-
lokat.  

8. Képzési központok kialakításával segíteni kell a közösségszervezést és a civil szfé-
rát, a népfőiskolai mozgalom fellendítésével biztosítani kell a szakmai képzést és átkép-
zést. A jövő gazdálkodása a számítástechnikai ismeretek és informatikai eszközök elter-
jesztésének a függvénye. A kommunikáció fejlesztésére meg kell teremteni az alapokat, 
és megfelelő képzési rendszert kell létrehozni, hogy a gazdasági élet minden területén 
legyenek meg a feltételek a nemzetközi versenyképesség kialakítására, a nagy gazdasági 
lemaradás behozatalára. Meg kell tanulni és tanítani az európai támogatásokhoz való 
alkalmazkodást, valamint a pályázatírást. Támogatni kell az információhoz való olcsó 
vagy ingyenes hozzáférést. A kommunista rendszerben megszüntetett magyar anyanyel-
vű agrárgazdasági és állatorvosi állami oktatás visszaállítása alapvető igény a szükségle-
teket kielégítő szakértelmiség megteremtéséhez és az agrárkutatás újraindításához.  
A cselekvési programok alátámasztása érdekében, tájegységeink potenciális erejének 
megismerése céljából kutatásokat kell végezni, fel kell mérni a kistérségek adottságait. 

9. A Leader-csoportok létrehozása a vidék felemelésének ígéretes útja, amelyet sür-
gősen meg kell tanulni, tanítani. Ezt a vidék gazdaságfejlesztését célzó igen fontos euró-
pai programot életszerűen kell alkalmazni. A települések infrastrukturális fejlesztéséhez 
(vízellátás, világítás, fűtés európai szintű közüzemeltetéséhez) a támogatási források 
feltárása a sürgős és halaszthatatlan feladatok egyikét jelenti.  

10. Az önkormányzatok, a politikai és érdekvédelmi szövetségek, az egyházak és ci-
vil szervezetek szociális gazdasági tevékenységet folytató szervezeteinek az együttműkö-
dése nemzetépítő szerepet tölthet be. Intézményesíteni kell a gondoskodást, a szociálisan 
rászoruló falusi idős korosztály védelmét, aminek érdekében a Magyarországon bevált 
falugondnoki szerepkör erdélyi meghonosítását és kiterjesztését kell szorgalmazni. 

11. A határon átnyúló együttműködés előretolt bástyaként – zsenge tapasztalataival, 
idáig elért eredményeinek felhasználásával – jó szolgálatot tehet a vidékfejlesztésnek, 
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azonban ez a munkaforma sem használta ki eléggé a létező európai támogatási adottsá-
gokat, tehát a határ menti régiók együttműködésének bővítésére hangsúlyozottabban oda 
kell figyelni.  

Meg kell találni a módot annak tudatosítására, hogy minden magyar társadalmi in-
tézménynek jelentős szerepe és felelőssége van a vidéki problémák megoldásában. Te-
kintettel arra, hogy az erdélyi vidékfejlesztésben minden erdélyi magyar érdekelt, legyen 
akár fogyasztó, akár termelő, akár szociálisan rászorult, sürgős össztársadalmi összefo-
gásra van szükség, amely nélkül az egész közösség súlyos kárvallottja lesz önnön tehetet-
lenségének.  

Pozitív fordulat az erdélyi vidékfejlesztés tekintetében akkor következik be, amikor a 
politikai szervezeteink tudatában lesznek annak, hogy a hatalomban való részvétel csak 
keret és eszköz kell legyen az erdélyi magyarság alapvető gondjainak a megoldására.  

Ha nem sikerül rövid időn belül a falut az uniós felzárkóztatásra alkalmassá tenni, eu-
rópai szintű pályára állítani, akkor a reménytelenség, de lehetséges, hogy a végpusztulás 
útjára kerül a lakosság zömének otthont jelentő vidék, főleg az elszigetelt székely falvak 
vagy a szórvány magyar szatelit falvaink. Nézzünk szembe nyíltan bajainkkal, különben 
helyben topogunk, sőt az elszegényedett faluközösségek felbomlásával a nemzeti beszű-
külésnek útját fogjuk járni. 

Ezek a programok a többségi nemzet bizalmára is érdemesek kell legyenek, tekintet-
tel arra, hogy az erdélyi régiók felemelkedése egyben az ország felemelkedését is jelenti. 

Kulcsszavak: vidék, vidékfejlesztés, népsűrűség, mezőgazdaság, agrárpolitika, élelmiszer-termelés, kézműves-
ség, falusi turizmus, EU-integráció, Erdély, székely falvak, szórvány falvak, Romániai Magyar Közgazdász 
Társaság, hitelszövetkezetek, Leader-csoportok. 
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Resume 

Following the accession of Romania to the European Union, the issue of regional and rural development 
has become an economic priority. The paper presents the notions of regional and rural development. 
Furthermore, it highlights the actual situation of the rural, mainly countryside, environment. The paper is 
followed by a series of proposals that can be used by those institutions and persons who work and are 
responsible for organizing rural development. 

Finally, the paper draws our attention to the fact that if we do not comply with the conditions required by 
the international economy in this cruel process of globalization and if we do not bring up rural development to 
the level of European development, the conditions of Transylvanian rural environment will get worse as it is in 
the present.  

 



 
 
DR. KŐSZEGFALVI GYÖRGY 

Infrastruktúra, életkörülmények* 

Az infrastruktúra fogalma, a fogalom megjelenése 

Az infrastruktúra latin eredetű összetett szó. Magyarul alapszerkezetet, alapépítményt, 
általában „alapot” jelent: valami létrejöttének, létezésének, fejlődésének az alapja, előz-
ménye, előfeltétele. Az infrastruktúra fogalmának használata viszonylag rövid múltra 
tekint vissza. Először a szövetséges hatalmak használták a második világháború idején: a 
hadsereg ellátásával, kiszolgálásával kapcsolatos felszereléseket, eszközöket, az azok 
szállítását, rendeltetésszerű működését biztosító létesítményeket összefoglalóan infra-
struktúrának nevezték (katonai bázisok, ellátóközpontok, repülőterek stb.). Később ezt a 
kifejezést a NATO is átvette. A polgári életben – így hazánkban is – a múlt század hatva-
nas éveiben terjedt el, s lett széles körű az „infrastruktúra” fogalmának a használata.  
A téma szakemberei napjainkban – hazánkban és külföldön – lényegében közös értelme-
zésben használják az infrastruktúra fogalmát. Ennek ellenére mégsem sikerült elérni a 
fogalom és a hozzá rendelt tartalom egyértelmű, szabatos értelmezését. A hetvenes évek 
elején kísérletet tettek a fogalom „magyarítására”, infrastruktúra helyett a „háttérágaza-
tok” kifejezést javasolták. Ez a kifejezés azonban nem terjedt el. 

Találkozunk olyan felfogással is, amely a termőföld kivételével minden más, az em-
ber tevékenységével, életfunkcióinak gyakorlásával összefüggő tényezőt az infrastruktúra 
fogalomkörébe sorol. Más megközelítés a makroökonómiai folyamatok teljes társadalmi-
gazdasági környezetét, a természeti környezetet is, az infrastruktúra részének tekinti.  
A David Crystal szerkesztette Cambridge Enciklopédia (Maecenas Kiadó, 1992) például 
az infrastruktúra fogalmát így határozza meg: „Azon tényezők hálózata, amelyek lehető-
vé teszik egy ország gazdaságának vagy egy ipari tevékenységnek a hatékony működését. 
Olyan összetevőket tartalmaz, mint közlekedés, energia, távközlési rendszerek, lakásépí-
tés és oktatás”. 

Az infrastruktúra fogalma mára széleskörűen elterjedt nemcsak a szakmai berkekben, 
hanem a köztudatban is, különösen a politikusok, a központi és a helyi hatalom képvise-
lőinek körében. A társadalmi-gazdasági tevékenység különböző szektoraiban használják. 
Ennek alapján az infrastruktúra az egyik nélkülözhetetlen feltétele a gazdasági tevékeny-
ségnek, a szolgáltatásoknak, az országok, régiók, települések életének, fejlődésének. Ily 
módon az infrastruktúra szerepe meghatározó a társadalmi-gazdasági fejlődésben. Külö-
nösen döntő tényezője a gazdaság megújulásának, strukturális átalakulásának (többek 
között magas szintű, korszerű ismereteket, képzettséget nyújtó oktatási intézmények, az 
 

* A Dr. Kőszegfalvi György urbanista szakirodalmi munkássága 1963–2007 c. kötetben (szerkesztette László Mária – 
Pirisi Gábor, sorozatszerkesztő Tóth József, PTE TTK Földrajzi Intézet, Pécs és Imedias Kiadó, 2008.) megjelent tanulmány 
frissített változata. 
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információk gyors áramlását, széles körű elterjedését biztosító hálózati rendszerek, jól 
felkészült szakemberek munkája révén). Az infrastruktúra fejlettsége, korszerűsége a 
társadalmi viszonyok átalakulásának, a modernizációnak is egyik meghatározó feltétele. 
Az elmaradott infrastruktúra, az alacsony színvonalú infrastrukturális ellátottsági viszo-
nyok gátolják a gazdaság fejlődését, új technikai eljárások, technológiák befogadására 
ösztönző alkalmazkodóképességét. Az infrastruktúra elmaradottsága, korszerűtlensége 
konzerválólag hat a társadalmi viszonyokra, a szociális problémák kiéleződéséhez, fe-
szültséggócok kialakulásához vezethet: elmaradott egészségügyi viszonyok, alacsony 
színvonalú iskolai képzés, munkanélküliség esetén különösen kiéleződnek a szakképzet-
len, alacsony iskolázottságú munkaerő problémái. Mindez összességében és következ-
ményeiben kedvezőtlenül befolyásolja a népesség életkörülményeit. 

A hazai szakemberek körében is elfogadott felfogás szerint – az uralkodó külföldi 
szakmai véleményekkel megegyezően – az infrastruktúra a települések létének, fejlődé-
sének is egyik meghatározó feltétele. A hazai vélemények leginkább a tekintetben tértek 
el egymástól, hogy mi sorolható az infrastruktúra fogalomkörébe, illetve hogyan csopor-
tosíthatók az infrastruktúra szektorai, összetevői. Ilyen eltérő megítélésekkel ma is talál-
kozhatunk. Az infrastrukturális ellátás és a kommunális ellátás fogalmát gyakran össze-
keverik, az infrastruktúrát, az általa nyújtott szolgáltatásokat a kommunális szolgáltatá-
sokkal azonosítják (A kommunális ellátás kisebb, de fontos szektora a települések infra-
struktúrájának. Erről a továbbiakban még szólunk.) 

Az infrastruktúra csoportosítása 

A tárgyalt fogalom legszélesebb körű elterjedése nyomán az infrastruktúrát két nagy 
csoportra osztották: műszaki vagy vonalas infrastruktúrára és szociális vagy humán inf-
rastruktúrára. 

A műszaki (vonalas) infrastruktúra körébe tartoznak a közlekedés és a szállítás, az 
energiaellátás, a vízellátás és a szennyvízelvezetés-elhelyezés, valamint a hír- és távköz-
lés hálózati és létesítményi rendszerei. Tehát – többek között – a vasútvonalak, személy- 
és teherpályaudvarok, terminálok, autópályák, autóutak, repülőterek, kikötők, transzfor-
mátorállomások, feszültségszabályozók, vízművek és vezetékeik, szennyvízderítők és 
csatornahálózatok stb. sorolhatók az infrastruktúra eme körébe. A különféle energiahor-
dozók alapján működő erőművek (szén-, olaj-, földgáztüzelésű erőművek, atomerőmű-
vek) nem tartoznak az infrastruktúra fogalomkörébe: ezek ugyanolyan termelőüzemek, 
mint az ipar más termelőlétesítményei. Az általuk termelt energia szállítására szolgáló 
hálózatok s az azokon található különféle rendeltetésű létesítmények azonban az infra-
struktúra részét jelentik. Vita tárgya napjainkban a szakemberek között a sokfelé elterje-
dő szélerőművek, aggregátorok megítélése: erősödik az a vélemény, hogy ezek is az 
infrastruktúra körébe sorolhatók. 

A szociális (humán) infrastruktúrát jelentik a lakások; a kereskedelem és a vendéglá-
tás létesítményei; az egészségügyi-gyógyászati, oktatási, művelődési és kulturális intéz-
mények; a sport, a tömeges üdülés-pihenés, a szabadidő eltöltésének céljait szolgáló 
különféle létesítmények. A múlt század hetvenes éveitől elterjedt a települési infrastruk-
túra fogalmának használata, amely felöleli a szociális, humán infrastruktúrába sorolt 
szektorokat, valamint a települések közműveit, közlekedési hálózatait és létesítményeit. 



INFRASTRUKTÚRA, ÉLETKÖRÜLMÉNYEK 49 

 

A szakemberek nagy részének a felfogása megegyezik abban, hogy a környezet hat-
hatós védelmét, szennyeződésének, károsodásának megelőzését, mérséklését szolgáló 
létesítmények az infrastruktúrához tartoznak. Ilyenek például a keletkező szennyvizek 
ártalmatlanítására alkalmas létesítmények, a nagy mennyiségben lezúduló csapadékvizek 
összegyűjtésére, felfogására szolgáló úgynevezett záportavak, a hulladékégető-művek, 
szeméttelepek, a zaj mérséklését, tompítását szolgáló védőfalak. A mai felfogás ezeket a 
létesítményeket önálló csoportban tárgyalja, a környezetvédelem infrastruktúrájának 
nevezi. 

Az infrastruktúrát nemcsak úgy értelmezhetjük, mint az említett vonalas hálózatok és 
a működésükhöz tartozó létesítmények, valamint intézmények rendszereit. Beleértjük az 
infrastruktúra különböző szféráiban foglalkoztatott dolgozókat (a kereskedelemben, ven-
déglátásban, egészségügyben, a vasútnál, a postánál stb. foglalkoztatottak) és az infrast-
ruktúra működtetésével, karbantartásával foglalkozó szakembereket és segítő munkatár-
saikat. 

A múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben megjelent szakmai-tudományos mun-
kákban olyan felfogással is találkozunk, amely „kemény”, illetve „puha” infrastruktúrát 
különböztet meg. Az előbbit a vonalas és a szociális-humán infrastruktúrával azonosítja, 
s hagyományos infrastruktúrának nevezi. Az utóbbin („puha”) az új társadalmi-gazdasági 
kihívásokhoz, a gyors műszaki-technológiai változásokhoz, átalakuláshoz alkalmazkodó 
infrastruktúrát érti (a bankokat, hitelintézeteket, az üzleti világ, a nagy nemzetközi válla-
latok irányításának intézményeit, és azok speciális képzettségű szakemberállományát). 
Lényegében a gyorsan differenciálódó társadalmi munkamegosztás ötödik szektorához 
tartozó tevékenységek infrastruktúráját értelmezik idetartozónak. 

Gyakori kérdés, hogy az infrastruktúra témája mely tudományok körébe tartozik, hol 
van a helye tudomány-rendszertani szempontból? 

Az infrastruktúrával egyaránt foglalkoznak a társadalomtudományok – a közgazda-
ságtan, a térgazdaságtan, a statisztika stb. –, valamint az élettelen természettudományok 
művelői: a műszaki és a földtudományok. Ebből következően az infrastruktúra témáját 
interdiszciplináris megközelítésben és szemlélettel vizsgálhatjuk: helyzetének, fejlődésé-
nek sajátosságai, törvényszerűségei a fenti tudományterületek közös művelésének ered-
ményeként tárhatók fel és fogalmazhatók meg. 

Az említett tudományterületek – működésük jellegének, sajátosságainak megfelelő- 
en – az infrastruktúra egyes tématerületeit vizsgálják. A különböző tudományterületek 
együttes munkájára, interdiszciplináris együttműködésére van szükség az infrastruktúra 
témakörének teljes körű, tudományosan megalapozott bemutatásához. 

Az infrastruktúra fogalma széleskörűen értelmezhető és értelmezendő. Az emberi te-
vékenység bármely vonatkozásának megvan a maga sajátos infrastruktúrája, legyen szó 
akár a termelés különféle területeiről, akár a szellemi élet, s ezen belül a tudomány, a 
kultúra, a művelődés sajátos szféráiról. Ezt az alábbi példával szemléltethetjük. Az ipari 
üzemek működésének elengedhetetlen feltétele – többek között – a megfelelő közlekedé-
si-szállítási kapcsolatok megléte, az energiaellátás, a táv- és hírközlés rendszereihez való 
kapcsolódás lehetősége, a vízellátás, a keletkező szennyvizek elvezetése és ártalmatlanná 
tétele, a szemét és hulladék elhelyezése, kezelése, illetve másodlagos felhasználása. 
A működés meghatározó feltételét jelentik a különféle képzettségű, felkészültségű szak-
emberek. A működés műszaki feltételeit vizsgálva felismerhető, hogy a „műszaki vagy 
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vonalas infrastruktúrának” nevezett rendszeren belül az összetevők mindegyike sajátos 
infrastruktúrát jelent. A működést biztosító műszaki infrastruktúra-rendszer csak akkor 
tudja betölteni szerepét, ha ezen belül az egyes alkotórészek infrastruktúrája is megvan és 
működik. Ezen alkotórészek – esetünkben például a vízellátás, a szennyvízelvezetés, az 
energiaellátás stb. – infrastruktúrája együttesen adja a termelés elengedhetetlen feltételét 
jelentő műszaki infrastruktúra rendszerét. Vegyük konkrétan a szennyvízelvezetést! En-
nek infrastruktúrája a különféle átmérőjű csatornahálózatokból, az üzem területén telepí-
tett derítőből, ennek hiányában a keletkező szennyvizeket a külső (üzemen kívüli) háló-
zatba átemelő szivattyútelepből tevődik össze. Ehhez tartoznak még mérő- és meg-
figyelőberendezések. Összességében ez jelenti a szennyvízelvezetés infrastruktúráját a 
létesítmények oldaláról. Szükség van ezenkívül azon szakemberek munkájára, akik eze-
ket a létesítményeket működésbe hozzák, karbantartják, a keletkező hibákat elhárítják.  
A műszaki infrastruktúrarendszer más elemeinek is megvan (meg kell legyen) a maga 
sajátos infrastruktúrája (létesítmények és a működtetésre alkalmas szakemberek). Ezek 
együttese jelenti a termelés egyik nélkülözhetetlen feltételét biztosító műszaki infrastruk-
túrák rendszerét. Ez utóbbi pedig része azon nagy infrastruktúra-rendszereknek, melyek 
hiányában nem lehet szó érdemleges gazdasági tevékenységről. 

Tehát ily módon az „infrastruktúra” az infrastruktúrák rendszereire épül, azokat egy-
bekapcsolja, összefogja. Ezek egymást feltételezik, egyikük vagy másikuk hiánya súlyos 
működési zavarokat válthat ki, más infrastruktúrák működésének hatásfokát leronthatja. 
Például, hiába van jól működő, biztonságos vízműves vízellátás, ha ahhoz nem kapcsoló-
dik megfelelően kiépített szennyvízelvezetés-kezelés: ez esetben fennáll a vizek elszeny-
nyeződésének, fertőzésének a veszélye, s ennek nyomán különféle ártalmak léphetnek 
fel. Ugyanígy szükséges (feltétlenül szükséges lenne), hogy az egyes infrastruktúrák 
kiépítettsége is teljes körű legyen. A csatornahálózat megléte a szennyvíz kezelésének 
csak egyik eleme: nem nélkülözheti a szennyvíz elhelyezésére, kezelésére alkalmas léte-
sítményeket, berendezéseket. 

Az infrastruktúra történelmi vetületben 

Az infrastruktúra történelmi kategória is. Minden kornak megvolt, megvan a maga sa-
játos infrastruktúrája – hálózatok, építmények, létesítmények, intézmények sora –, bár a 
megjelölésére használt fogalom csak a múlt század közepén jelent meg. Az infrastruktúra 
témakörének tárgyalása nem nélkülözheti múltja, fejlődése főbb vonásainak rövid átte-
kintését. 

Az egyes történelmi korok infrastruktúrája kifejezte a termelőerők elért fejlettségi 
színvonalát, az uralkodó termelési és tulajdonviszonyokat. Meghatározó szerepe volt a 
területi irányítás rendszereinek is. Az infrastruktúra mindenkor magán viselte a társada-
lom kulturális fejlettségének színvonalát, hagyományait, az adott emberi közösség szer-
veződésének sajátos jellegét. 

Az elmúlt korok történelmének tanulmányozása azt mutatja, hogy az infrastruktúra 
helyzetét, fejlődésének feltételeit a különböző időkben szerveződött politikai mozgalmak 
is befolyásolták. Az egyházak révén közvetített elvárások hatása is érvényesült. Szüksé-
ges megjegyezni, hogy elmúlt évezredek során az egyes történelmi korok eltérő viszo-
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nyai, sajátosságai különbözőképpen, gyakran ellentmondásosan befolyásolták az infrast-
ruktúra helyzetét, fejlődésének feltételeit. 

Az infrastruktúra kialakulása, gyarapodása szorosan összefonódott a települések meg-
jelenésével, szerepük erősödésével a társadalom és a gazdaság fejlődésének folyamatá-
ban. Ez indokolja, hogy rövid áttekintésünkben az infrastruktúra mindenkori helyzetét, 
fejlődését a településfejlődés meghatározó vonulataival összefüggésben mutassuk be. 

Az ókor településein is kiépült az akkori társadalmi-gazdasági viszonyoknak, a tech-
nika fejlettségi színvonalának, az egyházi és világi hatalom elvárásainak megfelelő inf-
rastruktúra. Egyiptom, Mezopotámia, Kína egykori városainak feltárt régészeti emlékei 
alapján a ma embere számára is elképzelhető az infrastruktúra fejlettsége, több sajátossá-
ga. Meghatározó szerepe volt a kultikus építményeknek, a világi hatalom működését 
segítő, illetve a védelem céljait szolgáló létesítményeknek, intézményeknek. Az uralkodó 
rétegek, az anyagiakban tehetősebbek nagy gondot fordítottak lakóhelyük kialakítására (a 
Nílus folyó völgyében feltárt egykori paloták, lakóépületek tanúsága szerint). A széles 
tömegek nyomorúságos lakásviszonyok között éltek. A mai felfogásunkat megközelítő 
közművekről, közösségi szolgáltatásokról aligha beszélhetünk. Ismereteink vannak 
ugyanakkor egyes uralkodók mesebelien gazdag, értékes fa- és növényállománnyal beül-
tetett nagy parkjairól, általuk telepített függőkertekről, azokban emelt, pihenésüket, szó-
rakozásukat szolgáló létesítményekről (például Szemirámisz függőkertjéről Mezopotámi-
ában). 

A görög városállamokban feltárt emlékek már a korábbiakhoz képest fejlettebb inf-
rastruktúráról tanúskodnak. Az agórák – a városok piac- és vásárterei, a gazdasági és 
politikai élet központjai – meghatározó szerepet töltöttek be, nemcsak a társadalom életé-
ben, hanem az infrastruktúra fejlődésében is. Gazdag kiképzésű kultikus rendeltetésű 
építmények, a hatalom, a helyi közösségek különböző célokra emelt épületei hangsúlyoz-
ták a központok szerepét a települések életében. Kiemelendők a szórakozás, a színházi 
élet, a különféle sportrendezvények, ünnepi játékok szervezésére szolgáló intézmények 
és létesítmények. Kikötők, hajóépítő „üzemek”, a kereskedelem, a halászat, a kézműves-
ség céljaira szolgáló épületek, létesítmények fontos elemei voltak az adott kor infrastruk-
túrájának. 

Az infrastruktúra fejlődésének magasabb szakaszát tanúsítják a Római Birodalom vá-
rosainak, településeinek feltárt maradványai. A fő szerepet itt is a közösségi, politikai élet 
centrumai, a fórumok töltötték be, amelyeknek kitüntetett jelentőségük volt a kereskede-
lem fejlesztésében is. A lakóépületek mellett a közintézmények gyarapodó köre gazdagí-
totta az infrastruktúrát: kulturális rendezvények, sportesemények fogadására alkalmas 
létesítmények épültek. A római kor városaiban megjelentek a nagy vízellátó rendszerek 
(aquaductus), amelyek gyakran több település, településcsoport ellátását szolgálták. (En-
nek egyik példájával az egykori Római Birodalom Pannonia tartományában, Szombat-
hely-Rohonc térségében találkozhatunk.) A szennyvizek elvezetésére csatornákat építet-
tek (mint például a Cloaca Maxima Rómában). Közvilágítást kaptak a városok, össze-
gyűjtötték a szemetet és a hulladékokat. Szilárd burkolatú utakat építettek, nem csupán a 
városokon belül, hanem az egyes tartományokkal történő gyors összeköttetés érdekében 
az egész birodalomban. Gondoskodtak rendszeres karbantartásukról. Az árvizek elleni 
védelem céljából jól megtervezett gátakat építettek. Átgondolt telepítésre utalnak a vá-
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rosok zöldterületei, különösen a gazdagok lakóhelyei, a közösségi és kultikus intézmé-
nyek, épületek körül, azok szomszédságában. 

A középkor világában az infrastruktúrát a legmarkánsabban a templomok, más kulti-
kus építmények (kolostorok, rendházak, az egyház iskolái), valamint az uralkodás, a 
hatalom jelképei, a várak, várkastélyok, a különféle jellegű erődítmények képviselték.  
A középkor városaiban meghatározó szerepet töltöttek be a piacterek, a vásárok céljaira 
szolgáló helyek. Ebben a korban tovább bővült az infrastruktúra, új építményfajtákkal, 
létesítményekkel gazdagodott. Meghatározó szerep jutott a településeken a lakóterületek-
nek. Sok palota épült, megjelentek a gazdag polgárok lakóépületei (az úgynevezett patrí-
ciusházak). A szegény néprétegek nagyobbrészt nyomorúságos lakókörülményeket hor-
dozó hajlékai nagy terhet jelentettek a városok, települések lakosságának infrastrukturális 
ellátottsági viszonyaiban (a szennyvizeket nem vezették el, hiányzott a közvilágítás, az 
utak kiépítetlenek voltak, zöldterületük nem volt). Sport művelésére hivatott létesítmé-
nyek nem épültek, a görög és a római városokra jellemző kulturális intézmények csekély 
szerepet töltöttek be az infrastruktúrában. A római városokban – a régészeti feltárások 
révén – ismertté vált műszaki létesítmények (vízellátó rendszerek, szennyvízelvezetők) 
alig épültek a középkorban. A régészeti feltárások egyben arra is utalnak, hogy a rómaiak 
korában épített utak megőrizték szerepüket, jelentőségüket a regionális és településközi 
kapcsolatokban. Sőt úgy is fogalmazhatunk, ezek az utak megőrizték stratégiai jelentősé-
güket háborúskodások idején, gazdasági szerepüket a békés fejlődés időszakaszaiban 
(például a Rajna völgyében, Hispániában, vagy akár a Duna mentén futó limes út ha-
zánkban). 

A tőkés gazdálkodási viszonyok fokozatos kialakulása és fejlődése, a 19. század első 
felében kibontakozott társadalmi-gazdasági változások, átalakulás folyamatai alapjaiban 
új helyzetet teremtettek az infrastruktúra fejlődésében, korszerűsödésében. A céhrendszer 
felszámolását követő manufaktúrák, majd nagy gyártelepek kialakulása a munkaerő és 
családtagok nagymérvű koncentrálódását váltotta ki az ipari tevékenységnek helyt adó 
városokban, a közvetlen vonzásukban fekvő településekben. Lakótelepek épültek, nagy-
arányú bérlakásépítésekre került sor. Az ipari termelés mintegy kikényszerítette az új 
feltételekhez alkalmazkodó infrastruktúra kiépítését, fejlesztését. Ez egyaránt szolgálta az 
ipar és az érintett települések érdekeit. Kiépült a közműves vízellátás, kisebb mértékben a 
csatornahálózat, fejlődött a szállítási-közlekedési kapcsolatok rendszere.  

A liverpooli Albert Dokk – a világ első zárt, 
tűzbiztos kikötő- és raktárépülete, teljes egészé-
ben öntött vasból, téglából és kőből. Az 1980-as 
években felújították.  
(Fotó: Herzog Tamás) 
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Gyorsan gyarapodott a közösségi szolgáltatásokat nyújtó intézmények hálózata, az 
oktatás, egészség-védelem, a kultúra, a kereskedelem-vendéglátás területén. Az infrast-
ruktúra gyors fejlődését, korszerűsödését nagymértékben segítette a technika fejlődése, a 
korszerű ipari termelés nyújtotta lehetőségek hasznosítása (például a közművek kiépítését 
szolgáló ipari bázis, a közlekedés, hírközlés hálózati és létesítményi rendszereinek kiépí-
tését szolgáló új műszaki megoldások, eljárások alkalmazása stb.). 

Az infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése a 20. században a társadalmi-gazdasági 
fejlődésben meghatározó szerepet töltött be. A közlekedési kapcsolatok megsokszorozó-
dása az úthálózat kiépítését, átfogó korszerűsödését eredményezte: autópályák, autóutak 
épültek. Ennek példáival találkozhatunk Németországban, az USA-ban és másutt is. 
Kiépült a metropolisok és a nagyvárosok körüli térségekben az elővárosi gyorsvasút-
hálózat. A légi közlekedés gyors fejlődése és elterjedése a földi kiszolgáló létesítmények 
kiépülését ösztönözte (repülőterek, technikai-ellátó bázisok stb.). A kőolaj, a földgáz 
szállítására vezetékek épültek.1 Alapvetően korszerűsödtek a hír- és távközlés rendszerei. 

A tömeges lakásépítés jelentette a városok, települések infrastruktúra-fejlesztésének 
meghatározó tényezőjét. Ez magával hozta a közintézmény-hálózat sokoldalú és diffe-
renciált fejlődését, a közművesítettség színvonalának gyors emelkedését, a különféle 
jellegű és rendeltetésű szolgáltatások elterjedését. A városok zavartalan működését, rend-
szeres karbantartását a kommunális infrastruktúra fejlődése, műszaki bázisának gazdago-
dása biztosította, különösen a nagyvárosok, metropolisok, városrégiók esetében. Ennek 
látványos példái: a korszerű közvilágítási rendszerek kiépülése, új eljárások alkalmazása 
a szemét és hulladék kezelésében, a városok leginkább igénybe vett területeinek rendsze-
res tisztítása, a zöldfelületek, a szabadidő kulturált eltöltésére igénybe vett területek ápo-
lása, növényállományuk színvonalas gondozása. 

A második világháború utáni helyreállítási időszakban, majd az azt követő évtizedek-
ben az infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése nemcsak a gazdaság strukturális átalaku-
lását ösztönözte a fejlett nyugati államokban, hanem a társadalmi problémák, feszültsé-
gek kezelésére hivatott jóléti programok egyik meghatározó tényezőjeként érvényesült 
(Nyugat-Európában, az USA-ban, Kanadában). Az életminőség javítását előtérbe állító 
társadalmi-politikai elhatározások szorosan összekapcsolódtak a magasabb szintű infra-
strukturális ellátottság fejlesztésével, átfogó, komplex korszerűsítésével (ennek példáival 
Európában, a skandináv államokban, az amerikai földrészen Kanadában, az USA sok 
államában – Massachusetts, Kalifornia) találkozhatunk. 

Indokolt felidézni az infrastruktúra fejlesztésének gyakorlatát a második világháború 
utáni évtizedekben az egykori „szocialista országokban”. Ezek az országok elveikben 
ugyan deklarálták az infrastruktúra fejlesztését, a gyakorlatban azonban ezt kevéssé tud-
ták érvényesíteni. Ebben több tényező együttes hatását figyelhetjük meg. Döntő tényező 
volt a nagymérvű tőkeszegénység, a beruházási eszközök infrastruktúra-fejlesztésre for-
dítható hányadának szűkössége. Az infrastruktúra-fejlesztés nagyrészt közvetlenül az 
ipari termelést szolgálta, illetve az új városok építése vette igénybe az anyagi eszközöket 

 
1 Külön tanulmányt érdemelne ezek nyomvonala, alternatívanélkülisége, biztonsága, ellenőrizhetősége. De számon lehet-e 

kérni a 21. század első évtizedének gázellátási problémáit az évtizedekkel ezelőtti tervezőkön és beruházókon? (Ezt a megjegy-
zést az oroszországi gáz európai országokba vezető ukrán tranzitjának – remélhetőleg rövid idejű – leállításakor, 2009. január 6-
án tettem – K. Gy.) 
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(hazánkban például Dunaújváros, Komló, Oroszlány, Kazincbarcika, Nagybátony, Petőfi-
bánya stb.). Ezekben az úgynevezett „szocialista városokban” igyekeztek az adott körül-
ményeknek megfelelően kiépíteni a lakosság ellátását biztosító infrastruktúrát. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az igényeket az épített lakások száma nem elégítette ki: az in-
tézményellátottságot lényegében csak az alapintézmények hálózata jelentette. A meglévő 
városok múltból örökölt infrastruktúrája kevéssé volt alkalmas a népességnövekedés 
nyomán jelentkező igények fedezésére: fejlesztésére, korszerűsítésére a nagyon korláto-
zott lehetőségekhez képest is méltánytalanul keveset fordítottak. Még kedvezőtlenebb 
helyzet jellemezte a falvakat. Az egyoldalú településhálózat-fejlesztés csak a falvak ki-
sebb csoportját emelte ki, de az infrastruktúra-fejlesztések ezekben is csak igen hiányo-
san valósultak meg. A falvak nagy többségében a hiányos, korszerűtlen infrastruktúra 
állaga leromlott. A falvak egy részében, ahol jelentős volt a lakásépítés, a hozzá tartozó 
alap-infrastruktúrát is csak részben építették ki. Az infrastruktúra nem kielégítő mérvű 
fejlesztésének, korszerűsítésének a tőkeszegénységen kívül politikai-ideológiai okai is 
voltak. Nem ismerték fel a maga teljességében az infrastruktúra szerepét, jelentőségét a 
gazdaság korszerűsítésében, strukturális átalakulásában, a népesség életkörülményeinek 
javításában. Alapvető változás csak a rendszerváltás után következett be ezekben az 
országokban. 

Az infrastruktúra-fejlődés vizsgálata, különösen az elmúlt évek tapasztalatai, lehető-
séget adnak néhány általános érvényű megállapítás megfogalmazására. 

Az egyik ilyen, hogy az infrastruktúra létrehozásában, működtetésében a társadalom 
egésze érdekelt: az állam, a hazai és a külföldi vállalkozások, a különböző vállalatok, 
üzemek, intézmények, a régiók, a települési és megyei, valamint más jellegű önkormány-
zatok, a lakosság széles rétegei. Különbözőképpen alakult és alakul azonban az infra-
struktúra létrehozásában és működtetésében érintettek és érdekeltek körének részvétele, 
teherviselése, hozzájárulása. A tapasztalat azt mutatja, hogy a helyi közösségek, önkor-
mányzatok és a lakosság részvétele meghatározó szerepet tölt be az infrastruktúra, első-
sorban és döntő mértékben a települések infrastruktúrájának létrehozásában és működte-
tésében. 

Másik ilyen megállapítás, hogy az infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése, fenntartá-
sa, üzemeltetése igen költséges, drága befektetés, ráadásul csak hosszú idő után térül 
meg. A gazdasági tevékenységek, a szolgáltatások, a települések és nem utolsósorban a 
lakosság – állandó tendenciaként érvényesülő – infrastruktúra iránti érzékenységének 
erősödése, az infrastrukturális szolgáltatások újabb elemeinek megjelenése, a területi és 
településközi munka- és funkciómegosztás elmélyülése az infrastruktúra további fejlődé-
sét, gazdagodását eredményezi. Ez következményeiben, kihatásaiban nagy összegű be-
fektetéseket igényel. Ezt jól szemlélteti a gazdaságilag fejlett országok költségvetési 
kiadásainak áttekintése mind összállami vonatkozásban, mind pedig az önkormányzatok 
működésében. 

Alapvető konfliktushelyzetet jelent nemcsak a gazdaság, a szolgáltatások fejlődésé-
ben, működésében, hanem a települések vonatkozásában is az a körülmény, hogy az 
infrastruktúra egyes elemei, hálózati és létesítményi rendszerei hosszú ideig szolgálják a 
gazdaságot, az adott települést, biztosítják a lakosság életfeltételeit, meghatározzák élet-
körülményeit. Ez magából az infrastruktúra sajátos belső jellegéből fakadó körülmény. 
Ugyanakkor hamar bekövetkezik az erkölcsi-morális avulás, kopás. Ez állandó konflik-
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tushelyzetet jelent. Épületek, építmények századokon keresztül is fennmaradnak, működ-
nek. Állandó felújításuk, korszerűsítésük gazdálkodási, műszaki fenntartási szempontból 
– vagy akár higiéniai vonatkozásban – sokszor megoldhatatlan helyzetet jelent. A leg-
szembetűnőbben az élettartam alapján követhetjük nyomon az infrastruktúra állandó és 
változó jellegét. Ezért is szorgalmazzák – különösen az utóbbi másfél-két évtizedben – a 
rugalmas megoldások alkalmazását az épületek kialakításában, felszerelésében, berende-
zésében, ennek révén is elő kívánják segíteni a többcélú igénybevétel lehetőségeit, ki 
akarják védeni a gyors avulásból bekövetkező társadalmi-morális konfliktushelyzeteket. 

Az infrastruktúrának meghatározó jelentőségű sajátossága, hogy különböző tulajdon-
viszonyokat takar. Az állami tulajdon visszaszorulásával is jelentős szerepe marad a 
köztulajdonnak az infrastrukturális létesítmények létrehozásában, fenntartásában és mű-
ködtetésében. A tulajdonviszonyok sokoldalúsága és konfliktusok révén érvényesülő 
ellentmondásos helyzete mindenkor igen gondos kezelést, a különböző felek közötti 
érdekütköztetést és egyeztetést igényel az infrastruktúra-fejlesztés és -fenntartás területén 
is. 

Hazánk infrastruktúrája 

Magyarország infrastruktúrája közepes fejlettségűnek minősíthető: pontosabban a kö-
zepes fejlettség középső-felső sávja közötti tartományba sorolható. Ezen belül azonban 
igen nagy különbségek figyelhetők meg az infrastruktúra egyes szektorainak fejlettségét, 
korszerűségét illetően, valamint – s ez még inkább szembetűnő – a fejlettség eltérő szín-
vonalában regionális, térségi vonatkozásokban, az egyes településkategóriák között. 

A vonalas infrastruktúra két legkritikusabb szektora a közlekedés rendszere és a 
szennyvízelvezetés-tisztítás, szélesebb értelemben a vízrendezés. Az utóbbi években 
tovább gyarapodott az autópályák hossza, 2007-ben elérte a 858 km-t; az M1-es és az 
M5-ös autópályák a nyugati országhatártól a déli országhatárig biztosítják az összekötte-
tést országon belül, illetve a csatlakozást a szomszédos országokkal. Az M7-es autópálya 
tovább épült/épül Szlovénia, illetve Horvátország irányába. Az M3-as autópálya kiépítése 
Nyíregyháza és Debrecen térségébe meghatározó szerepet tölthet be az Alföld keleti, 
északkeleti régiója gazdasági fejlődésének ösztönzésében, az ország fejlettebb térségei-
hez történő felzárkózás gyorsításában. A több mint 31 ezer kilométer hosszúságú 
országosközút-hálózat révén az ország minden térsége, települése – ez utóbbit illetően 
kevés számú kivételtől eltekintve – elérhető. A főútvonalak azonban túlzsúfoltak, az utak 
jelentős hosszban rossz kiépítettségűek (kedvezőtlen vonalvezetésűek, kialakításúak, sok 
a veszélyes kanyar, hiányoznak a leállósávok, egyszintűek a kereszteződések a vasútvo-
nalakkal). Még súlyosabb a helyzet az alsóbb útvonalakon. A gépjárműállomány nagy-
mérvű növekedését és az abból fakadó forgalmat nem, vagy csak igen kis mértékben 
követte/követi az úthálózat fejlesztése, korszerűsítése, áteresztőképességének bővítése. 
Kevés a híd, különösen a nagy vízfolyásokon (Duna, Tisza). A vasút leépülése a múlt 
század hatvanas éveitől kezdődött: sok szárnyvonalat megszüntettek, a meglévő pályákat 
nem a szükséges mértékben tartották karban vagy korszerűsítették, elmaradt a személy- 
és teherkocsiállomány felújítása, a pályaudvarok, állomások rendbetétele. Az elővárosi 
vasúti közlekedés – korszerűségében, az utazási idő tartamát tekintve – az elmúlt évek-
ben történt fejlesztések nyomán csak lassan korszerűsödik. Nem kielégítő mértékű a 
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regionális légi forgalom fogadására alkalmas repülőterek kiépítése, korszerűsítése2 
(Győr-Pér, Pécs-Pogány, Nyíregyháza, Szeged).  

A vízi közlekedés-szállítás minimális, a rendszerváltás után a korábban is alacsony 
szintről tovább süllyedt. Pedig a vízi szállítás igen gazdaságos, különösen a nagy meny-
nyiségű ömlesztett áruk esetében. 2006. évi európai uniós adatok szerint közúton 35 
euróba, vasúton 13 euróba, belvízi hajózásnál pedig 10 euróba került egy tonna áru szállí-
tása kilométerenként. Ugyanakkor mindez környezetkímélőbb is a többi szállítási mód-
nál. Magyarország nagyhajózásra alkalmas vízi útjainak hossza körülbelül 1600 km (a 
vízállástól és az időjárástól függően ennek 85%-a tekinthető az év nagy részében hajóz-
hatónak). Belvízi hajóinkkal a Duna-delta és a Rajna-torkolat kikötőig tudunk szállítani. 
A Duna–Majna–Rajna víziútrendszer teljes hajózható hossza 3500 km (Wikipédia 2008. 
12. 04.). „A Magyar hajópark életkora, összetétele nem igazodik kellőképpen a piaci 
igényekhez, csak szárazáru-szállítói vannak, s a műszaki színvonal is javítandó. A csepeli 
szabadkikötő alapadottságai jók, a rakodó- és szállítóeszközök kapacitása elégséges, de 
az infrastruktúra elöregedett” – tartalmazza a Magyar Hajózási Rt. elemzése. 

1. ábra 
Magyarország autópálya-hálózata 

Települések belterülete

Autópályák, 2008. szeptember  
Grafika: dr. Tóth Géza 

Az elmúlt évtizedekben – különösen a rendszerváltás óta – jelentősen javultak a tele-
pülések közműves vízellátásának feltételei. Bővült a szennyvíz elvezetésére szolgáló 
csatornahálózat, a biológiai szennyvízderítők kapacitása. Ezek a fejlesztések még nem 
jelentik a közműves vízellátás és a kiépített csatornázás közötti „olló” záródását. Különö-
sen nagy probléma hazánk sok térségében (kiemelten az Alföld mélyebb fekvésű terüle-
 

2 A regionális repülőterekről cikk jelent meg a Területi Statisztika 2008. júliusi számában (Tiboldi Tibor: A regionális re-
pülőterek fejlesztési kilátásai a régiók nélküli Magyarországon). 
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tein) a belvizek elvezetése, elhelyezése. Gyakori az árvízveszély. A gátrendszerek kiépí-
tése nem mindenütt biztosítja a szükséges védelem feltételeit (különösen a Tisza és mel-
lékfolyói mentén). 

A villamosenergia-ellátás rendszere lefedi az ország egész területét. A rendszerváltás 
után kiépült a nyugati országokkal összekötő nagyfeszültségű hálózat. A gondokat sok 
helyen a hálózat meglévő szűk keresztmetszete, műszaki avultsága, a transzformátorál-
lomások és alállomások korszerűtlensége, technikai színvonalának nem kielégítő fejlett-
sége jelenti. A kőolaj és földgáz szállítására alkalmas vezetékek kiépültek, hasonlókép-
pen a külföldi beszállításokat biztosító hálózatok is (a Barátság I. és II. a kőolaj, a Testvé-
riség a gáz továbbítására). Olajvezeték köti össze hazánkat az Adriai-tenger térségéből 
történő olaj szállítására (Fiume mellett Omisáljból indul a vezeték). Magyarországon a 
rendszerváltás előtt a legszűkebb keresztmetszetek egyike az infrastruktúrában a telefon-
ellátottság volt. A múlt század kilencvenes éveitől megvalósított jelentős fejlesztési és 
korszerűsítési akciók eredményeként markánsan javult az ellátottság műszaki színvonala. 
Pozitív változás jelent a mobil telefonrendszerek és telefonkészülékek igen széles körű 
elterjedése. 

Az ország területén az infrastruktúra, a települések infrastrukturális ellátottsági viszo-
nyainak fejlettségét, korszerűségét tekintve öt, egymástól elkülönülő térség határolható le. 

A főváros térsége tekinthető a legfejlettebbnek. Ez mindenekelőtt a vonalas infra-
struktúra hálózati és létesítményi rendszereinek e térségben való koncentrálódásával, az 
itt működő különböző jellegű, rendeltetésű közintézmények sokoldalú összetettségével, a 
közművesítettség viszonylag kedvező színvonalával, a szolgáltatások jól fejlett rendsze-
reivel függ össze. Ebben a térségben futnak össze az országot behálózó, a külfölddel 
kapcsolatokat biztosító vasúti fővonalak. Az ország autópályái, fő közlekedési útjai innen 
veszik kezdetüket. Az ország ma működő egyetlen jelentős nemzetközi forgalmat ellátó-
fogadó repülőtere is itt található. Lényegében kiépítettek a közműves vízellátás rendsze-
rei, a Duna mentén az árvizek elleni védőművek. A szükségeshez képest elmaradott a 
biológiai szennyvízderítők kapacitása, kiépítettségi színvonala. A fővárosban működő 
közép- és felső szintű ellátást, szolgáltatást nyújtó közintézmények nagyobb térségek (a 
régió, az ország) igényeit is kielégítik (oktatási, művelődési, egészségügyi, kereskedelmi 
vonatkozásban). Az intézmények egy csoportja – működésének sajátos jellegéből faka-
dóan – nemzetközi vonzóhatású (például kulturális vonatkozásban). Különféle nemzet-
közi részvételű rendezvényeknek, kiállításoknak nagyobb mértékben a főváros a helyszí-
ne. A főváros és a vele szorosan együtt, szimbiózisban élő agglomerációs gyűrű települé-
seinek infrastrukturális ellátottsági viszonyai nagy különbségeket jeleznek az infrastruk-
túra egyes szektorainak vonatkozásában. Ezért is indokoltabb a térség differenciáltságát 
kiemelve az infrastruktúra fejlettségének jellemzésére a „viszonylagosság” fogalmának 
használata, ilyen megközelítésen alapuló értékelése. A főváros belső kerületeiben (VI., 
VII., VIII., IX.) elavult a lakásállomány, a legtöbb rossz állagú lakás itt található. A nagy 
lakótelepeket befogadó kerületekben a „ketyegő panelbomba” jelent súlyos feszültségfor-
rásokat. A rendszerváltás óta jelentős lakásépítési akciók színterei a fővárost övező agg-
lomerációs települések. Ezeken a településeken a növekvő lakosságszám ellenére csak 
kevéssé javultak az alapellátás feltételei. Az itt lakó, túlnyomórészt Budapestre ingázók 
és családtagjaik a főváros intézményeinek egészségügyi, oktatási, kulturális, kereskedel-
mi szolgáltatásait veszik igénybe. A külföldről és az ország különböző térségeiből ideirá-
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nyuló személy- és teherforgalom, a rendszeres napi ingázók nehezen feloldható feszült-
ségeket – időnként és helyenként forgalmi dugókat, közlekedési káoszt – okoznak a fővá-
ros útjain. A parkolási lehetőségek minimálisak, a dunai átkelést segíteni hivatott hidak 
száma már elégtelen, a meglévők műszaki állapota az avulás, kopások miatt nem megfe-
lelő, sőt néhány híd esetében veszélyes volt. A helyzet az utóbbi időben javult, elkészült 
a Szabadság híd és az északi összekötő vasúti híd rekonstrukciója, a Megyeri híd átadá-
sával pedig elkezdődhetett a Margit híd felújítása. Nagy probléma a zöldterületek hiánya, 
a más rendeltetésű igénybevétel miatti felszámolásuk a fővárosban és az agglomeráció 
térségében, a meglévő parkok, ligetek elhanyagoltsága. Hiányos a főváros környezetének 
védelmét szolgáló infrastruktúra. A zajártalom mérséklését szolgáló védőfalak csak kis-
mértékben és helyenként épültek ki. Súlyos gond, hogy a keletkező szennyvizek na-
gyobbrészt biológiai tisztítás nélkül kerülnek a Dunába. E helyzet javulása várható a 
fővárosban, a budai parton megépülő gyűjtőcsatorna üzembe helyezésétől. 

A fővárost elkerülő M0-ás autó-
út északi láncszeme a Megyeri híd. 
A lakott területhez közelebbi szaka-
szán zajfogó üvegfal is van. 
(Fotó: Marosi Lajos) 

A fővárosban találhatók a modern infrastruktúra mindazon szektorai, amelyek révén 
kiemelkedő szerepet tölthet be a gazdaság szervezésében és irányításában, a kereskede-
lemben, az üzleti kapcsolatokban, az áruforgalom lebonyolításában, a bank- és a hitelélet, 
a pénzügyek viteléhez szükséges feltételek biztosításában, a különböző jellegű, irányult-
ságú szakemberek képzésében, tovább-, illetve átképzésében. 

Dinamikus fejlődés lehetőségeivel jellemezhető térségnek tekinthetjük országunk 
észak-északnyugati és részben nyugat-dunántúli övezeteit. Ezekben a térségekben fejlett, 
korszerű az infrastruktúra. Ez egyaránt vonatkozik a vonalas infrastruktúra rendszereire 
és a városok, települések infrastrukturális ellátottsági viszonyaira. Kitűnik – az ország 
más térségeihez képest – a közlekedési infrastruktúra fejlettsége. Az M1-es autópálya 
összeköttetést jelent a fővárossal, azon keresztül az ország más térségeivel, illetve Auszt-
riával és Szlovákia nyugati térségeivel. Ez az autópálya a nyugat-európai országok felé, 
felől bonyolítja le a gépjárműforgalom nagy részét. A Budapest–Hegyeshalom közötti 
vasúti pálya jól kiépített, korszerűsített. Fontos szerepe lehet a térségben a légi közleke-
dés fejlesztésének ösztönzésében a Győr-Pér regionális jelentőségű repülőtérnek, a Duna 
kínálta vízi közlekedésben-szállításban a tervezett győri szabadkikötőnek. A térség na-
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gyobb városaiban – Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Mosonmagyaróváron – felső-
fokú tanintézmények működnek, jól kiépített és fejlett a települési infrastruktúra. Külö-
nösen kiemelendők a középszintű (oktatási, kulturális-művelődési, egészségügyi, keres-
kedelmi stb.) ellátás intézményei. A községek infrastruktúráját – különösen a városok 
körüli térségekben – jelentős mértékű átalakulás, korszerűsödés jellemzi (a lakásviszo-
nyok, közművesítettség vonatkozásában). A térség centrumában (Győrött) és más váro-
sokban is fokozatosan kialakulnak, megerősödnek az infrastruktúra azon szektorai, ame-
lyek a korszerű piacgazdaság, bank- és hitelélet vitelének egyik meghatározó tényezőjét 
jelentik. E térség példája mutatja – a főváros mellett – a legszemléletesebben, hogy a 
gazdaság dinamikus fejlődésének, strukturális átalakulásának, innovatív megújulásának 
egyik meghatározó feltétele a fejlett, korszerűsödő infrastruktúra, – nemcsak a vonalas 
rendszerek, hanem a városok, települések színvonalas ellátottsága is (például a Kisalföld 
területén). 

A válságövezetek nemcsak a gazdasági helyzetük szempontjából, hanem az infra-
struktúrájukat illetően is súlyos problémákat, feszültségforrásokat jelentenek (például a 
Sajó völgye, Ózd térsége, részben a Zagyva völgye, Közép-Dunántúl egyes részei).  
E térségek településein az infrastruktúra egyrészt „kizsigerelt”, másrészt egyoldalúan 
fejlett. A vonalas infrastruktúra-rendszerek a korábbi és a mai igénybevétel következté-
ben elhasználódtak, rossz műszaki állapotba jutottak. Ez leginkább szembetűnő, ha a 
közlekedés – döntően a vasút hálózati és létesítményi rendszereinek – infrastruktúráját 
tekintjük. Korábban a termelés érdekeinek rendelték alá a városok, települések infrastruk-
túrájának kiépítését, fejlesztését ezekben a térségekben. Az elmúlt évtizedeket ezért az 
állandó „versenyfutás" jellemezte az infrastruktúra fejlesztésében, korszerűsítésében az 
ellátottság egyes szektoraiban. Ennek ellenére tartósult a lemaradás a mindenkor élesen, 
feszítő erővel jelentkező legsürgetőbb igényekhez képest (például a lakásépítésben, a 
közműves vízellátásban, a közintézmények hálózatának kiépítésében, különösen az alap-
ellátásban). Az iparágak válsága (a bányászatban, a nehézipar különböző szektoraiban) 
kikezdte a lakossági infrastruktúrát is. Fejlesztésre, korszerűsítésre anyagi eszközök nem 
voltak, ma sincsenek – a legszükségesebb mértékben sem –, mindinkább felgyorsul a 
meglévő infrastruktúra-állomány leépülése, állagának romlása. Ez a legszembetűnőbben 
a válságövezetek városaiban – Ózdon, Nagybátonyban, Ajkán stb. – figyelhető meg. 
A nagy lakótelepek fizikailag „leépülnek”, látványuk a felújítások, a rendszeres karban-
tartásuk elmaradása esetén kétségbeejtő benyomást kelt. Szembetűnő az úthálózat állapo-
tának gyors romlása, a korábban kellően gondozott zöldterületek, faállomány pusztulása. 
Az emberek többségének rossz anyagi helyzete az infrastruktúrát is nagyon kedvezőtle-
nül érinti. Ezen térségek helyzetét súlyosbítja az a körülmény, hogy ökológiai szempont-
ból is itt találhatók az ország legkritikusabb övezetei. A hiányos, korszerűtlen vagy le-
épülő infrastruktúra felerősíti a környezet állapotának felettébb kedvezőtlen alakulását. 

A kedvezőtlen adottságú, halmozottan hátrányos helyzetű térségek az ország legelma-
radottabb területei. Történelmi okok és a gazdaság fejlődésének kedvezőtlen feltételei 
magyarázzák ezen térségek és településeik infrastruktúrájának nagymérvű elmaradottsá-
gát, fejletlenségét, korszerűtlen voltát. Vonalas infrastruktúrával való ellátottságuk felet-
tébb kedvezőtlen. Vasúton és közúton is nehéz, körülményes ezen térségek megközelíté-
se. Villamosenergia-ellátottságuk gyakran akadozik az elmaradott, korszerűtlen hálózati 
szakaszok, az alacsony kapacitású transzformátorállomások működése miatt. Ezen térsé-
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gek településein a legnagyobb az úgynevezett „közműolló” nyílása, a nagyobbrészt meg-
oldatlan szennyvízelvezetés és a megfelelő derítés hiánya vagy alacsony színvonala mi-
att. A települések lakásellátottsági viszonyai elmaradnak az országos átlagot jellemző 
mutatóktól (a fürdőszobák hiánya, a közműves vízellátás és a gázellátás hiánya, alacsony 
színvonala miatt). A települések közintézményi ellátottsága alapszinten is foghíjas, külö-
nösen az aprófalvas térségekben. A népesség elöregedéséből következően szükséges 
szociális ellátást biztosítani hivatott intézmények kapacitása szűk, az igényeket ezek nem 
tudják kielégíteni. Ezen térségek helyzetének érdemleges javítása egyaránt igényli a 
gazdaság és az infrastruktúra átfogó korszerűsítését, fejlesztését. A tapasztalatok arra 
hívják fel a figyelmet, hogy az infrastruktúra (különösen a megközelítést biztosítani hiva-
tott közlekedés) nélkül aligha lehet érdemi fejlődést elérni ezekben a ma elmaradottnak, 
hátrányos helyzetűnek minősülő térségekben. Ezek a tudatos beavatkozások nem nélkü-
lözhetik a települések alap- infrastruktúrájának teljes körű kiépítését, korszerűsítését. 

Az elmúlt évtizedekben hazánkban is kialakultak és gyorsan fejlődtek a kedvező ter-
mészeti-földrajzi adottságú, táji értékű területeken a tömeges üdülés-idegenforgalom 
összefüggő nagy térségei. Ezek sorában kiemelkedő helyet foglalnak el a Balaton, a Ve-
lencei-tó, a Dunakanyar, a termál- és gyógyvizekben gazdag üdülőhelyek. Ezen térségek 
településein kiépült a tömeges üdülés-idegenforgalom fogadására és ellátására szolgáló 
infrastruktúra: a szállodák, a vendéglátás intézményei stb. Az utóbbi években a vendégek 
ellátásának gazdagítására az attrakciók széles körét hozták létre (élményfürdők, a gyógy-
kezelések különféle új fajtái, eljárásai stb.). A sokoldalú fejlesztések, korszerűsítési akci-
ók ellenére sem mennyiségi, sem minőségi értelemben nem biztosítottak még 
teljeskörűen és az elvárható színvonalon a vendégfogadás feltételei. Ez a helyzet a csúcs-
időszakokban nemcsak nagy zsúfoltságot eredményez, hanem a környezeti és táji értékek 
károsodásához is vezetett/vezet (letaposott, tönkretett zöldterületek, erdők, nagy tömeg-
ben kezeletlen hulladék, szemét felhalmozódása). Az okok nagy része az infrastruktúra 
egyes szektorainak hiányára vagy nem megfelelő kiépítettségére vezethető vissza. Jelen-
leg még nem teljes körű az üdülőterületek csatornázottsága, nem kielégítően megoldott a 
keletkező szennyvizek biológiai derítése. A nagy gépjárműforgalom a települések beépí-
tett részein az üdülőövezetekben, helyenként – a tilalom ellenére – a gyógyövezetekben 
is szennyezi a levegőt, nagy a kellemetlen, esetenként nehezen elviselhető zaj. Alacsony 
színvonalú a szemét- és hulladékkezelés, kevés – különösen a rendszeresen gondozott – 
zöldterület, hiányos a zöld védősávok rendszere. Különösen kedvezőtlen helyzetben 
vannak az ország azon üdülő-idegenforgalmi térségei, települései, ahol az infrastruktúra 
fejlettsége alacsony, színvonala igen elmaradott (például a Tisza-tó térségében, a Zemp-
léni-hegyvidéken, az Őrségben, a belső nógrádi dombvidéken). A közlekedési infrastruk-
túra hiánya, fejletlensége miatt igen nehéz ezen térségek megközelítése. A közműves 
vízellátás, csatornázás alacsony színvonala, a hiányos intézményellátottság, a települések 
fogadási lehetőségeit nagymértékben gátolja, csökkenti ezen kiváló természeti-földrajzi, 
táji adottságokban gazdag területek szélesebb körű hasznosítását. 
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2. ábra 

A főváros térsége
A dinamikus gazdasági fejlődés térségei
Válságövezetek
Elmaradott, hátrányos helyzetű térségek
A tömeges üdülés idegenforgalmi térségei
Átlagos infrastukturális ellátottságú térségek  

Az infrastruktúra nemzetközi kitekintésben 

A világ országaiban az infrastruktúrának, az infrastrukturális ellátottsági viszonyok 
fejlettségének igen eltérő helyzetét, jellemzőit figyelhetjük meg. Igazolhatóan szoros az 
összefüggés a gazdaság fejlettségének mindenkor elért színvonala, az egy főre jutó bruttó 
nemzeti össztermék mutatója és az infrastruktúra fejlettsége között. Az országok többsé-
gében elmaradott, korszerűtlen az infrastruktúra, felettébb elmaradottak a népesség inf-
rastrukturális ellátottsági viszonyai. Ennek különböző okai vannak, például történelmi 
adottságok, elmaradott, alacsony színvonalú gazdaság, kedvezőtlen földrajzi viszonyok. 
Nem közömbös az infrastruktúra szempontjából, milyen az adott ország által követett 
politika, nevezetesen a gazdaságpolitika. Felismeri-e az infrastruktúra szerepét, jelentő-
ségét, vagy figyelmen kívül hagyja? Az országoknak csak egy kisebb csoportját jellemzi 
az infrastruktúra fejlettségének magas, viszonylag magas színvonala, az azokban élő 
népesség nagyobb részének kedvező infrastrukturális ellátottsága, korszerűsége. 

Az infrastruktúra fejlődésének tendenciáit, szerepének, jelentőségének felismerését 
vizsgálva – a témával foglalkozó hazai és külföldi közgazdászok véleménye alapján – az 
országokat lényegében három csoportba sorolhatjuk. 

Csupán néhány országban ismerték fel az újkor elején, hogy csak az infrastruktúra ki-
építése teremtheti meg a gazdaság fejlődésének, az új gazdálkodási viszonyok gyorsabb 
kialakulásának, megerősödésének feltételeit. Az első csoportba olyan országok sorolha-
tók, mint például Anglia, Németalföld, Svájc. Angliában a polgári forradalmat követően, 
a 17. század második felétől fejlődött, korszerűsödött jelentős mértékben az ország úthá-

Eltérő infrastrukturális ellátottságú területek Magyarországon 
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lózata; a tenger menti térségekben, városokban a nagy teherforgalom fogadására alkal-
mas kikötők épültek. Hasonló fejlődés jellemezte Németalföldet is, sőt ott ez a folyamat 
már valamelyest korábban kibontakozott – az ország úgynevezett aranykorában, a 16–17. 
század fordulóján. Nagy kapacitású, mély merülésű hajók fogadására alkalmas kikötők 
épültek, az áruk raktározására szolgáló tárházakkal. Az árvizek elleni hatásos védelem 
érdekében átfogó vízrendezési akciókat valósítottak meg: gátak, csatornarendszerek épül-
tek, megkezdődött a mélyebb fekvésű területek kiszárítása, feltöltése, mező- és kertgaz-
dasági termelés körébe történő bevonása. Ma is hatásosan érvényesülő, példaértékű víz-
rendezési akciókat valósítottak meg.  

(Itt szükséges megemlíteni a Nagy Péter cár kezdeményezésére és közvetlen irányítá-
sával folytatott tevékenységet Oroszország európai térségének egy kisebb szegletében a 
17. század végén, a 18. század első évtizedében. Ennek eredménye a mai Szentpétervár 
alapítása, országának „ablaknyitása” Európa felé. Ennek célja a kereskedelmi-gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése, a manufakturális ipar fejlődésének felgyorsítása volt. Bár ezek az 
akciók a nagy kiterjedésű birodalom csupán egy „parányi” részét érintették, jelzésértékű-
ek voltak az infrastruktúra-fejlesztés jelentőségének felismerésében a gazdaság átalakítá-
sa, az ipari tömegtermelés szélesebb körű kibontakoztatása érdekében. Nagy Péternek ez 
a kezdeményezése nem folytatódott, követésre a későbbiekben sem került sor a cári ura-
lom időszakában. A birodalom infrastruktúrája felettébb elmaradott, korszerűtlen maradt.)  

 
Szentpétervár a Néva mocsaras deltájában épült. Múzeum és világítótorony. (Fotó: M. L.) 

A 18. század elejétől épült ki fokozatosan Svájc infrastruktúrája. Ez teremtette meg 
gazdaságának (óragyártás, gépipar, fafeldolgozás) fejlődéséhez szükséges feltételeket: 
utak, hidak, majd később a vízierőművek hálózatának építésével. Ez is meghatározó volt 
kiváló természeti-földrajzi adottságaira, gazdag táji értékeire alapozott idegenforgalmá-
nak fejlesztéséhez, sajátos infrastruktúrájának létrehozásához. 

A ma fejlett infrastruktúrával jellemezhető országokban a tőkés gazdálkodási viszo-
nyok széles körű elterjedése, a gazdaság – meghatározóan az ipar – felgyorsult fejlődése 
együtt járt az adott kor infrastruktúrájának kiépülésével. Ebbe a második csoportba sorol-
ható országokra több példát találunk Európában és rajta kívül is. A 19. század utolsó 
harmadában, a 20. század elején felgyorsult az ipar fejlődése, a korszerű gyáripar kiala-
kulása Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Itália északi régiójában és má-
sutt az európai térségben. Ez a folyamat együtt járt az infrastruktúra kiépítésével, korsze-
rűsítésével (sűrű vasúthálózat épült a nagy teher- és a tömeges személyforgalom kiszol-
gálására, kialakultak az energiaellátás rendszerei a villamos energia széles körű elterjesz-
tésére és hasznosítására). A nagy népességkoncentráció hatására gyorsan nőtt a városok  
– kiemelkedően a fővárosok – lakosságszáma, lakásállománya. Az Amerikai Egyesült 
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Államok gyors gazdasági, ipari fejlődése szintén magával hozta, kiváltotta az infrastruk-
túra nagy hálózati rendszereinek kiépülését, a gyors városfejlődéssel együtt. Egyik föld-
rajzi sajátossága volt ennek a folyamatnak a keletről, az Atlanti-óceán partvidékétől nyu-
gatra, a Csendes-óceán térsége felé kibontakozott „infrastruktúra-terjeszkedés”. Ennek 
eredményeként a későbbiekben az Államok infrastruktúrában, valamint az itt megtelepe-
dett, kialakult gazdaság értékteremtő képességben egyik legfejlettebb térsége alakult ki (a 
Szilícium-völgyben, San Franciscóban és környékén stb.). A gazdaság – az ipar, a külön-
féle jellegű, rendeltetésű szolgáltatások – szoros összefonódása ment végbe az infrastruk-
túra fejlődésével a 20. század első felében Európa más országaiban is (például a skandi-
náv államokban, Csehországban), az amerikai földrészen, Japánban. 

Az országok legnagyobb része – ez a harmadik csoport – lényegében kimaradt ebből 
a folyamatból, vagy kevéssé volt érintett benne. Ennek döntő oka nagymérvű szegénysé-
gük, a fejlesztéshez szükséges tőke hiánya. Afrika, Dél-Amerika, Ázsia összefüggő nagy 
térségeire, Európa déli felére is ez volt a jellemző. A gyarmatosítás nyomán azonban 
jelentősebb infrastruktúra-fejlesztés is kísérte az ásványi kincsek, erdők, egyéb természeti 
adottságok gátlástalan kitermelésére, a rablógazdálkodásra épülő gazdasági-termelési 
akciókat. Észak-Afrikában, a dél-afrikai térségben, Dél-Amerikában, Ázsiában (Indiában 
többek között, a Távol-Keleten) találhatunk erre sok példát. Az egykori Szovjetunióban, 
majd a második világháború után Kelet-Európában létrejött „szocialista” államokban az 
ipar, döntően a nehézipar (az úgynevezett „vas és acél országai”) egyoldalú fejlesztése 
felélte szűkös anyagi erőforrásaik nagyobbik részét. Új infrastruktúra létrehozására cse-
kély eszközök álltak rendelkezésre. A kelet-európai országokban lényegében „kizsigerel-
ték” a korábban – 1945 előtt – létrehozott infrastruktúrát. Állandósult feszültségek jelle-
mezték a vonalas infrastruktúra-rendszerek működését (közlekedés, szállítás, energiaellá-
tás stb.). Hasonló helyzet alakult ki a városokban. Az iparfejlesztés által érintett városok-
ban állandósult az infrastruktúra „deficitje”, feszültségforrások jellemezték a lakosság 
infrastrukturális ellátását. A régi történelmi városokban, a falusi térségek településein 
elhanyagolták az infrastruktúra korszerűsítését, megújítását, bővítését. Az infrastruktúra 
kiépülésének, fejlesztésének elmaradása – az ipar gyors térhódításához képest – a leg-
szembetűnőbben az egykori Szovjetunióban volt megfigyelhető. Az infrastruktúra fej-
lesztését nagyrészt a termelés működési feltételeinek, illetve a honvédelemnek rendelték 
alá. Az infrastruktúrát nem tekintették a társadalom és a gazdaság fejlődését meghatározó 
tényezőnek, feltételnek. Ennek hatásai, következményei ezekben a kelet-európai orszá-
gokban ma is feszültségeket okoznak az új feltételek között érvényesülő társadalmi-
gazdasági átalakulás folyamataiban (térségek, településtípusok között, az egyes infra-
struktúra-szektorok vonatkozásában egyaránt). 

A 20. század második felében markánsabban érvényesült az infrastruktúra szerepé-
nek, jelentőségének felismerése a gazdaság irányítói, a politikusok, az önkormányzatok 
képviselői részéről. Európa nyugati államaiban és az Amerikai Egyesült Államokban 
előtérbe kerültek az infrastruktúra minőségi fejlesztésének, átfogó korszerűsítésének 
céljai, a mindenkori mennyiségi feladatokkal összhangban. Tovább bővült az autópályák 
hálózata, gyorsforgalmi utak rendszerei épültek ki, a gyorsan terjeszkedő városi területe-
ken belül is. Látványos fejlődés jellemezte a táv- és hírközlés rendszereit. Az energiaellá-
tás (gáz, olaj) nagy térségeket, több szövetségi állam területét átfogó hálózati rendszerei 
épültek ki. Az élet minőségének javítására irányuló törekvésekben, kormányzati progra-
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mokban megkülönböztetett figyelmet fordítottak a lakosság infrastrukturális ellátottsági 
viszonyaira. Alig volt ezekben az országokban politikai párt, mozgalom, amely ne az 
infrastruktúra fejlesztését tekintette volna egyik fő céljának a lakosság életkörülményei-
nek jobbá tétele érdekében. Az infrastruktúra korábban érvényesült, a gazdaság fejlődését 
követő szerepe megváltozott. Az infrastruktúra komplex mennyiségi és minőségi fejlesz-
tése, átfogó korszerűsítése elősegítette, megteremtette a gazdaság mélyreható strukturális 
átalakulásának feltételeit (Németországban, Franciaországban, a Benelux államokban, az 
USA-ban és másutt). Az infrastruktúra átfogó korszerűsítését szolgáló akciók nagymér-
tékben erősítették a gazdaság egészének versenyképességét Angliában. Látványos fejlő-
dés bontakozott ki a mediterrán térség országaiban (Olaszországban, Spanyolországban, 
Görögországban). Az Európai Unióba történt belépésüket követően felgyorsult az infra-
struktúra fejlődése olyan korábban elmaradott országokban, mint Írország, Portugália.  
A kőolajkitermelés rohamos növekedése révén meggazdagodott arab országok a látvá-
nyos infrastruktúra-fejlesztés színterei voltak. Annak legmodernebb rendszereit, építmé-
nyeit hozták létre az Arab-öböl térségében fekvő országokban, s ezeket gyakran a 21. 
század hírnökeinek is minősítették. A Távol-Keleten a dinamikus gazdasági fejlődés 
nyomán a legkorszerűbb infrastruktúra hálózati és létesítményi rendszerei épültek ki 
(Szingapúrban, Malajziában, Thaiföldön, Dél-Koreában és másutt). Kiemelkedő Japán 
példája, az ország infrastruktúra-fejlesztéssel is ösztönzött korszerűsödése, átalakulása. 

A múlt század utolsó évtizedeiben végbement fejlődés azt mutatta, hogy annak felté-
teleit – más meghatározó tényezők együttes érvényesülése mellett – az infrastruktúra 
gyors és kiemelt fejlesztése előzte meg a fentiekben említett országokban, térségekben. 
Ennek révén gyorsult fel a gazdaság strukturális átalakulása. Az infrastruktúra átfogó, 
komplex fejlesztése, korszerűsítése teremtette meg az innováció széles körű elterjedésé-
nek lehetőségét, feltételeit. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a korunkra jellemző globalizá-
ciós folyamatok megerősödésében meghatározó szerepe volt a komplex infrastruktúra-
rendszerek kiépülésének, új típusú, jellegű infrastrukturális szolgáltatások megjelenésé-
nek (új közlekedési, energiaellátó rendszerek kiépülése, az úgynevezett „puha infrastruk-
túra” kitüntetett szerepe, a hír- és távközlési rendszerek minőségileg új szolgáltatásai stb.). 

A volt kelet-európai szocialista országokban a rendszerváltás előtt – már a múlt szá-
zad hetvenes éveiben – felismerték az infrastruktúra elmaradottságát, fejlesztésének elha-
nyagoltságát. Nyilvánvaló lett, hogy az elmaradottság egyik akadályozó tényezője volt a 
gazdaság intenzív fejlődésének, a lakossági ellátás, az életkörülmények javulásának.  
A tőkeszegénység, a gazdasági válság kibontakozása – a nyolcvanas években – gátolta 
eme felismerés érvényesülését. Lényeges változás csak a rendszerváltás után következett 
be: a szemlélet változása mellett az anyagi erőforrások jelentősebb – de korántsem ele-
gendő – hányadát igyekeztek az infrastruktúra fejlesztésére fordítani (autópálya-építések, 
a közműves vízellátás bővítése, a biztonságos energiaellátás műszaki feltételeinek javítá-
sa, a gázellátásban részesülők számának növekedése). Az Európai Unióba történt belépés 
után – a pályázatok útján nyerhető eszközök révén – jelentősebben bővültek az e célra 
igénybe vehető anyagi eszközök. Az egykori Szovjetunió felbomlását követően az inf-
rastruktúra-fejlesztést ebben a térségben, az utódállamok egy részében már nagyobb 
figyelem övezi, e célokra többet fordítanak. Ennek látványos megnyilvánulása Orosz-
országban például az energiarendszer – meghatározóan a gázellátás – korszerűsítése 
(hálózatait és létesítményeit illetően egyaránt), valamint a városokban, főként Moszkvá-
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ban és a nagy régióközpontokban kibontakozott nagyarányú lakásépítés, a rehabilitációs 
akciók sora. A gyors gazdasági növekedés az utóbbi egy-másfél évtizedben Kínában és 
Indiában kedvező feltételeket teremt az infrastruktúra kiépítésére (nagy energiaellátó 
rendszerek, vasúthálózat, vízgazdálkodási létesítmények építése, ambiciózus városfej-
lesztési akciók a fővárosban, a tenger melléki metropoliszokban, nagyvárosokban). 

A fentiekből kitűnik: az elmúlt évtizedekben az infrastruktúra szerepe és jelentősége 
nagymértékben felerősödött, a társadalmi átalakulásnak is egyik meghatározó tényezője 
lett. A világ nagy kiterjedésű térségében, sok országban nagy és következményeiben 
felettébb eredményes fejlesztéseket valósítottak meg a korábban elmaradott infrastruktúra 
színvonalának jelentős emelése, korszerűsítése érdekében. Ennek nyomán látványos, 
példaértékű eredmények születtek. Korábban, az infrastruktúra kiépítésében követő jelle-
gű országok többsége mára felzárkózott vagy a felzárkózás útján van. Infrastruktúrájuk 
fejlettségének elért színvonala biztosíthatja a szükséges feltételeket a gazdaság dinamikus 
fejlődéséhez, strukturális átalakulásának felgyorsításához. 

Ugyanakkor a világ nagyobb részén, az államok jelentős csoportjában az infrastruktú-
ra még elmaradott vagy nagyon korszerűtlen, a népesség infrastrukturális ellátottsági 
viszonyainak színvonala alacsony, tragikusan elmaradott. Ez figyelhető meg Afrika nagy 
részén, több közép- és dél-amerikai államban, Ázsiában (Pakisztánban, Bangladesben, 
Kambodzsában, Laoszban és másutt). Európa „kakukktojása” e vonatkozásban is Albá-
nia. Ezen országok szegénységének, elmaradottságának különféle okait nevezhetjük meg. 
Az itt élő emberek felettébb elmaradott helyzetét, nyomorúságos életkörülményeit az 
infrastruktúra nagymérvű korszerűtlensége is okozza. Zárógondolatként fogalmazhatunk 
úgy is: szegénységük leküzdésében döntő szerepe lehet a jól átgondolt, célirányos infrast-
ruktúra-fejlesztési programoknak, az azokra épülő fejlesztési akcióknak. 
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Resume 

The author is an urbanist expert, doctor of the Hungarian Academy of Sciences, upon whose oeuvre a 
special edition was published in 2007 in honour of his jubilee. This article is the abridged and upgraded study 
taken from this publication. After conceptual, historical and theoretical description of the infrastructure in 
Hungary the article deals with the supply in infrastructures, pointing out significant regional disparities. The 
paper ends with international overview. This paper cannot devote attention to the infrastructural aspects of the 
recently evolved gas supply crisis in Europe because closing deadline was earlier, than the crisis itself, 
however, the sharp situation limelights the actuality of this topic.  
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A vasúthálózatok alakulásának területi különbségei  
Kelet-Európában 

A közlekedés többezer éves történetében a legmarkánsabb cezúra kétségtelenül a fo-
gatolt szállítási teljesítményeket százszorozó gőzhajtás, a vasút és a gőzhajózás megjele-
nése. A szárazföldi közlekedésben a 19. században – a beruházási kondícióknak, a mű-
szaki színvonalnak és a gazdasági/kulturális fejlettségnek megfelelően – nyugatról kelet 
felé haladva beköszöntött a vasútkorszak, és addig tartott, amíg a gépkocsi fölénybe nem 
került. 

Anakronizmus vagy gazdasági szükségszerűség?  
A vasútkorszak tartóssága a hálózatok növekedése alapján 

Nyugat-Európában a klasszikus vasútkorszak (némi kivételtől eltekintve) már az első 
világháború előtt véget ért. Megkezdődött a gépkocsikorszak. Miközben már az 1920-as 
évektől látványosan fejlődött az autózáshoz igényelt portalanított úthálózat, a közforgal-
mú vasúthálózat lényegében változatlan maradt, sőt egyes atlanti országokban (Nagy-
Britannia, Hollandia) néhány vonalat már bezártak az igen gyenge forgalom miatt. 

Kontinensünk keleti felének legtöbb országában viszont tovább tartott a vasútkorszak. 
A vonalhálózat kiterjedése (és a vasútkorszak vége) tekintetében jelentős, több évtizedes 
különbségek mutatkoztak az egyes országok, térségek között. 

A két világháború közötti időszak jellegzetességei: 
– A viszonylag kis területű fejlettebb országokban (a Baltikum három országában, 

Csehszlovákiában, Magyarországon) csak kisebb – főként új bányák, ipartelepek 
bekötésére, vagy az új államhatárhoz közeli települések megváltozott irányú háló-
zati kapcsolatának megteremtésére szolgáló – szárnyvonalakkal, rövidebb 
átkötőpályákkal, illetve néhány keskeny nyomtávú gazdasági vasúttal való kiegé-
szítésre szorítkozott a hálózatbővítés. 

– Az 1912. évihez képest 1918-tól mintegy 10–12%-kal kisebb területű Bulgáriában 
részben a színesfémérc-bányászat, részben a régiók közötti kapcsolat javítása ér-
dekében 1919 és 1940 között összesen 510 km-rel bővült a normál és keskeny 
nyomtávú hálózat. 

– A Párizs-környéki békeszerződésekig a több államhoz tartozó tartományok-
ból/országokból/entitásokból létrejött új szintetikus országokban viszont az 
1920/1930-as években szinte anakronisztikus méretű hálózatbővítés történt, még-
pedig főként politikai-igazgatási megfontolásból (az új heterogén szerkezetű álla-
mon belüli kohézió erősítése érdekében), és csak másodsorban gazdasági érdek-
ből. (Utóbbiak közül a legnagyobb jelentőségű a lengyelországi sziléziai bányavi-
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déket a tengeri kikötővel összekötő „szénvasút”, valamint a Jugoszlávia keleti ré-
szén a nyersanyagok feltárása érdekében épült Ibor-völgyi vasút volt (1. ábra). 

1. ábra 

A két világháború között épült vasutak a Balkánon 

 
Megjegyzés: Jordan (1986) térképéről szerkesztette a szerző. 

A műszakilag egységes (interoperábilis) vasúthálózat megteremtése érdekében Len-
gyelország volt kénytelen szembesülni a legnagyobb feladattal, mivel az Oroszországtól 
átcsatolt keleti országrész ritka hálózatán a felépítményt át kellett építeni normál nyom-
távúvá, de az orosz szabványok szerinti vasútüzemi berendezéseket, járműveket is át 
kellett alakítani a korábban Ausztriához és Németországhoz tartozó országrészeken álta-
lános normál nyomtávúra, illetve az európai szabványoknak megfelelőkre (2–3. ábra).  

A hihetetlen mértékű hálózatsűrűségbeli különbségeket összesen 1600 km új vasút 
építésével igyekeztek mérsékelni (3. ábra). 
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2. ábra 
Lengyelország vasúthálózatának alakulása  

1914-től a második világháború utáni időszakig 

 
Jelmagyarázat: 1.: az 1945 utáni (mai) határok; 2.: a két világháború közötti határok; 3.: az 1914-ben Lengyelországon 

osztozkodó három szomszédos birodalom (Oroszország, Németország, Osztrák–Magyar Monarchia) határai; 4.: normál és 
széles nyomtávú vasutak 1914-ben; 5.: keskeny nyomtávú vasutak 1914-ben 

Megjegyzés: Lijewski (1977) adatai, továbbá korabeli térképek alapján szerkesztette a szerző. 
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3. ábra 
Lengyelország normál és széles nyomtávú vasúthálózatának gyarapodása 1919 óta 

 
Jelmagyarázat: 1.: az 1919 és 1944 között épült új normál nyomtávú vasutak; 2.: az 1945-től épült: a – normál nyomtávú,  

b – széles nyomtávú vasutak 
Megjegyzés: Lijewski (1977) adataiból szerkesztette a szerző. 
Az 1918-ban területében kétszeresére bővült Romániában az Oroszországtól megszerzett Besszarábia tartomány vasútjai-

nak normál-nyomtávúsítása a lengyelországihoz képest már sokkal kisebb ráfordítást igényelt. 

A délszláv térségben osztrák, magyar, szerb területekből létrejött SHS-királyságban 
(1928-tól Jugoszláviában) az entitások közötti vasúti kapcsolatok megteremtése annyiban 
volt könnyebb, hogy csak normál és keskeny nyomtávú pályák léteztek. E téren a legna-
gyobb szabású munkálatok az új tagköztársaságokat összekötő és egyúttal Ny-Európa és 
DK-Európa között kapcsolatot létesítő Ljubljana–Zágráb–Belgrád–Szkopje [Isztam-
bul/Thesszaloniki] nemzetközi vasúti fővonal kiépítésében testesültek meg. 

A két világháború közötti Szovjetunióban a vasúthálózat 43%-kal bővült, mégpedig 
kisebb részben az akkori 16 tagköztársaság közötti kapcsolatok szorosabbá fűzése okán, 
mert alapvetően a hadi potenciál „össz-szövetségi” érdekek szerinti növelésének aláren-
delten az extenzív, robosztus iparosítás, az ásványkincsek feltárása, erőművek kiszolgálá-
sa és az erdők feltárása tette halaszthatatlanná az összesen 32 ezer km-t kitevő széles 
nyomtávú vasútépítéseket (melyekhez képest jelentéktelen szerepük volt a helyi/város-
környéki és üzemi szállítást szolgáló gazdasági kisvasutaknak). 
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A második világháború befejezésétől az 1989/1991. évi politikai fordulatig 

Ebben az időszakban az egyes kelet-európai országok vasúthálózatának változásában 
részben a két világháború közöttihez hasonló irányzat érvényesült: 

– A némi területnövekedésre (Baltikum, Karélia, Moldávia) szert tett Szovjetunió-
ban, de az Isztriával bővült Jugoszláviában is (a belső interregionális kapcsolatok 
és természeti erőforrások feltárására irányuló) jelentős, szinte anakronisztikus mé-
retű hálózatbővítés történt. Jugoszláviában látványosan továbbfejlődött a fővonal-
hálózat, megépült (csillagászati áron) a Duna mentét az Adriával összekötő, stra-
tégiai fontosságú Belgrád–Bar vasút (4. ábra). A nyugati irányban diszlokálódott, 
új határok közé szorított Lengyelországban továbbra is igen számottevő volt az 
1939. évi és az újabb országrészek integrációját, valamint az energiahordozók, 
bányatermékek tömeges szállítását szolgáló hálózatbővítés.  

4. ábra 
Az 1945–1985 között épült új vasutak a Balkánon 

 
Megjegyzés: Jordan (1986) térképéről szerkesztette a szerző. 

Az 1960/1970-es évektől a piacgazdasággal kacérkodó „puha diktatúrák” közül Len-
gyelországban, Jugoszláviában nagyjából az új pályákkal azonos hosszúságú, Magyar-
országon pedig azt sokszorosan meghaladó méretű pályafelszámolásokra került sor. 

A „kemény” diktatúrák közül Csehszlovákiában, Bulgáriában, Romániában és a 
Szovjetunióban csupán néhány rövid pályán szűnt meg a forgalom (jobbára csak bányák 
kimerülése, egyes nagyüzemek felszámolása következtében). Annak ellenére, hogy a 
vasutak forgalma (különösen az utasszám) általában ezekben az országokban is igen nagy 
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mértékben csökkent, a gazdaságossági követelményeket alárendelték a katonai és regio-
nális politikai/szociális szempontoknak. A „szent tehénhez” nem nyúlhattak hozzá. 

Albániában (a korábbi néhány helyi keskeny nyomtávú, bányatermékeket kikötőkbe 
szállító kisvasúttól eltekintve) csak 1947-től indult meg a normál nyomtávú közforgalmú 
vasúthálózat kiépítése. Európán belül itt köszöntött be a legkésőbb a vasútkorszak, és ez 
az ország csatlakozott legkésőbb, 1986-ban az összefüggő európai hálózathoz – Monte-
negrón keresztül. 

Az erősen szelektív hálózatfejlesztések a rendszerváltás óta 

Az 1990-es évek eleji politikai változások nyomán szétestek a szintetikus országok 
(Jugoszláviában elhúzódva, több szakaszban, Montenegró és Koszovó csak a 21. század 
elején vált önállóvá), ami a hálózatokon számos helyen kisebb korrekciókat tett halaszt-
hatatlanná (közöttük az új határátmenetek infrastruktúráinak kiépítését). Az egykori 
Szovjetunió határán a kétféle nyomtáv között korábban kiépült hatalmas átrakóövezetek 
kapacitásának kihasználtsága az 1990-es években (Lengyelországban, Magyarországon, 
Romániában) 20–40%-ra romlott, ezért nagyban vesztettek egykori helyi gazdaság- és 
településfejlesztési energiájukból. Ezzel egy időben a külgazdasági orientációváltás kö-
vetkeztében a Nyugat-Európába szolgáló határátkelők áteresztőképességének lényeges 
növelésére szükségképpen sokat áldoztak az érdekelt országok. Sőt, az egykori vasfüg-
göny által átvágott pályák közül néhányat ismét megnyitottak a forgalomnak, melyeken 
keresztül ma Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából több változat áll rendel-
kezésre a Németországba és Ausztriába való átjutáshoz, mint 1990 előtt. Ilyen Csehor-
szágban az egyik legfontosabb határon átvezető, 2000-ben újranyitott pálya a Kraslice és 
Klingenthal közötti, Szlovákiában pedig a Pozsony-Petrzalka külvárosi pályaudvart az 
ausztriai Parndorffal összekötő (1998-ban átadott) pálya, amelynek révén egyszerűsödött 
és gyorsabbá vált az utazás Bécsbe. Egy további vasúti összeköttetés kiegészítésének és a 
schwechati repülőtéri vasútállomás megépítésének is szerepe volt abban, hogy Pozsony 
térsége (és Északnyugat-Dunántúl számára egyre inkább a közeli Bécs) a nagytávolsági 
légi utazások célállomása. 

Szaporodtak a vasúti átmenetek az egykori Szovjetunió határán az orosz exklávé – a 
Kalinyingrádi körzet – és Lengyelország, mint ahogyan Litvánia és Lengyelország, to-
vábbá Ukrajna és Románia között is. Viszont annak érdekében, hogy Oroszország köz-
ponti körzete, Moszkva térsége, a kurszk–oreli térség és az orosz Kubán-vidék/kaukázusi 
üdülőparadicsom között saját felségterületen, a köztes Ukrajnát kikerülve közlekedjenek 
a vonatok, hatalmas keleti kitérőre kényszerülve alakították ki az új, közvetlen vonallán-
cot. Oroszországban 1990 óta általában csak néhány jelentéktelen, rövid vasút épült. 
Nemzetközi szempontból jelentősnek csak a nagyhírű, stratégiai fontosságú Murmanszk-
vasút és a finnországi Oulu kikötője között kialakított pálya, valamint északkeleti folyta-
tásában az észak-oroszországi bányakincsek, olaj, fa kivitelét, illetve a Komiföld iparosí-
tását, városodását elősegítő vasút minősíthető. Bár ennél hosszabb a Transzszibériai 
magisztráléból Jakutszk felé tartó, az utóbbi években továbbépített vasút, ez a kelet-
szibériai (természeti javakban ugyancsak rendkívül gazdag) vidéket feltáró, télen is meg-
bízható, nagy teljesítményű szállítási kapcsolatot teremtő pálya is kizárólag belgazdasági 
szerepet tölt be. 
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Az egykori Jugoszláviában a hálózatfejlesztésben meghatározó volt a föderatív, leg-
felső szintű érdekek érvényesítése. E gyakorlat az ország széthullása után ütött vissza, 
amikor kiderült, hogy több viszonylatban alapvető fontosságú kapcsolatok hiányoznak: 

–  Horvátország törzsterületének nincs közvetlen vasúti kapcsolata az Isztria-
félsziget elszigetelődött hálózatával. Az eddig Szlovénián át történt köztes tranzit-
közlekedés megszüntetése érdekében a tervek szerint már az 1990-es években 
meg kellett volna, hogy épüljön Fiuméből Lupoglav Novi felé a 14,5 km hosszú 
Ćicerija alagút fúrása árán az új „bypass”. Azonban befejezésére még 2008-ig sem 
került sor.  

–  Az Adria északi partvidékén a tervek szerint Splittől Dubrovnikon, Pločen és Al-
bánián át Görögországig épülne egy nemzetközi vasútvonal az idegenforgalom 
érdekében (Erdősi 2008).  

–  Szlovénia és Magyarország között egyetlen vasútvonal sem vezetett át a határon. 
A 2001-ben átadott Bajánsenye–Hodoš pálya feleslegessé tette a horvátországi 
vagy éppen ausztriai kerülőt, és közelebb hozta a koperi kikötőt a magyarországi, 
szlovákiai, lengyelországi stb. használóihoz (Erdősi 2005). 

A gépkocsival való utazás és szállítás üzemi, illetve egyéni szinten jelentkező rend-
szerelőnyeinek érvényesülése folytán az utóbbi két évtizedben a közúti közlekedés rész-
arányának növekedése a vasút kárára a többszörösére gyorsult. (Amit most már nem 
korlátozott a gépjárművek beszerzésének nehézsége, viszont kifejezetten elősegített a 
gazdasági szerkezet, illetve a szállítmány-összetétel megváltozása, a kistételes logisztikai 
feladatok minőségi megoldásának igénye a Visegrádi Négyekben, valamint a nyugat-
balkáni országokban az összefüggő nyugat-európai autópálya-hálózathoz való csatlako-
zás.) 

A vasúti személy- és különösen a teheráru-szállításnak különösen a ritkán lakott vidé-
ki térségekben drámai mértékű csökkenésére az egyes kelet-európai országok közleke-
déspolitikája eltérő módon reagált: 

– Bár Lengyelország a piacgazdaság kibontakozásában nem élvonalbeli, ennek elle-
nére kormányzata radikális lépéseket tett a leggazdaságtalanabb pályák forgalmá-
nak – főként személyforgalmának – megszüntetésére, a bezárt bányákat érintők-
nek pedig a teljes felszámolására. Ennek következtében a vasúthálózat 1990 és 
2006 között mind hosszát (6909 km), mind arányát (26,3%) tekintve a legnagyobb 
mértékben Lengyelországban zsugorodott (1. táblázat) a helyenként heves lakos-
sági tiltakozások ellenére. 

– A lengyelországi arányoktól messze elmaradt a magyarországi hálózatamputáció 
(az UIC-adatok tükrében), amelynél valamivel keményebb a szerbiai, ahol nem 
annyira a háborús közvetlen műszaki károk, mint inkább az üzemelés-
bizonytalanság és az elhasználódás miatt teljesen degradálódott vasútról a busz-
közlekedésre, teherautókra és az egyéni járművekre való átpártolás következmé-
nyeként jelentéktelenedett és lehetetlenült el a vasúti közlekedés. 

– Az új balkáni kisállam, Koszovó nemzetközi műszaki segítséggel, ajándékjármű-
vekkel ugyan formálisan létrehozta a saját vasúttársaságát, azonban a háborúban 
erősen sérült, valamint a fel-felizzó etnikai villongások által veszélyeztetett terüle-
teken áthaladó mellékvonalakon még 2008-ban is szünetelt a forgalom. 
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Szlovákiában 2003-ban 22 mellékvonalat megszüntettek, azonban lakossági és vasúti 
szakszervezeti tiltakozásnak engedve többségükön újra megkezdődött a szolgáltatás. 
– Csehországban, Bulgáriában, Romániában, Horvátországban, Szlovéniában, Lett-

országban, de még Oroszországban is a gyenge forgalom, illetve az óriási műkö-
dési deficit ellenére a vasúthálózat hosszában alig, vagy csak jelentéktelen rövidü-
lés történt. 

– Ukrajnában 1990-hez képest 2006-ban 908 km-rel rövidebb hálózatot mutatott ki 
az UIC-statisztika. 

– Ugyan km-hosszban számolva nem, de arányát tekintve számottevő volt a hálózat-
rövidülés a kicsiny Észtországban (a már az 1970-től kezdődő pályamegszünteté-
sek következtében) és Litvániában. 

A vasúthálózatok területi jellegzetességei a 21. század elején 

Hálózatsűrűségbeli különbségek 

Az állomásokat/településeket egymással összekötő (a helyközi/távolsági közlekedést 
szolgáló) országos vasútvonal-hálózatoknál lényegesen hosszabb az állomások/rendező-
pályaudvarok vágányzatát, az üzemek „iparvágányait”, valamint a két vágánypárú vona-
lak második vágánypárát is magába foglaló teljes vágányhálózat. A kétféle hosszúság 
egymáshoz viszonyított arányszáma országonként erősen szóródik (2. táblázat). Elméleti 
megfontolásból elvárható lenne, hogy a nagy területű és kisebb népsűrűségű országokban 
(ahol az állomások között nagyok a távolságok) magas legyen a vonalhossz aránya a 
vágányhosszhoz képest. A két (és rendkívül ritkán három) vágány léte egy vonalon ter-
mészetesen befolyásolja az arányokat, de ezekkel együtt sem mutatkozik bármiféle kau-
zális összefüggés a kétféle hossz között. Általában az országok teljes vágányhálózatának 
kb. 2/3-a, 3/4-e jut a nyíltvonali pályákra (Bulgáriában 65,9%-a). 

A vasúthálózatok sűrűsége a legtöbb kelet-közép-európai országban az országos köz-
úthálózatnak az 1/7-ét–1/3-át teszi ki, de az autópálya-hálózatot többszörösen felülmúlja, 
viszont jóval kisebb a sűrűsége a helyközi/távolsági autóbusz-hálózathoz képest. A vasút 
rendszerint abszolút fölényben van mind a belvízi utak, mind a távolsági olajszállító 
csővezetékek hosszához és sűrűségéhez mérten is.  

A vasúti vonalhálózat-sűrűség főként a történelmi örökség, a kialakulás korabeli gaz-
dasági fejlettség, a népsűrűség és a településhálózat együttes hatásának, valamint több 
nemzetspecifikus tényező befolyásának függvényében alakul (melyek közül egyik sem 
meghatározó). Elhanyagolható viszont a domborzat (a terepadottságok) szerepe, de a 
kedvezőtlen klimatikus viszonyok is csak Észak-Oroszországban járulnak hozzá  a háló-
zat ritkaságához (még ott is csak áttételesen, az alacsony népsűrűség révén). Ellenben a 
korunkbeli gazdasági/kulturális fejlettséggel, jövedelmi viszonyokkal csak igen lazán 
korrelál a vasútsűrűség, és nem annyira országonként, mint inkább országcsoportonként 
mutatkozik kapcsolat a hatótényezőkkel.  
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2. táblázat 

A vasúti (üzemelő) vonalhálózat és a teljes vágányhálózat hosszának  
mennyiségi viszonya, valamint a vonalsűrűség 2006-ban 

Vonalhálózat-sűrűség 

Ország (vasúttársaság) 
A vonal-
hálózatok 

hossza, km

A teljes 
vágányháló-
zat hossza, 

km 

A vágány-
hossz  

a vonalhossz
%-ában 

km/100 km2 
km/ 

100 000 
lakos 

Visegrádi Négyek      
Lengyelország (PKP) 19 429 36 710 188,9 62 54,0 
Csehország (SZDC, ČD) 9 491 16 049 169,1 120 93,0 
Szlovákia (ŽSR) 3 626 6 867 189,3 75 67,8 
Magyarország (MÁV/GYSEV) 7 960 7 942a) 99,7 86 78,8 

Balkáni országok      
Szlovénia (SI) 1 220 2 193 179,8 61 61,5 
Horvátország (HŽ) 2 722 4 098 150,6 48 62,0 
Bosznia és Hercegovina (ŽBH) (ŽRS) 1 000 1 024 102,4 19 25,9 
Szerbia és Montenegró (JŽ, ZS, ZCG) 4 057 5 620 138,5 38 39,7 
Macedónia (CFARYM) 699 926 132,5 27 35,0 
Albánia (HSh) 423 423a) 100,0 15 14,0 
Bulgária (NRIC) 4 146 7 216 174,1 39 43,7 
Románia (CFR-SA) 10 781 20 384 189,1 48 50,9 

Balti országok      
Észtország (EVR) 962 1 583 164,6 21 69,8 
Lettország (LDŽ) 2 269 3 436 151,4 35 97,2 
Litvánia (LG) 1 771 3 519 198,7 27 45,2 

FÁK-országok      
Oroszország (RŽD) 92 218b) 123 318b) 133,7 5 69,1 
Ukrajna (UŽ) 21 891 – – 35 46,0 
Belarusz (BC) 5 494 11 859 215,9 27 55,8 
Moldávia (CFM) 1 154 1 190 103,1 33 31,1 

a) képtelenség, de ez áll az eredeti statisztikában; b) 2005. évi adat. 
Megjegyzés: UIC Évkönyv 2006 alapadatai és a szerző által azokból számított sűrűség-viszonyszámok. 

(A balti országokbeli helyzettel összevetve nyilvánvalóvá válik, hogy a Visegrádi 
Négyek esetében a vonalsűrűségben inkább a magas nép- és településsűrűség, s kevésbé 
a fajlagos GDP nyilatkozik meg.) Csehországhoz hasonló vasútsűrűséggel egyetlen kelet-
európai ország sem dicsekedhet, mert még a magyarországi sűrűség is csak a kétharma-
dát éri el a Monarchia egykori, erősen polgárosodott „ipari műhelyében” már az első 
világháború előtt kialakult és azóta lényegében változatlan sűrűségi értéknek. Az itteni 
hálózat eddigi fenntartásának és ezzel szemben a nagy-britanniai, németországi, Benelux-
térségbeli stb. hálózatok radikális rövidítésének következtében Csehország ma Európa 
egyik vasutakkal legsűrűbben behálózott országa!  

A másik szélsőséget Oroszország képviseli, ahol a rendkívül alacsony átlagos sűrűség 
(0,005 km/1000 km2) mögött valamennyi kelet-európai ország közül a legkirívóbb regio-
nális különbségek húzódnak meg. Oroszország területének kb. háromnegyedén egyálta-
lán nincs vasút, miközben Moszkva tágabb térségében és a nyugati peremterület középső 
és déli részén, valamint egyes ipari agglomerációiban Kelet-Közép-Európára emlékeztető 
(30–50 km/1000 km2) sűrűségű a vasúthálózat (Oroszország statisztikai évkönyve 2006). 

Lengyelországon belül nyolc és félszeres arányok adódnak a sűrűn települt, erősen 
iparosodott Katowicei vajdaság (231 km/1000 km2) és a legritkábban lakott Podlasiei 
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vajdaság (27 km/1000 km2) között (Lengyelország statisztikai évkönyve 2006). Románi-
ában az igazgatási területi egységek között 18,5-szeres arányok is előfordulnak: Bukarest 
megyében 370 km/1000 km2, Temes megyében 91 km/1000 km2, Tulcea és Neumt me-
gyében 20 km/1000 km2 (Románia statisztikai évkönyve 2006). 

Az egységnyi lakosságszámra vetített hálózatsűrűség terén már jóval kisebbek a kü-
lönbségek az országok között (2. táblázat). 

A hálózatsűrűség eltérései utalnak arra a szerepre, amelyet a vasút a közlekedési te-
rületfeltárásban játszik. Az egykori hálózatfejlesztési koncepciók hatása megmutatkozik 
a területfeltárás mai mértékében is: 

– ahol a birodalmi stratégiai érdekek voltak a meghatározók, ott sokáig megeléged-
tek a kormányzati és védelmi központokat, nagy garnizonvárosokat a lehető leg-
rövidebb irányban összekötő fővonalak építésével (például Lengyelország keleti 
felében, Oroszország több régiójában), és inkább csak másodrangú fővonalakkal 
egészítették ki a ritka hálózatot, míg helyiérdekű vasutakat (mellékvonalakat) alig, 
vagy egyáltalán nem létesítettek (2. ábra); 

– a polgárosodottabb, nagyobb nép-, tőke- és termelésitelephely-sűrűségű országok-
ban a sűrű vasúthálózat elsősorban a kifejezetten területfeltárási célú mellékvona-
lak tömeges létesítésének köszönhető (mindenekelőtt Csehországban, Lengyelor-
szág nyugati felében, a Kárpát-medencében, a Balkán-félsziget egyes régióiban 
stb.). 

A hálózatok műszaki heterogenitása  

Európa keleti felének vasúti hálózatát műszaki tekintetben – magukon viselve a moz-
galmas történelmi fejlődés nyomait – részben Nyugat-Európához hasonló, részben pedig 
lényegesen eltérő tulajdonságok jellemzik. 

A hálózat a nyomtáv szempontjából heterogén. Eltekintve a ma már marginális jelen-
tőségű keskeny nyomtávú (gazdasági/erdei/turisztikát szolgáló) vasutaktól, a normál 
(1435 mm-es „európai”) és széles (1524 mm-es „orosz”) nyomtáv egyaránt jelen van, 
akárcsak Európa nyugati felében. Azonban a nyomtávok területi megoszlása terén már 
nem elhanyagolható a különbség:  

– Kelet-Európában Oroszország teljes hálózatával számolva mind a behálózott terü-
let nagysága, mind a pályahálózat hossza tekintetében a széles nyomtávú rendszer 
a normálnál közel 80%-kal nagyobb. 

– Nyugat-Európában a széles nyomtávú pályák három, egymástól teljesen elkü-
lönülő területi rendszert alkotnak. Ezzel szemben Kelet-Európában a széles és 
normál nyomtávú hálózatokat egyetlen szárazföldi határ választja el, mely a 
Barents-tengertől a Botteni-öbölig, majd délebbre Litvániától a Duna-torkolatig 
tart, több ezer km hosszban tucatnyi átmenettel. Ezt egészíti ki a Finn-öböltől 
Kalinyingrádig tartó tengerpart, amelynek több kikötőjéből induló vasúti kompok 
teremtenek összeköttetést Skandinávia és Németország normál nyomtávú hálóza-
tával. 

Az európai volt szocialista országok vasúthálózata nyomtáv szerint a történelmi ha-
gyományoknak és kötődéseknek megfelelően két részre oszlik: 
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– a kelet-közép-európai országokban a normál nyomtáv az általános, ami a nyugati, 
déli és északi irányú kapcsolatok szempontjából előnyös, míg 

– a Szovjetunió utódállamai által alkotott térségben széles nyomtávúak a vasutak. 
Ennek a körülménynek az előnyét az ottani vasutak csak a Finnországgal, Közép-
Ázsiával és az oroszországi Szibériával való kapcsolatoknál élvezik, de a többi 
ázsiai ország felé már számolni kell a nyomtávkülönbségből adódó, a szállítást 
drágító körülményekkel. 

Az első világháború befejezése óta többször megváltozott lengyel, román, ukrán ál-
lamhatároknak megfelelően alakult a normál és a széles nyomtávú vasúthálózat földrajzi 
elhelyezkedése, határvonala.  

A széles nyomtáv előnye, hogy azonos minőségű pályák esetén nagyobb sebesség  
érhető el rajta, és a néhány cm-es (5%-os) szélességkülönbséghez képest mintegy  
20–22%-kal nagyobb a személykocsik belvilága, azaz jóval tágasabbak, tehervagonjaik 
szállítóképessége is súlyban általában másfél/kétszerese a normál nyomtávúakénak. 

A kétféle nyomtávrendszer közötti különbségek áthidalására, a személy- és áruszállí-
tási kapcsolat megteremtésére a szomszédos országok korábban alapvetően két módot 
alkalmaztak: 

– Határ menti átrakóállomásokat/övezeteket létesítettek „fonódó vágányokkal”, 
–  ahol az egymás melletti tehervonatokból kölcsönösen átrakják az árut, 
–  ahol az utasok átszállnak a másik nyomtávú vonatra, vagy ahol a személyko-

csikon (felemelés után) forgózsámoly-kerékpárokat cserélnek. Még a legna-
gyobb átrakóövezetek (Csap/Záhony, Tiszacsernyő, Malaszevice) is csupán 
néhány km-es mélységben hatolnak be a szomszédos nyomtávrendszerbe. 

–  A kétféle nyomtávtérség közötti nagy volumenű és tartós forgalom esetén kifize-
tődő, ha a határtól távolabbi fel- és leadó célállomásig beviszik az idegen nyomtá-
vú vasutat. 

Az egyes országok vasúthálózatának összetételében a néhányszor tíz kilométeres ide-
gen nyomtávú szakaszok megjelenése utal a határ menti átrakóhelyekre. (Széles nyomtá-
vúak a szlovákiai, magyarországi és romániai hálózatokban, normál nyomtávúak a 
belarusz, ukrán és moldáviai hálózatban – 3. táblázat.) Hosszuk alig változott 1990 óta – 
a legtöbb helyen bekövetkezett forgalomcsökkenés ellenére. 

A szomszédos ország területére messze befutó, az 1960/1970-es években épült széles 
nyomtávú vonalak a Szovjetunióból importált nehézipari alapanyagok kohászati és vegy-
ipari kombinátokba való beszállításának voltak az eszközei (Dél-Lengyelországban 
majdnem Krakkóig, Kelet-Szlovákiában Kassáig). 

Korábban tehát az egyik nyomtávú pálya a másik nyomtávú hálózatba való egyedi 
benyomulásának az a változata volt a gyakoribb, amikor széles nyomtávú pályák futottak 
be a normál hálózatba. Azonban az utóbbi évektől már vannak példái az ellenkező irányú 
törekvésnek is, amikor normál pályákat hosszabbítanak meg a határt átlépve, hogy azok-
kal elérjenek olyan nagy városokat, amelyek nemzetközi (nyugati irányú) utas- és áru-
szállítási igénye indokolttá és kifizetődővé teszi az átrakás, illetve átszállás nélküli vasúti 
kapcsolat létrehozását.  

E szándék teremtette, illetve teremti meg a Kalinyingrád–Lengyelország, a Kaunas–
Lengyelország és a Lviv–Lengyelország közötti normál nyomtávú pályák megépítését a 
meglevő széles nyomtávú mellé.  
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3. táblázat 

Az országok pályahálózatának megoszlása nyomtáv szerint 1990–2006 között 

Normál Széles Keskeny Összesen 
Ország (vasút) Év 

km % km % km % km % 

Visegrádi Négyek      
Lengyelország (PKP) 1990 23 370 89,2 622 2,3 2235 8,5 26 228 100,0 
 2000 21 032 93,2 543 2,4 985 4,4 22 560 100,0 
 2006 18 887 97,2 542 2,8 – – 19 429 100,0 
Csehország (SZDC, ČD) 1990 9 498 99,8 – – 23 0,2 9 451 100,0 
 2000 9 342 99,8 – – 23 0,2 9 365 100,0 
 2006 9 473 99,8 – – 23 0,2 9 496 100,0 
Szlovákia (ŽSR) 1990 3 507 95,8 102 2,8 51 1,4 3 660 100,0 
 2000 3 512 96,0 100 2,7 50 1,3 3 662 100,0 
 2006 3 477 95,9 99 2,7 50 1,4 3 626 100,0 
Magyarország (MÁV és GYSEV) 1990 7 511 96,6 35 0,5 226 2,9 7 772 100,0 

 2000 7 750 96,8 37 0,5 219 2,7 8 006 100,0 
 2006 7 704 96,8 37 0,5 219 2,7 7 960 100,0 

Balkáni országok     
Szlovénia (SZ, SI) 1990 1 196 100,0 – – – – 1 196 100,0 
 2000 1 201 100,0 – – – – 1 201 100,0 
 2006 1 228 100,0 – – – – 1 228 100,0 
Horvátország (HŽ) 1990 2 444 100,0 – – – – 2 444 100,0 
 2000 2 727 100,0 – – – – 2 727 100,0 
 2006 2 722 100,0 – – – – 2 722 100,0 
Bosznia és Hercegovina (ŽBH, ŽRS) 1990  944 100,0 – – –  944 100,0 

 2000 943 100,0 – – –  943 100,0 
 2006 1 000 100,0 – – – – 1 000 100,0 

Szerbia és Montenegró (JŽ, ŽS, ŽCG) 1990 3 959 100,0 – – – – 3 959 100,0 
 2000 4 058 100,0 – – – – 4 058 100,0 
 2006 4 057 100,0 – – – – 4 057 100,0 
Macedónia (CFARYM) 1990 – – – – – –  – 
 2000 699 100,0 – – – – 699 100,0 
 2006 699 100,0 – – – – 699 100,0 
Albánia (HSh) 1990 674 100,0 – – – – 674 100,0 
 2000 440 100,0 – – – – 440 100,0 
 2006 423 100,0 – – – – 423 100,0 
Bulgária (BDŽ, NRIC) 1990 4 054 94,3 – – 245 5,7 4 299 100,0 
 2000 4 075 94,3 – – 245 5,7 4 320 100,0 
 2006 4 021 97,0 – – 125 3,0 4 146 100,0 
Románia (SNCFR, CFR-SA) 1990 10 876 95,8 45 0,3 427 3,9 11 348 100,0 

 2000 10 882 95,8 57 0,5 425 3,8 11 364 100,0 
 2006 10 724 99,5 57 0,5 – – 10 781 100,0 

Balti országok     
Észtország (EVR) 1990 – – 1026 100,0 – – 1 026 100,0 
 2000 – – 968 100,0 – – 968 100,0 
 2006 – – 962 100,0 – – 962 100,0 
Lettország (LDŽ) 1990 – – 2364 98,6 33 1,4 2 397 100,0 
 2000 – – 1812 95,1 71 4,9 1 905 100,0 
 2006 – – 2236 98,5 33 1,5 2 269 100,0 
Litvánia (LG) 1990 – – 1807 90,4 169 9,6 1 998 100,0 

 2000 – – 2298 98,6 33 1,4 2 331 100,0 
 2006 22 1,2 1749 98,8 – – 1 771 100,0 

 (Folytatás a következő oldalon) 
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(Folytatás) 
Normál Széles Keskeny Összesen 

Ország (vasút) Év 
km % km % km % km % 

FÁK-országok     
Oroszország (RŽD) 1990    
 2000    
 2005a) – – 84707 99,0 835 1,0 85 542 100,0 
Ukrajna (UŽ) 1990 – – – – – 22 799  

 2000 48 0,2 21857 98,0 379 1,8 22 302 100,0 
 2005a) 33 0,2 21645 99,4 323 1,4 22 001 100,0 

Belarusz (BC) 1990 27 0,5 5485 99,5 – – 5 512 100,0 
 2000 27 0,5 5485 99,5 – – 5 512 100,0 
 2006 27 0,5 5467 99,5 – – 5 494 100,0 
Moldávia (CFM) 1990 – – – – – – 1 150 100,0 

 2000 14 1,2 1125 98,8 – – 1 139 100,0 
 2006b) – – 1154 100,0 – – 1 154 100,0 

a) A legutolsó adat 2005. évi. 
b) 2005-ben még szerepelt 12 km normál nyomtávú is a kimutatásban. 
Megjegyzés: UIC statisztikai évkönyvek adataiból számította és összeállította a szerző. 

A FÁK-államokból a nélkülözhetetlen energiahordozók és alapanyagok importjának 
olcsóbbá tétele (az átrakási költségek kiiktatása) érdekében a legutóbbi években tárgyalá-
sok kezdődtek a dél-lengyelországi széles nyomtávú vasút felújításáról és Lengyel-, va-
lamint Cseh-Sziléziáig való meghosszabbításáról, ami javíthatná a sziléziai és az ukrajnai 
nehézipari rajonok közötti együttműködést is. Ugyancsak kormányközi 
megállapodástervezet tárgya a Kassa–Poprád–Pozsony–Bécs (esetleg Linz) vasút mellett 
széles nyomtávú pálya építése, amely nemcsak a szlovák főváros környéki ipari zóna, 
hanem Ausztria számára is kedvezőbb szállítási feltételeket teremtene a termelési koope-
rációhoz.  

A Pozsonyig tervezett széles nyomtávú pálya azonban sérti a kelet-szlovákiai ellenpó-
lus és egyben a jelenlegi széles nyomtávú „köldökzsinór végpont” Kassa mint logisztikai 
csomópont érdekeit, ezért az utóbbi hevesen tiltakozik a megvalósítása ellen (Kosice 
gegen… 2007). 

Moldávia fővárosa és a szomszédos Románia közötti kapcsolatot közvetlenné tenné 
az Ungheni határállomáson át tervezett 150 km hosszú normál nyomtávú pálya, amely-
nek megvalósításához a kormányzat 2007-ben finanszírozókat keresett (DVZ, 2007. 
június 12.). 

Időnként megjelennek komolytalan és nagyvonalú ötletek egyes országok teljes háló-
zatának az európai normál nyomtávú hálózattal való kompatibilissá tételére. (1995-ben 
például Belaruszban készült megvalósíthatósági tanulmány arról, hogy az egész vasúthá-
lózat átállítása normál nyomtávra milyen előnyökkel és hátrányokkal járna.) Ezeknek az 
elképzeléseknek a megvalósítására azonban gyakorlatilag nincs lehetőség. (Ahogyan 
Spanyolország hasonló, még az 1960/1970-es évekből származó tervezetéből sem lett 
semmi.) Csak annak van meg a realitása, hogy  

– a leendő nagysebességű pályák a FÁK- és a balti országokban is normál nyomtáv-
val épüljenek meg, illetve, hogy 

– a hagyományos építésű (max. 120–160 km/ó sebességre méretezett), különösen 
nagy tranzitforgalmat hordozó nemzetközi fővonalakon a széles nyomtáv mellett 
legyen egy normál nyomtávú sínpár is, amelyen a vonatok akár Kijevig, Moszkvá-
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ig (esetleg távolabbi nagyvárosokig, gazdasági központokig) átrakás vagy nyom-
távváltás nélkül közlekedhetnek.  

A nemzetközi vasúti forgalom további (bár az eddiginél lassúbb) várható csökkenése 
azonban még az utóbbi megoldások kivitelezésének esélyeit is csökkenti. Nagyon való-
színű, hogy a megoldások inkább a nyomtávrendszerek közötti max. 100 km-es, 
interoperábilis feltételeket teremtő pályakorrekciókra szorítkoznak.  

A határ menti vasúti átrakóövezetekben a szállítmányok mozgatása ugyan már a nyu-
gat-európait közelítő műszaki szinten történik, de az átrakási költség így is tetemes, 
egyes viszonylatokban akár a teljes szállítási költség 15–30%-át is eléri. E kedvezőtlen 
helyzet megszüntetése új technológiák alkalmazását igényli. Az 1980/1990-es évek óta 
kísérletek folynak a személyszállító szerelvényekhez alkalmazható automatikus nyom-
távváltó rendszerek létrehozására. Ilyen berendezések a pireneusi határállomásokon már 
az 1970-es évektől működnek. Kelet-Európában először a Lengyel Vasutak a saját fej-
lesztésű (de alapelveiben a spanyol Talgo-rendszert követő) SUW 2000 elnevezésű be-
rendezést hozta üzembe a litván határon. E technológia más határszakaszokon is megje-
lent. Eredményt ígérő kísérletek folynak az automatikus nyomtávváltó rendszereknek a 
személykocsiknál rakottan jóval nehezebb tehervagonokhoz való alkalmazására (Erdősi 
2008).  

A keskeny (600, 700, 1000 mm) nyomtávú, túlnyomóan a mezőgazdasági nagyüze-
mek, kisebb bányák és ipari üzemek tömegtermékének szállítására hivatott, de szinte 
minden országban falusi térségek vagy szórványtelepülések számára személyszállítási 
szolgáltatásokat is végző kisvasutak hálózati hossza már az 1960-as évektől folyamatosan 
csökken. Lengyelországban 1974-ben a teljes vasúthálózat 11%-a még keskeny vágányú 
volt. Mára az egykori (lengyelországi, litvániai, romániai, bulgáriai, lettországi, oroszor-
szági stb.) kiterjedt hálózatoknak csupán a torzója maradt meg, de ez is csak néhány 
országban és általában turisztikai rendeltetéssel. (Például természetvédelmi területek 
megismerésének eszközeként, mivel a közúti közlekedéshez képest jobban kíméli a ter-
mészeti/környezeti értékeket.) Gyakorlati szerepük még olyan országokban is marginális, 
ahol néhányszáz km megmaradt belőlük (Lengyelország, Oroszország, Magyarország, 
Románia). 

A vasúti műszaki rendszerek heterogenitása még kifejezettebb és többváltozatú a von-
tatási áramnemek tekintetében, aminek olyan kedvezőtlen gyakorlati következményét 
kell elviselni, mint az áramrendszerek találkozásánál levő állomásokon a forgalom fo-
lyamatosságát megtörő, időt rabló, költségekkel járó mozdonyváltás, vagy az utóbbi 
évtizedektől elvileg rendelkezésre álló másik megoldásként (riasztó árakon beszerezhető) 
két- és többáramnemű mozdonyok alkalmazása. 

Kelet-Európában összesen 4 vontatási áramnemre épült ki a vasutak villamossági há-
lózata (5. ábra). 

– Legelterjedtebb a 25 kV-os, 50 Hz-es váltóáram használata: Orosz Föderáció (a 
kalinyingrádi különleges területtel együtt), Belarusz, Ukrajna, Litvánia, Románia, 
Bulgária, Macedónia, Szerbia és Montenegró, Horvátország, Bosznia-Hercego-
vina, Magyarország, továbbá Szlovákia és Csehország (utóbbi nagy részén).  

– A 3 kV-os egyenáramra rendezkedett be Lengyelország, és e rendszer kiterjed 
Csehország északi peremvidékére is. Ezzel az áramnemmel működnek a vasutak 
Lett- és Észtországban, továbbá Szlovénia túlnyomó részén is. 
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– Szlovákiában a híres magaslati üdülőhelyeket és télisportközpontokat felfűző  
magas-tátrai vasút önálló (még az első világháború előtt létrehozott) helyi 
áramnemrendszerben működik. 

– Csehország nyugati peremvidékén a Németországban is általános 15 kV-os, 16 
2/3 Hz-es váltóárammal működnek a villanymozdonyok. Ezért még a belföldi 
közlekedésben is komoly ráfordítástöbblettel jár a kétféle áramnem! 

Az interoperabilitás hiányosságai az előzőeken kívül megnyilatkoznak a jelző- és táv-
közlési, valamint forgalombefolyásolási/vonatirányítási rendszerek többségében, a vasúti 
szolgálat szabályaiban is. (Egészen odáig, hogy az előírások szerint a mozdony melyik 
oldalán legyen a mozdonyvezető állása. A legtöbb országban a jobb oldalon, de néme-
lyikben a bal oldalon alakították ki.)  

A legegységesebb a korszerű távközlés alap-infrastruktúrája, a pályák közelében ki-
épített fénykábelhálózat, amelynek hossza egyedül az Orosz Föderációban már közelíti a 
40 ezer km-t.  

Viszont a vasúti forgalom központi számítógépes irányítási rendszere országonként 
változó. Így például a szovjet utódállamok (FÁK + Baltikum) vasútjain – dinamikus 
kocsi- és konténerforgalmi modellre alapozva – a DISPARK elnevezésű számítógépes 
rendszer biztosítja kellő időben a 15 tagország kocsiállománya mozgásának és tartózko-
dási helyének ismeretét a diszpécserek számára. 

5. ábra 

A vontatási áramnemek Kelet-Európában 

Jelmagyarázat: 1.: 15 kV, 16 ⅔ Hz (váltóáram);  
2.: 3 kV (egyenáram); 3.: 25 kV, 50 Hz (váltóáram);  
4.: nincs villamosított vasút. 

Megjegyzés: A Fehér Könyv 2001 alapján szerkesztette a szerző. 
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Resume 

In the 19th century in overland transport the railway transport became widely used spreading from west to 
east. This era lasted until motor vehicle transport superseded it. The author analyses different country-groups of 
eastern Europe from the aspect of railway network development, and poses the question, whether operation of 
the railway is an anachronism or economic necessity? Among regional characteristics of railway networks 
differences in network density, gauge system and traction power are also detailed. 

 
 
 
 



 
 
KENESEI BALÁZS 

Dánia térszerkezetének vizsgálata* 

Bevezetés 

Dánia a külső szemlélő számára homogénnek tűnhet, hiszen fejlett, kis területű or-
szágról van szó. E tanulmányban azt vizsgáltam meg, hogy van-e heterogenitás ebben a 
homogenitásban, s ha igen, az milyen fokú. 

A magyarországi kutatók nem vizsgálták ilyen szempontból az országot, így a hazai 
forrásokat elsősorban a módszertani és fogalmi kérdéseknél használtam fel. A dán forrá-
sok közül egyrészt a területfejlesztési politika különböző, elemzésekben gazdag doku-
mentumai álltak rendelkezésre, emellett a dán nyelvű szakirodalomból jutottam hozzá 
magával az országgal, térségeivel, településeivel kapcsolatos információkhoz. A számítá-
sokhoz felhasznált adatok a Dán Statisztikai Hivatal honlapjáról származnak. 

Munkámban először röviden bemutatom a dán területi rendszert, mivel a vizsgálatok 
a közigazgatási területegységek alapján készültek. A következő részben az ország tér-
szerkezetét taglalom. Itt először kitérek az ezzel kapcsolatos fogalmak (fejlettség, tér-
szerkezet) tisztázására, utána a vizsgálathoz szükséges indikátorok kiválasztásának szem-
pontjait ismertetem. Ezt követően, a mutatószámok feldolgozása alapján, arra kerestem a 
választ, hogy mely társadalmi-gazdasági jelenségek esetében van számottevő területi 
egyenlőtlenség. A továbbiakban a dán térszerkezet jellemzőit próbálom feltárni: először 
elemzem, hogy más szerzők milyen térségtípusokat különítettek el az országban, majd 
bemutatok egy saját vizsgálatot, ahol a kiválasztott indikátorok alapján faktor- és 
klaszteranalízis kombinációjával vizsgáltam az ország térszerkezetét. 

A dán közigazgatás területi szintjei 

A dán közigazgatás alapszintje a „kommune”, a kommuna, mely eredetileg a telepü-
lési szintnek felelt meg, mérete azonban a közigazgatás reformok során nőtt. A közép-
szintet hagyományosan az „amt”, a dán megye jelentette, amelyet a 2007-es közigazgatá-
si reform szüntetett meg. Dániában ugyanis 1970-ben, majd 2007-ben sor került a területi 
közigazgatási rendszer gyökeres átalakítására. Utóbb, 2007. január 1-től teljesen új köz-
igazgatási rendszert vezettek be. A reform során a 270 kommuna többségét összevonták 
úgynevezett nagykommunákba, amelyekből 98 jött létre. Ennek következtében a legtöbb 
kommuna egy új nagykommuna részévé vált, egyes kommunák azonban feldarabolódtak, 

 
* A tanulmány alapjául Dánia térszerkezetének és regionális egyenlőtlenségeinek a vizsgálata c. diplomamunkám (2008, Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem Természettudomány Kar Regionális Tudományi Tanszék, http://geogr.elte.hu/REF/index.htm) egyes 
fejezetei szolgáltak – a szerző. 
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és így több nagykommuna részei lettek. Középszinten a 13 megye és a 3 megyei jogú 
kommuna is megszűnt, helyettük öt régiót hoztak létre (1. ábra). Az öt új régió nem a régi 
megyék összevonásából jött létre, a határok teljesen megváltoztak, ez alól a főváros kör-
nyéke az egyetlen kivétel. 

1. ábra 

A dán régiók és kommunák 2007-ben 

 
Forrás: www.byhistorie.dk 

A reform megváltoztatta a dán közigazgatási egységeknek a NUTS-rendszerbe törté-
nő besorolását (1. táblázat). A számításaim alapja a kommunák szintje (az 1970 és 2006 
közötti közigazgatás szerint), amelyek LAU 2-es szintű területegységek, de méretben a 
települési és a kistérségi szint között vannak. 

1. táblázat 

A dán közigazgatási egységek a NUTS-rendszerben 

A rendszer hatálya NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 LAU 2 

Régi (2006. dec. 31.-ig) 1 (ország) 1 (ország) 15 (megye)a) 
– 

270 (kommuna) 

Új (2007. jan. 1.-től) 1 (ország) 5 (régió) 11 (országrész) 98 (nagykom-
muna) – 

a) A 15 egység a 14 megye, valamint még egy egység, amely magába foglalja a két megyei jogú kommunát. 
Forrás: http://ec.europa.eu, www.regioner.dk, www.dst.dk, www.oresundskomiteen.dk 
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A fejlettség mérése és a térszerkezet értelmezése 

Munkámban arra keresem a választ, mi jellemzi Dánia társadalmi-gazdasági, főként 
fejlettségbeli térszerkezetét, amihez szükséges ezen alapfogalmak értelmezése. E két 
alapfogalmunk, a fejlettség és a térszerkezet, elég összetett. A fejlettség, röviden össze-
foglalva, többdimenziós, többmutatós jelenség, amelynek számszerűsítése ezenfelül  
hely-, idő- és társadalomfüggő (erről részletesebben ld. Nemes Nagy 2005, Szabó 
2008a). Az ilyen jelenségeknek egyik fontos jellemzőjük, hogy nehezen számszerűsíthe-
tők. A számszerűsítés két fő módon történhet: kiemelt mutatószámmal vagy komplex 
mutatóval. A fejlettség esetében a leggyakrabban használt kiemelt mutatószám az egy 
főre jutó GDP. A komplex mutató képzése többféle módon történhet: lehet azonos 
naturáliákra való transzformálás (például öko-lábnyom), lehet standardizált, normalizált 
összevonás (ilyen például a HDI) és történhet matematikai-statisztikai módszerrel, infor-
mációsűrítéssel (például faktoranalízis) (Nemes Nagy 2005). Dánia esetében a megyékre 
(NUTS 3 szint) állnak rendelkezésre GDP-adatok, ám mivel e tanulmányban Dánia regi-
onális egyenlőtlenségeit a kommunák szintjén vizsgálom, ezért az egy főre jutó GDP-t 
mint mutatót nem tudom felhasználni, hanem több mutató összevonásával alkotok egy 
komplex fejlettségi mutatószámot. A többféle módszer közül e munkában a faktoranalí-
zist választottam. Az így létrehozott faktorok értékei alapján a területi egységek osztá-
lyozhatók, de egyesével, faktoronként. Ez az osztályozás azonban így többdimenziós, 
ezért célszerű alkalmazni még egy klaszteranalízist, amely az egymáshoz hasonló területi 
egységeket csoportokba, klaszterekbe sorolja be (Nemes Nagy 2005). 

Ha egy ország regionális egyenlőtlenségeit, ezek esetleges egyszerűsített, modellszerű 
megjelenését vizsgáljuk, akkor tisztázni kell a térszerkezet fogalmát is. A fogalom szak-
irodalomban való felbukkanása széles körben megfigyelhető, de jelentése nem egyértel-
mű, használata pedig gyakorta felületes, pontatlan (Szabó 2008b). A fogalom szempont-
jából fontos, hogy a tér két részre bontható: a társadalom külső terére, amely a földi tér-
hez kötött, és a társadalmi szférák belső terére (Nemes Nagy 1998). E kettő együtt alkotja 
a társadalmi teret, így a társadalmi térszerkezet a társadalom külső és belső térszerkeze-
tének együttese; a két szerkezet együttes kutatása azonban ritka, a területi kutatások pe-
dig térszerkezeten (területi szerkezeten) a földrajzi (vagyis a külső társadalmi) térszerke-
zetet értik (Szabó 2008b). A dolgozatban én is az utóbbi értelemben használom a fogal-
mat. 

A térszerkezet fogalmát leíró és a fogalmat használó munkák alapján többféle osztá-
lyozás tehető, ezek közül az egyik szerint alapvetően két típus van: az első a földrajzi 
környezet elemeit, azok egymáshoz való viszonyát, akár hálózatát érti térszerkezeten, 
míg a másik a területi egyenlőtlenségeket, a köztük lévő mennyiségi és minőségi diffe-
renciákat; az előbbi inkább a területrendezésre, míg az utóbbi a területfejlesztésre jellem-
ző (Szabó 2008b). Vizsgálataim során az utóbbi metódust használom, s így ez alapján 
értelmezem a térszerkezetet. Felmerül azonban, hogy van-e a fogalomnak dán értelmezé-
se – az áttanulmányozott munkák alapján az állapítható meg, hogy sem a szövegek, sem 
az ábrák esetében nem található meg a térszerkezet dán nyelvű megfelelője: úgy tűnik, a 
dán szaknyelv nem használja e fogalmat. 
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Társadalmi, gazdasági mutatók 

Ha térségek fejlettségét komplex mutatóval akarjuk vizsgálni, akkor ennek képzésé-
hez általában számos statisztikai mutató áll rendelkezésre. A kérdés, hogy mely mutató-
kat válasszuk ki a vizsgálathoz? E problémára nincs egyértelmű megoldás, mivel „nincs 
egyöntetű tudományos válasz arra, hogy egy-egy komplex jelenséget milyen indikátorok-
ra támaszkodva mérjünk, jellemezzünk” (Nemes Nagy 2005, 170. o.). Ahhoz, hogy Dá-
nia esetében milyen mutatókat célszerű használni a fejlettséghez, támpontot adott, hogy a 
dán területfejlesztési dokumentumokban milyen tényezőket vizsgáltak, s hogy egyes terü-
letek megkülönböztetésére, rangsorolására mely indikátorokból állítottak elő komplex 
mutatókat. Emellett meg lehetett nézni azt is a szakirodalomban, hogy különböző orszá-
gokra készült elemzések milyen mutatókat használnak. S persze át kellett tekinteni azt is, 
hogy a Dán Statisztikai Hivatal (www.dst.dk; www.statistikbanken.dk) milyen mutatókat 
közöl az országról a vizsgálatban használt területi szinten, hiszen ez korlátozza a bevon-
ható mutatók körét.1 A különböző dokumentumok (Regionalpolitisk redegørelse 2000, 
2006, 2007, Kiemstedt 1998 id. Szabó 2008a, Kovács 2002, Németh 2002, Szabó 2002, 
Faluvégi 2003, Németh 2003, Bottlik 2004, KSH 2004 stb.) és a hozzáférhető adatbázis 
áttekintése után a következő mutatókat választottam ki számításaimhoz: 

– a népességgel kapcsolatos mutatók közül a népességváltozást, a népsűrűséget, a 
születést/halálozást, illetve a természetes szaporodást és a városi lakosság arányát; 

– a képzettség területéről a felsőfokú végzettségűek arányát; 
– a jövedelem és foglalkoztatás területéről az egy főre jutó jövedelmet, a munkanél-

küliségi rátát, a mezőgazdasági foglalkoztatottak arányát, az ipari foglalkoztatot-
tak arányát, a szolgáltatószektorban dolgozók arányát, a gazdasági szervezetek 
népességre vetített számát, valamint az egyéni vállalkozók népességre vetített 
számát; 

– az életszínvonallal kapcsolatos mutatók közül pedig az egy főre jutó újonnan épült 
lakóterületet, a személygépkocsi-ellátottságot, a lakások komfortosságának kü-
lönböző mutatóit, a bűncselekmények egy főre jutó mutatószámait és az egy főre 
jutó közúti halálesetek számát. 

E mutatókon kívül kiválasztottam még pár olyan indikátort, amelyek fontosak lehet-
nek a dán regionális különbségek vizsgálatánál, így a külföldi eredetű népesség arányát, a 
csak általános iskolai végzettséggel rendelkező felnőtt népesség arányát, a szociális se-
gélyben részesülő 60 év alatti népesség arányát, illetve az egész évben jövedelempótlás-
ban részesülő népesség arányát (főleg a nyugdíjasok tartoznak ide). 

 
1 A 2007-es dán közigazgatási reform miatt gyakran két területi adatsor létezik a Statisztikai Hivatalnál: az egyik a régi te-

rületi beosztás szerint, a másik pedig az új beosztás alapján. Ilyenkor több helyen a régi adatsor is tovább van vezetve egy ideig, 
valamint az új beosztás szerinti adatsort visszaszámolták néhány évre, így egyes évekre mindkét beosztás alapján ki lehet ke-
resni az adatokat. A reform időbeli közelsége miatt azonban viszonylag kevés adat áll rendelkezésre az új beosztásra, ezért e 
munkában célszerű a régi beosztást használnom. A számításokhoz a régi beosztás utolsó évének (2006) adatait használtam, 
néhány mutató esetében a legfrissebb adatok 2005-ösök, illetve 2004-esek voltak. 
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A területi egyenlőtlenségek mértéke Dániában 

A kiválasztott mutatók alapján először azt vizsgáltam meg, hogy az egyes jelenségek 
esetében az országon belül mekkora különbségek vannak.  Ennek célja az volt, hogy ki-
szűrjem azokat a mutatókat, amelyek nem tükröznek számottevő különbséget, s így a 
vizsgálatba bevonásuk nem célszerű. Ehhez a súlyozott relatív szórást választottam. En-
nek alapján az egyes mutatók jelentős különbségeket tárnak fel az egyenlőtlenség nagy-
ságának szempontjából (2. táblázat). 

2. táblázat 
A kiválasztott mutatószámok súlyozott relatív szórása kommunaszinten Dániában 

Mutató Relatív szórás, % 
A népességszám változása 1971–2006, az 1971-es népesség %-ában 287,26 
Népsűrűség 2006 274,36 
Természetes szaporodás/fogyás 2005 185,54 
A kályhával fűtött lakások aránya 2006 159,75 
Közúti halálesetek/népesség 2006 138,88 
A központi fűtés és fürdőszoba nélküli WC-s lakások aránya 2006 135,76 
A mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 2006  120,22 
2005-ben épült lakások aránya 2006 70,65 
A WC nélküli lakások aránya 2006 68,70 
Új lakóterület/népesség 2006 64,74 
A külföldi eredetű népesség aránya 2006 61,83 
A távfűtéses lakások aránya 2006 48,14 
Az iparban foglalkoztatottak aránya 2006 47,03 
Erőszakos bűncselekmények/népesség 2006 41,17 
Bűncselekmények/népesség 2006  40,18 
Felsőfokú végzettségűek/népesség 2006 35,75 
Munkanélküliségi ráta 2006  30,04 
Szociális segélyben részesülők/népesség 2005 27,49 
Egyéni vállalkozások/népesség 2006  27,21 
Személygépkocsik/népesség 2006 20,57 
Csak általános iskolát végzettek/népesség 2006 18,66 
A városi lakosság aránya 2004 17,75 
A 65 évnél idősebb népesség aránya 2006 17,51 
Gazdasági szervezetek/népesség 2006 16,50 
A szolgáltatószektorban foglalkoztatottak aránya 2006 16,32 
Egész évben jövedelempótlásban részesülők/népesség 2005 12,15 
A 15 évnél fiatalabb népesség aránya 2006 11,59 
Jövedelem/népesség 2005 11,45 
Az összkomfortos lakások aránya 2006 3,87 

A népességgel kapcsolatos indikátorok mutatják a legnagyobb területi különbségeket. 
A jövedelmi viszonyok esetében meglehetősen kicsi a szórás értéke, ugyanígy az össz-
komfortos lakások aránya esetében is, valamint nem túl magas például a városi lakosság 
arányánál, a szolgáltatószektorban dolgozók arányánál, illetve a személygépkocsi-
ellátottság különbségei sem túl nagyok. Ez utóbbiak megerősítik azon feltevést, hogy 
Dánia az életszínvonal és a jövedelem szempontjából eléggé homogén ország (ha az átla-
got is figyelembe vesszük, akkor fejlett, homogén ország). A táblázat alapján elmondható 
az is, hogy a népességi adatokat leszámítva a lakások komfortossága mutatja a legna-
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gyobb különbségeket. Emiatt indokolt a komfortossággal kapcsolatos mutatók mindegyi-
két bevonni a vizsgálatba, hiszen pont a területi különbségek kiderítése a célom. Ez alól 
csak az összkomfortos lakások aránya kivétel, melyet a további számításokból kihagyok. 
Az egy főre jutó jövedelemmel szintén érdemes számolni annak alacsony szórása ellené-
re is, mivel gyakran használt mutató. Ezek alapján úgy döntöttem, hogy a különbségek 
mértéke alapján csak az összkomfortos lakások arányát hagyom el, a többi indikátort 
bevonom a vizsgálatba, a faktoranalízis során ugyanis az ott kapott értékek alapján sze-
lektálni kell a mutatók között. A továbbiakban a kiválasztott mutatók alapján megvizsgál-
tam, hogy elkülöníthetőek-e különböző térségtípusok az országban, kirajzolódik-e vala-
milyen térszerkezet, ám a számítás előtt érdemes példát keresni, hogy Dánia esetében 
milyen térségtípus-lehatárolások, illetve térszerkezeti ábrázolások készültek eddig. 

Térségtípusok Dániában 

Az elsőre egy friss és „hivatalos” példát a legfőbb dán területfejlesztési dokumentum-
ban találunk (Regionalpolitisk redegørelse 2006): itt a versenyképességre számoltak 
komplex mutatót, ami alapján három csoportot („storbyregion” [nagyvárosi régió], 
„mellemregion” [köztes régió] és „udkantsregion” [periferikus régió]) hoztak létre (2. 
ábra). (E vizsgálatban az ország területét 21 régióra osztották.) Az ábrán feltűnik, hogy a 
négy nagyvárosi régió az ország négy legnagyobb városával egyezik meg. Sjælland és 
Jylland keleti, valamint déli területei a köztes régiókhoz tartoznak, míg a periferikus ré-
giók a földrajzilag is periferikus térségeket foglalják magukba. 

2. ábra 

A versenyképesség regionális különbségei Dániában, komplex mutató alapján, 2006 

 
Forrás: Regionalpolitisk redegørelse 2006. 
Megjegyzés: Bornholm nem az eredeti helyzetén van ábrázolva. 
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A 2007. évi dán területfejlesztési dokumentumban is találunk egy hat indikátorból 
számított fejlettségi komplex mutatót (Regionalpolitisk redegørelse 2007). Itt az országot 
27 régióra osztották, s a komplex mutató értékeit százalékban adták meg, ezek nagysága 
alapján négy csoportot alakítottak ki, nevek nélkül. Ez alapján Sjælland szigetének egé-
sze, valamint Jylland keleti felének középső része tartozik a legfejlettebb területekhez, a 
fejletlen részek pedig a kis szigeteken és néhány periferikus térségben helyezkednek el. 

Egy úgynevezett térszerkezeti ábrára is találunk „hivatalos” ábrát: Dánia 2006-os or-
szágos területrendezési tervében bukkanhatunk rá egy grafikus modellre (3. ábra). Az 
ábra címe „Regionernes geografi”, vagyis a „régiók földrajza”. Az ábrán két bekarikázott 
terület látható (Sjælland és Kelet-Jylland), amelyek nagyjából megegyeznek az eddig 
bemutatott ábrákon is kirajzolódó dinamikus magterületekkel. Az ábrán megjelenő fontos 
közlekedési folyosók pedig nagyjából az autópálya-hálózatnak felelnek meg. E térképen 
a térségtipizálásokhoz hasonlóan újra feltűnik a periféria lehatárolása (itt az ún. 
„yderområder” [külső területek] alapján [Regionalpolitisk redegørelse 2007]). Az ábrán a 
térszerkezet-felfogás kettőssége is megfigyelhető: területrendezési szemlélet (közlekedési 
infrastruktúra) és területfejlesztési szemlélet (gazdasági magterület–periféria). 

3. ábra 

Dánia központi és periferikus területei, fő közlekedési útvonalai, valamint legfontosabb 
városai 2006-ban 

 
Forrás: Landsplansredegørelse 2006. 

Az itt bemutatott és be nem mutatott (például Probáld 2008) térképeknek több közös 
vonásuk van: az országban két dinamikus magterületnek tekinthető térség található 
(Sjælland és Kelet-Jylland), ehhez szorosan kapcsolódnak a fő közlekedési útvonalak, 
amelyek összekötik őket. A periferikus területek általában a dinamikus magterülettől és a 
fő közlekedési hálózattól távoli térségekben vannak. 
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Dánia térszerkezetének vizsgálata faktor- és klaszteranalízissel 

A 2. táblázatban felsorolt 29 indikátorból 27-et vontam be a faktoranalízis-számításba 
(alacsony értékű szóródása miatt az összkomfortos lakások aránya, és a komplementer 
jelleg miatt a szolgáltatószektorban foglalkoztatottak aránya maradt ki). Ezek közül a túl 
magas (a gazdasági szervezetek relatív száma és a jövedelempótlásban részesülők ará-
nya) és a túl alacsony (a közúti halálesetek relatív száma és az előző évben épült lakások 
aránya) kommunalitású változókat le kellett választani, így végül 23 indikátor maradt (a 
népesség 7, a képzettség 2, a foglalkoztatás, jövedelem 5, az életszínvonal pedig 9 muta-
tóval szerepel). A faktoranalízis során a Maximum likelihood módszert alkalmaztam, 
Varimax rotálással. A számítás eredményeként öt faktor jött létre. A faktorok a bevont 
változók varianciájának több mint 65%-át magyarázzák meg. 

Az eredmények alapján elneveztem a különböző faktorokat. Az első faktor azt adja 
meg, hogy mennyire városodott egy terület. A faktor értéke ott magas, ahol nagy a népsű-
rűség, magas a külföldiek aránya, magas a szociális segélyből élők aránya, és a városias-
ság velejárójaként a népességszámra vetített bűncselekmények száma is magasabb. 
Ugyanakkor a zsúfoltság miatt kisebb az egy főre jutó új lakóterület, a tömegközlekedés 
jobban kiépített, valamint a kisebb távolságok miatt alacsonyabb a lakosságra jutó sze-
mélygépkocsik száma; emellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya és az egyéni 
vállalkozások aránya is alacsony (ez utóbbiak a mezőgazdaságból és halászatból élő terü-
leteken jellemzőek Dániában). Ezek alapján az első faktort a városiasság faktorának ne-
veztem el. 

A második faktor értékei ott magasak, ahol magas a felsőfokú végzettségűek aránya, 
és alacsony a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya. Itt magas az egy 
főre jutó jövedelem, és az átlagnál magasabb a népsűrűség és városiasság is, így főleg 
városi területek tartoznak ide. A magas jövedelem nagyobb új lakóterületet is jelent, de a 
városiasság nem olyan mértékű, hogy a zsúfoltság miatt ne tudjanak építkezni. Az ipar-
ban és mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya alacsonyabb az átlagnál, mivel itt a 
képzett munkaerő főleg a szolgáltatószektorban dolgozik. Ezt a faktort a képzettség fak-
torának neveztem el. 

A harmadik faktorra jellemző, hogy a magas természetes szaporodást mutató terüle-
teken ad magas értéket, itt a 15 évnél fiatalabb népesség aránya nagy, és alacsonyabb a 
65 évnél idősebb népesség aránya. Emellett a népességszám változása is kedvező volt e 
területeken az utóbbi időszakban, és a munkanélküliségi ráta is alacsonyabb az átlagnál. 
Ezt a faktort a demográfia faktorának neveztem el. 

A negyedik faktor olyan területeken mutat magas értéket, ahol magas a kályhával fű-
tött és a WC nélküli lakások aránya. Szintén magas itt a központi fűtés és fürdőszoba 
nélküli WC-s lakások aránya. Ez olyan területekre jellemző, ahol a természetes szaporo-
dás és a fiatal népesség aránya is alacsony. Ezt a faktort a lakások komfortja faktorának 
neveztem el. 

Az ötödik faktor a magas munkanélküliséggel sújtott területekre jellemző, emiatt ma-
gas a szociális segélyben részesülők aránya is. Ezekből következik, hogy itt az átlagnál 
alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem és az egy főre jutó személygépkocsik száma. Ezt 
a faktort a foglalkoztatás faktorának neveztem el. 
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Az így létrejött faktorok alapján klaszteranalízissel különböző térségtípusokat lehet 
elkülöníteni. A nagy elemszám miatt a K-means típusú klaszteranalízist kell választani, a 
számításnál hat2 klasztert állítottam be. A különböző faktorok és a létrejött klaszterek 
közötti összefüggést a 3. táblázat mutatja be. Ez alapján lehetőség nyílik a klaszterek 
jellemzésére. 

3. táblázat 

A klaszteranalízis eredményei 

Klaszterek 
Megnevezés 

1 2 3 4 5 6 

1. faktor: városiasság 1,3013 –0,0127 1,8251 –0,5490 –0,4946 –0,5557 
2. faktor: képzettség –0,0997 2,6950 1,4223 0,1167 –0,3046 –0,2544 
3. faktor: demográfia –0,1143 0,0102 0,6248 –1,8215 0,2656 0,2806 
4. faktor: lakások komfortja –0,0804 –0,1513 0,0107 0,5779 –0,5305 2,1604 
5. faktor: foglalkoztatás 0,1049 –1,1336 3,1543 0,4572 –0,0915 –0,1830 
Elemszám 64 16 6 22 132 30 

Az első és a harmadik klaszter erősen városias jelleget mutat (az 1. faktor alapján), 
míg az utolsó három vidékies jellegű. A második klaszter esetében a városiasság nem 
meghatározó tényező.  

Az első klaszter a határozottan városi jelleg mellett egyetlen másik faktor esetében 
sem mutat kirívó értéket. A harmadik klaszter ezzel szemben a legvárosiasabb, jellemző 
rá a magasabb képzettség, a rossz foglalkoztatási helyzet, a demográfiai viszonyok pedig 
itt a legkedvezőbbek. A második klaszter magas képzettségű és jó foglalkoztatási helyze-
tű területeket foglal magába. Ezek alapján a három klaszter közül a harmadik egyértel-
műen nagyvárosi jellegű, míg az elsőbe a kisebb városok tartoznak. A második klaszter 
egy a város és vidék között elhelyezkedő terület lehet, amely több szempontból kedvező 
helyzetű, így ez az elővárosi területeket takarja.  

A három vidéki klaszter közül a négyes számúban a legkedvezőtlenebb a demográfiai 
helyzet, és a foglalkoztatási viszonyok is rosszabbak. E területek valószínűleg a legelma-
radottabb perifériát alkotják. A másik két vidéki klaszter a legtöbb faktor esetében hason-
lít egymásra, kivéve a lakások komfortjának faktorát, itt a hatodik klaszter a legkedvezőt-
lenebb értékű az egész országban, míg az ötödik a legkedvezőbb. Más faktorok esetében 
azonban a hatodik klaszter van egy kicsit kedvezőbb helyzetben. Ennek ellenére az ötö-
dik klaszter látszik a „fejlett vidéknek”, míg a hatodik a „kevésbé fejlett vidéknek”. Ösz-
szességében a hat klaszternek a következő elnevezéseket adtam: 1. klaszter: városi;  
2. klaszter: elővárosi; 3. klaszter: nagyvárosi; 4. klaszter: elmaradott terület; 5. klaszter: 
fejlett vidék; 6. klaszter: kevésbé fejlett vidék. Ezek után érdemes megvizsgálni a 
klaszterek elhelyezkedését Dánia térképén (4. ábra). 

 
2 A vizsgálat során számos kísérletet végeztem, ezek alapján a hat klasztert találtam megfelelőnek. 
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4. ábra 

A hat klaszter elhelyezkedése Dánia térképén 

 
Megjegyzés: Bornholm az eredeti helyzetétől nyugatabbra van ábrázolva. 

Az ábrán látható, hogy a klaszterek nagyjából összefüggő területeket fednek le, kevés 
„mozaikos” terület van. Jól kirajzolódik a főváros belvárosi része és a három vidéki 
nagyváros a harmadik klaszter alapján. A főváros körüli elővárosi zóna is szépen látszik. 
A városok elhelyezkedése is megfelelő, a képet csak az torzítja, hogy egyes városi kom-
munák nagy területűek, így vidékies jellegű területeket is magukba foglalhatnak, emiatt 
nagyobbnak mutatják a városi területeket. A városi jellegű kommunák több helyen hatá-
rozottan egy tengely mentén helyezkednek el (például Kelet-Jyllandon vagy Sjælland déli 
területein), amelyet a fő autópályák is kirajzolnak. Az elmaradott területek a periférián 
találhatók, az önálló kommunát alkotó kisebb szigetek is mind idetartoznak. A vidék két 
típusa, a „fejlett” és a „kevésbé fejlett” vidék határozottan elkülönül, a választóvonal a 
Nagy-Bælt Fyn és Sjælland szigete között, innen nyugatra csak a „fejlett” típus található, 
míg tőle keletre, pár kivételtől eltekintve, csak a „kevésbé fejlett” típus. Keleten a városi 
jellegű területek között, az autópályák mentén helyezkednek el az előbbi típusú vidéki 
területek, így nemcsak a lakások komfortja, hanem az elhelyezkedésük alapján is ez a 
típus mondható fejlettebbnek. A főváros és agglomerációja láthatóan egy eltérő északi és 
déli részből áll, az északi területek a fejlettebb „elővárosi” klaszterbe tartoznak, míg a 
déliek a „városi” klaszterbe. 
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A hat klaszter alapján már meg lehet határozni a centrum- és perifériatérségeket, az 
előzőbe az első három „városi jellegű” klasztert soroltam, míg az utóbbiba az utolsó há-
rom „vidéki” klasztert. Ezeket térképen ábrázolva kirajzolódnak a „magterületek” és a 
„periféria”. A térképre berajzoltam a fő közlekedési útvonalakat3 is, ezek nagyjából ösz-
szekötik a fejlettebb területeket mint „dinamikus tengelyek” (5. ábra). A tengely látható-
an egy nagy „H” betűt formáz, ezt az elnevezést az autópályák esetében használják is, 
„store motorvejs-H4” (nagy autópálya-H) néven. Ennek alapján a tengelyt „fejlettségi H”-
nak lehetne nevezni. 

5. ábra 

Dánia térszerkezete a vizsgálat eredményei alapján) 

 
Megjegyzés: Bornholm az eredeti helyzetétől nyugatabbra van ábrázolva. 

A térségtípusok és a város–vidék viszonya 

A klaszteranalízis során létrejött három városi jellegű és három vidéki jellegű 
klaszterrel kapcsolatban felmerülhet az a kérdés, hogy mennyire volt szükséges ez a szá-
mítás, ha e klasztereket később két térségtípussá vontam össze. Lehetett volna egysze-

 
3 A „fő közlekedési útvonalak” kifejezés többnyire az autópályahálózatot takarja, de nincs benne minden autópálya, a 

Jylland középső és nyugati részén futó szakaszt pedig nem teljesen autópálya alkotja. 
4 A „nagy autópálya-H”-t az Aalborg–német határ, Kolding–Køge és Helsingør–Rødbyhavn szakaszok alkotják, az elne-

vezés a második világháború előtti időkből származik, de a hálózat csak 2007-re épült ki teljesen. Mellette létezik egy „lille 
motorvejs-H” (kis autópálya-H) is, mely az előbbitől abban különbözik, hogy a nyugati fele a német határtól Århusig tart. 
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rűbb módszerrel is hasonló eredményre jutni? Ehhez megvizsgáltam, hogy a különböző 
városi jellegű klaszterek mennyire esnek egybe a legnagyobb városokkal5, illetve, hogy a 
vidéki jellegű klaszterekben is vannak-e nagyobb városok. A 2007 előtti közigazgatási 
rendszerben a legfrissebb adat, a városok népességszámára a 2004-es évre áll rendelke-
zésre. Ez alapján a városokat népességszámuk szerint sorrendbe állítottam, majd elkülö-
nítettem azokat a városokat, amelyek az egyes kommunák legnagyobb városai, így min-
den kommuna esetében csak ezt a legnagyobb várost vettem figyelembe. A népesség-
szám szerint négy kategóriát alakítottam ki, a 10 ezer fő feletti, a 7 és 10 ezer fő közötti, 
az 5 és 7 ezer fő közötti, illetve az 5 ezer fő alatti városok csoportját. Emellett ki kellett 
alakítani egy ötödik csoportot is (Nagy-Koppenhága6), ide a fővárost alkotó 13 kommuna 
tartozik, ezeket nem tekintik önálló városoknak. Ezután mind a hat klaszter esetében be-
soroltam a kommunákat ezekbe a csoportokba (4. táblázat). 

4. táblázat 

A kommunák besorolása a klaszterek és a legnagyobb városuk mérete szerint 

Klaszter 5 ezer fő  
alatt 5–7 ezer fő 7–10 ezer fő 10 ezer fő 

felett 
Nagy-

Koppenhága Összesen 

Városi 5 6 6 39 8 64 
Nagyvárosi 0 0 0 3 3 6 
Elővárosi 2 1 4 7 2 16 
Elmaradott terület 15 5 1 1 0 22 
Fejlett vidék 101 10 15 6 0 132 
Kevésbé fejlett vidék 28 1 1 0 0 30 

Összesen 152 22 27 56 13 270 

A 4. táblázatban látszik, hogy a városi és elővárosi jellegű klaszterek esetében is van-
nak olyan kommunák, amelyeknek legnagyobb városa viszonylag kis méretű (7 ezer fő 
alatti), azonban mégis városi jelleget mutat. Ugyanígy a vidéki klaszterekben is található-
ak nagyobb (7 ezer fő feletti) városok. Az előbbieket városias vidéknek, az utóbbiakat 
pedig vidékies városoknak neveztem el. Ezek alapján elmondható, hogy a klaszteranalízis 
részletesebb képet adott az ország térszerkezetéről, mintha azt csak olyan egyszerűbb 
mutatók alapján határoltam volna le, amelyek a város–vidék ellentétet mérik (például 
városi népesség aránya). 

Érdemes megnézni azt is, hogy ezek a kommunák hol találhatók, mi teszi őket külön-
legessé. A városias vidék csoportjába 11 városi és 3 elővárosi kommuna tartozik. A váro-
si kommunák közül 5 kommunában nincsen 5 ezer főt meghaladó méretű település. Kö-
zöttük találhatók Bov és Gråsten kommunák, melyek egymás mellett, közvetlenül a né-
met határ közelében fekszenek. Itt többek között a külföldi eredetű népesség magasabb 
aránya segítette elő, hogy e kommunák a városi klaszterbe sorolódtak. Lolland szigetének 
déli részén Rødby kommunában csak két, kétezer fő körüli város található, a kommuna 
azonban fontos közlekedési végállomás, kikötőjét (Rødbyhavn) komp köti össze Német-
 

5 A város Dániában nagyon kicsi népességszámű települést is takarhat, ezért nem érdemes a város–falu lehatárolást alkal-
mazni, mivel az összes kommunában található város. 

6 Nagy-Koppenhága: A közigazgatási rendszerben nem szereplő lehatárolás, több kommunából álló területegység. Régeb-
ben Koppenhága és Frederiksberg kommunák, valamint Koppenhága megyének a kommunái tartoztak ide, 1999-ben azonban 
négy kommunát leválasztottak róla, így azóta összesen 13 kommunából áll.  
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országgal (Puttgarden). Az ország északi csücskében található Pandrup kommuna első-
sorban üdülőterület az Északi-tenger partján. Az ötödik idetartozó kommuna, Hadsund 
hasonló nevű központja alig valamivel kisebb 5 ezer főnél, és semmilyen különleges tu-
lajdonsága nincs. A csoportba tartozó három elővárosi kommuna közül a legnagyobb 
város Stenløse a hasonló nevű kommunában, ennek lakosságszáma valamivel 5300 fő 
alatti. Azonban csak a dán közigazgatási rendszer furcsaságai miatt került ide. Stenløse 
városán ugyanis két kommuna, Stenløse és Ølstykke osztozik. A város másik fele 8 ezer 
fős, így összlakossága meghaladja a 13 ezer főt. Egy másik idetartozó kommuna Fanø 
szigete Esbjerg mellett, amelyet csak komppal lehet megközelíteni. A sziget Esbjerg kö-
zelsége miatt mutat elővárosi jelleget, a közlekedési nehézségek és a természet védelme 
miatt azonban nagy népességű város itt nem alakulhatott ki. Az utolsó elővárosi kommuna 
itt Lejre, amely Roskildétől nyugatra található, a fővárostól viszonylag messze, a vidékies 
területek határán. Különleges helyzetre utaló tulajdonságok itt nem figyelhetők meg. 

A vidékies városok csoportjában összesen 24 kommuna van, ezek közül 21 a „fejlett 
vidék” elnevezésű klaszterhez tartozik. Közülük hat 10 ezer főnél is nagyobb. A legna-
gyobb, Solrød Strand (Solrød kommuna) a fővárosi agglomeráció része, míg egyes vá-
rosok Århushoz közeliek, elővároshoz hasonló funkciójúak (Skanderborg, Odder). Más 
városok regionális központok (Thisted, Varde). Az elmaradott területek kommunái közül 
Bornholmon található nagyobb város (Rønne), de idetartozik Fyn délnyugati részének 
központja, Faaborg is. A „kevésbé fejlett vidék” kommunái közül csak egy, Helsinge 
szerepel itt. E kommuna elsősorban üdülőterület Sjælland északi partján. 

Összességében a városi, elővárosi és fejlett vidéki klaszterek esetében a kommu-
nák 15–19%-a mutat a csoport többségétől eltérő méretet, az elmaradott területek klasz-
terénél ez 9%, a kevésbé fejlett vidék klaszterénél 3%. 

A két csoport kommunái esetében meg lehet vizsgálni, hogy ezek klaszter-
középponttól való távolsága mekkora. Itt várható lenne, hogy a méretbeli eltérést mutató 
kommunák találhatóak a legtávolabb a középponttól. Ez azonban általában nem így van, 
egyedül a városi klaszter esetében található az említett kommunák közül több a sor végén. 

Zárszó 

Összességében Dániáról elmondható, hogy első pillantásra ugyan nagyjából homo-
génnek tűnhet, azonban közelebbről vizsgálva vannak regionális különbségek az ország-
ban, és ezek alapján egy határozott térszerkezet rajzolódik ki. Ezzel a dán területfejlesztés 
is tisztában van, és törekszik e különbségek mérséklésére. 
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MELLÉKLET 
A dán földrajzi nevek kiejtése: 

A dán kiejtés jelentősen különbözik a magyartól, ezért az alábbiakban leírtam néhány olyan betű kiejtésére vonatkozó sza-
bályt, amelyet másképpen ejtenek dánul, mellette példaként pedig egy-két földrajzi név hozzávetőleges kiejtését is.  

D: Mint magyar D vagy puha D (mint az angol „this”
szóban, itt d’-vel jelölve) vagy néma 

 Y: Mint magyar Ü 

Syddanmark  szüd’denmák  Jylland jülen 
Midtjylland mitjülen  Æ: Mint magyar E vagy Á  
Hovedstaden hóued’szted’ön  Sjælland sjelen 
G: Mint magyar G vagy J vagy néma   Grænselandet gránszölennet 
Grenå grénó  Ø: Mint magyar Ö  
Slagelse szlejölszö  Stenløse szténlőszö 
Esbjerg eszbjer  Å: Mint magyar Ó  
R: Gyakran néma   Ålborg ólbor 
Danmark denmák    
V: Mint magyar V vagy U     
Varde vádö    
Rødbyhavn röd’bühaun    

Kulcsszavak: Dánia, területi különbségek, térszerkezet, kommuna. 

Resume 

For an outsider Denmark may appear to be a homogenous country. The aim of this paper is to analyse regional disparities 
and the spatial structure of this country. Subsequent to the depiction of the administrative system and of the methodological 
issues related with the level of development and spatial structure, the author first introduces what regional breakdown was made 
in different works, and then analyses regional disparities at commune level by cluster and factor analysis on the basis of several 
indicators. As a result 6 clusters have been formed, out of which three bear municipal character, while the remaining 3 bear 
rural character. Based on this statement distinction can be made between a core area and a periphery, and a typical „dynamic 
axis” takes shape, which is more or less in the lane of existing motorways. Areas assigned to the „core area” and to the 
„periphery” are not identical with municipal and rural area separable according to the number of municipal inhabitants, 
nevertheless, they create a more complex and versatile picture on the regional disparities and spatial structure of the country. 
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Külföldi tőkebefektetések Dél-Dunántúlon 

A külföldi működőtőke-befektetések az utóbbi másfél-két évtizedben váltak jelentősebbé a ma-
gyar gazdaságban, a külföldi tőke részvételével működő vállalkozások az 1990-es évek első felé-
ben jelentek meg tömegesen. E szervezetek a gazdasági struktúra változtatásában, a gazdasági 
teljesítmények alakításában, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok terének formálásában nagy hang-
súllyal vettek részt. A külföldi érdekeltségű vállalkozások számának növekedése az 1990-es évek 
második felében lelassult, s mérsékelt növekedés után számuk 2001-ben érte el a maximumot, 
26 809-et. Az azt követő folyamatos mérséklődés eredményeképpen 2006-ban 25 800 külföldi tőke 
részvételével működő vállalkozást tartottak nyilván Magyarországon. Az országban e vállalkozá-
sokhoz kapcsolódóan megjelenő külföldi tőke összege folyamatos növekedést mutat, 1995-ben 
1429,6 milliárd, 2006-ban 13 542,8 milliárd forintot tett ki.1 (A vizsgált időszak kezdő évét az 
indokolja, hogy e témában ettől kezdve rendelkezünk módszertanilag összehasonlítható adatokkal.) 

Az országon belül az egyes térségek tőkevonzó képessége és annak változása nagymértékben 
eltért. A vállalkozások száma alapján csak a közép-magyarországi régió részesedése emelkedett 
jelentősen a többi térség ellenében. Az országban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások 
1995-ben nem egészen 55%-ával szemben 2006-ban 68%-uk székhelyét találhattuk Közép-
Magyarországon. E vállalkozásokhoz a külföldi tőkeösszeg még jelentősebb hányada, 1995-ben 
64%-a, 2006-ban pedig 69,3%-a tartozott. A központi régión belül is különösen Pest megye vonzá-
sa erősödött, bár továbbra is a főváros súlyaránya a meghatározó. A külföldi befektetések orszá-
gosból képviselt hányada ebben az időszakban még Közép-Dunántúlon növekedett, a főváros után 
a második legjelentősebb térségben, a nyugat-dunántúli régióban pedig nagyjából változatlan (12% 
körüli) részesedés alakult ki, kisebb ingadozásokkal. A többi, alacsonyabb tőkevonzású régió közül 
a Dél-Dunántúl és Dél-Alföld vállalkozásaiban megjelenő külföldi tőkeösszeg országon belüli 
aránycsökkenése volt a legdrasztikusabb. 

A dél-dunántúli régió országon belüli részesedése mind a vállalkozások száma, mind a bennük 
megjelenő külföldi tőkeösszeg alapján jelentősen csökkent a vizsgált bő évtized alatt, az utóbbi 
mutató alapján 3,8%-ról 1,3%-ra (az ország főváros nélküli értékén belül számítva pedig 9%-ról 
alig 3%-ra). Ebben más régiókba történő székhelyáthelyezések is nagy súllyal játszottak szerepet, a 
legfontosabb tényező mégis az lehet, hogy a nagyobb állami vállalatok privatizációját követően a 
zöld- vagy barnamezős beruházások befektetői és az új cégek alapítói a kedvezőtlen infrastrukturá-
lis adottságok miatt nemigen preferálták ezt a térséget. A külföldi tőke egy lakosra jutó összege 
2006-ban (179,5 ezer Ft) mindössze 13%-a volt az országos átlagnak (1345,4 ezer Ft), amellyel az 
ország hét statisztikai régiója közül az utolsó helyre sorolódott, miközben az 1995. évi csaknem 
négytizedes hányaddal (39%-kal) – amely ugyancsak meglehetősen alacsony – még középen  

 
1 Az országos saját tőke, illetve azon belül a külföldi tőke összege sem itt, sem a továbbiakban nem tartalmazza a területre, 

illetve nemzetgazdasági ágra nem bontható „egyéb fel nem osztható” tételeket. Az egyes országos publikációkban szereplő 
„egyéb fel nem osztható” kategória – amelynek tartalma a külföldiek ingatlanvásárlása Magyarországon, a hazaiak ingatlanvá-
sárlása külföldön, a nonprofit szervezetekbe történő tőkebefektetések, az off-shore cégek állománykorrekciója – biztosítja a 
Magyar Nemzeti Bank fizetési mérlegében szereplő „közvetlen tőkebefektetések” adattal való egyezőséget. E tételek összege is 
folyamatosan növekvő volt, 1995-ben 2,6 milliárd, 2006-ban 265,7 milliárd forintot tett ki országosan, az összes magyarországi 
külföldi tőkebefektetés 0,2, illetve 1,9%-át. 
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(4. helyen) állt. A különbség azonban általában is nőtt a régiók között. Amíg 1995-ben az első 
helyen álló közép-magyarországi és az utolsó helyen álló észak-alföldi régió fajlagos mutatóértéke 
között hétszeres arány volt, addig a 2006-ban élen álló – ugyancsak a központi – régió és a sereg-
hajtó Dél-Dunántúl között már 18-szoros. S tovább nőtt az élen álló három, illetve a további (lema-
radó) négy régió közötti eltérés is. 

1. ábra 
A külföldi érdekeltségű vállalkozások és a bennük megjelenő 

 külföldi tőke összegének régiók szerinti megoszlása 

0

50
40
30
20
10

90
80
70
60

100 %

1995 199520062000 2000 2006
Külföldi tőkeösszegVállalkozás

Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
Dél-Alföld

Észak-AlföldÉszak-Magyarország
 

2. ábra 

Az egy lakosra jutó átlagos külföldi tőkeösszeg az országos átlag százalékában 
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A Dél-Dunántúlon 2006 végén működő 1279 külföldi érdekeltségű vállalkozás 72,4%-a volt az 
1995. évinek, számuk a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent. Ez azonban nem rendkívüli 
jelenség, hisz Közép-Magyarországon kívül minden magyarországi régióban kisebb-nagyobb 
visszaesés következett be, bár Közép-Dunántúlon ez mindössze 3% volt. Országosan ebben az 
időszakban közel 5% növekedést mértek, ezen belül azonban a 19 megyében több mint 2500-zal 
(18%-kal) kevesebb ilyen vállalkozást tartottak nyilván 2006-ban, mint 1995-ben. A csökkenés 
ellenére a fajlagos mutató értéke Dél-Dunántúlon viszonylag magas, a külföldi érdekeltségű vállal-
kozások 10 000 lakosra jutó száma 2006-ban 13 volt, ami 4. a régiók rangsorában. E vállalkozások 
fajlagos tőkeereje viszont abszolút értékben és viszonylagosan is rendkívül alacsony. Az egy kül-
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földi érdekeltségű vállalkozásra jutó saját tőke Dél-Dunántúlon 2006-ban átlagosan 149,4 millió 
forintot, ezen belül a külföldi részesedés 135,8 millió forintot tett ki, az országos átlag 22%-át, 
illetve jó egynegyedét (25,9%-át). Ezek az összegek (az egy lakosra jutó fajlagos külföldi tőkeösz-
szeghez hasonlóan) a legalacsonyabbak voltak a régiók között. 

3. ábra 

A külföldi tőke egy lakosra, illetve egy vállalkozásra jutó összege, 2006 
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a) Az egyéb fel nem osztható tőkeösszeg nélkül számítva. 

A külföldi részvétellel működő vállalkozások száma Dél-Dunántúl megyéi közül Baranyában 
esett vissza a legnagyobb mértékben a 11 év alatt (37%-kal), Tolnában (időközi mozgásokkal) a 
vizsgált időszak egészét nézve változatlan maradt, Somogyban pedig a régiós átlagot megközelítő 
egynegyedes csökkenést regisztráltak. Ennek ellenére a régióban bejegyzett ilyen vállalkozások 
legnagyobb hányadának (44%-ának) még 2006-ban is Baranyában volt a székhelye, Somogyban 
35%-ot, Tolnában jó egyötödöt regisztráltak. Ettől lényegesen eltér azonban az e vállalkozásokhoz 
kötődő saját, illetve azon belül a külföldi tőkeösszeg megyék szerinti megoszlása. Az e vállalkozá-
sok által 2006-ban működtetett 191,1 milliárd forint saját, ezen belül a 173,7 milliárd forint külföl-
di tőkeösszegből Somogy megye részesedése jelentékenyebb, Baranya és Tolna megyéé pedig 
jóval alacsonyabb volt a vállalkozásszámon belül képviselt arányoknál. Ez arra utal, hogy a So-
mogy megyében működő külföldi érdekeltségű vállalkozások átlagos tőkeereje lényegesen na-
gyobb a másik két megyében nyilvántartott vállalkozásokénál. Az egy vállalkozásra, valamint az 
egy lakosra jutó átlagos külföldi tőkeösszeg egyaránt háromszorosa volt a baranyainak, a tolnaihoz 
képest pedig négyszeres, illetve 5,5-szeres volt az arány a két mutató esetében. Országos viszony-
latban azonban a Dél-Dunántúlon legmagasabb Somogy megyei fajlagos mutatóértékek is megle-
hetősen szerénynek bizonyultak, nem érték el a 19 megye átlagának felét sem. Az ország megyéi 
közül 2006-ban Baranya és Tolna mutatói voltak a legalacsonyabbak mindkét fajlagos mutató 
alapján, de a Somogy megyeinél is kevés megye értéke volt kisebb (a két régióbeli társmegyén 
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kívül)2– az egy vállalkozásra jutó átlagos tőkeösszeg szerint háromé, az egy lakosra jutó összeg 
alapján pedig öté. Dél-Dunántúl megyéi közül a vizsgált időszakban csupán Somogy megye relatív 
pozíciója javult némileg. (Az 1995. évi adatok tükrében az egy vállalkozásra jutó átlagos tőkeösz-
szeg tekintetében Baranya a 10., Tolna a 17., Somogy a 18. helyet foglalta el a 19 megye csökkenő 
rangsorában, míg az egy lakosra jutó tőkeösszeg alapján Baranya a 6., Somogy a 14., Tolna a 18. 
helyen állt. ) 

1. táblázat 
A külföldi érdekeltségű vállalkozások néhány mutatója 

A saját Ezen belül 
a külföldi 

Egy vállal-
kozásra Egy lakosra A vállal-

kozások 
számának tőkeösszeg jutó külföldi tőkeösszeg Terület 

régión belüli megoszlása, % millió Ft ezer Ft 

10 000  
lakosra jutó 
vállalkozás 

 1995 
Baranya 50,9 71,0 67,0 40,6 88,2 21,7 
Somogy 34,2 19,8 23,0 20,8 36,7 17,7 
Tolna 14,8 9,1 10,0 20,8 21,5 10,3 

Dél-Dunántúl 100,0 100,0 100,0 30,9 54,0 17,5 
Országa) x x x 58,1 138,5 23,8 
Ország a főváros nélkül x x x 48,1 72,2 15,0 

 2000 
Baranya 48,9 44,5 43,1 60,3 115,0 19,1 
Somogy 33,7 36,6 36,9 74,9 119,0 15,9 
Tolna 17,3 19,0 20,0 79,1 86,8 11,0 

Dél-Dunántúl 100,0 100,0 100,0 68,5 109,3 16,0 
Országa) x x x 206,6 539,4 26,1 
Ország a főváros nélkül x x x 184,1 268,7 14,6 

 2006 
Baranya 44,1 29,0 26,5 81,5 115,5 14,2 
Somogy 35,4 62,4 64,9 248,8 343,1 13,8 
Tolna 20,5 8,6 8,6 57,3 62,3 10,9 

Dél-Dunántúl 100,0 100,0 100,0 135,8 179,5 13,2 
Országa) x x x 524,9 1345,4 25,6 
Ország a főváros nélkül x x x 576,3 716,9 12,4 

a) Az egyéb fel nem osztható tőkeösszeg nélkül számítva.  

A külföldi érdekeltségű vállalkozások számának és a befektetett tőkeösszegnek a nemzetgazda-
sági ágak szerinti megoszlásában számottevőek a különbségek. Ez minden bizonnyal összefügg 
azzal, hogy a termelőágak, ezen belül különösen az ipar tőkeigényessége magas, a szolgáltatóágak 
bizonyos területein viszont relatíve alacsony tőkebefektetésű cégek is működőképesek lehetnek. 
2006 végén Dél-Dunántúl külföldi érdekeltségű vállalkozásainak egynegyede tartozott fő tevé-
kenysége alapján az iparba, ezen belül közel 24% a feldolgozóiparba, amelyekhez azonban a kül-

 
2 A székhely szerinti adattartalom azonban bizonyos esetekben kisebb-nagyobb torzításokat eredményezhet. Az effajta 

összesítés által kimutatottnál Somogy megye helyzete is lehet még kedvezőtlenebb, ugyanis a megyében van olyan multinacio-
nális nagyvállalkozás bejegyezve, amelynek más régiókban is működnek telephelyei, tehát a kimutatott tőkeösszegnek a 
valóságban csak egy része gazdagítja e térséget, jelentékeny hányad kötődik a másutt működő telephelyekhez. Baranya pozíció-
ját pedig nagyban rontja – és ennek nagy szerepe van az országon és régión belül is kimutatott pozícióvesztésben –, hogy az 
utóbbi néhány évben számos nagyvállalkozás helyezte át székhelyét más régiókba (a tényleges tevékenység helyének megvál-
toztatása nélkül), vagy más térségben működő szervezettel való egyesülés által szűnt meg a megyében történő nyilvántartása. 
Ilyen tranzakció által 2005-ről 2006-ra is több nagy külföldi érdekeltségű vállalkozás került el nyilvántartás szerint a megyéből. 
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földi tőkeösszegnek 82, illetve 81%-a kötődött. A térségben megjelent külföldi tőkeösszeg fele a 
gépiparban működött. A vállalkozásoknak 28%-a kötődött a kereskedelem, javítás nemzetgazdasá-
gi ághoz, egyötöde pedig az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás területéhez, amelyekhez 
azonban a tőkeösszegnek csak 2,4, illetve 5,6%-a társult. Dél-Dunántúlon a külföldi működő tőke 
ágazati szerkezetében az országosnál lényegesen jelentősebb a feldolgozóipar aránya (a vegyiparon 
kívül jóformán minden feldolgozóipari ágazatban), de hangsúlyosabb a mezőgazdaság, vad-, erdő-, 
halgazdálkodás, sőt a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás is, bár ez utóbbi nemzetgazdasági ág a 
Somogy megyei Balaton-part ellenére szerény tőkerészesedéssel büszkélkedhet. (Igaz viszont, 
hogy a régióban e gazdasági ágban megvalósult befektetéseknek meghatározó hányada Somogyban 
jelent meg.) A szolgáltatóágak többségének részesedése azonban – különösen a kereskedelemé, a 
pénzügyi közvetítésé, valamint az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatásé – jócskán elmarad az 
országos arányoktól. (Ebben szerepe lehet annak is, hogy ezeken a területeken nagyon gyakori a 
fővárosi vagy ahhoz közeli székhelyű, de országos hálózatú vállalkozás.) A régió megyéi közül 
Baranyában az iparban megjelent héttizednyi tőkerész alacsonyabb, a kereskedelem és az ingatlan-
ügyletek, gazdasági szolgáltatás területén működő pedig magasabb arányt képviselt az ágazati 
szerkezetben a másik két megyére jellemzőnél. Somogy megyében a meghatározó feldolgozóipari 
részesedést a húzó gépipar mellett az élelmiszer-ipari befektetések támogatják. Tolna megyében a 
szerény összbefektetéseken belül ugyancsak jelentős a feldolgozóipari koncentráció, de eloszlása 
egyenletesebb, a textilipar, az élelmiszeripar, a gépipar és a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék 
gyártása területén egyaránt viszonylag jelentős külföldi befektetések valósultak meg. 

4. ábra 
A külföldi tőkeösszeg ágazati megoszlása, 2006 

Baranya

Országa)

Dél-Dunántúl

Tolna

Somogy

0 3020 40 7060 10090
%

Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás

Ipar

Építőipar

Kereskedelem, javítás

Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
Többi nemzetgazdasági ág együtt  

a) Az egyéb fel nem osztható tőkeösszeg nélkül számítva. 

A külföldi részvétellel működő vállalkozások átlagos tőkenagysága Dél-Dunántúlon minden 
nemzetgazdasági ágban és feldolgozóipari ágazatban alacsonyabb az országosnál. A gazdasági 
ágak közül országosan az energiaszektor és a pénzügyi közvetítés vezet, a régióban azonban e 
területek nem igazán jellemző terepei a külföldi befektetéseknek. Dél-Dunántúlon leginkább a 
jelentősebb tőkét vonzó feldolgozóiparon belül alakultak viszonylag magas külföldi tőkeösszegű 
átlagok, ott is elsősorban a gépiparban, az élelmiszeriparban, valamint a nemfém ásványi termék 
gyártásában (az előbbi két ágazatban Somogy megyei, az utóbbiban pedig Baranya megyei szerve-
zetek jóvoltából), azonban ezek is lényegesen elmaradnak az országos ágazati átlagoktól. A régió-
ban az egészségügyi, szociális ellátás, az egyéb közösségi szolgáltatás, valamint a kereskedelem, 
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javítás területén a legalacsonyabb az egy vállalkozásra jutó átlagos külföldi tőke összege, de nem 
sokkal előzte meg az előbbi nemzetgazdasági ágakat 2006-ban a szálláshely-szolgáltatás, vendéglá-
tás sem. 

A külföldi érdekeltségű vállalkozások kistérségi elhelyezkedésében is vannak egyenlőtlenségek, 
de ez esetben is mérsékeltebbek a különbségek, mint a befektetett tőkeösszeg alapján. Ha a vállal-
kozások számának régión belüli kistérségi megoszlását nézzük, akkor természetesen a megyeszék-
helyeket is magukban foglaló térségek a legjelentősebb részesedésűek. Népességhez viszonyított 
fajlagos számuk alapján azonban az idegenforgalom által leginkább érintett területek, a Siklósi, a 
Siófoki, a Balatonföldvári és a Fonyódi kistérségek a legsűrűbben ellátottak (10 000 lakosra 21–24 
vállalkozás jutott). Legritkábban a Sellyei és a Szentlőrinci, majd a Csurgói, a Paksi, a Komlói, a 
Nagyatádi és a Tabi térségekben találhattunk külföldi érdekeltségű vállalkozásokat (10 000 lakosra 
számítva az előbbi kettőnél 3,6 és 5,2-es, az utóbbi ötnél 6,7–7,9-es átlag alakult ki). 

5. ábra 
A külföldi érdekeltségű vállalkozások 10 000 lakosra jutó száma kistérségek szerint,* 2006 
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* A kistérségi beosztás a 2007. évi CVII. törvény által meghatározott (legújabb) besorolás szerint készült. 

A tőkeösszegek térségi elhelyezkedése viszont az előbbinél néhol jelentősebb különbségeket 
mutat. A külföldi részvétellel működő vállalkozások régióban kimutatott külföldi tőkeösszegének 
2006-ban jó négytizede a Tabi kistérségben jelent meg (ahol a vállalkozássűrűség meglehetősen 
alacsony), amelyet a Pécsi kistérség 16%-kal, a Fonyódi pedig egytizeddel követ. Az egy lakosra 
jutó külföldi tőke átlagos összege így a tabi körzetben csaknem 29-szerese a régió 145 ezer forintot 
kitevő átlagának, ami legfőképpen a térségben székhellyel rendelkező, de az ország több pontján 
található telephelyeken tevékenykedő multinacionális nagyvállalkozásnak köszönhető. (A nyilván-
tartás szerint itt megjelent tőkeösszeg tehát fizikailag csak részben kötődik a térséghez.) Az ugyan-
csak viszonylag magas fajlagos mutatóértékű Fonyódi kistérség a régió átlagának bő négyszeresé-
vel rendelkezett, a rangsorban ezután következő Mohácsi, Siófoki, Pécsi, Marcali és Szigetvári 
kistérségek mutatóértékei közül azonban már egyik sem érte el a régió átlagát. A külföldi tőke egy 
lakosra jutó összege a Szentlőrinci és a Nagyatádi, majd a Komlói, a Sellyei és a Lengyeltóti térsé-
gekben volt a legalacsonyabb, tehát nagyrészt azokban, amelyek az ilyen vállalkozásokkal is leg-
kevésbé ellátottak. 
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6. ábra 
Az egy lakosra jutó külföldi tőkeösszeg kistérségek szerint, 2006 
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Ezer Ft

5151,8  

Hasonlóan nagy különbség mutatkozik a vállalkozások tőkeerejében is. A külföldi részvétellel 
működők körében egy vállalkozásra jutó külföldi tőkeösszeg Dél-Dunántúlra jellemző 135,8 millió 
forintot kitevő átlagát csupán a Somogy megyei, azon belül is a Tabi és a Fonyódi kistérség átlaga 
haladta meg, amelyeket ugyancsak nagy különbséggel követtek a Mohácsi, a Marcali, a Szigetvári, 
valamint a Pécsi térségi mutatóértékek. A vállalkozások átlagos kondícióját kifejező érték is az 
előbbihez nagyban hasonló körben alakult a legszerényebben, nevezetesen a Szentlőrinci, a Nagy-
atádi, a Lengyeltóti és a Komlói kistérségekben. 

7. ábra 
A külföldi érdekeltségűek körében egy vállalkozásra jutó külföldi tőkeösszeg kistérségek szerint, 
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Mint a fentiekből kiderül, Dél-Dunántúl megyéi közül Tolna kistérségeiben mutatkoznak a leg-
kisebb különbségek a külföldi érdekeltségű vállalkozások sűrűsége és az általuk működtetett tőke-
összegek fajlagos mutatói tekintetében, hisz nem gyakran szerepelnek sem a legmagasabb, sem a 
legalacsonyabb mutatóértékűek között. (Igaz, régión belül ez a legkisebb megye, mindössze öt 
kistérséggel.) A megyén belül a Paksi kistérség a legkevésbé ellátott ilyen vállalkozásokkal, ahol 
azonban van olyan hazai tulajdonban lévő vállalkozás, amely gazdasági és foglalkoztatási szem-
pontból is meghatározó jelentőségű a térségben élők számára. A fajlagos tőkenagyság tekintetében 
a Szekszárdi, a Bonyhádi és a Dombóvári kistérségek között nincs lényeges eltérés. A másik két 
megyében viszont jelentősek a különbségek, és általában azok a térségek e szempontból is a kevés-
bé keresettek, amelyek súlyos gazdasági helyzetben vannak, az ott élők számára nehéz megélhetési 
körülményekkel, kevés munkalehetőséggel. Viszonylag hosszabb időszakot áttekintve is az látszik, 
hogy az amúgy is vállalkozásszegény térségek a külföldi befektetők számára sem vonzóak, s nem-
igen történt elmozdulás a korábbi helyzethez képest.  

Kulcsszavak: külföldi érdekeltségű vállalkozás, külföldi tőke, fajlagos tőkenagyság, Dél-Dunántúl, kistérségek. 

Resume 

A significant disparity can be observed in regional distribution of the foreign direct investment companies 
and mainly their invested capital throughout the country. In this respect the position of the Southern 
Transdanubia region is quite unfavourable, since it greatly deteriorated in the surveyed period of 1995–2006. 
The per capita sum of foreign direct investment in 2006, with its 13% share from national average, was the 
lowest among the seven regions, and the Southern Transdanubia region was a rearguard also in respect of the 
average capital per company, too. Two of the counties from this region, Baranya and Tolna, took backward 
position in the ranking of the 19 counties. In this region the overwhelming majority of foreign direct investment 
went to industry, namely to manufacturing, representing significantly larger share, than throughout the country. 
From subregions of the Southern Transdanubia, Tabi and Fonyódi subregions showed the most favourable 
specific indicators, while the least enterprising Szentlőrinci, Nagyatádi, Komlói, Sellyei and Lengyeltóti areas 
were not impressive for foreign direct investment, either. 

 



KÖZLEMÉNYEK 
 
 
KŐRÖS ENDRÉNÉ DR. 

Bodajk 

Bodajk a Bakonyban, a Móri-árok peremén fekszik. A település, amely igen 
kiváló idegenforgalmi lehetőségekkel büszkélkedhet, Budapesttől 75 km-re, Győr-
től 70 km-re, Székesfehérvártól 20 km-re található. 

A város története   

Nevét a tőle északkeletre fekvő, a népi nyelven Bodok-nak (ma Vértes) neve- 
zett hegységből származtatják. A magyar középkori oklevelekben többek között Bodogt, Bodoct, 
Bodayth változatban, a XIX. századtól már a mai alakjában fordul elő. 

Történetének kezdete hosszú évszázadokkal a honfoglalás előtti időkbe nyúlik vissza, hiszen 
nemcsak az avaroknak, hanem már a rómaiaknak is állandó településük volt ezen a területen. 
A középkorban a település – a Gaja patak által hajtott malmoknak köszönhetően – a környék egyik 
leggazdagabb községe volt, ebben az időben keresztes lovagok birtokában állt. Az itt élő jobbágyo-
kat a király minden adózástól, vámtól és egyéb tartozástól felmentette. 1543-ban Fehérvár elestével 
Bodajk is török kézre került és nagyrészt elpusztult, de a kedvező adottságainak köszönhetően 
hamarosan újra benépesült. A török elűzése után 1691-ben a Hochburg család kapta a csókakői–
móri uradalom részeként birtokul a falut. A XIII. század elején még meglehetősen szerény népes-
ségű település gyorsan gyarapodott, és mikor 1774-ben mezővárosi rangot kapott, több mint  
1200-an laktak itt, főleg német kézművesek, uradalmi alkalmazottak. 

Bodajkot a legrégibb magyar búcsújáró helyként tartják számon A búcsú időpontja a Mária-
naphoz kötődik. A Kálvária-hegy aljában eredő egyik forrásról feljegyezték, hogy csodálatos mó-
don hétévenként elapadt, majd újraindult. Már a IX. században vallásos tisztelet vette körül Bodajk 
szent kútját, és Szent István kezdeményezésére kápolnát is építettek a Kálvária-hegy tövében, 
ahová többször is elzarándokolt István király és Imre herceg.  

Itt épült fel, és avatták szent hellyé a Segítő Boldogasszony tiszteletére szentelt templomot a 
XVIII. században, melyet sokáig kapucinus szerzetesek vezettek. 
 

Tófürdő (Fotó: Salgói János) 

A Kálvária-hegy tövében közel 
száz, ásványi anyagokban gazdag, 
szénsavas, melegvizű karsztforrás tör 
fel, amelyeknek nagy része tóvá 
egyesül. A vizet évszázadok óta 
gyógyvízként ismerik. A XIX. szá-
zadban kezdődött el a tó tudatos fej-
lesztése, üdülőhellyé alakítása.  

Napjainkra a bányászat okozta 
károk miatt a tavat rendbe hozták, 
karsztvízzel feltöltötték, és újra a für-
dőzők rendelkezésére áll. 
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Népesség, népmozgalom 

Bodajk lakónépessége 2008. január 1-jén 4142 fő volt. Az 1870. évi első hivatalos népszámlá-
lás idején a település lakossága még csupán 2019 fő volt, ami a századfordulóra kétezer fő alá 
süllyedt, és a XX. század első harmadában ezen a szinten állandósult. A fordulat a II. világháború 
után következett be, amikor a környék iparosítása, a kincsesi bauxitbányában, a balinkai szénbá-
nyában, a betonelemgyárban megnyíló munkahelyek vonzották ide a betelepülőket. Az itt élők 
száma 1960-ra 4 ezer fölé emelkedett, s a bányabezárások következtében történt kismértékű vissza-
esést kivéve ezen a szinten állandósult. 

1. ábra 
A népesség számának alakulása, 1870–2008* 
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* 1960-ig jelenlévő, 1970-től lakónépesség. 

Bodajk népességét az 1980-as népszámlásig a születéseknek a halálozásoknál magasabb száma, 
azaz a természetes szaporodás növelte, az elvándorlások viszont csökkentették. Az utolsó két nép-
számlálás között azonban a város lakossága elsősorban a betelepülések miatt nőtt, az élve születé-
sek száma ugyanis nem érte el a halálozások számát, a természetes fogyást a bevándorlások kom-
penzálták. Az 1990–2001 közötti időszakban a településen 91 fővel kevesebben születtek, mint 
ahányan meghaltak, viszont 307-tel többen költöztek ide, mint ahányan elvándoroltak. A tendencia 
az utóbbi években folytatódott, a település lakónépessége 2008-ra az utolsó népszámláláshoz ké-
pest – a bevándorlásoknak köszönhetően – 95 fővel nőtt. A népesség nemenkénti összetételére 
nőtöbblet jellemző. 2008-ban 1000 férfira 1041 nő jutott, ami a megyei átlagnál kedvezőbb arány.  

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a 100 felnőtt korúra jutó öregkorúak és gyermekkorúak 
száma 29-29 fő volt. A település népessége a megyei tendenciához hasonlóan öregedett, amit a 64 
évesnél idősebbek hányadának mérsékelt emelkedése és a 0–14 éves gyermekek arányának csök-
kenése jelez. Míg 2001-ben a város lakosságának 18%-a tartozott a gyermekkorúak közé, addig 
2008 elején 16,8%, az idős népesség aránya viszont 13,5%-ról 15%-ra nőtt. 

Módosult a lakosság családi állapot szerinti összetétele is. A nőtlenek és hajadonok aránya  
a 2001. évi 39,2%-ról 2008-ra 41%-ra, az özvegyeké 9,3%-ról 10,1%-ra, az elváltaké 5,6%-ról 
7,2%-ra emelkedett, ugyanezen idő alatt a házasok aránya 45,1%-ról 41,6%-ra mérséklődött. Gya-
koribbá vált az élettársi kapcsolat. 

A népesség iskolázottsága – az általános tendenciával egyezően – számottevően emelkedett.  
Jelentősen visszaszorult az alacsonyabb, 1–8 osztályos végzettséggel rendelkezők hányada, ugyan-
akkor a középfokú végzettségűeké és a diplomásoké magasabb lett. Az 1980-as és a 2001-es nép-
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számlálás közötti időszakban a középfokú végzettséggel rendelkezők száma megduplázódott, az 
egyetemet, főiskolát végzetteké pedig több mint háromszorosára nőtt. A fejlődés ellenére az iskolá-
zottsági szint jóval alacsonyabb a megyei átlagnál. 

2001-ben Bodajkon 32 fő vallotta magát valamely nemzetiségi kisebbséghez tartozónak, közü-
lük 19 fő német nemzetiségű volt. Vallási hovatartozás szerint a legutolsó népszámlálás időpontjá-
ban a lakosság kétharmada katolikus, 16%-a református volt. 

A 2001-es cenzuskor Bodajkon 1498 háztartást írtak össze, egynegyedével többet, mint  
1970-ben. Ugyanezen idő alatt a háztartásokban élő személyek átlagos száma 20%-kal csökkent. 
Az egy-, illetve kétszemélyes (azaz a kis létszámú) háztartások aránya emelkedett, ezzel szemben a 
népesebbeké alacsonyabb lett. Bodajkon 2001-ben a háztartások több mint fele legfeljebb kétsze-
mélyes volt. 

Gazdasági fejlődés 

A múlt század második felében a település lakosainak hosszú időn át megbízható munkalehető-
séget biztosítottak a környéken működő bányák. A bányabezárások óta legtöbben Mórra és Székes-
fehérvárra járnak dolgozni. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint a foglalkoztatottak közel há-
romnegyede ingázott más településre. 2001-ben a foglalkoztatottak (1639 fő) 64%-a az iparban, 
építőiparban, 34%-a a szolgáltatás jellegű ágazatokban dolgozott, és csupán 2%-a tevékenykedett a 
mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban.  

Bodajkon 2007 végén 303 vállalkozást regisztráltak (ezek a legfrissebb céginformációs ada-
tok), közülük 214 egyéni vállalkozás volt, a társas vállalkozások közül 34 kft., 53 betéti társaság 
volt. A bodajki székhelyű vállalkozások zöme 10-nél kevesebb munkavállalót foglalkoztatott, 
mindössze 4 helyen alkalmaztak 10–19 munkavállalót, ennél nagyobb vállalkozás nem működött a 
településen.  

1. táblázat 
A regisztrált vállalkozások száma és megoszlása főbb nemzetgazdasági ágak szerint,  

2007. december 31. 

A működő vállalkozások Ágazati  
kód Gazdasági ág 

száma aránya, % 
Összesen 303 100,0 

 Ebből:   
A, B mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 17 5,6 
C–E ipar 26 8,6 
F építőipar 41 13,5 
G kereskedelem, javítás 55 18,2 
H szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 21 6,9 
K ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 76 25,1 

A vállalkozások közel háromnegyede a szolgáltatás jellegű gazdasági ágakba tartozik, többsé-
gük ingatlanügyletekkel, kereskedelemmel, szállítással, raktározással és szálláshely-szolgáltatással, 
vendéglátással foglalkozik. A vállalkozások 22%-ának főtevékenysége az ipar, építőipar és csupán 
5,6%-ának a mezőgazdaság. A legtöbb munkavállalót foglalkoztató vállalkozások közé tartozik a 
kereskedelembe sorolt GLOBAL MOZAIK Ipari és Kereskedelmi Kft. és a MAXI-VESZ Kereske-
delmi és Szolgáltató Bt., az építőiparba sorolt PRO-FID 2002 Épületgépészeti Szolgáltató Kft. és 
az IMRE-MAJOR Ingatlanforgalmazási, Kavicsbányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mely 
az ingatlanügyletek ágazatba tartozik. 
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A település lakosságát 2007-ben 39 kiskereskedelmi üzlet fogadta, ebből 14 élelmiszerüzlet és 
áruház, továbbá 20 vendéglátóhely biztosította a lakosság és az idelátogató vendégek ellátását. 
A településen 2007-ben 320 kereskedelmi és magán-szállásférőhely állt a vendégek rendelkezésére, 
ahol 2804 vendég szállt meg. A vendégéjszakák száma 4385 volt. 

Lakáshelyzet, infrastruktúra 

A város lakásállománya 2008 elején 1475 volt, ami 2%-kal több a 2001. évinél. A száz lakásra 
jutó lakosok száma 281, ami a megye városainak átlagánál magasabb. 

2. táblázat 
A lakásállomány főbb jellemzői, 1970−2008 

1970. 1980. 1990. 
Megnevezés 

január 1. 
2001.  

február 1. 
2008.  

január 1. 

Lakásállomány 1139 1245 1354 1441 1475 
Ebből:      

1 szobás 380 258 174 137 .. 
2 szobás 669 657 624 603 .. 
3 és több szobás 90 330 556 701 .. 

100 lakásra jutó lakos 370 304 283 281 281 

2008 elején minden lakás csatlakoztatva volt a közüzemi vízhálózatra, és a lakások 89,3%-a be 
volt kapcsolva a közcsatorna-hálózatba is. A lakások döntő többsége gázt használt, és a kommuná-
lis hulladékgyűjtés meg volt oldva a településen. 

3. táblázat 
Közműellátottság, 2007 

(Százalék) 
A közüzemi ivóvíz-

hálózatba 
A közcsatorna- 

hálózatba Megnevezés 
bekapcsolt lakások aránya 

A rendszeres 
hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások 
aránya 

Háztartási gáz-
fogyasztók a lakás-
állomány %-ában 

Bodajk 100,0 89,3 98,7 80,8 
A megye városainak átlaga 97,1 86,5 96,3 94,6 

A város egészségügyi alapellátását 2007-ben 2 háziorvos biztosította, házi gyermekorvos a te-
lepülésen nem működött. Egy háziorvosra 2007-ben 2071 lakos jutott, ami magasabb volt a megye 
városainak átlagánál. A városban egy fogászati rendelő és egy gyógyszertár működött. Az idősek 
nappali intézményeiben 23 idős embert, a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociá-
lis intézményekben 70 embert gondoztak. 

A városban 2007-ben két óvodai feladatellátási hely működött, ahol 7 óvodai gyermekcsoport-
ban 175 kisgyermeket fogadtak, ellátásukat 17 óvodapedagógus biztosította. Az általános iskolában 
30 pedagógus 16 osztályban a tanév folyamán 364 tanulót oktatott. A város büszkesége a Hang–
Szín–Tér Művészeti Iskola, amely három megyében, tucatnyi telephelyen működtet csoportokat, s 
két esztendővel ezelőtt középiskolai képzést is indított. A lakosság kulturális igényeit szolgálja a 16 
ezer könyvtári egységgel rendelkező települési könyvtár. 

A város és a környező települések sportéletét szolgálja a megye egyetlen sípályája és a város 
szívében működő tófürdő. A használaton kívül álló, műemléki Lamberg-kastély két évvel ezelőtti 
értékesítésével pályázati önrészt teremtettek az új fejlesztésekhez. A tervek között szerepel a már 
benyújtott iskolabővítési pályázaton kívül egy sportkomplexum és az új polgármesteri hivatal 
felépítése.
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MERÉSZ GABRIELLA 

Pusztaszabolcs  

Pusztaszabolcs Fejér megye keleti, a Mezőföld északkeleti részén helyezkedik 
el, az Adonyi kistérséghez tartozik. Budapesttől 50, Székesfehérvártól 35, Dunaúj-
várostól 30, a Velencei-tótól és a Dunától egyaránt 10-10 km-re fekszik. A város 
országos vasúti csomópont, a Budapest–Pécs vasúti fővonalra itt csatlakozik a 
Pusztaszabolcs–Dunaújváros–Paks vonal és a kisebb forgalmú Pusztaszabolcs–
Székesfehérvár mellékvonal. Elővárosi vonatok kötik össze Budapesttel, Dunaúj-
várossal, Sárbogárddal, Székesfehérvárral. Pusztaszabolcs közúton a leggyorsab- 

ban az M6-os autópályáról közelíthető meg, de az M7-es autópályáról is elérhető. A településen 
áthalad a Velence–Adony főút.  

A város története  

Pusztaszabolcs több ezer éves múltra tekint vissza. A régészeti ásatások során felszínre kerültek 
bronzkori, kelta, illetve római kori tárgyi emlékek. A magyarok a már korábban letelepedett ava-
rokkal és belső ázsiai népekkel keveredve hoztak létre itt szálláshelyet. Az Árpád-kori letelepülésre 
több X–XI. századi régészeti emlék, továbbá a település neve utal. Anonymus szerint a honfoglalás 
korában Szabolcs vezér alakította ki itt táborhelyét. Oklevélben 1302-ben tűnik fel először.  
A Puszta előtag sokkal később, egy helységnévrendezés során került a település nevébe. A környék 
a XIV. század végéig királyi birtok volt, később a birtokosok gyakorta váltották egymást, majd 
török fennhatóság alá került. A török pusztítása nyomán elnéptelenedett település és környéke – a 
jó minőségű földnek köszönhetően – hamar újranépesült. A kiegyezés időszakában a gazdasági 
fellendülésnek köszönhetően a szétszórt részekből álló település 1875-ben kapott önálló községi 
rangot Szabolcs elnevezéssel. 1896-ban megváltoztak a birtokviszonyok. A szabolcspusztai terüle-
tek a báró Fould-Springer család birtokába kerültek, Felső-Cikola birtoktesteit pedig Hirsch-Halász 
Alfréd budapesti ügyvéd vásárolta meg. A századforduló környékén jelentős fellendülési tényező 
volt, hogy megindult a vasúti forgalom Budapest–Sárbogárd, illetve Budapest–Pusztaszabolcs–
Paks, valamint a község és Székesfehérvár között. Kiépült a pusztaszabolcsi pályaudvar. Ehhez 
kapcsolódóan épültek a vasúti szolgálati lakások, létesült a vasutat kiszolgáló infrastruktúra, a 
letelepedett vasutasság pedig megváltoztatta a település szociológiai jellemzőit, további fejlődést 
indukálva.  

Az I. világháború és a Tanácsköztársaság bukása után több száz vasutas menekült a községbe. 
A számukra történt házhely- és földosztással a több uradalmi pusztára és vasúti telepre tagozódott 
település részei gyakorlatilag egybeépültek. A lakosságszám megháromszorozódott. Ebben az 
időszakban létesítették a községházát, az iskolát, a fogdát, az óvodát, a tűzoltóságot, a csendőrőr-
söt, az orvosi rendelőt, a gyógyszertárat, a tüdőgondozót, a mozgófényképszínházat, és katolikus 
templomot avattak.  

A II. világháború után földreformmal, a vasúti rend helyreállításával, az életminőség javítását 
szolgáló beruházásokkal (elektromos áram, ivóvíz, gáz, telefon bevezetése, szennyvízcsatorna, 
utak, művelődési ház, könyvtár építése) a település a gyors fejlődés útjára lépett. A lakásépítések is 
felgyorsultak, több mint ezer lakás épült. Sportpálya, bölcsőde is létesült ebben az időszakban, 
1963-ban alapították a gimnáziumot és szakközépiskolát. A település 1970-ben nagyközségi rangra 
emelkedett.  
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Népesség, népmozgalom 

Pusztaszabolcs lakónépessége 2008. január 1-jén 6223 fő volt. Az 1870. évi népszámlálás ide-
jén a településen 979 ember élt, az ezt követő népszámlálások 1980-ig folyamatos lakosságszám-
növekedést regisztráltak. 1941-ig háromszorosára nőtt, a II. világháború után 1960-ig tízévenként 
több mint ezer fővel gyarapodott a lélekszám. Az ezt követő évtizedekben is növekedés volt tapasz-
talható (kivéve az 1990. évet). A település lakónépessége a 2001-es népszámlálás idejére megha-
ladta a hatezret, és az utóbbi években – enyhe csökkenéssel – ezen a szinten maradt. 

1. ábra 
A népesség számának alakulása, 1870–2007* 
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* 1960-ig jelenlévő, 1970-től lakónépesség.  

Pusztaszabolcs népességét egészen 2002-ig természetes szaporodás jellemezte, 2003-tól azon-
ban többen haltak meg a településen, mint ahányan születtek. A vándorlások különbsége is módosí-
totta a népesség számát. 1970–1979 között a költözések 447 fővel csökkentették a lakosságszámot, 
amit a természetes szaporodás (508 fő) még teljes egészében kompenzált. Az 1980–1989 közötti 
vándorlási különbözet (202 fő) azonban már lakosságcsökkenést okozott. A rendszerváltást követő 
évtizedben Pusztaszabolcs népessége a vándorlások következtében ismét (426 fővel) nőtt, és 2001-
ben már 6295 fő volt a település népessége. Az ezt követő években a vándorlási különbözet nem 
számottevő, csekély mértékben erősíti, illetve gyengíti a természetes fogyás negatív hatását.  

Pusztaszabolcs lakónépessége az országos és megyei tendenciához hasonlóan öregedett. 
Az időskorúak aránya emelkedett, a gyermekkorúaké folyamatosan csökkent. A város lakónépes-
sége a megye városainak átlagánál kissé kedvezőbb korösszetételű. A 2007. évi adatok alapján 
Pusztaszabolcson a 0–14 évesek aránya 16,8%, a városok átlagánál több, a 64 évesnél idősebbeké 
pedig 14,8%, ami annál kevesebb. A város népességének nemek szerinti összetétele kiegyensúlyo-
zott, a férfiak és a nők aránya közel 50-50%, ez az arány az elmúlt évtizedekben jellemző volt és a 
legutóbbi években is jellemző a településre. 

Népességnagyságát tekintve a település a megye 14 városa közül a 10. helyet foglalja el, népsű-
rűsége 120 fő/km2, 114 fővel kevesebb, mint a megye városaiban átlagosan. 

Gazdasági fejlődés 

Természeti adottságaiból adódóan Pusztaszabolcs mezőgazdasági jellegű település, jó minősé-
gű földjein gabona és takarmánynövények termesztése dominált, majd később a burgonya került 
előtérbe, miközben a település szarvasmarha- és lótenyésztése is híressé vált. A település gazdasá-
gában a vasút megjelenésével történt alapvető változás, és a modern kispolgárság is mozgatója volt 
a további fejlődésnek. A II. világháború pusztítása után helyre kellett állítani a vasúti károkat, 
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1949-ben megalakult a Felső-Cikolai Állami Gazdaság, majd termelőszövetkezeti csoportok ala-
kultak (ezek később Béke Tsz néven egyesültek), 1957-ben pedig takarmány-keverőüzem épült. 
A 60-as, 70-es években az ipar is teret nyert. 1962-ben gépjavító állomást létesítettek. A települé-
sen gumigyár és radiátorgyár is működött. A rendszerváltás a település gazdaságában is változáso-
kat hozott, bár továbbra is a mezőgazdaság, az ipar és a közlekedés a legfőbb foglalkoztató.  

A 2007. évi céginformációs adatok szerint 343 vállalkozást jegyeztek be Pusztaszabolcson, kö-
zülük 232 az egyéni vállalkozások száma. A társas vállalkozások közül 48 kft., 56 betéti társaság és 
2 szövetkezet volt. A pusztaszabolcsi székhelyű vállalkozások 98,8%-a kisvállalkozás (20 főnél 
kevesebb alkalmazottal), és mindössze három helyen alkalmaztak 20–49 munkavállalót, két helyen 
50-nél többet.  

1. tábla 
A regisztrált vállalkozások száma és megoszlása főbb 

nemzetgazdasági ágak szerint, 2007. december 31. 

A regisztrált vállalkozások Ágazati  
kód Gazdasági ág 

száma aránya, % 
Összesen 343 100,0 

 Ebből:   
A, B mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 28 8,2 
C–E ipar 31 9,0 

F építőipar 57 16,6 
G kereskedelem, javítás 74 21,6 
H szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 15 4,4 
I szállítás, raktározás, posta, távközlés 7 2,0 
K ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 76 22,2 
O egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 25 7,3 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a nagyközségben a foglalkoztatottak száma 2389 volt, 
népességen belüli arányuk 38%-ot tett ki, ami kevesebb, mint a városok átlaga. A foglalkoztatottak 
43,2%-a az iparban, építőiparban, 48%-a a szolgáltatás jellegű ágazatokban dolgozott, és mindösz-
sze 8,8%-a helyezkedett el a mezőgazdaságban. Az inaktív keresők, az eltartottak és a munkanélkü-
liek aránya kissé magasabb, mint a városok átlaga a 2001-es népszámláláskor. 

A 90-es években a vállalkozások szüntelen alakulása és megszűnése a munkaerőpiac átrende-
ződésével járt. A településről sok munkavállaló (a legutóbbi népszámlálás szerint a foglalkoztatot-
tak 65%-a) ingázott a környező városokba (Székesfehérvárra, Százhalombattára, Dunaújvárosba, 
Budapestre). Az iparban dolgozni szándékozók egy része azonban el tudott helyezkedni a Puszta-
szabolcson letelepedett ipari üzemekben, amelyek közül a legjelentősebb a (Közép-Európában 
legnagyobb) német érdekeltségű Heitz Élfurnér Művek Gyártó és Kereskedelmi Kft. Üzeme, vala-
mint a svájci tulajdonú Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft., amely az elővárosi vasúthá-
lózat javítóbázisa.  

Helyi védettség alatt álló gőzmozdony 

A személy- és teherszállítással foglalkozó MÁV Zrt. 
pusztaszabolcsi központi pályaudvara is jelentős szerepet 
játszik a város gazdasági életében.  

A város agrárgazdasága jelentős, a szövetkezetek fel-
bomlásával kialakult gazdasági társaságok művelik a 
földet. Emellett fontos maradt az állattartás is. A mező-
gazdaságban kiemelkedő vállalkozás a Pusztaszabolcsi 
Agrár ZRt. és a 4M-97 Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. 
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A városban minden szolgáltatási ág képviselteti magát a lakosság ellátásának területén. 2007-
ben 67 kiskereskedelmi üzlet és 13 vendéglátóhely működött a településen. A 21 élelmiszerüzlet,  
8 cipő-, textil-, ruházati és 21 egyéb iparcikkszaküzlet várja az itt élőket. Pusztaszabolcs vendéglá-
tóhelyekkel való ellátottsága a városok átlagánál kedvezőtlenebb, ezer lakosra mindössze 2 vendég-
látóhely jut. 

A városban 40 kereskedelmi, illetve magánszálláshely található. A Velencei-tó és a Duna kö-
zelsége vonzza a turistákat. 2007 folyamán 356 vendég átlagosan 9 napot töltött el a településen.  

Lakáshelyzet, infrastruktúra 

A város lakásállománya 2007 végén 2213 volt, ami 3,6%-kal több a 2001. évinél. A száz lakás-
ra jutó lakosok száma 281, ami a megye városainak átlagánál magasabb. 

2. tábla 
A lakásállomány főbb jellemzői, 1970−2007 

1970. 1980. 1990. 
Megnevezés 

január 1. 
2001. 

február 1. 
2008. 

január 1. 

Lakásállomány 1531 1779 1980 2136 2213 
Ebből:      

1 szobás 629 332 274 163 .. 
2 szobás 764 858 892 861 .. 
3 és több szobás 138 589 814 1112 .. 

100 lakásra jutó lakos 384 334 296 295 281 

A lakások 99%-a közüzemi vízhálózatba kapcsolt, 82%-a a közcsatorna-hálózatra is csatlako-
zott, ami a megye városainak átlagától alig marad el. A lakások 86%-ába bekötötték a vezetékes 
gázt, villamos energiával valamennyi háztartás rendelkezik. A kommunális hulladékgyűjtés is 
megoldott. 

3. tábla 
Közműellátottság, 2007 

(Százalék) 
A közüzemi ivó-

vízhálózatba 
A közcsatorna-

hálózatba Megnevezés 
bekapcsolt lakások aránya 

A rendszeres 
hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások 
aránya 

Háztartási gáz- 
fogyasztók  

a lakásállomány  
%-ában 

Pusztaszabolcs 99,2 82,0 87,9 85,9 
A megyei városainak átlaga 97,1 86,5 96,3 94,6 

A város egészségügyi alapellátását 2007 végén 3 háziorvos és egy házi gyermekorvos biztosí-
totta, munkájukat három körzeti védőnő segítette. Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra 2007-
ben 1556 lakos jutott, ami megfelel a hasonló népességkategóriájú városok átlagának. A városban 
fogászati rendelés is áll a lakosság szolgálatában. 

A településen 2007-ben két óvodai feladatellátási hely működött, ahol 249 kisgyermeket fogad-
tak, ellátásukat 23 óvodapedagógus biztosította. A város általános iskolájában a tanév folyamán 
524 tanulót oktattak. Gimnáziuma és szakközépiskolája 15 osztályában összesen 314 nappali tago-
zatos diák tanulhatott, akik közül más településekről 143-an járnak be, 20-an pedig kollégiumban 
kaptak elhelyezést. A Szabolcs Vezérről elnevezett középiskola megyén túlnyúló tanulókörrel is 
rendelkezik, Érdről, a megyéből Mórról, Székesfehérvárról, Polgárdiból, Sárbogárdról és Dunaúj-
városból fogad tanulókat.  
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A városban 2007-ben egy könyvtár működött 16 506 könyvtári egységgel, 555 beiratkozott ol-
vasóval. A kulturális események fontos színtere a művelődési ház. A rendezvények közül kiemel-
kedő két nagyobb nyári esemény, a Szabolcsi napok és az Életmód és szenvedélyek fesztivál.  
A pusztaszabolcsiaknak testvértelepülési kapcsolatuk van a németországi Göttingen tartománybeli 
Staufenberggel, amelynek révén nemzetközi programokban vesz részt a település. 

A város külterületén elhelyezkedő Cikolai-halastavak térsége a szabadidő hasznos eltöltésének 
színtere, kiváló horgászterület. 

A város idegenforgalmi érdeklődésre számot tartó nevezetessége a vasutas múltat idéző 375-ös 
sorozatú gőzmozdony, ami kiállított tárgyként látható. A város templomai (katolikus és református) 
közvetlenül a II. világháború előtt épültek. A Szent Imre katolikus templom városi térben való 
elhelyezkedése egyedivé teszi a település szerkezetét. A templom felszentelésekor került 
Pusztaszabolcsra az a védett, kora barokk orgona, amelyen Liszt Ferenc is játszott a pesti Ferences 
templomban.  

   
Katolikus templom az Óvárosban és Magyarország legrégebbi barokk orgonája a templomban 

A város rövid távú tervei 2010-ig határozzák meg a fejlődés irányvonalát. Az élhető környezet, 
a kisvárosias jelleg megőrzése érdekében szellős elrendezésű lakóparkok létesítésével várják a be-
települni szándékozókat.  

A város közlekedési csomóponti helyzetére alapozva a meglévő ipari terület bővítésével továb-
bi gazdasági szervezetek letelepedésére, új munkahelyek létesítésére számítanak.  

Az önkormányzat tervei között szerepel a polgármesteri hivatal bővítése, felújítása, valamint 
egyes lakossági hivatalos ügyek helyi elintézési lehetőségének megteremtése.  

A mentőállomás épületében szociális szolgáltatásokkal (idősek nappali ellátása, gyermekjóléti 
szolgálat) egészségügyi centrumot szeretnének létrehozni.  



114 KÁSA KATALIN 

 
 
KÁSA KATALIN 

Fertőszentmiklós 

Általános jellemzők 

A Kisalföld északnyugati részén, a Győri-medence peremén, Soprontól 
28 km-re fekszik Fertőszentmiklós, Győr-Moson-Sopron megye tizedik legkisebb 
városa. A település fontos közlekedési csomópont, a 85-ös főút áthalad a települé-
sen, a 84-es főút pedig a közelében található. A vasútvonal itt három irányba
– Sopron, Győr és Pomogy felé – ágazik el, ezért vasútállomása kiemelkedő 
jelentőségű.  

Kedvező földrajzi környezetének köszönhetően az emberiség legősibb időszakában is lakott 
hely volt. A Fertő-tó és partvidéke, a Hanság mocsárvilága és az abból kiemelkedő földnyelvek, a 
környék erdői minden korban bőséges táplálékot biztosítottak a letelepedő embereknek. A XX. 
századi ásatások bronzkori emlékeket tártak fel az Ikva partján. Ezek alapján a hely már ötezer éve 
is lakott volt.  

Fertőszentmiklós a XIX. század végéig két önálló település volt, közöttük folyt az Ikva. A pa-
taktól keletre Szentmiklós, nyugatra pedig Szerdahely található. Az előbbi területet az oklevelek 
először 1228-ban említették „Terra Neweg”, az utóbbit pedig 1261-ben „Villa Sceredahel” néven. 
Alig fél évszázaddal később már új néven, „ecclesia S. Nicolai”-ként említették. A névváltozás oka 
a tatárjárás, amelynek nyomán a település teljesen kipusztult. Ezt követően a lakosság helyére 
halászokat telepítettek, akik védőszentjükről, Szent Miklósról nevezték el a területet. A község mai 
nevét az Ikva két partján található terület egyesítésével, 1905-ben nyerte el.  

A település számos híres szülöttel büszkélkedhet. 1777-ben itt született Felsőbüki Nagy Pál, 
akinek nevét ma az általános iskola viseli. Szintén fertőszentmiklósi születésű Iliás Ferenc tanító, 
újságíró, a Nemzeti Parasztpárt alapító tagja.  

Jogállását tekintve a két település előbb jobbágy-, majd kisnemesi község volt, a XIV–XV. szá-
zadban pedig már mezővárosi ranggal bírt. Előbb a Kanizsay, a XVI. században már a Nádasdy 
család birtoka volt. A nemesi vármegye ekkor Szentmiklóson tartotta üléseit, a község mint tör-
vényszéki hely is működött, és több nemesi család telepedett le itt. A Bezerédj család 1588-ban 
birtokot vásárolt a település mindkét részén a Nádasdyaktól, és Szerdahelyen építtette fel mai is 
álló, emeletes kastélyát. Ebben a kúriában született Bezerédj István reformpolitikus, Tolna várme-
gye országgyűlési követe. Ő volt az a nemes, aki elsőként az országban felszabadította jobbágyait, 
és önként adót fizetett.  

Fertőszentmiklós lakóinak főfoglalkozása évszázadokon keresztül a földművelés volt, a telepü-
lés lakossága a XX. század közepéig főként mezőgazdasággal foglalkozott. Emellett a helyi ipar 
csírái már a középkorban megjelentek, később a XVII. században már céhek is működtek az akkori 
mezővárosban. Ezek megszűnése után felvirágzott a kisipar és a kiskereskedelem, egészen az 
államosításig. 1950 után a községben több ipari üzemet is létesítettek. Ezáltal Fertőszentmiklós 
ipari jellege erősödött, s máig megmaradt. A rendszerváltás után több külföldi tőkével működő 
vállalkozás telepedett meg a városban, jelentős foglalkoztatási szerepet betöltve. Emellett az 1990-
es évek elején a Bezerédj Tsz mellett újból megjelentek az egyénileg gazdálkodók, a kereskede-
lembe és a vendéglátásba pedig a kisvállalkozók hoztak új színt.  
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A település jövőbeli fejlődését kedvezően befolyásolhatja a 2008-ban megalakult Alpokalja–
Ikvamente Leader Egyesület, amelynek székhelye Fertőszentmiklós lett. A Sopron–Fertődi kistér-
ség 39 települése együttműködésének keretet adó egyesület célja, hogy az Új Magyarország vidék-
fejlesztési program forrásainak felhasználásával 2009–2013 között bővítse a térség idegenforgalmi 
kínálatát, növelje az ágazat versenyképességét, támogassa a gazdaságot, a településeket és az ener-
getikai fejlesztéseket, zárkóztassa fel a hátrányos helyzetű csoportokat, valamint fejlessze a határon 
átnyúló gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatokat.  

Népesség, népmozgalom 

Fertőszentmiklós népessége az 1870-es népszámlálás idején 2494 fő volt, és mára 3800 fölé 
emelkedett. A lakosság száma az 1900-as évek elején és a második világháború miatt bekövetkezett 
csökkenéstől eltekintve – előbb a természetes szaporodás, később már a bevándorlás hatására – az 
ezredfordulóig gyakorlatilag folyamatosan gyarapodott. Ezt követően az általánosan jellemző 
kedvezőtlen demográfiai folyamatok (a halálozások száma évről évre meghaladta az élve születé-
sekét, amit az 1980-as évtized óta pozitív vándorlási egyenleg nem tudott ellensúlyozni) hatására 
kismértékben ugyan, de csökkent a népesség, 2007 végén 3815-en éltek a településen.  

Lélekszáma alapján Fertőszentmiklós Győr-Moson-Sopron megye második legkisebb városa 
 – egyedül a szomszédos Fertőd lakossága kevesebb –, népsűrűsége 97 fő/km², amely 8 fővel elma-
rad a megyére jellemzőtől, a megye hasonló népességű városai átlagánál azonban 36 fővel több.  

1.ábra 
A népesség számának alakulása* 
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* 1960-ig jelenlévő, 1970-től lakónépesség. 

2008. január 1-jén a településen ezer férfira 1100 nő jutott, 31-gyel több a megyeinél. A népes-
ség korösszetétele hasonló volt az átlagoshoz, azonban annál valamelyest kedvezőtlenebb. A lakos-
ság héttizede a 15–64 évesek közé tartozott, a gyermekkorúak hányada pedig 14,2%-ot tett ki.  
Az elmúlt közel három évtizedben a 15 évesnél fiatalabbak aránya folyamatosan csökkent, és az 
1999–2006 közötti időszaktól eltekintve minden évben kisebb volt a megyeinél, az időskorúak 
pedig egyre nagyobb hányadot képviseltek. 2007 végén a népesség 16,7%-a töltötte be a 65. élet-
évét. Az öregedési index és az eltartottsági ráta kedvezőtlenebb az átlagosnál.  
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1. táblázat 
A népmozgalom főbb mutatói, 1970–2007 

A természetes szaporodás, illetve fogyás A vándorlási különbözet 

ezer lakosra jutó száma 

Időszak 
Fertő- 

szentmiklós 

a Sopron–
Fertődi kistér-

ség Sopron 
város nélküli 

átlaga 

Győr-Moson-
Sopron megye

Fertő- 
szentmiklós 

a Sopron–
Fertődi kistér-

ség Sopron 
város nélküli 

átlaga 

Győr-Moson-
Sopron megye 

1970–1979 3,4 1,3 6,0 –2,5 –10,5 –0,2 
1980–1989 0,2 4,0 0,3 0,1 –2,4 –1,5 
1990–2001 –2,9 –5,8 –2,4 6,1 10,7 3,8 
2002–2006 –5,2 –6,3 –2,7 0,2 4,6 3,1 
2007 –6,5 –6,6 –2,8 2,4 9,0 5,2 

A lakosság iskolai végzettsége az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult, a 2001. február 1-
jei népszámlálás adatai alapján a 15 éves és idősebb népesség kilenctizede befejezte az általános 
iskolát (8 osztály). A 18 évesek vagy idősebbek körében majd minden harmadik személy rendelke-
zett legalább középiskolai érettségivel, ami közel háromszorosa az 1970. évinek. Főiskolai vagy 
egyetemi diplomával a 25 évesek és idősebbek 8,2%-a rendelkezett, ez a mutató szintén jelentősen 
javult a három évtizeddel korábbihoz hasonlítva.  

Az elmúlt időszakban Fertőszentmiklóson is módosult a családi állapot szerinti összetétel, a há-
zasok száma csökkent, ezzel szemben az egyedülállóké és az elváltaké növekedett. 2001. február 1-
jén a 15 éves és idősebb népesség hattizede élt házasságban, egytizede özvegy, minden negyedik 
személy pedig nőtlen vagy hajadon volt. Az élettársi kapcsolatok gyakorisága nőtt, a legutóbbi 
népszámláláskor 2,6-szer több ilyen együttélési formát regisztráltak, mint 1990-ben.  

A városban a háztartások és a családok átlagos nagysága meghaladja a megyeit. A legutolsó 
népszámlálás idején száz háztartásra 296 személy jutott, a családokban pedig az átlagosnál több 
gyermek élt. A településen a generációk együttélése is gyakoribb, a háztartások 6,3%-a két vagy 
több családból állt, ez a megyében 4,2%-ot, a kistérségben 4,0%-ot tett ki. Az egyszemélyes háztar-
tások előfordulása kisebb a városokra jellemzőnél, a településen minden ötödik háztartásban élt 
egyedül valaki – jellemzően idős személy –, míg a megye városainak átlaga meghaladta az egyne-
gyedet.  

Gazdasági környezet és munkaerőpiac 

A város jó fekvését, megközelíthetőségét és infrastruktúráját is jelzi a gazdasági szervezetek 
számának alakulása. 2007 végén 353 vállalkozást – egyötöddel többet, mint hat évvel korábban – 
tartottak nyilván fertőszentmiklósi székhellyel, közülük 127 társas, 226 egyéni formában volt beje-
gyezve. Az előbbiek száma az ezredforduló óta 1,6-szeresére növekedett, az utóbbiakból pedig 
tízzel többet regisztráltak. A vállalkozási aktivitás területi összehasonlításban kedvezőnek mondha-
tó, ezer lakosra 92,5 szervezet jutott, 15,5-del több, mint a megye hasonló népességű városaiban.  
A vállalkozások közel kétharmada a szolgáltatási szektorban tevékenykedett, ezen belül legtöbbjü-
ket, összesen 157-et az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás, valamint a kereskedelem, javítás 
nemzetgazdasági ágban tartották nyilván. Létszám alapján megfigyelve, a gazdálkodó szervezetek 
között az átlagosnak megfelelően a mikrovállalkozások domináltak, 96%-uk legfeljebb 9 főt fog-
lalkoztatott, 10 főnél nagyobb létszámú szervezet összesen 14 telepedett le a városban, többségük a 
termelőszektorban folytatott tevékenységet.  
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A határ közelsége kedvezően befolyásolta a tőkebefektetéseket. A település legnagyobb foglal-
koztatói a külföldi tőkével működő vállalkozások, amelyek épületasztalos-ipari termékek, valamint 
műanyag csomagolóeszközök gyártásával foglalkoznak – Velux Magyarország Kft., Hungaropro 
Kft., Wolf Plastic Kft. –, és a városban együttesen több mint 500 főnek biztosítanak kereseti lehe-
tőséget. Emellett a Fertő-tó közelsége révén a nádfeldolgozás szerepe is jelentős a településen, 
valamint egy faiskola székhelye itt található, azaz számottevő a mezőgazdaság súlya is, amely több 
mint száz munkavállalót foglalkoztat.  

2. táblázat 
A regisztrált vállalkozások száma a főbb gazdasági ágak szerint, 2007 

A regisztrált vállalkozások 
száma megoszlása száma megoszlása Megnevezés 
Fertőszentmiklóson a megye hasonló népességű 

városaiban átlagosan 
Regisztrált vállalkozás összesen 353 100,0 333 100,0 
Ebből:     

mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás 40 11,3 36 10,8 
ipar 38 10,8 26 7,7 
építőipar 43 12,2 37 11,1 
kereskedelem, javítás 67 19,0 61 18,3 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 21 5,9 23 7,0 
szállítás, raktározás, posta, távközlés 17 4,8 12 3,6 
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 90 25,5 90 27,0 
egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 17 4,8 24 7,2 

A település kedvező földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai ellenére nem rendelkezik 
jelentős idegenforgalmi szálláskínálattal, a városban nem található kereskedelmi szálláshely, 
magánszállásadással pedig ketten foglalkoznak. A térség idegenforgalmi kínálatának bővítését 
célzó, európai uniós forrásokat felhasználó pályázatok megvalósítása jelentős fejlődést eredmé-
nyezhet e téren a jövőben. 2007 végén a település lakóinak igényeit 55 kiskereskedelmi üzlet, egy 
üzemanyagtöltő állomás és 23 vendéglátóhely szolgálta.  

A legutolsó népszámlálás időpontjában Fertőszentmiklóson a foglalkoztatottak száma 1540 
volt, a népességen belüli részesedésük 39,8%-ot tett ki. A lakosság egyharmada tartozott az inaktív 
keresők közé, további egynegyede eltartott volt, a munkanélküliek aránya pedig mindössze másfél 
százalékot tett ki.  

A népszámláláskor a településen lakó foglalkoztatottak 54,9%-a a szolgáltatási jellegű ágaza-
tokban dolgozott. A szektor jelentősége egy évtized alatt megnőtt, ennek ellenére a település iparo-
sodottsága és a mezőgazdaság átlagosnál nagyobb szerepe fennmaradt. A munkavállalók közel 
egyharmada, illetve 8,2%-a ez utóbbi ágazatokban dolgozott.  

2. ábra 

A foglalkoztatottak megoszlása a népszámlálások idején 
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A város fontos foglalkoztatási központ, munkaerővonzása is jelentős, ami a megye második 
legnagyobb városának közelsége és vonzereje miatt kiemelkedőnek számít. Közel 700 fertőszent-
miklósi lakos saját lakhelyén talált munkát, de a bejárók száma is jelentős volt, megközelítette az 
500 főt. Emellett az itt lakó foglalkoztatottak 55,3%-a nem lakóhelyén dolgozott, ők főleg Sopron-
ba vagy a Sopron–Fertődi kistérség településeire ingáztak.  

Fertőszentmiklós kedvezőbb munkaerő-piaci helyzetét mutatja az átlagosnál alacsonyabb mun-
kanélküliségi ráta is. A Foglalkoztatási Hivatal 2007 decemberében mindössze 30 fertőszentmik-
lósi álláskeresőt tartott nyilván, amely létszám a Sopron–Fertődi kistérség álláskeresőinek 2,8%-át 
tette ki. A munkanélküliségi ráta 1,2%-os volt, ez a legkedvezőbb arányt jelentette a megye váro-
sainak körében. A településen lakó munkanélküliek álláskeresési lehetőségei kedvezőnek tekinthe-
tők, körükben a tartósan (legalább fél éve) munkát keresők hányada 26,7%-os.  

Lakáshelyzet, infrastruktúra, intézményi ellátottság 

A település lakásállománya 2008. január 1-jén 1448 volt. Az elmúlt közel négy évtized alatt 
mintegy 400-zal nőtt a lakások száma. Ezzel párhuzamosan az otthonok egyre tágasabbak lettek, 
mind több szobával épültek, valamint a száz lakásra jutó lakosok száma is számottevően csökkent, 
ami nagyobb kényelemre utal. A legutolsó népszámlálás idején a lakások közel négyötöde három- 
és annál több szobás volt, az ilyenek hányada három évtized alatt meghatszorozódott. Emellett a 
száz lakásra jutó lakosok száma négy évtized alatt mintegy száz fővel lett kevesebb. A lakásállo-
mány növekedése a település folyamatos fejlődését mutatja, évtizedről évtizedre egyre nagyobb 
bővülés történt a városban, s ez az ezredforduló után is megmaradt. A 2000 és 2007 között épült 
otthonok a lakásállomány 8,1%-át jelentik, ami magasabb a megye hasonló népességnagyságú 
városainak átlagánál.  

3. táblázat 
A lakásállomány főbb adatai  

1970. 1980. 1990. 
Megnevezés 

január 1. 
2001.  

február 1. 
2008. 

 január 1. 

Lakásállomány 1052 1127 1206 1348 1448 
Ebből:       

1 szobás, % 22,9 11,2 6,6 3,6 .. 
2 szobás, % 63,9 43,1 27,4 18,3 .. 
3 és több szobás, % 13,2 45,7 66,0 78,1 .. 

A lakásállomány változása 
  (előző időpont = 100,0) – 107,1 107,0 111,8 107,4 
100 lakásra jutó lakos, fő 351 331 310 287 263 

A 2001. évi népszámlálás időpontjában a településen a lakások 72,5%-a volt összkomfortos, 
ami jóval kedvezőbb a megye hasonló népességnagyságú városainak átlagánál. Ugyanebben az 
összehasonlításban a komfortos, a félkomfortos, valamint a komfort nélküli lakások aránya kisebb, 
a szükség- és egyéb lakások aránya pedig valamelyest nagyobb Fertőszentmiklóson, mint az emlí-
tett településeken.  

Az 1980-as évek második felében megvalósult beruházások nyomán jelentősen javult a telepü-
lés közműellátottsága, amely ma a megye hasonló népességű városaival összehasonlítva számotte-
vően kedvezőbb. Az 1990-es évek elején a közüzemi ivóvízvezeték-hálózat mellett már a szenny-
vízelvezetés is megoldott volt a városban, 1991–1992-ben pedig a földgázt is bevezették a telepü-
lésre. A közműellátottságot jellemző főbb mutatók közül területi összehasonlításban egyedül a 
hulladékgyűjtésben mutatkozik lemaradás.  
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4. táblázat 
Közműellátottság, 2007 

(Százalék) 
A közüzemi ivó-

vízhálózatba 
A közcsatorna-

hálózatba Megnevezés 
bekapcsolt lakások aránya 

Háztartási gáz 
fogyasztók  

a lakásállomány 
%-ában  

A rendszeres 
hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások 
aránya 

Fertőszentmiklós 96,5 75,2 81,3 84,3 
A megye hasonló népességű 
  városainak átlaga 

 
93,4 

 
72,5 

 
59,4 

 
97,6 

A Sopron–Fertődi kistérség  
  Sopron város nélkül 

 
96,5 

 
73,6 

 
71,4 

 
87,3 

Győr-Moson-Sopron megye 98,3 83,3 73,4 95,5 

A város megközelíthetősége közúton és vasúton jónak mondható. A 85. számú főútvonal átha-
lad rajta, így a három legközelebbi várossal (Kapuvár, Fertőd és Sopron) gyors az összeköttetés, 
valamint a határközeli fekvés révén a településnek fontos szerepe van a nemzetközi forgalom lebo-
nyolításában is. A Győr–Sopron vasútvonal is érinti a települést, valamint a GySEV Zrt. kezelésé-
ben lévő vonal itt ágazik el Ausztria felé, Pamhagen irányába. A településen élők kedvezőbb jöve-
delmi helyzetére utal a kiemelkedően jó személygépkocsi-ellátottság, ezer lakosra 340 jármű jutott 
a városban, amely nemcsak a megyeinél magasabb, hanem a megye hasonló népességnagyságú 
városainak átlagát is számottevően meghaladta.  

Az elmúlt években a távbeszélő-fővonalak száma az országban és Fertőszentmiklóson is csök-
kent. Ennek ellenére a település telefonellátottsága jó, ezer lakosra 339 fővonal jutott, 49-cel több, 
mint a hasonló népességgel rendelkező városokban átlagosan. A kábeltelevíziós ellátottság szintén 
kedvező a városban, 2007-ben a lakások háromnegyedében elérhető volt a szolgáltatás.  

Fertőszentmiklós a Sopron–Fertődi kistérség egyik mikrotérségi központja, amely az oktatás, 
illetve a gyermekjólét és családsegítés terén tölt be fontos szerepet, s ez a jövőben tovább erősöd-
het. Fertőszentmiklósi székhellyel egy napköziotthonos óvoda működik, amely a városban két, 
valamint Csapod községben további egy feladatellátási helyen gondoskodik a gyermekek nappali 
felügyeletéről. A 176 férőhely zöme, 151 Fertőszentmiklóson található, ahol az öt gyermekcsoport-
ba 101 óvodást írattak be. A Felsőbüki Nagy Pál nevét viselő általános iskolában 19 tanteremben 
oktatják a 346 diákot. Az elmúlt tanévben alsó tagozaton 160, felső tagozaton 186 gyermek tanult. 
Az iskola központi szerepét jelzi: minden ötödik diák más településről jár be a városba. 

A településen élénk a kulturális élet. A civil aktivitás is jelentős, számos egyesület nagy ha-
gyományokkal rendelkezik. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1889-ben alakult, a századelőn jött 
létre a Fertőszentmiklósi Sport Egyesület, és szintén fontos szerepet játszik a város életében az 
1987 óta működő Községvédő és Szépítő Egyesület. A településen emellett számtalan egyesület, 
klub működik, például a nyugdíjasklub, a horgászegyesület, a kézilabdaklub, ifjúsági és idősek 
klubja. További kikapcsolódási lehetőséget nyújt az 1997-ben átadott kisgépes repülőtér. A telepü-
lésen 1960 óta könyvtár működik, ahol közel 19 ezer kötetet olvashatnak a látogatók.  

A város egészségügyi központjában két háziorvos és egy házi gyermekorvos látja el a betege-
ket. A lakosságszámot figyelembe véve a település ellátottsága kiemelkedően jó, az elmúlt évben 
egy háziorvosra és házi gyermekorvosra 1272 lakos jutott, ami jóval kedvezőbb a megyei helyzet-
nél és a hasonló népességnagyságú városok átlagánál.  

A városi önkormányzat rendszeresen támogatja a rászorulókat. A gyermekjóléti szolgálathoz 
nemcsak a fertőszentmiklósiak, hanem Csapod, Ebergőc, Fertőendréd, Petőháza, Röjtökmuzsaj 
lakói is fordulhatnak segítségért. Az időskorúak ellátására 35 férőhellyel otthont működtetnek, 
amely teljes kihasználtsággal üzemel. Működik az időskorúak nappali intézménye is. A településen 
közel száz személy részesült szociális étkeztetésben vagy házi segítségnyújtásban.  



 
 
DR. KULCSÁR LÁSZLÓ 

Társadalmi zárványok vagy zárványtársadalmak? 

(Gazsó Ferenc – Laki László – Pitti Zoltán: Társa-
dalmi zárványok. MTA Politikai Tudományok Intéze-
te, 2008, Budapest, 170 o.) 

A 20. század utolsó évtizedétől bekövetkezett 
társadalmi változások még sokáig lesznek a kutatók 
napirendjén itthon és külföldön egyaránt. Eddig is 
sok könyv és tanulmány látott napvilágot, elemezve 
a kelet-európai országokban tapasztalható folyama-
tokat, és az érdeklődés nem látszik csökkenni. Az 
ismertetés tárgyát képező könyv jól illeszkedik ebbe 
a mezőnybe. Annyiban azonban még különös fi-
gyelmet is érdemel, amennyiben megkísérli átfogni 
azt a sok esetben figyelmen kívül hagyott távolságot, 
amely a politikatudomány és a szociológia makro-
megközelítései és a helyi társadalmak mikroklímái 
között tapasztalható. A központi kérdés – ahogyan 
ezt Stiglitz (2004) írja Polányi „Nagy átalakulás” c. 
könyvéhez szánt előszavában – a gazdaság és a 
társadalom viszonya, amelyet Polányi előtt és után is 
sokan figyelmen kívül hagytak/hagynak. Jelen 
könyvre és szerzőire ez nem mondható el.  

Egyensúlyban van a területi gazdaságtan és a 
szociológia megközelítésmódja, módszertana. Ennek 
előnyei erőteljesen megmutatkoznak a diagnózisban 
és a következtetésekben. Mindamellett a könyvben 
publikált tanulmányok nem egyszerűen csak az 
ország modernizációs hiányait tükrözik, hanem a 
belső területi egyenlőtlenségek történetileg meghatá-
rozott és nagyfokú stabilitást mutató jellegzetessége-
ire is felhívják a figyelmet a vizsgált kelet-
magyarországi térségek példáin keresztül. Ebben a 
régióban az elmúlt egy-két évtizedben tapasztalható 
felzárkózási folyamatot „különleges” időszaknak 
tartják, amely eltér a hosszú stagnálási (normális) 
korszaktól. Ez a gondolatmenet közel áll Brenner 
(1989) felfogásához, aki a közép-európai és a kelet-
európai fejlődési utat tartja történetileg „normális-
nak”, a középkori észak-olasz, a németalföldi és az 
angliai változásokat pedig „különlegesnek”. 

Az előszóban és a bevezetőben a szerzők a 
rendszerváltás kifejezéssel jellemzett átalakulási 
folyamat néhány jellegzetességét vázolják fel, 
amelyek egyben empirikus elemzéseik elméleti 
hátterét is jelentik. Az elméleti háttér bemutatása 

során többször említik a „modernizációs kihívást”, a 
„modernizációs folyamatot” és ennek történelmi 
szakaszokhoz kötődő töréseit. „Felfogásunk szerint a 
rendszerváltás kifejezéssel jelölt meglehetősen 
összetett jelenségkört legcélravezetőbb talán a 
modernizáció évszázados irányzatai oldaláról meg-
közelíteni és értelmezni” (13. o.). A modernizáció 
elméleti összefüggései azonban sajnos kissé háttérbe 
szorulnak, nem tudjuk meg, melyik modernizációs 
iskola, felfogás szerint szelektálódnak és értelme-
ződnek a társadalmi változások, beágyazódások1.  
A modernizáció fogalmának és a hozzá kapcsolódó 
megközelítéseknek, elméleteknek, kritikáknak sok-
rétűsége megkívánta volna a szerzők értelmező 
megjegyzéseit.   

Azzal egyet lehet érteni, hogy – mint írják – 
nincs szó „valamiféle magyar átokról”, de ha nem is 
csak magyar, akkor kárpát-medencei sajátosságról 
mégis szó lehet. A kelet-európai régió átalakulási, 
fejlődési sajátosságai, a kihívásokra adott válaszok 
történetszociológiai jellegzetességei lényegesen 
különböznek az ázsiai vagy afrikai válaszoktól, 
amelyek maguk sem egységesek, hiszen jelentős 
eltéréseket figyelhetünk meg Ázsián belül éppúgy, 
mint az afrikai országok között. Az elméleti háttér 
nem kellő kibontása következtében elsikkad az a 
lényeges körülmény is, amely a kelet-európai orszá-
gok sajátos helyzetéből adódik. Ez a sajátos helyzet 
Magyarország esetében kettős adottsággal bír: 
egyrészt a régió leszakadása az európai fejlődésről a 
13. századtól már igen jelentős, aminek jó indikátora 
például az a sajátosság, hogy ebben az időben a 
banki futárszolgálatok európai útvonaltérképén 
Kelet-Európa egyszerű fehér foltként jelenik meg 
(Spufford 2007). Az amerikai Daniel Chirot (1989) 
által szerkesztett tanulmánykötet szerzői hasonló-
képpen érvelnek írásaikban. A másik kulcsfontossá-
gú tényező „a hely”, a Kárpát-medence mint a 
Nyugat és Kelet kulturális ütközőzónája (Szűcs 
1981). Tehát nem egyszerűen a feudális viszonyok 
„továbbélése” a probléma, hanem a két kultúra 
keveredett jelenléte, ami az egyébként progresszív 
folyamatokat, hatásokat előkészítő és véghezvivő 
feudalizmus jelentős részben bizánci eredetű negatív 
hajtásainak kedvezett. Ilyen például a szerzők által is 
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említett paternalizmus, klientizmus, korrupció, biza-
lomhiány stb. A keleti sajátosságokkal teli állam-
szervezeti működés és a jogi kultúra orientatív 
jellege (Kulcsár 2008) szintén e kultúrkör sajátja2. 
Az államszocializmus alatt ezek a vonások megerő-
södtek, kiteljesedtek, s a rendszerváltás után derült 
ki, hogy mennyire mélyen beivódtak az emberek és 
az elit gondolkodásmódjába, magatartásmintáiba. 
Lényegében e gondolkodásmód alapján álló cselek-
vések alakították azt a mintát, amely mentén meg-
érthetők a „régi és az új elit” között lezajlott és zajló 
konfliktusok és együttműködések Kelet-Európában 
(King – Sznajder 2006). 

A modernizáció folyamata nem mérhető egysze-
rűen az ipari termelés, a technológia fejlődésével, 
annak regionális sajátosságaival, mint ahogyan a 
gazdasági fejlődés sem mérhető kizárólag a GDP 
alakulásával. Még csak nem is az intézmények 
jelenléte, megalkotása jelenti a változást, hanem az 
azok működtetésében megmutatkozó kulturális 
jellegzetesség, hatás. Észre kell vennünk, hogy a 
volt szocialista országok túlnyomó többsége csak 
gazdasági és sportsikerekről tudott beszámolni a 
rendszerváltás óta, s arról is regionálisan, és időben 
igen változó mértékben. Társadalmi, tudati „konver-
genciával” kapcsolatban kevés sikertörténettel 
találkoztunk. Szűcs Jenő világosan jelezte, hogy a 
„nyugati” intézmények „keleties” működtetése 
jelenti a modernizációs folyamat igazi problémáját 
többek között Magyarországon is. Ennek megfelelő-
en tehát a növekedést jellemző gazdasági változások, 
iparosítás, infrastruktúra-fejlesztés stb. mögött a 
magukat makacsul tartó habitusok – s ezeknek meg-
felelő érdekérvényesítési módszerek – akadályozták 
és akadályozzák a modernizációt ma is. Más szóval, 
az intézményi keretek formális jelenléte eltereli a 
figyelmet a működés negatív feudális vonásairól. 
Találhatunk erre példákat az egyetemi, akadémiai 
szférákban éppúgy, mint az önkormányzatok terüle-
tén vagy a politikai intézményrendszerben. Az 
államszocializmusban tehát véleményem szerint, s 
ebben vitatom a szerzők gondolatmenetét, nem 
történt lényeges modernizáció. „Piacgazdaság csak 
piaci társadalomban létezhet” – írja Polányi (2004: 
105), s ezt a gondolatot meg kell szívlelnünk. A 
gazdasági változásokat önmagukban nem tekinthet-
jük annak, ha a változás irányába mutató értékek és 
az ilyen értékek alapján álló intézmények jelenléte 
nem éri el a kritikus sűrűséget, koncentrációt a 
társadalomban. Márpedig a modernizáció elméleté-
nek atyja, Rostow (1960) szerint ennek a feltételnek 
teljesülésére szükség van, ahogy ezt megfogalmazta 
a „Nem - Kommunista Kiáltvány”-ban, amit annak 
idején többen „Kapitalista Kiáltvány”-ként aposztro-

fáltak. Bizonyos jelek, mint például a vállalkozások 
és a vállalkozásokat támogató értékek megjelenése 
valóban vitathatatlan a késői Kádár-korszakban, de 
ezek koncentrációja és érvényesülési lehetőségei 
meglehetősen korlátozottak voltak. Elsősorban nem 
ez a „vállalkozói” réteg, hanem a politikai nómen-
klatúra központi és helyi hálózatai, valamint a 
hozzájuk kötődő (Pál László kifejezésével élve 
„odakozmált”) értelmiségi-csoportok, továbbá az új 
politikai elitcsoportok hajtottak végre sikeres kon-
verziót a rendszerváltás „zavaros vizeiben”, s ez 
ismét a „keleti” hatás erősödését jelentette. A politi-
kai elit magatartása minden retorika ellenére „bizán-
ci” stílusjegyeket hordozott és hordoz. Jól érzékelteti 
ezt a könyv, amikor a szerzők kifejtik, hogy hiá-
nyoztak a rendszerváltás „hordozó rétegei”, és ezek 
hiányában a politikai elitnek ma sincs „hatékony 
társadalmi-gazdasági kontrollja”. Ez a jellegzetesség 
azonban megint csak az államszocialista periódus 
modernizációs folyamatba való „nem illeszkedését” 
húzza alá. A magyar „újkapitalizmus” tehát nem 
igazán „új”, még Szalai Erzsébet értelmezésében 
sem, hanem a 19–20. században tapasztalt kapita-
lizmusnak a mai kor technikai színvonalán és 
globalizált3 környezetében megvalósuló eltorzult 
folytatása.4 Lane (2006) véleménye elfogadható, 
miszerint a transznacionális társaságok nem játszot-
tak közvetlen szerepet a szocialista országok gazda-
sági struktúrájának alakításában, így a társadalmi 
szerkezet alakulásában sem. Az pedig igencsak 
vitatott, írja Lane, hogy a globális politikai elitek 
milyen mértékben és formában hatottak az átalaku-
lás folyamatában. 

A rendszerváltó politikai osztály tehát azért 
hagyta figyelmen kívül a Kádár-rendszer „moderni-
zációs teljesítményeit”, kivéve azt a gyakorlatot és 
tapasztalatot, amely megmutatta neki a sikeres 
viselkedés, tőkekonverziók technikáit, mert nagy 
része jól ismerte azok jellegzetességeit, kisebb 
részének pedig csak homályos fogalma volt róla. A 
globalizációs trendekkel ellentétes mozgás, a vagyon 
„elkótyavetyélése” csak részben írható tehát a 
tájékozatlanság, a tudatlanság számlájára. Nagyobb-
részt tudatos cselekvésekről volt szó véleményem 
szerint, amelyeket a fent említett, ismert sikeres 
magatartásbéli utak támogattak. Laki László (2007) 
egy korábbi tanulmánya foglalkozik ezzel a motivá-
cióval, amikor negatívan ítéli meg a korábbi tsz-elit 
vagyonszerzési korlátozása irányába tett lépéseket. 
Természetesen a helyzet megítélését árnyalják a 
szerzők által is érzékelt nemzetközi politikai és 
gazdasági folyamatok, de feltehetnénk a kérdést: mi 
lett volna akkor, ha Európa számára csak kedvező 
gazdasági trendek alakultak volna ki? A jelenlegi 
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helyzet nem sokban változott volna véleményem 
szerint, egyetértve a szerzőkkel abban, ahogyan a 
rendszerváltó elit inadekvát kapitalizmusképeit 
bírálják, s hasonlóan egyetértve azokkal a kijózanító 
értékelésekkel, amelyek szerint a piacgazdaság sike-
res működése nem feltétlenül kívánja meg a demok-
ratikus politikai intézményrendszer jelenlétét és 
működését (például Kornai 2005). Összecseng ez a 
kötet egyik szerzőjének, Pitti Zoltánnak megállapítá-
sával, aki a központi akarat erősödését (értsd – a 
centralizáció fokozódását) véli felfedezni a kor-
mányzat regionális politikájában (54. o.), illetőleg az 
önkormányzati finanszírozással kapcsolatosan (78. o.). 

A sikeres modernizáció, a „felzárkózás a nyu-
gathoz” a kelet-európaiak számára meglehetősen 
nehéz és minden aktuálpolitikai retorika ellenére 
igen hosszú folyamat. Ebben a folyamatban nem az 
jelenti az igazi nehézséget, hogy – mint kissé seké-
lyesen mondani szoktuk: „mozgó célpontra lövünk” 
felmentve ezzel magunkat, mintha valamikor is 
mozdulatlan lett volna ez a célpont – az európai 
helyzet változó, új és új kihívások fogalmazódnak 
meg, valamint Európa sem egységes, és nem mindig 
volt sikeres az elmúlt évtizedekben, hanem az, hogy 
a korábban jelzett sajátosságok miatt nem tud-
tunk/tudunk jó válaszokat adni a kihívásokra. Ez a 
körülmény pedig a történeti gyökerekkel rendelkező, 
igen erőteljes társadalmi és regionális esélyegyenlőt-
lenségek hatása következtében a társadalmi zárvá-
nyok és a zárvány-helyitársadalmak tartós jelenlétét 
valószínűsíti.  

A kötet az elméleti felvetések után Pitti Zoltán 
tanulmányával folytatódik, aki igen alapos és részle-

tes dokumentációját adja a gazdasági átalakulásnak, 
középpontba állítva a regionális egyenlőtlenségek 
hazai sajátosságait. Tanulmányának célja, mint írja, 
„a területi fejlődés ütemkülönbségének kialakulásá-
ban szerepet játszó tényezők feltárása”. Elemzését 
azonban elsősorban a rendszerváltás óta eltelt idő-
szakra koncentrálja, pedig nyilvánvaló, hogy ezek az 
eltérések hosszú történelmi periódus során alakultak 
ki. A keleti területek, az észak-alföldi régió hátrá-
nyos helyzete más oldalról nemcsak a fejlődés 
ütemében tapasztalható megkésettség következmé-
nye, hanem sajátos kulturális vonások, történelmi 
események hatásaként is alakult. Utal erre a szerző 
is, amikor a vállalkozási hajlandóság kulturális 
gátjait említi. Sajnos ezek a kulturális hatások, be-
ágyazottságok elemzése a kötet kevésbé kidolgozott 
részeihez tartozik. A kultúragazdaság kategóriájá-
nak elemzése pedig ma már nemcsak a szociológia, 
hanem a közgazdaságtan egyik elismert iránya is5 
(Ray 1998).  

Pitti tanulmányának legerőteljesebb része, ahol 
a szerző a regionális különbségek mérséklődésének, 
vagy „dinamikus szinten tartásának” (értsd: erősödé-
sének) hazai sajátosságait elemzi. Kiderül, hogy szó 
sincs a területi különbségek mérséklődéséről, leg-
alábbis ami a gazdasági teljesítményt illeti. Az már 
jóval korábban kiderült, hogy a felzárkózás nem 
kifejezetten pénzkérdés. A támogatások hasznosulá-
sa pedig kultúra kérdése, illetőleg a korrupciós 
magatartások jelenlétének kérdése. Ezt az összefüg-
gést már a 20. század elején felvetette ifj. Leopold 
Lajos (1988), s elemzése ma is találó. 

1. ábra 
A versenyszektor beruházásainak megoszlása 1995–2005 között 
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A versenyszféra gazdasági teljesítményét te-
kintve Pitti adatai alapján elmondhatjuk, hogy az 
ország kétfelé szakadt, bár mindkét részben vannak 

a domináns jellemzőtől eltérő kisebb térségek. 
Megállapítása szerint a régiók és a kistérségek 
szintjén erősödtek a gazdasági egyenlőtlenségek.  
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A Pitti adatai alapján általam készített ábrák jól 
illusztrálják az ország gazdasági teljesítmény értel-
mében vett kettéosztottságát fejlett és fejletlen6 
régiókra. Az ábrákban ebben az esetben az az érde-
kes és figyelemre méltó, hogy az arányok évek óta 
nem változnak lényegesen. A versenyszektor beru-
házásainak megoszlása (1. ábra) a fejlett és fejletlen 
országrészek között feltűnő aránytalanságot mutat, 
amely valamelyest még növekszik is. Ebben a vonat-
kozásban a külföldi beruházások ugyanazt a hely- 
zetet tükrözik. A beruházások mintegy 70%-a az 

ország területének 32%-át lefedő régióban valósul 
meg, s az ország területének közel hetven százaléká-
ra (kevésbé fejlett régiók) csak a beruházások har-
minc százaléka jut, ahol egyébként a lakosság közel 
fele él. Ilyen körülmények között a fejletlenebb 
régiók felzárkózásáról beszélni értelmetlenség. A 2. 
ábra hasonló képet mutat. A fejlett és fejletlen régiók 
vállalkozásainak eredményességét illetően a különb-
ség erősen tartja magát, az eredmény esetében pedig 
még növekszik is. 

 
2. ábra 

A társas vállalkozások nettó árbevételének és adózás előtti eredményének (egyenleg) megoszlása  
régiótípusok szerint 1998 – 2005 között 
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Megjegyzés: Az ábra a gazdasági mutatók adott évi egyszerű százalékos megoszlását tartalmazza a „fejlett” és a „fejletlen” 

régiók között. A regionális besorolást a 6. számú lábjegyzet ismerteti. Az „eredmény” vonal az adózás előtti eredmény 
(egyenleg) %-os megoszlását, az „árbevétel” vonal pedig a társas vállalkozások nettó árbevételének %-os megoszlását mutatja a 
két régiótípus között. (Lásd az ismertetett könyv 60. és 61. oldalát!) 

Olyan körülmények között, ahol a makrogazda-
sági folyamatok nem támogatják a területi egyenlőt-
lenségek mérséklését, a kormányzati politika fele-
lőssége hatványozott. Gazsó Ferencnek a kötetben 
közölt tanulmánya, amely a közoktatás helyzetéről 
ad áttekintést, jól érzékelteti ezt. Kiemeli, hogy a 
depressziós térségek megkülönböztetett figyelmet 
érdemelnének az iskolai-pedagógiai feltételeket 
illetően, mivel az emberi erőforrások fejlesztése 
lehet az a kitörési pont, amely ezeket a térségeket 
kimozdítaná kilátástalan helyzetükből. Azt is láttatja 
viszont, hogy ilyen változásra vajmi kevés az esély, 
mivel az önkormányzatok erőforrásai csekélyek, s a 
hátrányos társadalmi szerkezet és elmaradottság a 
közoktatási intézményekben is érvényesül. Ezekben 
a térségekben az iskolarendszer is, mint más szolgál-
tató rendszerek, „a hátrányokat konzerváló és újra-
termelő” egységként működnek, azaz „az iskola-

rendszer belesimul az erőforrás-hiányos, depressziós 
települések általános gazdasági-társadalmi jellemző-
inek rendszerébe” (164. o.). 

A szerzők helyesen látják, hogy az emberi erő-
források fejlesztése kulcsfontosságú ezeken a terüle-
teken (is). Az is világos azonban, hogy ezt a fejlesz-
tést nem lehet választási cikluson belül megoldani. 
Ha valami, akkor a humán erőforrások fejlesztése 
hosszú távú folyamat eredménye, különösen az 
elmaradott térségekben, s ebben a politikai elit 
éppen ezért kevéssé érdekelt. Laki László írása 
döbbenetes képet rajzol e térségek társadalmáról, 
ifjúságáról. A modernizációs folyamatokból való 
kimaradás, nem-érintettség helyzete és természete-
sen mindennapi tapasztalatai erősítik a kirekesztett-
ség érzését a fiatalokban. A jövedelmi, iskolázottsá-
gi viszonyok, a háztartás és a formális gazdaság 
egyenlőtlen kapcsolatai erősítik az informális gazda-
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ság aktivitásait. Ez viszont inkább feudális, mint 
piacgazdasági, polgári vonás, mondhatjuk Polányi-
val (2004), aki a reciprocitás, a redisztribúció és a 
családi önellátás kombinációin alapuló gazdasági 
rendszert feudális jelzővel illette.  

Laki tanulmányából világosan kiderül, hogy a 
zárványosodás a vidéki Magyarország egyik legfon-
tosabb problémája. Az ismert, „klasszikus” zárvány-
társadalmak mellett újak is keletkeznek, alakulnak 
ki, ezek helyzetét intézményi rendszerük hátrányos 
vonásai tovább rontják. Pitti Zoltán adatai viszont 
azt is jelzik, hogy ezek a térségek „elfelejtett he-

lyek”, az ott lakók „elfelejtett emberek” maradnak 
még hosszú ideig. 

A társadalmi zárványok c. könyv igen gondolat-
ébresztő munka. Szerzői ismert és elismert szakem-
berek, komoly, megalapozott kritikai szemléletmód-
dal. Könyvük tudományos elemzés, de egyben 
jelentés is arról, hogy a magyar társadalom törésvo-
nalai a kultúra, az emberi erőforrások és a piacgaz-
daság területi sajátosságai mentén ma már olyan 
hosszúak és mélyek, hogy eltüntetésük csak a politi-
kai retorika szintjén lehet rövid távon eredményes. 
 

1 A modernizáció Kelet-Európát érintő felfogásairól jó összefoglalót és kritikát olvashatunk: Daniel Chirot (2002): 
Returning to Reality. Culture, Modernisation and Various Eastern Europes. Eurozine. http://www.eurozine.com/articles/2002-
01-11-chirot-en.html. Ugyancsak található néhány kritikai megjegyzés Berend T. Iván:   Viták a 19. századi Európa gazdaság-
történetéről Ránki György halálának 20. évfordulójára c. előadásában. MTA, 2008. 10. 09. 

2 A „barátainknak mindent, ellenségeinknek a törvényt” politikai gyakorlata a jog teljes relativizálódását jelenti. 
3 A globalizáció rendkívül bizonytalan szociológiai kategória, ennek ellenére használata nagyon elterjedt. Van valamilyen 

homályos alapokon álló konszenzus a fogalom használatában, a politikai retorikában pedig igen divatos, annak ellenére, hogy a 
használók meglehetős bajban lennének, ha definiálni kellene a fogalmat. Pontos értelmezése legfeljebb a közgazdaság területén 
található, amelynek a gyakorlati alkalmazhatósága már kevésbé megbízható. Társadalmi, szociológiai érvényessége enyhén 
szólva kétséges, legfeljebb akkor jó, ha a világ bizonyos területeit kizárjuk belőle. Lásd pl. Martin et. al (2006) vagy Meyer 
(2007) tanulmányát. 

4 A baloldali jellegű kritikai megközelítések más véleményen vannak. Lásd erről pl. Szalai Erzsébet: „Gazdasági elit és 
társadalom a magyarországi újkapitalizmusban” (Aula, 2001, Budapest), „Baloldal – új kihívások előtt”. (Aula, 2003, Buda-
pest) és „Az újkapitalizmus – és ami utána jöhet..” (Új Mandátum Könyvkiadó 2006) könyveit. Továbbá lásd pl. Bartha Eszter: 
Újkapitalizmus, elitek és a másként gondolkodás esélyei és lehetőségei Magyarországon c. recenzióját (Eszmélet, 61. szám). 

5 Természetesen itt nem a kulturális termékek, szolgáltatások termelésének és fogyasztásának ökonómiai összefüggéseire 
gondolok. 

6 A fejlett és fejletlen jelzők természetesen csak relatív helyzetet mutatnak. A besorolással és annak elnevezésével nem 
volt szándékomban senki érzékenységét sérteni. A fejlett országrészbe sorolt régiók: Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl és 
Nyugat-Dunántúl. 
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sérülékenységéről – Jóna György 

Móczár József: Fejezetek a modern közgazdaságtudományból – Bessenyei István 

Demográfia 

2008. 2–3. szám 

Tanulmányok 

Nemek szerint tagolt térben. A bevándorló nők vándorlásának típusai, okai és formái nyolc európai  
országban – Melegh Attila – Kovács Éva 

A megyék társadalomszerkezete és a vándorlások – Németh Zsolt 
Ki vigyáz a munkavállaló anya gyermekére? Az egy éven aluli gyermekek napközbeni ellátása 

Franciaországban – Makay Zsuzsanna 

Közlemények 

A magyarországi demográfiai átmenet nemlineáris idősorelemzése – Földvári Péter 
Az anya korai munkavállalásának hatásai a gyermek pszichés fejlődésére. Szakirodalmi áttekintés  

– Blaskó Zsuzsa 

Könyvek 

Thornton, Arland: Reading History Sideways: The Fallacy and Enduring Impact of the Developmental 
Paradigm on Family Life. (Félre olvasni a történelmet: a fejlődési paradigma zsákutcája és 
tartós hatása a családi életre.) – Melegh Attila 
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Tér és Társadalom 

2008. 4. 

Újraiparosodás a nagyvilágban és Magyarországon – Barta Györgyi – Czifrusz Márton – Kukely György 
Tengeri közlekedés és globális gazdasági kapcsolatok – A tengerhajózás fejletlenségének következményei 

Kelet-Európa világpiaci kapcsolataira – Erdősi Ferenc 
Balaton régió – Buday-Sántha Attila 
A térszerkezet fogalma, értelmezése – Szabó Pál 

Gyors ténykép 

A magyar helyhatóságok eladósodása az ezredforduló után – Csiszárik-Kocsir Ágnes 
Aligból valami – A takarékszövetkezetek működése és a települési egyenlőtlenség – Béres Tibor  

– Nagy András 
Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében – Jankó Ferenc  

– Komornoki Mihály 
Az önkormányzatok szerepe a regionális repülőterek fejlesztésében – Tiboldi Tibor  
Két régió, két kistérség új összekapcsolódása – Huszti Zsolt 

Kitekintő 

A munkanélküliség és a jövedelmek területi különbségei Ukrajnában – Dövényi Zoltán – Karácsonyi Dávid 
Regionalizációs törekvések és etnoregionalizmus a poszt-kommunista Szlovákiában, 1989–1998  

– Gulyás László 
Egy ország a világ szemében – Nagy Beáta 
Maradékok boltja (Egy visszavonuló levelei) – Beluszky Pál 

Könyvjelző 

Kiril Stanilov (ed.): The Post-socialist City – Enyedi György 
Pierre Merlin: L’Aménagement du Territoire en France – Egyed Ildikó 
Blahó János – Tóth József (szerk.): Tanulmányok Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára – Petrás Ede 
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