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1. Decentralizáció és regionalizmus: a közeljövő kérdőjelei az EU-ban és
Magyarországon
A hazai regionális kutatók és politológusok egyre egységesebben hangoztatott
álláspontja, hogy Magyarország számára a következő évtizedek demokratikus társadalmi és
politikai

fejlődését

meghatározó

legfontosabb

kihívások

egyike

a

decentralizáció

folyamatának előrehaladása lesz (Ágh 2000, Horváth 2000, Pálné 2001). Ezt erősíti, hogy az
Európai Unió képviselői is a decentralizációban látják a csatlakozni kívánó, zömmel
meglehetősen erős centralizációs hagyományokkal rendelkező kelet-európai országok
demokratizálásának egyik legfőbb biztosítékát, sőt eszközét. A területi hatalommegosztás
ugyanis egyrészt a döntések lakossághoz közelebbi szintre való telepítését, a nagyobb
részvétel lehetőségét jelenti, másrészt az alsó és középső döntési szintek megerősödése
hatalmi ellensúlyt jelent a központi kormányzattal szemben (Illés 2001).
Az EU-ban a decentralizáció az elmúlt évtizedek általános trendje volt, amelynek
egyik – bár országonként lényegesen eltérő súlyú – elemét képezte a regionalizáció. Az EU
statisztikai nómenklatúrájának (NUTS) II. szintjét képviselő régiók a gazdaságfejlesztés
méretgazdaságossági szempontjai, a területi érdekérvényesítés lehetősége és a professzionális,
szakmailag megalapozott tervezési és irányítási rendszer kialakítása szempontjából is számos
potenciális előnnyel rendelkeznek (Horváth 2000), ám a tradicionálisan regionalizált
tagországokon (pl. Németország, Belgium, Olaszország) kívül szerepük csak 1988-tól
értékelődött fel igazán, amikor az Unió strukturális politikájának is a legfontosabb alanyaivá
lettek, majd pedig az 1993-as maastrichti szerződés újabb jogosítványokat juttatott számukra
(Illés 2001). Ennek nyomán Magyarországon is egyre nagyobb nyilvánosságot kapott a
„Régiók Európája” gondolat, EU-csatlakozásunk remélt közeledésének köszönhetően pedig a
90-es évek második felétől gyorsan előtérbe került a hazai regionalizáció kérdése,
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elsődlegesen a területfejlesztésben, sőt újabban a közigazgatás és a politikai-választási
rendszer intézményrendszerének átalakítása kapcsán is. A régiók és a regionalizálás témái
egyre inkább kikerültek a szakmai műhelyekből, és a politikai közbeszéd, majd a médianyilvánosság tárgyává váltak, számos éles vitát is kiváltva.
Az első konkrét lépések azonban csak 1998/99-ben történtek meg e téren: a 35/1998as országgyűlési határozat a területfejlesztés egységeiként 7 tervezési-statisztikai régióra
osztotta az országot, majd a területfejlesztési törvény 1999-es módosítása "felülről" elrendelte
ezek

intézményesítését

is.

Ezeknek,

illetve

a

nyomukban

bekövetkezett

eddigi

fejleményeknek – a hét regionális fejlesztési tanács, illetve munkaszervezet megalakulásának,
fejlesztési terveik kidolgozásának – azonban egyelőre minimális a gyakorlati jelentősége,
mert a régióknak továbbra sincsenek sem érdemi feladatai, döntéshozó jogosítványai, sem
pedig forrásai. Ráadásul – miközben a régiók iránti közérdeklődés egyre erősebb, a vezető
politikai erők is a regionalizálás melletti elkötelezettségüket deklarálják, sőt sokan valamiféle
„csodaszernek”,

egyúttal

EU-s

kötelezettségnek

tekintik

a

legkülönfélébb

területi

intézmények regionális keretekbe való gyors átalakítását –, a regionalizációs folyamat jövőjét
illetően is sokkal több a kétely és a kérdés, mint a válasz, a vitakérdések megalapozott
eldöntéséhez, illetve a regionalizálás gyakorlati kivitelezéséhez számos konkrét információ is
hiányzik. Így igencsak indokoltnak látszanak azok a vélemények, amelyek óvnak a gyors,
elsietett, illetve a túlzottan radikális, átgondolatlan regionalizációs intézkedésektől.
A bizonytalanságot okozó, óvatosságra intő tényezők egyik csoportja külső eredetű.
Az EU-n belül ugyanis a Strukturális Alapok 2006-tól esedékes reformjára vonatkozó
elképzelések, szakértői javaslatok legalább fele megszüntetné e támogatások elosztásának
1988 óta érvényben levő gyakorlatát: ennek értelmében nem regionális elven történne az
elosztás és nem az EU Bizottság döntene a támogatásokról, hanem valamilyen formában
visszatérnének a nemzeti kormányok által elosztott országos kvóták rendszeréhez. Mindezt –
egyebeken túl – elsősorban a bővítéssel kapcsolatos érvekre hivatkozva javasolják (Illés
2001). A jelölt országok többségében ugyanis nem látnak esélyt, illetve biztosítékot arra, hogy
a regionális intézményrendszer megfelelően kiépített és felkészült lesz a csatlakozásra;
emellett tartanak attól, hogy a regionális elv fennmaradása esetén mintegy duplájára nőnének
az Objective 1. szerint támogatott régiókkal kapcsolatos adminisztratív kötelezettségek.
Megfontolandónak tartják továbbá például azt az elvi szempontot is, hogy az újonnan belépő
országok egészükben elmaradottak, így inkább az eddig is országos kvóták szerint adott
kohéziós, mint a régiók között elosztott strukturális támogatásoknak van létjogosultsága. A
régiók szerepe az EU 2006 utáni strukturális politikájában tehát meglehetősen bizonytalan; a
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2006-ig tartó időszakra vonatkozóan pedig nemrégiben úgy döntött az Európai Bizottság,
hogy a csatlakozó országoknak, így Magyarországnak is nem régiónként, hanem csak
egyetlen, országos operatív programot kell benyújtaniuk.2 Az európai forrásokhoz való
hozzájutás szempontjából tehát indokolatlanná váltak a gyorsított ütemű regionalizálást célzó
elképzelések.
Alapvető fontosságú közjogi kérdés, hogy a régiók csupán a regionális politika
egységei legyenek-e, avagy hosszabb távon – a megyei és az országos szint között, esetleg a
megyék helyett – igazgatási szerepkörhöz is jussanak. Az utóbbit javasló, az államhatalom
regionális átalakítására vonatkozó koncepciók zöme ugyanakkor sokkal radikálisabb –
nagyobb szerepet juttatna a régióknak –, mint ami az Unió országaiban a gyakorlatban
megvalósult az eddigi 10–20–50 éves regionalizálódási folyamat során (Pálné 2001). Ennek
tükrében nyilvánvalónak látszik, hogy az ilyen átfogó területi reformra a siker esélyével rövid
távon nincs remény, a regionalizáció széleskörű társadalmi elfogadtatására pedig – mint azt a
közelmúltban megvalósított cseh és lengyel reform tapasztalatai mutatják – még kevésbé
lenne. Ugyanakkor nincsen erre külső, "uniós" kényszer sem, amit egyértelműen alátámaszt,
hogy még a strukturális alapok regionalizálásával összefüggésben sem hajtott végre lényeges
területi–közigazgatási reformot egyetlen tagállam se 1988 óta, mégis valamennyien képesek
voltak az EU "igényeihez való alkalmazkodásra" (Illés 2001, Pálné 2001).
A regionalizáció továbbá korántsem azonos a decentralizációval, sőt – mint arra
immár többen rámutattak – a decentralizációs folyamat előrevitele szempontjából sem
feltétlenül a legfontosabb feladatot jelenti. A decentralizált–föderalizált és a centralizált–
unitárius berendezkedés közötti választás ugyanis nem területi "lépték" kérdése, hanem a
hatalomgyakorlás tartalmi elemein múlik. A regionalizáció pedig adott esetben a centralizáció
eszközéül is szolgálhat (Pálné 2001)3: a kormányzat képviselőinek a regionális
intézményekben megvalósuló túlsúlya esetén, illetve a régióknak juttatott hatáskörök, döntési
kompetenciák és szabadon felhasználható források nélkül a régiós intézmények csupán a
központi hatalom dekoncentrált szerveiként fognak-e működni Magyarországon.
Mindezekkel együtt is indokoltnak, és egyértelmű trendnek látszik azonban, hogy a
régiók szerepe fokozatosan növekedjék Magyarországon a következő években. Emellett szól,
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hogy az Unió a csatlakozni kívánó országok demokratikus rendjének megerősítésében komoly
szerepet szán az állami hatáskörök eggyel alacsonyabb, regionális szintre helyezésének, és e
célból igyekszik ösztönözni a régiós intézmények létrehozását, megszilárdítását, s ezt egyre
inkább alkalmazkodási kényszerként éli meg a kormányzati és helyi szereplők többsége is.
Ezért – továbbá széles konszenzuson alapuló alternatív javaslatok híján – nagy a
valószínűsége annak is, hogy a jelenlegi régióbeosztás a néha még fellángoló kisebb-nagyobb
viták ellenére hosszabb távon is fennmarad, vagyis ez fogja meghatározni a regionalizáció
kereteit. Ugyanakkor a régiós "téma" népszerűsége ellenére mindezidáig igen kevés
tudományos megalapozottságú, elméleti modelleken és célzott empirikus felméréseken
alapuló elemzés született arra vonatkozóan, hogy konkrétan milyenek az egyes térségek belső
adottságai a régió-szerveződés szempontjából: milyen – pl. térszerkezeti, közszolgáltatási,
közigazgatási, közlekedési, kommunikációs, mentális – feltételek adottak a potenciális régiószervezési intézkedések végrehajtásához és társadalmi elfogadtatásához, és melyeket kell
erősíteni, illetve kialakítani (Pálné 2001), illetve mik a legfontosabb objektív akadályok a
regionális együttműködések szempontjából. Pedig ezek az információk elengedhetetlenek a
jelenlegi intézményrendszer hatékonyabb működésének megteremtéséhez, főként pedig a
korábbiakban felvázolt alternatívák közüli megalapozott választáshoz a következő évek
stratégiai fontosságú feladata, a regionalizmus magyarországi modelljének optimális
kialakítása, a régiószervezés gyakorlati feladatainak reális és hatékony megoldása, s nem
utolsó sorban a decentralizációs folyamat előremozdítása érdekében.
Tanulmányunk ennek az információs vákuumnak a betöltéséhez kíván hozzájárulni két
régióra vonatkozóan. E két régió: a Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék alkotta "DélAlföld", illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun Szolnok megyékből
létrehozott "Észak-Alföld" között oszlik meg a történeti–kulturális egységet képező, s ma is
néhány sajátos problémával rendelkező, a kiegyenlítő célú területfejlesztés kiemelt térségei
közé tartozó Alföld legnagyobb része. Néhány, a két régióra elvégzett modellszámítás és
empirikus felmérés adatai alapján egyrészt azt mértük fel, hogy milyenek az Alföld adottságai
a regionalizációs folyamat szempontjából: mennyiben felelnek meg a kijelölt régióhatárok a
térszerveződés elveinek, illetve milyen esélyei vannak annak, hogy az alapvetően külső
körülmények által indított regionalizációs folyamat, találkozva a régiók helyi szereplőinek
felismert közös érdekeivel, szélesebb társadalmi bázissal rendelkező regionalizmussá váljon
az Alföldön (Grúber 2000, Süli-Zakar 1996). E tényezők ugyanis jelentősen befolyásolhatják
a régió-szintű területfejlesztési együttműködés kibontakozását, eredményességét, s a régiós
intézmények működésének sikerességét. Másrészt, az eredmények alapján néhány szempontot
3

szeretnénk javasolni annak eldöntéséhez, hogy milyen jellegű regionalizálás szolgálhatja a
leghatékonyabban a területfejlesztési célokat, illetve a régiók lakosságának, üzleti,
önkormányzati szereplőinek optimális költségekkel elérhető lehetőségeit az Alföld két
régiójában.
2. Az Alföld két régiója és a regionális kohézió elvi lehetőségei
A regionális érdekek artikulálódásának és az ezen alapuló közös cselekvéseknek a
legfontosabb feltétele a régiók belső kohéziója. A kohéziónak ugyanakkor többféle – bár
egymástól nem teljesen független – alapja is lehet:
–

a hosszú múltra visszatekintő – gyakran intézményesült és önálló politikai
szereppel is rendelkező – tradicionális területi egységek léte (történeti elv) (Grúber
2000, Pálné 1999, Horváth 2000);

–

a régiót alkotó települések, kistérségek fontosabb (pl. fejlettségi, strukturális)
jellemzőinek hasonlósága, illetve a régióval szomszédos térségektől való
különbözősége (homogenitás elve) (Csatári 1995, Nemes Nagy 1998);

–

a régió egységeit egybefűző – leginkább a régióközpont és a régió többi része
közötti – intenzív szolgáltatási, ellátási, gazdasági stb. kapcsolatok, az erre épülő
közös érdekek és együttműködések (funkcionalitás elve) (Bibó 1986, Csatári 1995,
Nemes Nagy 1998);

–

végül pedig a régió lakosainak valamiféle – pl. történeti és/vagy etnikai, táji,
funkcionális alapokon nyugvó –, közösségi cselekvésekben, sőt egyes esetekben
politikai mozgalmakban is megnyilvánuló közösségi tudata (identitás elve)
(Grúber 2000, Pálné 1999, Horváth 2000, Süli-Zakar 1996).

A történelmi tradíció Magyarországon lényegében kizárható a régiók kohéziójának
kialakításából, hiszen nálunk a NUTS-III. szintnek megfelelő megyéknek vannak igazgatási–
intézményi hagyományai, míg pl. Ausztria, Spanyolország vagy Franciaország NUTS-II
szintű területfejlesztési régiói a mély gyökerekkel, igazgatási hagyományokkal sőt
autonómiával rendelkező tartományokkal azonosak. A történetiség egyfajta érvényesülését
jelenti ugyanakkor, hogy a régióalakítás – pl. Lengyelországgal ellentétben (Horváth 2000) –
nem járt együtt közigazgatási reformmal, s a hét régiót a megyék funkcióinak meghagyása
mellett, a – mai formájukban alapvetően ötven éve létező – megyehatárok mentén hozták
létre. Ez a tény formailag egyszerűsítette a régiós intézmények létrehozását, a képviseletek
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megszervezését, ugyanakkor azonban a jól elkülönülő, intézményesült megyei érdekek
nehezítik a valódi régiós kohézió, együttműködések kialakítását.
Várhatóan viszonylag csekély szerep juthat a régióépítés folyamatában a homogenitás
elvének is. Ennek egyik oka, hogy az ország képe a legtöbb gazdasági-társadalmi jellemző
tekintetében meglehetősen mozaikos, s így objektíve nehéz nagy belső homogenitású területi
egységeket elhatárolni; ugyanakkor viszont – mint az a különböző térségek területfejlesztési
koncepcióinak összevetéséből világosan kiderült (Rechnitzer 1999) – a területi fejlődés
legfontosabb problémái az ország különböző térségeiben nagyrészt azonosak vagy hasonlóak.
Az Alföld "sajátossága" a 90-es években néhány vonatkozásban lényegesen csökkent: erősen
hasonult a szomszédos dél-dunántúli, illetve észak-magyarországi térséghez gazdasági
fejlettségi szintje, infrastrukturális ellátottsága, sőt – a "szocialista" nagyipar összeomlása, a
mezőgazdaság általános visszaesése révén – gazdaságának ágazati szerkezete is (pl. az egy
lakosra jutó feldolgozóipari GDP értéke Jász-Nagykun-Szolnokban és Csongrádban
gyakorlatilag azonos Borsod és Heves adataival, és lényegesen meghaladja Nógrád, illetve
Baranya teljesítményét; a mezőgazdaság súlya ugyanakkor Csongrádban, Szabolcs-SzatmárBeregben és Jász-Nagykun-Szolnokban is ugyanúgy mindössze 8-10% körül mozgott, mint a
dél-dunántúli megyékben stb.) Az 1990-es években az Alföld Kutatási Programok által feltárt
új, vagy tradicionális (természeti, vízügyi, településhálózati, kulturális stb.) "alföldi"
sajátosságok többségének jelentősége pedig területfejlesztési szempontból kisebb, mint az
országosan, illetve a szomszédos térségekben is hasonló kulcskérdéseké (pl. működőtőkebevonás,

munkahelyteremtés,

közlekedési

és

info-kommunikációs

infrastruktúra,

környezetvédelem, humánerőforrás-fejlesztés stb.). Így területfejlesztési szempontból
tulajdonképpen nem jelent különösebben nagy problémát, hogy nem a viszonylag
homogénebb Alföld, vagy Kelet-Magyarország alakult régióvá. Erre – valamint az "alföldi"
identitás gyengeségére–hiányára – utal az is, hogy az "Alföld" önálló régió létrehozásának
igénye a szakmai-politikai viták során gyakorlatilag fel nem vetődött komolyabban sem a
helyi szereplők, sem pedig a döntéshozók nagyobb csoportjai részéről. Sőt, az Alföldön belül
néhány fontos jellemző tekintetében nagyjából az Észak- és a Dél-Alföld között mutatkozik a
leginkább többé-kevésbé határozott választóvonal (pl. természetes szaporodás, tájarculat, a
cigányság aránya, tanyák elterjedtsége, vallás stb. (Csatári 1995)), bár a legtöbb jelzőszám
Alföldön belüli területi mintázata ennél bonyolultabb, és egymástól is különböző.
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A regionális kutatók és a területfejlesztői-politikai közvélemény számára nyilvánvaló
az is, hogy egyelőre a hét magyarországi régió egyikéhez sem kapcsolódik lakói számottevő
részéről közösségi érzés (Pálné 1999), tehát a regionális identitás sem támasza, netán eszköze
lesz a következő évtizedek régióépítési tevékenységének, hanem ennek kialakítása is a
„régióépítés” egyik feladatát fogja jelenteni. E vonatkozásban ugyanakkor mégis lényegesen
különbözőek a hét magyarországi régió adottságai, s talán épp a két alföldi régió képviseli a
két szélsőséget. A Dél-Alföld három megyéjét már az elmúlt évtizedekben is gyakran
valamiféle egységként vizsgálták és kezelték tudományos kutatók, illetve a helyi és országos
politika szereplői egyaránt. Ennek két fő tényezője a térségnek az Alföldön belül is régóta
érzékelhető – és tudományos vizsgálatokkal is igazolt – viszonylagos belső homogenitása,
valamint erőteljes belső térkapcsolat-rendszere, ami különösen Szegednek e három megyére
kiterjedő kisugárzásában érhető tetten a felsőoktatási, kutatási, egészségügyi, illetve néhány
egyéb szolgáltatási területen. Jórészt ezzel magyarázható, hogy a területfejlesztési törvény
1996-os megszületése után e megyék vezetői "magától értetődően" egymással keresték a
kapcsolatot, és "alulról" szerveződve is – ráadásul az országban elsőként – dél-alföldi
"keretben" hozták létre a területfejlesztés intézményeit. Murányi István és Szoboszlai Zsolt
kérdőíves felmérésének eredményei (Murányi–Szoboszlai 2000) pedig arra utalnak, hogy a
Dél-Alföldön a lakosság és a helyi elit körében is viszonylag nagy a régió ismertsége, illetve
elfogadottsága, ami alapot nyújthat a regionális identitás kialakításához a következő
évtizedekben.
Az Észak-Alföld megyéi ezzel szemben nagy mértékben különböznek egymástól is,
Debrecen intézményeinek kisugárzó hatása pedig – Nyíregyháza erős önálló centrum-szerepe,
és Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentős térségeinek más irányú, elsősorban budapesti
"vonzódása" miatt – nem olyan domináns, s kevésbé vág egybe a régió területével, mint az
Szeged és a Dél-Alföld esetében megfigyelhető. A kilencvenes évek közepéig – a DélAlfölddel ellentétben – maga az Észak-Alföld kifejezés sem terjedt el nemcsak a
közbeszédben, hanem még tudományos, területfejlesztői körben sem, noha már a hetvenes
évek tervezési-gazdasági körzetbeosztása is tartalmazta ezt az elnevezést, illetve területi
egységet. Jól tükrözi e kettősséget Pálné Kovács Ilona felmérése, amely három vezető
országos napilapban, illetve egy hetilapban vizsgálta a régió-elnevezések felbukkanásának
gyakoriságát. A vizsgálat adatai szerint a Népszabadság, a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet,
illetve a HVG 1996 és 1998 közepe között született, regionális együttműködésekkel
foglalkozó, összesen közel 300 cikke közül 30 tartalmazta a "Dél-Alföld" megnevezést – ez a
Dél-Dunántúllal és Észak-Magyarországgal együtt a leggyakrabban előforduló régiónév –,
6

míg az Észak-Alföldet említő híradások száma a hét tervezési-statisztikai régió közül messze
a legkevesebb, mindössze 2 volt. Az Észak-Alföld régió három megyéje a "Tiszántúl" (14
említés) a "Kelet-Magyarország" (19) és az "Északkelet-Magyarország" (10) nevű területi
egységek részeként létezik inkább a "köztudatban", az "Alföld" mindössze 3 esetben szerepelt
(Pálné 1999, 199. oldal).
Az Észak-Alföld régió "gyökértelenségét", a valamiféle "észak-alföldi" közösségi
tudat kialakításához szükséges alapok hiányát célzott vizsgálatunk is igazolta. A JászNagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg helyi önkormányzati vezetői
körében végzett kérdőíves felmérésben arra kértük a válaszadó polgármestert vagy jegyzőt,
hogy értékeljék 1-től 5-ig terjedő skálán a helyi lakosság, illetve saját személyes kötődésük
erősségét településükhöz, megyéjükhöz, az Észak-Alföld régióhoz, az Alföldhöz és
Magyarországhoz4. A régió mindhárom megyében a legalacsonyabb átlagosztályzatokat kapta
a válaszadóktól (a lakosságra vonatkozóan 2,8-et), míg a településükhöz és az országhoz való
kötődésüket mindenhol kiemelkedően a legmagasabb (4,5 fölötti) osztályzatokkal értékelték a
válaszadók. A másik három kategória megítélése ugyanakkor megyénként szignifikánsan
eltért egymástól: Hajdú-Biharban a megyéhez, illetve az Alföldhöz való kötődés közel azonos
pontszámot kapott, míg az Észak-Alföld lényegesen kevesebbet, ám még így is ebben a
megyében a legnagyobb a régió elfogadottsága. Szabolcs-Szatmár-Beregben egyértelműen a
megyéhez való kötődés vezet, míg az Alföld, illetve az Észak-Alföld pontszáma közel
azonosan alacsony volt. Végül Jász-Nagykun-Szolnokban legmagasabb az Alföld
„presztízse”, ezt követi csak a megyéé, az Észak-Alföld pedig szinte egyöntetű elutasításra
talált: az ilyen típusú felmérésekben teljesen szokatlan mértékben alacsony (2,1) volt az
átlagpontszáma. Mindezeknek – az észak-alföldi "hagyományok" szinte teljes hiányának,
illetve az egyelőre nem túlságosan "régió-barát" közhangulatnak – nyilvánvaló szerepe volt
abban, hogy a három megye önmagától nem az "észak-alföldi" keretekben kereste a
régiószintű együttműködés lehetőségét, majd pedig – a területfejlesztési törvény 1999-es
módosítása által – számukra meghatározott Észak-Alföld régió intézményes megalakítására is
csak vonakodva, a hét régió közül utolsóként kerítettek sort, s az együttműködés azóta is
akadozik, konfliktusokkal terhelt.5

4

A kérdőívet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek 90%-án, a másik két megyében a települések
kétharmadában válaszolta meg a polgármester vagy a jegyző, vagyis a reprezentáció igen jónak mondható.
5
A regionális identitás jövőbeni megteremtésének nehézségeit jól illusztrálják az egyik napilap régiós
mellékletének az észak-alföldi megyék közgyűlési elnökeivel készített interjúi, hiszen valamennyiük
egyetértetett azzal a minősítéssel, hogy az Észak-Alföld "összekényszerített régió" (Világgazdaság 2001. feb. 19)
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3. A funkcionális régióvá válás adottságai
A régió-szerveződés alapja az eddigiekből következően csak a funkcionalitás lehet az
Alföldön. A funkcionalitás elve felel meg mind a területfejlesztés, mind pedig a közigazgatás
logikájának is, hiszen az egymáshoz közeli és egymással intenzív kapcsolatban levő, illetve
jól megközelíthető térségi centrummal rendelkező települések csoportjai számára szervezhető
leghatékonyabban

az

igazgatás,

illetve

nagyobb

közösség

érdekeit

megjelenítő

területfejlesztési programok – feltéve, ha az intézményesített regionális egységek területe
nagyjából megfelel az "objektíve" létező területi egységekének. Az esetek többségében tehát
– ahol nincsenek erős történelmi régiók – leginkább a funkcionális elv mind a regionális
beosztás, mind pedig a regionalizmus alapja, és a területi identitás is ennek nyomán, a
hatékony intézményeknek és a sikeres együttműködéseknek, programoknak köszönhetően
alakulhat ki.6
A régiók funkcionális kohéziójának – az azonos vagy hasonló problémáknak, illetve
közös érdekeknek – objektív alapját a szomszédság, illetve a közelség jelenti (Nemes Nagy
1998), ugyanakkor jelentősen befolyásolja ezt a fizikai elérhetőség, különösen a centrumok
megközelíthetősége (Fleischer 2000, Pálné 1999, Bibó 1986). Maga az Alföld lakossága is ezt
érzékeli, hiszen – egy kérdőíves felmérés során – a régiót alkotó térségek földrajzi
összetartozását, illetve jó megközelíthetőségét tartották a régiók leglényegesebb ismérvének a
megkérdezettek (Murányi–Szoboszlai 2000). A két alföldi regionális együttműködés fejlődési
esélyei szempontjából is meghatározó jelentősége van tehát ezeknek az objektív
adottságoknak.
3.1. Földrajzi közelség
A régiók kialakítása, és működése szempontjából elméletileg az lenne a legideálisabb,
ha kiterjedésük a tér minden irányában nagyjából hasonló lenne – alakjuk a régiócentrum köré
írt körhöz közelítene –, illetve a régiót alkotó megyék mindegyike közvetlenül szomszédos
lenne valamennyi másik megyével. Ezek a feltételek az alföldi régiók esetében kevéssé
teljesülnek. Egyrészt mindkét régió kiterjedése lényegesen nagyobb Kelet–Nyugat irányban,
mint Észak–Dél irányban, s a keleti és nyugati peremterületek nagy távolsága miatt őket
6

Mindez nemcsak a régiók, hanem a többi térségi szint esetében is igaz: a KSH kistérségi beosztása például ma
is jórészt a városi vonzáskörzeteknek megfeleltethető egykori járások határait követi, de például az I. Alföld
Kutatási Program során Beluszky Pál és Csatári Bálint által lehatárolt 42 alföldi kistérség kétharmada (28) is
vonzáskörzeti alapú (Csatári 1995).
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kevés kapcsolat, és nyilvánvalóan kevesebb közös érdek fűzi egybe. Másrészt, a
szomszédságot tekintve az Észak-Alföldön csak Hajdú-Bihar, a dél-alföldi régióban csak
Csongrád határos mindkét másik megyével.7 Ez egyértelműen centrális szerepet kölcsönöz e
két megyének – nem véletlen, hogy a felmérések szerint éppen Csongrádban (Murányi–
Szoboszlai 2000), illetve Hajdú-Biharban legnagyobb a régió elfogadottsága. Ugyanakkor
viszont a másik két megye, különösen keleti és nyugati peremterületeik így perifériák
régiójukon belül, márpedig – mint azt a regionális együttműködések eddigi története is
igazolja – kapcsolódásuk lazább, együttműködési készségük kisebb a közvetlenül határos,
illetve közelebbi térségekéhez képest (Pálné 1999).
Ha meghatározzuk a megyék ún. népességi súlypontjait – azaz a népességük területi
megoszlását is figyelembe véve adódó földrajzi középpontjukat –, objektíven értékelhetjük és
egzakt módon összevethetjük a régiók kohéziójának adottságait a közelség–távolság
szempontjából (1. táblázat). E számítás eredménye is megerősíti a két régió központi
megyéjének kedvezőbb helyzetét a közös érdekek, a régiós együttműködés kialakítása
szempontjából, hiszen Csongrádhoz a két régiós partner megye van legközelebb, míg HajdúBihar legközelebbi szomszédja Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Jász-Nagykun-Szolnok is csak
alig van tőle távolabb, mint a Szabolcs után következő Borsod-Abaúj-Zemplén. Kedvező az
is, hogy kölcsönösen egymás legközelebbi szomszédjai Csongrád és Bács-Kiskun, Csongrád
és Békés, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar. Ugyanakkor azonban mindkét
régióban igen távol vannak egymástól a periférikus megyék: Bács-Kiskunnak Békés csak a 8.,
Jász-Nagykun-Szolnoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg csak a 11. legközelebbi megyeszomszédja. A Bács-Kiskun és Békés népességi súlypontjai közötti 122, illetve a JászNagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg közötti 150 km-es légvonaltávolság messze a
legnagyobb a 7 magyarországi régión belüli megyeközi távolságok között (a többi régióban az
50-80 km közötti értékek a jellemzőek, 100 km-nél nagyobb távolság csak Zala és GyőrMoson-Sopron között van). A regionális együttműködések esélyei szempontjából külön ki
kell emelni Jász-Nagykun-Szolnok rendkívül laza kapcsolódását az Észak-Alföld másik két
megyéjéhez: a legközelebbi megyeszomszédjai ugyanis sorrendben Heves, Békés és Pest,
vagyis számára nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg nem igazán adekvát módon adódó régiós
partner, hanem Hajdú-Bihar sem. Figyelemre méltó az is, hogy mindhárom észak-alföldi
megyének partnereikhez hasonló, vagy még közelebbi szomszédjai az észak-magyarországi

7

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ez többé-kevésbé objektív kényszerűség is: a magyarországi megyék
elhelyezkedése miatt ui. elméletileg is lehetetlen olyan, három v. több megyés régiókból álló térfelosztást
készíteni Magyarországon, hogy valamennyi régió minden megyéje közvetlenül határos legyen egymással.
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régió megyéi, különösen Borsod és Heves. Ez a tény – a nagyjából azonos fejlettségi szinttel
és a számos tekintetben azonos problémákkal együtt – részben indokolja, hogy e megyék
vezetői először miért az öt-, majd hatmegyés "Északkelet-magyarországi régió" nevű
formációban keresték a régiós együttműködés lehetőségét, a jövő szempontjából pedig azt
mutatja, hogy az Észak-Alföldnek a szomszédos régiók közül leginkább ÉszakMagyarországgal adódhatnak közös érdekei a területfejlesztési együttműködésben.8
3.2. A régióközpontok kérdése
A régiók működése, a regionális együttműködések objektív adottságai szempontjából
a másik döntő tényező az, hogy a régió rendelkezzen funkcionálisan fejlett, jól megközelíthető
központtal (Fleischer 2000, Pálné 1999), és ennek "vonzásterülete" minél nagyobb mértékben
megegyezzen a régióhatárokkal (Bibó 1986).
Az előbbi szempontot tekintve a két alföldi régió helyzete kedvező. Noha a
területfejlesztési törvény csak a régiók határait rögzítette, és nem rendelkezett központjaikról
– amivel elejét vehette volna a szinte minden megyeszékhelyet érintő "versengésnek" a
régióközponti címért, illetve a regionális intézmények "megszerzéséért" – a helyzet valójában
egyértelmű: minden lényeges elvi és gyakorlati megfontolás egybevágó eredménye az, hogy
az észak-alföldi régió központja Debrecen, a Dél-Alföldé pedig Szeged kell legyen. Korábban
utaltunk már arra, hogy az Alföldön e két városnak vannak megyényinél lényegesen nagyobb
térségre kiterjedő fontos "regionális" szerepkörei – és csak nekik vannak ilyenek. Másrészt
ezek régiójuk legnagyobb városai, márpedig az Európai Unió 212 NUTS-II. szintű régiójának
84%-ában a legnépesebb – és ennek megfelelően a legnagyobb gazdasági erőt képviselő, a
szolgáltatások legnagyobb választékát nyújtó – várost jelölték ki régió székhelyéül (Horváth
2000), ráadásul ezek többségéhez képest még Debrecen és Szeged is kicsinek minősíthető.
Harmadrészt a megyeszékhelyek közül a megközelíthetőség, illetve a közlekedési elérhetőség
szempontjából is e városok a legalkalmasabbak a régióközpont-szerep betöltésére. Mind
Szeged, mind Debrecen viszonylag közel – a másik két-két megyeszékhelynél sokkal
közelebb: Szeged légvonalban 34, Debrecen 21 km-re – fekszik régiójának középpontjához
(népességi súlypontjához) (1. ábra); közúthálózati helyzetük a régiójukon belül a
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A régiókat alkotó megyék távolsága természetesen más, kevésbé általános tartalmú jelzőszámokkal is
kifejezhető. Számos konkrét területfejlesztési feladat szempontjából fontos például a megyeszékhelyek közötti
közúti távolság. Az e mutatóval elvégzett számítások eredményének elemzése azonban lényegében ugyanezeket
a következtetéseket erősítette meg, ezért nem térünk ki rá külön.
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legkedvezőbb; és a régiós lakosság legnagyobb hányada számára érhetők el átszállás nélkül,
közvetlen tömegközlekedési járattal is.9
De vajon mennyire esik egybe a régiók területe a régióközpont "természetes"
vonzáskörzetével? A regionális centrumok vonzáskörzeteinek határát – azt tehát, hogy az
egyes települések, kistérségek számára melyik régióhoz való tartozás a leginkább "optimális"
– alapvetően a régióközpontok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése, illetve nagysága
határozza meg (Bajmócy–Kiss 1999, Bibó 1986). Ha csak a régióközpont távolságát vesszük
figyelembe – vagyis minden települést ahhoz a centrumhoz "tartozónak" tekintünk, amelyhez
a legközelebb fekszik –, az így számított elméleti határvonalak az Alföld esetében lényegesen
eltérnek a régióhatároktól (1. ábra). Csak Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg
"hovatartozása" teljesen egyértelmű: Békés megye északi része közelebb van Debrecenhez,
mint Szegedhez és Bács-Kiskun-megyének is csak mintegy feléről Szeged a legközelebbi
régióközpont, Jász-Nagykun-Szolnok megye területe pedig négy, közel hasonló nagyságú
részre oszlik (az északi Miskolchoz, a déli Szegedhez, a keleti Debrecenhez, a nyugati pedig
Budapesthez van legközelebb).10
Egy valamivel bonyolultabb számítás, az ún. gravitációs modell segítségével
figyelembe vehetjük azt a hatást is, amely abból adódik, hogy a nagyobb méretű – gazdasági
erejű, szolgáltatási választékú – centrumok vonzása valamelyest messzebbre terjed ki, mint a
kisebbeké. Modellvizsgálatunk eredményei jól tükrözik Budapest kiugró súlyát, erős "szívó
hatását" (1. ábra). Megerősítik azt – az Alföld térszerkezetének empirikus vizsgálata során
adódó – kutatási eredményt, hogy Bács-Kiskun megye északnyugati harmada Kecskemétet is
beleértve egyre inkább Budapest, a Közép-Magyarországi Régió felé "gravitál". Hasonló a
helyzet Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati fele, ezen belül Szolnok városa esetében is. A
főváros, mint régió-centrum vonzásterülete tehát lényegesen nagyobb a közép-magyarországi
régiónál, míg Debrecen és Szeged vonzásterülete egyrészt valamivel kisebb, mint régiója, de
ezen túl is eltér – elsősorban Észak–Békés észak-alföldi, illetve a Tiszazug dél-alföldi irányú
vonzódása miatt – a régiós térfelosztástól. A számítás eredménye arra is utalnak persze, hogy
a jelenlegi megyehatárok mentén nincs igazán lehetőség a lehetséges régióközpontok
vonzásterületének és a régióhatároknak a mainál lényegesen jobb összehangolására.
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A hét magyarországi régió közül összesen hatban hasonlóan egyértelmű a helyzet, egyedül Nyugat-Dunántúlon
fordul elő, hogy a legnagyobb, legfejlettebb centrum és a régión belül legkedvezőbben elérhető megyeszékhely
nem azonos (Győr, illetve Szombathely) (Bajmócy–Kiss 1999).
10
Ha a távolságokat nem légvonalban, hanem a közúti elérhetőség alapján számítanánk, a dunai és tiszai hidak
elhelyezkedése miatt valamivel nagyobb lenne a megfelelés a régióhatárokkal, de az alapvető eltérések továbbra
is megmaradnának.
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Az eltérések közül ugyanakkor a gyakorlati területfejlesztési együttműködések, a
régió-szerveződés szempontjából ismét csak Jász-Nagykun-Szolnok megye helyzete tűnik
igazán problematikusnak. Debrecen potenciális régióközponti vonzása csak Karcag és
Tiszafüred térségében mutatható ki, és az empirikus térszerkezeti vizsgálatok eredményeiből
is kitűnt, hogy rendkívül gyengék, alacsony intenzitásúak a térkapcsolatok – áru-, személy- és
információ-áramlások – Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa mentén. A
meglevő közlekedési tengelyek – 4-es főút, Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza vasúti
fővonal – ellenére alig vannak kapcsolatok Szolnok és Debrecen között is. A megyében tehát
jelenleg a régióból kifelé irányuló kapcsolatok lényegesen erősebbek, mint a befelé irányulók,
ami világosan jelzi a Jász-Nagykun-Szolnok megyei vezetők Észak-Alföldi Régióval
szembeni elutasító attitűdjének objektív okát. Mindezekre tekintettel a régióépítés
legfontosabb feladata az Észak-Alföldön Jász-Nagykun-Szolnok megye helyének, potenciális
szerepének megtalálása lesz, amihez különösen a Szolnok-Debrecen tengely szerepét kellene
erősíteni.
Az erős, sokoldalúan fejlett regionális központ léte a régiók kohéziójának egyik
legfontosabb tényezője (Pálné 1999) és az Európai Unióban egyre általánosabb tendencia,
hogy a régióközponti funkciók teljes köre ebben az egy városban összpontosul (Horváth
2000). Magyarországon, ezen belül a két alföldi régióban ugyanakkor általános tendencia a
potenciális

régióközpontokon

kívüli

megyeszékhelyek

(és

megyéik)

törekvése

a

régióközponti feladatok megosztására, s minél több regionális funkciójú intézmény hozzájuk
telepítésére. A jelenség mögött nyilvánvalóan a területi középszint kérdésének általános
megoldatlansága, az elmúlt évtized "megye és/vagy régió" vitáinak alapproblémája húzódik
meg. Ennek gyökere, hogy a területi igazgatás tradicionálisan a megyékre épül – ehhez
igazodva a területfejlesztési törvény is a megyei területfejlesztési tanácsokhoz rendelt érdemi
döntési lehetőségeket és forrásokat –, és a tradíció, valamint a megyei bürokráciák érdekei
mellett – mint azt kérdőíves felméréseink is igazolták – számos megyében érzékelhetők többé
(pl. Szabolcs-Szatmár-Bereg) vagy kevésbé (pl. Bács-Kiskun) a megyei identitás elemei is.
Így a megyei elitek alapvetően megyéjük érdekeit, fejlődését akarják előmozdítani a régióban,
a régiós szervezetek és források által is, ráadásul felelősségük, valamint hatalmuk, befolyásuk
is a megyéhez kötődik, s utóbbiakat érzik veszélyeztetve a régiók megerősödése által. Mélyen
beágyazódott "történelmi" tapasztalataik szerint pedig a fejlesztési források elosztásánál a
székhelyek élveznek előnyöket, így a régiós intézmények "megszerzésétől" pótlólagos
forrásokat is remélnek megyeszékhelyeik, illetve megyéik számára. Az ilyen módon
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keletkező divergens megyei érdekrendszer következményeként jobbára csak olyan
megoldásokban tudtak megállapodni az Észak- és a Dél-Alföldön is, amelyek a megyék között
osztják meg – patikamérlegen kimérve – a regionális funkciókat, feladatokat és forrásokat.
Bár a munkaszervezetek Debrecenbe, illetve Szegedre kerültek, a Területfejlesztési Tanács
elnöki posztját mindkét régióban a megyei közgyűlések elnökei töltik be, évenkénti rotáció
mellett. A gyakorlati működésben előbbre tartó Dél-Alföldi Régióban az elkészült
Területfejlesztési

Program

által

kijelölt

feladatok

megvalósítását

9

"ágazati"

programcentrumra bízták ugyan, amelyekben mindhárom megyéből vannak intézmények, ám
az operatív feladatokat és a koordinációt három programcentrumban szegedi, másik háromban
békéscsabai, a maradék háromban pedig kecskeméti szervezetekhez telepítették. Az ÉszakAlföldi Régióban szintén a három megye között osztották meg "ágazatonként" a régióra
vonatkozó fejlesztési tervek kidolgozását, illetve a konkrét feladatokat, sőt még a
kompetenciákat is.
Megítélésünk szerint ugyanakkor az, hogy a régióközponti intézményeknek valójában
mekkora a szerepe, és mennyire indokoltak az ezzel telepítésével kapcsolatos viták, illetve
funkciómegosztási törekvések, alapvetően a regionalizációs, illetve – általában – a
decentralizációs folyamat irányának függvénye. Ha a régiók kizárólag területfejlesztési
szereppel fognak rendelkezni – és a területfejlesztési intézményrendszer, illetve a régiók saját
működési mechanizmusa demokratikus lesz –, akkor e kérdésnek viszonylag csekély lesz a
jelentősége. A régiók és térségeik fejlődési folyamatait ugyanis elsődlegesen objektív
adottságok, illetve a régió szereplőin kívüli (piaci, politikai) tényezők határozzák meg,
amelyeket

nem

nagyon

befolyásol

az

adminisztratív

régióközponti

intézmények

elhelyezkedése, azaz a régióközponti szerepkör, illetve a régiós intézmények önmagukban
nemigen adhatnak komolyabb fejlődési impulzust az adott településnek. A régió kiváló
informatikai bázissal felszerelt operatív centrumát – amely akár egy kisvárosban is
megteremthető lenne –, csak azért érdemes mégis a régiók legnagyobb városában kialakítani,
mert a területfejlesztéshez szorosan kapcsolódó gazdaságfejlesztési, kutatás-fejlesztési,
pénzügyi és gazdasági szolgáltatási funkciók és információs bázisok természetszerű módon itt
koncentrálódnak, és az ezekkel való közvetlen kapcsolattartás lehetősége mindenképpen
előnyös a területfejlesztési projektek tervezése és menedzselése szempontjából.
Amennyiben a regionalizáció nem csupán a területfejlesztésre, illetve önkormányzati,
politikai szerepkörökre fog korlátozódni, és a régióknak hatósági, igazságszolgáltatási
feladatokat ellátó közigazgatási intézményei is lesznek, amelyek jelentős ügyfélforgalmat,
lakossági mozgásokat váltanak ki, akkor megváltozik a helyzet. Ez esetben – az elektronikus
13

ügyintézés várható kiterjedése mellett is – az elérhetőség szerepe válik meghatározóvá, vagyis
mindenképpen célszerű a jó megközelíthetőségű régióközpontokba, Szegedre és Debrecenbe
telepíteni ezeket az intézményeket. Ezzel együtt sem mindegy azonban, hogy e funkciók
többsége az államhatalom, vagy a megyék szintjéről kerülne-e a régiókhoz. A központi
igazgatás bizonyos feladatainak a "lehelyezése" a régióközpontokba kedvező lehet a
régiófejlődés szempontjából, bár erre viszonylag kevés területen (pl. a műszaki infrastruktúrát
illetően) van szükség és lehetőség11, ugyanakkor az állami közhatalmi jogosítványok egy
részének regionalizálása a decentralizáció folyamatának kulcskérdése. Ezért igen szomorú,
hogy

mindezidáig

a

regionális

területszervezésről

napvilágot

látott

kormányzati

elképzelésekben, sőt még a szakértői tanulmányokban sem bukkantak fel javaslatok arra
vonatkozóan, hogy konkrétan mely kormányzati funkciókat, illetve hatásköröket utalnák a
régiókhoz.

Sokkal

több

szó

esik

ezzel

szemben

a

megyei

intézményeknek

a

régióközpontokhoz történő "feltelepítéséről", pedig ez nemcsak a decentralizáció és a
szubszidiaritás elvéhez nem igazodik, hanem – az Alföldön különösen – kedvezőtlen változást
jelentene a lakosság szempontjából is. Számításunk szerint ugyanis a megyeszékhelyektől a
régióközpontokba kerülő igazgatási funkciók elérhetősége mindenképpen jelentősen romlana:
míg a megyeszékhely átlagos közúti távolsága megyéje településeiről az Észak-Alföldön 31, a
Dél-Alföldön 37 km, addig Debrecené az Észak-Alföldön 70, Szegedé a Dél-Alföldön 73 km
(2. táblázat) – vagyis az Alföld lakosságának nagy része ellenérdekelt a hatósági jogkörök, az
ügyfélforgalommal is rendelkező intézmények regionalizálásában.
A régióközponti funkciók megosztásával ellentétben a regionális együttműködések
hatékonyságának növelése, a régió egészének fejlődése szempontjából hasznos lehet a
legnagyobb városok speciális szerepköreinek "megtalálása", és fejlesztési stratégiáik
összehangolása egyes területeken. Jelenleg az alföldi megyeszékhelyek eléggé hasonló
fejlettségű, gazdasági karakterű városok: elsősorban intézményi és szolgáltató centrumok,
jelentős közlekedési-hálózati csomóponti, illetve részben nemzetközi technológiai és
szervezeti innováció-közvetítő szerepkörrel, ugyanakkor egyelőre viszonylag szerény
gazdasági dinamikával. A nagyobb eltéréseket közöttük inkább különböző méretük és eltérő
földrajzi helyzetük okozza. Debrecen és Szeged tradicionális régióközponti funkcióinak
(felsőoktatás, kutatás–fejlesztés, klinikai centrum stb.) fejlődése a partner megyéknek is
11

A hatósági tevékenységek jó része ma is a megyeinél nagyobb léptékű egységekben, dekoncentrált
szervezetekben működik, ám ezek illetékességi határai – speciális feladataik miatt – eltérő, amelyek
megváltoztatása, egységesen a hét területfejlesztési régió határaihoz igazítása nem szükséges, sőt nem is célszerű
(Pálné 1999). Azokon a szakterületeken, ahol erre mégis szükség mutatkozik, e folyamatok "spontán" módon is
bekövetkeznek (Rechnitzer 1999).
14

közvetlen érdeke ellátásuk színvonalának javítása, illetve – pl. a két város innovációscentrumszerepköre miatt – gazdaságuk fejlődése szempontjából. A többi megyeszékhelynek is vannak
azonban olyan speciális adottságai, amelyek hasznosítása régiójuk számára is előnyökkel
járhat (pl. Szolnok közlekedési–logisztikai, Nyíregyháza nemzetközi, vásárvárosi, Kecskemét
pénzügyi szerepköre stb.)
4. Az elérhetőség és a közlekedés szerepe az alföldi régiók kohéziójában
A régiók működésének egyik alapvető feltétele a megfelelő áramlási tengelyek,
közlekedési hálózatok rendelkezésre állása. Különösen felértékelődik a közlekedés szerepe az
alföldi régiók esetében: egyrészt ezek peremtérségei – mint korábban bemutattuk – a többi
régióénál nagyobb távolságra vannak egymástól, ami megnöveli a belső feltártság szerepét;
másrészt a legmesszebb vannak a tőke- és innovációáramlás szempontjából kulcsfontosságú
nyugati "kapuktól", sőt az Észak-Alföld térségei Budapesttől is, ami a külső
megközelíthetőség szempontját értékeli fel (Fleischer 2000) (3. táblázat). A közlekedésfejlesztés ezért egyrészt a regionális együttműködés egyik legfontosabb terepe, ami a régiók
belső kohéziójának erősítésében is fontos szerepet kaphat. Másrészt a hálózatok bővítése –
különösen az autópályák és a vasúti fővonalak, valamint a hidak építése – adott esetben új
konstellációkat is eredményezhetnek a regionális kapcsolatrendszerekben (Pálné 1999).
A régiók számára alapvető fontosságú Budapest jó elérhetősége, hiszen az ország
egyközpontúsága, a főváros kiemelkedő népességi, gazdasági, szolgáltatási súlya, a budapesti
kapcsolatoknak a vállalatközi együttműködésekben játszott domináns szerepe miatt
mindenhol ez a leggyakoribb nagytávolságú utazási irány. A két alföldi régió számára ennek a
kapcsolati iránynak a jelentőségét tovább növeli, hogy általában Budapesten keresztül vezet a
legrövidebb út a nyugat-európai centrumok irányába is, sőt – a Dunán átvezető alternatív
tengelyek, hidak hiánya, illetve kis áteresztőképessége miatt – egyelőre a dunántúli régiók
felé irányuló forgalom jó része is a fővárosba vezető pályákon keresztül bonyolódik, s az
alföldi régiók kedvezőtlen fekvésének hátrányai is a jó színvonalú budapesti összeköttetések
révén enyhíthetők.
A közúti közlekedést tekintve az autópályák szerepe már ma is meghatározó Budapest
elérésében, annak ellenére, hogy az Észak-Alföldet jelenleg egyáltalán nem, s a Dél-Alföldet
is kevesebb mint 60 km hosszban érinti csupán gyorsforgalmi út. Ha a kilométerben
legrövidebb megközelítést tekintjük, akkor is az Alföld lakosságának mintegy kétharmada az
M5-ös vagy az M3-as autópálya eddig megépült szakaszain jut el Budapestre, emellett az
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Észak-Alföld tengelyében futó 4-es főút, illetve a Bács-Kiskun megye nyugati térségeit
feltáró 51-es és 53-as főutak szerepe jelentékeny.
Ha viszont a gazdaság szempontjából legfontosabb időtávolsággal számolunk – az
átlagos haladási sebességet az autópályán jellemző 110, egyéb úton 70 km/h-nak véve –
egészen minimálisra csökken azon térségek köre, ahonnan "nem éri meg" az autópályák felé
venni az irányt (2. ábra). (Természetesen a valamivel nagyobb kilométertávolságból, valamint
az úthasználati díjból adódó többletköltségek korlátozzák ezeket az előnyöket a közlekedők
egyes csoportjai számára.) Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg teljes területéről az M3-as
jelenlegi végpontjától, Füzesabonytól érdemes az autópályára térni, de az M3-as
"vonzásterülete" Jász-Nagykun-Szolnok északi felére is kiterjed, a Dél-Alföld túlnyomó része
számára pedig az M5-ös kínálja a legkedvezőbb lehetőséget. Mindössze Bács-Kiskun megye
keskeny Duna-parti sávja, illetve Jász-Nagykun-Szolnok középső és Békés északi része marad
ki a két pálya vonzásterületéből.
A két autópálya nyomvonala jelentősen módosítja az egyes térségek fekvésének
adottságait: a Budapesttől azonos időtávolságra levő települések koncentrikus körök helyett
az autópályák mentén erősen megnyúlt vonalak mentén rendeződnek el (3. ábra). Ugyanakkor
látható az is, hogy e két autópálya kiépítése az országhatárig már nem fog jelentős
elérhetőség-javulást eredményezni Bács-Kiskun, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye,
valamint Hajdú-Bihar déli és Csongrád megye északi fele számára, míg Szeged és Debrecen
térsége kb. fél, Nyíregyháza háromnegyed, a keleti határszél pedig több mint egy órával kerül
közelebb a fővároshoz. Ezeknek az autópályáknak a megépülése tehát nem igazán jelenhet
meg "egyetemes", a régiók kohézióját erősítő érdekként.
Alapvető "régiós" érdek viszont a közlekedési kapcsolatok sokirányúságának
biztosítása, alternatív közlekedési lehetőségek teremtése (Fleischer 2000). A 4-es (BudapestSzolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony)

és

a

44-es

(Gyula–Békéscsaba–Kecskemét)

gyorsforgalmi út kiépítésének elsősorban a régión belüli kapcsolatok erősítésében lenne
jelentősége. Fontos lenne továbbá a nagy folyókon való átkelési lehetőségek bővítése. A 3.
ábrán látható izokron vonalak "kanyargása" részben arra vezethető vissza, hogy a Tiszán
meglehetősen ritkán (30–40 km-enként) található csak híd, ráadásul ezek közül három is csak
korlátozott használhatóságú pontonhíd (Csongrád, Tiszadob, Lónya). Utóbbiakat figyelembe
véve is hiányzik egy Tisza-híd Csongrád megye középső részén, a Közép-Tiszavidéken,
illetve Szabolcs-Szatmár-Beregben, emellett a szatmári térség megközelítését alapvetően
javítaná egy új Szamos-híd építése.
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Még nagyobb jelentősége lenne a szomszédos régiókkal való közvetlen összeköttetések
javításának. Ennek kulcseleme lehet az M8-as autópálya, amely teljesen új nyomvonalon –
Székesfehérvár, Dunaújváros, Kecskemét, Szolnok és Eger – teremtene gyors régióközi
összeköttetést, kapcsolódva egyúttal a meglevő M1, M7, M5 és M3 autópályák között (4.
ábra). Az ebből az öt autópályából álló rendszer ugyanis nagyjából olyan – egy leragasztott
boríték

belső vonalaira emlékeztető – >–< formát képez, amelyről geometriailag

igazolható, hogy a legrövidebb összhosszúságban tudja összekötni az ország ÉK-i és DK-i
kapuit, azaz Nyíregyháza–Debrecen, illetve Szeged térségét az ország DNY-i és ÉNY-i
(Nagykanizsa és Mosonmagyaróvár környéki) térségeivel. Egy ilyen, a fővárost és közvetlen
térségét elkerülő artéria országos érdek is, hiszen közlekedésszerkezeti, és fajlagos környezeti,
illetve költség-kihatásai is igen kedvezőek. Az Alföld két régiója – azon belül mind a hat
megye – azonban külön is érdekelt lenne a megvalósításában, hiszen valamennyiük számára
lényegesen lerövidítené és meggyorsítaná a nyugati határ, illetve a Balaton elérését, valamint
a dunántúli régiókkal való kapcsolattartást, ráadásul a Budapesttől elvont logisztikai funkciók
révén Kecskemétnek és Szolnoknak jelentős csomóponti szerepkört, új fejlődési impulzust
juttatna (Fleischer 2000). Az M8-as, valamint a hosszú távú fejlesztési tervekben szereplő
gyorsforgalmi úthálózat többi elemének (M9, M4) megvalósulása abból a szempontból is
jelentős lenne, hogy az autópályákkal feltárt sáv12 az alföldi kistérségek többségét érintené.
Így nem fenyegetne az az – egyelőre reálisnak látszó – veszély, hogy az autópálya-menti
dinamizálódó sáv mintegy magához "szívja" az erőforrásokat a csomópontoktól távolabbi,
amúgy is fejletlenebb területekről, ezáltal növelve a régión belüli területi egyenlőtlenségeket,
a forgalmi árnyékban fekvő perifériák kiszolgáltatottságát (4. ábra).
Kulcsfontosságú eleme a régiók belső kohéziójának a gyorsforgalmi utakhoz
kapcsolódó, sokirányú belső hálózatok kialakítása és jó színvonalú fenntartása is, hiszen csak
ennek révén juthatnak a nem csomóponti helyzetű települések is viszonylag kedvező
feltártsági pozícióhoz, többirányú összeköttetéshez. Ezért a zsákhelyzetek megszüntetésén túl
fontos lenne a hálózatok összekötöttségének növelése is, amivel elérhető, hogy a
szomszédsági forgalom ne a nagytávolságú, illetve tranzitforgalmat hordozó pályák
zsúfoltságát növelje. Az 1990-es évtizedben az Alföld megyéinek többségében az autópályák
és elkerülő utak kérdéséhez képest országosan és helyi szinten egyaránt indokolatlanul kevés
figyelmet és pénzt fordítottak a belső hálózatokra: Szabolcs-Szatmár-Bereget és Bács-Kiskunt
12

Az autópályák területfejlesztő, gazdaságélénkítő hatásai – a telephelyi érték, az ingatlanárak és a tőkevonzó
képesség növekedése, a helyi vállalkozások versenyképességének javulása, az innovációk gyorsabb terjedése stb.
– a nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint nagyjából a csomópontok 30 km-es körzetében mutathatók ki.
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kivéve csak elvétve létesültek új összeköttetések, a meglevők állapota pedig jelentősen
romlott.
Ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhat a regionális kohézió erősítéséhez a
tömegközlekedés fejlesztése, e téren ugyanis az egyéni közlekedéshez képest is nagyobbak az
alföldi régiókon belüli egyenlőtlenségek, ugyanakkor fontos közös érdekek is találhatók.
Budapest elérése a legkedvezőbb eljutást biztosító tömegközlekedési eszközzel átlagosan
kétszer annyi időbe telik, mint személygépkocsival (5. ábra). Az eljutás sebessége
összességében ezzel együtt is valamivel nagyobb az országos átlagnál, ami alapvetően a
vasúti közlekedésnek köszönhető: a minden megyét érintő, viszonylag teljesítőképes
sugárirányú fővonalak és az ezeken közlekedő Intercity-szerelvények révén az IC-k
megállójától kezdve már gyorsan el lehet jutni a fővárosba. A nagy távolságok és/vagy a
viszonylag alacsony járatsűrűségek miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagy részéről,
valamint a bácskai, csanádi és bihari térségekből 4 óránál tovább tart az út a fővárosba.
Kiemelkednek ugyanakkor a megyeszékhelyek és a vasúti törzsvonalak menti kisvárosok (pl.
Záhony, Kisvárda, Hajdúszoboszló, Püspökladány, Karcag, Kisújszállás, Törökszentmiklós,
Újszász, Mezőtúr, Gyomaendrőd, Mezőberény, Gyula), ahonnan vonattal sem tart lényegesen
tovább az út Budapestre, mint autóval, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 62 településéről
viszont tömegközlekedési eszközzel gyakorlatilag nem lehet egy nap alatt megjárni a fővárost
(6 óra fölötti eljutási idő).
A helyzet javítása az Észak-Alföldi Régióban elsősorban a 100-as számú vasútvonal
korszerű nagysebességű (160 km/h) vonallá történő átépítése révén lenne lehetséges. A
tömegközlekedésben a régió településeinek túlnyomó része számára ez biztosítja a főváros
legkedvezőbb elérési lehetőségét, ráadásul mindhárom megyeszékhelyet érinti, és
gyakorlatilag a régió legfontosabb tengelyében halad. Ezért – az Észak-Alföldön szinte
egyedülálló módon – mindhárom megyének fontos közvetlen érdeke fűződik e vasúti
beruházáshoz. Megvalósulása esetén mindhárom megyeszékhelyről autópálya-sebességgel
lehetne utazni Budapestre – Szolnokról 1, Debrecenből 1,5, Nyíregyházáról 2 óra alatt –, de a
régió kisvárosainak–falvainak nagyobb része is 30-60 perccel kerülne közelebb Budapesthez.
E vasútvonal Budapest–Cegléd szakaszának fejlesztésében Csongrád és Bács-Kiskun
megye is közvetlenül érintett, a Dél-Alföldi Régió azonban összesen öt, nagyobbrészt rossz
állapotú vasúti fővonalon kapcsolódik Budapesthez, és – bár Szeged közvetlen
összeköttetésben van Kecskeméttel és Békéscsabával is – nincsenek a régió három megyéjét
felfűző, a budapesti irányú összeköttetésekre merőleges teljesítőképes tömegközlekedési
tengelyek sem. Ez utóbbi helyzetet megváltoztató, mindhárom megyét közvetlenül is érintő,
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és az interregionális kapcsolatokat is erősítő lépés lenne az egykori Nagyvárad–Fiume
vasútvonal Szeged–Szabadka–Baja szakaszának helyreállítása, aminek megvalósítására a
jugoszláviai változások, illetve a Duna–Körös–Maros–Tisza eurorégiós együttműködés
kínálhat némi esélyt.
A regionális kohézió erősítését szolgálná mindkét alföldi régióban a falvak és a
kisvárosi központok tömegközlekedési ellátottságának javítása is. A főváros, illetve a
regionális centrumok rossz elérhetőségének hátterében ugyanis az esetek túlnyomó
többségében a legközelebbi kisvárosig, illetve tömegközlekedési csomópontig tartó szakasz
problémái állnak. A szatmár-beregi térség községeiből például gyakran több időbe telik a
Nyíregyházáig vagy Debrecenig tartó 80-100 km megtétele, mint az onnantól kezdve
Budapestig a 220-270 km-es budapesti vonat-út! A helyzet javítása érdekében többféle lépést
is tehetnek a régió területfejlesztési szereplői. Ilyen lehet például a vasúti mellékvonalakon
folyó, sok helyen ma is népszerű Interpici-közlekedés sűrítésének és újabb vonalakra való
kiterjesztésének, valamint a távolsági, illetve az Intercity-vonatok menetrendjéhez igazított
"ráhordó" buszvonalak kialakításának támogatása, illetve az Interpicik megállóhelyeire
csatlakozó, gyorsított (nem minden megállóhelyen megálló, betérések nélkül közlekedő)
autóbuszjáratok

indítása.

Ezek

a

fejlesztések

a

kistérségi

központok,

illetve

a

megyeszékhelyek elérését is javítanák.
5. Következtetések
Elemzésünk eredményei szerint a regionalizáció belső térszerkezeti adottságai a két
alföldi régióban részben eltérőek – a Dél-Alföldön kedvezőbbek, mint az Észak-Alföldön –,
összességükben azonban egyik esetben sem igazán ideálisak. Az érdekegyeztetés
nehézségeinek, a régiós együttműködéstől való idegenkedésnek, sőt – különösen az ÉszakAlföld esetében – a régió-lehatárolással szembeni ellenérzéseknek tehát objektív alapjai is
vannak, elsősorban a nagy távolságok és a jelenlegi térkapcsolat-rendszerekkel való jelentős
inkompatibilitás, illetve a regionalizmus tradícióinak és az identitásnak a hiánya miatt. A
bizonytalan külső feltételeken túl tehát a belső körülmények is arra mutatnak, hogy egyelőre
nem lenne szerencsés az átfogó, a területfejlesztési együttműködésen túlmenő regionalizálás,
különösen nem annak gyors ütemű, erőltetett végrehajtása: az ehhez szükséges társadalmi
támogatás ugyanis rövid idő alatt nem alakítható ki, s ennek híján a költségesen kiépített
regionális intézmények nem tudnának hozzájárulni a decentralizáció és a demokratizálódás
folyamatához.
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Az uniós Strukturális Alapok reformjának bizonytalan irányától függetlenül valóban
sürgető feladat megoldását, a területfejlesztési régiók megerősítését ugyanakkor az Alföld
belső adottságai nem akadályozzák, hiszen a régióközponti funkciók, illetve a közlekedési
helyzet vizsgálata során is az derült ki, hogy léteznek, illetve kialakíthatók valódi közös
területfejlesztési érdekek az adott regionális keretek között is. Ezt igazolja az európai
tapasztalatokon túl az utóbbi évek néhány alföldi példája is – mint pl. a PHARE kísérleti
programok, illetve az eurorégiós együttműködési programokban való részvétel, a megyei
fejlesztési ügynökségek jó munkakapcsolata stb. – amelyek megmutatták, hogy (legalábbis a
tervezés, illetve a mindennapi munkakapcsolatok szintjén) kialakítható a kölcsönösen előnyös
kooperáció. Az alföldi megyeszékhelyeknek, bár természetesen részesei a magyarországi
"városversenynek", bizonyos területeken (pl. a felsőoktatási és a felsőfokú egészségügyi
intézmények hagyományos kooperációja, a kulturális események, vásárok összehangolása,
turisztikai projektek, közös marketing-tevékenység stb.) szintén van lehetőségük az
együttműködésre. A "labda" tehát e vonatkozásban most a kormányzati térfélen van, hiszen a
régiók helyzetbe hozásához leginkább a regionális területfejlesztés mozgásterének növelésére,
főképp pedig a regionális finanszírozás megteremtésére lenne szükség. Ha pedig ez
megtörténne,

a

fejlesztési

régiók

tapasztalatai

néhány

év

elteltével

jelentősen

hozzájárulhatnának a politikai regionalizálás irányával, illetve szükséges mértékével
kapcsolatos viták lezárásához, és a hosszú távra kiható területi reformról szóló döntés kellően
megalapozott meghozatalához.
A ma rendelkezésre álló információk alapján ez a kérdés még nem dönthető el
egyértelműen, bár az elemzett térszerkezeti sajátosságok alapján úgy tűnik, hogy az Alföld
régióinak elemzett adottságai nem igazán támasztják alá az igazgatási regionalizálás
szükségességét, a megyei hatósági jogkörök régiókhoz telepítése pedig kifejezetten az
elérhetőség romlásával járna. Biztosnak látszik ugyanakkor, hogy a belső adottságok nem
teszik eleve lehetetlenné az alkalmazkodást egyik lehetséges regionális modellhez sem, akár
ha csak – többé vagy kevésbé hangsúlyos – területfejlesztési szerepe lesz a régióknak, akár
pedig ha mégis regionális államigazgatási reform történik Magyarországon. Az
együttműködés mechanizmusainak meggyökeresedése és a sikeresen végrehajtott regionális
projektek révén pedig idővel – évtizedek alatt – talán egyfajta regionális közösségi érzés,
identitás is kialakulhat az Alföld régióiban is.
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1. táblázat Az alföldi megyék távolsága a többi megyétől
Sorrend

Csongrád

1.

Bács-K.

2.
3.

Békés

(a népességi súlypontok légvonaltávolságai alapján, km)

Bács-Kiskun

Szabolcs-SzatmárBereg

Hajdú-Bihar

65

Heves

Borsod-A.-Z.

86

Békés

Heves

141 Pest

85

150 Hajdú-B.

95

111 Békés

163 Bács-K.

100

158 Nógrád

180 Csongrád

100

109 Csongrád

163 Pest

214 Budapest

101

163 Békés

122 Pest

172 Csongrád

228 Nógrád

102

173 Somogy

135 Budapest

188 Budapest

228 Borsod-A.-Z.

108

163 Nógrád

182 Komárom-E.

138 Bács-K.

189 Bács-K.

249 Fejér

135

72

Csongrád

66

Szabolcs-Sz.-B.

65

Hajdú-B.

Jász-NagykunSzolnok

66

Csongrád

Békés

72

Jász-N.-Sz.

80

Tolna

67

Borsod-A.-Z.

88

Jász-N.-Sz.

100 Hajdú-B.

98

Fejér

88

Jász-N.-Sz.

95

4.

Tolna

126 Bács-K.

122 Pest

94

Békés

98

Jász-N.-Sz.

5.

Pest

141 Heves

139 Jász-N.-Sz.

100 Heves

6.

Fejér

152 Pest

157 Budapest

102 Nógrád

7.

Budapest

154 Borsod-A.-Z.

162 Baranya

8.

Baranya

155 Szabolcs-Sz.-B.

9.

Heves

160 Budapest

10.

Hajdú-B.

62
80

11.

Nógrád

190 Tolna

188 Veszprém

141 Fejér

228 Komárom-E.

272 Szabolcs-Sz.-B. 150

12.

Somogy

196 Fejér

192 Heves

142 Komárom-E.

237 Fejér

275 Komárom-E.

152

13.

Komárom-E.

198 Komárom-E.

223 Nógrád

157 Tolna

253 Tolna

310 Tolna

160

14.

Borsod-A.-Z.

206 Baranya

224 Hajdú-B.

189 Veszprém

292 Veszprém

336 Veszprém

199

15.

Veszprém

208 Veszprém

255 Zala

191 Baranya

299 Győr-M.-S.

353 Baranya

208

16.

Szabolcs-Sz.-B.

228 Somogy

257 Győr-M.-S.

199 Somogy

316 Baranya

358 Somogy

222

17.

Zala

254 Győr-M.-S.

301 Borsod-A.-Z.

203 Győr-M.-S.

319 Somogy

369 Győr-M.-S.

233

18.

Győr-M.-S.

265 Zala

312 Vas

216 Zala

362 Vas

407 Zala

267

19.

Vas

282 Vas

332 Szabolcs-Sz.-B.

249 Vas

366 Zala

410 Vas

275

Forrás: Saját számítások
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2. táblázat A megyeszékhelyek, illetve a
régióközpontok átlagos közúti távolsága a megyék
településeiről
Megye

A legrövidebb közúti eljutás átlagos
hossza (km)
a megyeszékhely

a régióközpont

centrumába
Budapest

7

7

Pest

37

37

Közép-Magyarország

18

18

Fejér

29

29

Komárom-Esztergom

22

62

Veszprém

30

66

Közép-Dunántúl

27

51

Győr-Moson-Sopron

36

36

Vas

22

107

Zala

30

147

Nyugat-Dunántúl

30

89

Baranya

19

19

Somogy

38

81

Tolna

31

64

Dél-Dunántúl

28

51

Borsod-Abaúj-Zemplén

31

31

Heves

33

70

Nógrád

28

104

Észak-Magyarország

31

53

Hajdú-Bihar

24

24

Szabolcs-Szatmár-Bereg

36

75

Jász-Nagykun-Szolnok

35

123

Észak-Alföld

31

70

Csongrád

23

23

Bács-Kiskun

54

93

Békés

29

100

Dél-Alföld

37

73

Forrás: saját számítások
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3. táblázat Távolságok Budapesttől és Hegyeshalomtól
Megye

A megyék népességi súlypontjának
légvonaltávolsága (km)
Budapesttől

Hegyeshalomtól

Budapest

0

149

Pest

17

166

Közép-Magyarország

6

155

Fejér

53

137

Komárom-Esztergom

51

98

Veszprém

108

98

Közép-Dunántúl

66

108

Győr-Moson-Sopron

132

29

Vas

179

87

Zala

184

137

Nyugat-Dunántúl

154

74

Baranya

170

222

Somogy

154

165

Tolna

119

193

Dél-Dunántúl

149

194

Borsod-Abaúj-Zemplén

155

278

Heves

88

223

Nógrád

71

181

Észak-Magyarország

122

247

Hajdú-Bihar

188

332

Szabolcs-Szatmár-Bereg

228

361

Jász-Nagykun-Szolnok

101

250

Észak-Alföld

176

318

Csongrád

154

289

Bács-Kiskun

102

224

Békés

173

321

Dél-Alföld

132

271

Országos átlag

101

180

Forrás: saját számítások
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1. ábra A magyarországi régiók területe és a potenciális régióközpontok elméleti vonzáskörzetei

Miskolc
Nyíregyháza

SÉM
A

Budapest

Győr

SKD
SNYD

SKM

É

Székesfehérvár

Ö
L F
A
SDA
É L
D
Szeged

Pécs

Z

F

L

D

KS
ÉA
Debrecen

Szolnok

Kecskemét

SDD

S

A

L

Ö

L D
Békéscsaba

Debrecen

SDA

potenciális régióközpont
tervezési-statisztikai régió
népességi súlypontja
egyéb megyeszékhely
a “legközelebbi régióközpontok” elve
alapján adódó területi egységek határa

Forrás: saját számítás

az egyes régióközpontok
gravitációs vonzásterületei
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2. ábra Budapest leggyorsabb elérési útvonala személygépkocsival az alföldi megyék településeiről 2000

Sárospatak

Kv.

Hernádlak
Fgy.

Hernádnémeti
Nyékládháza
NYÍREGYHÁZA
Polgár
Gyöngyös
Ludas

Füzesabony

Hatvan
Heves

Gödöllő

Tiszafüred
DEBRECEN

Jászberény

BUDAPEST
Karcag
Bf.

SZOLNOK

Örkény

Bf.
Berettyóújfalu
Fgy. Fehérgyarmat
Kkf. Kiskunfélegyháza
Kv. Kisvárda

Lajosmizse

M5

autópálya

KECSKEMÉT
Szarvas

főút
Kkf.

BÉKÉSCSABA

Szentes

mellékút
Orosháza

település külterülete és központja
Kiskunhalas

autópálya-csomópont
SZEGED
Baja

A számításnál csak a közforgalmú utakat, illetve az állandó és pontonhidakat vettük figyelembe.
A feltételezett átlagos haladási sebesség: autópálya 110, egyéb út 70, Budapest területe 40 km/h.

Forrás: Magyarország 1:250000. Autóatlasz. Dimap & Szarvas Térképészeti Ügynökség 2000. felhasználásával saját számítások
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3. ábra Budapest központjának legrövidebb elérési ideje személygépkocsival az alföldi megyék településeiről 2000
0
24
210

180

Kv.

150

Fgy.

NYÍREGYHÁZA

90

60

21
0

240

120

Polgár

Tiszafüred
DEBRECEN

60

Jászberény

Karcag
Berettyóújfalu
SZOLNOK

60

60

90

Fgy. Fehérgyarmat
Kv. Kisvárda

Szarvas

KECSKEMÉT

Kiskunfélegyháza

BÉKÉSCSABA
Szentes
Orosháza

180
90

Kiskunhalas

120
15
0

perc
település külterülete és központja

SZEGED
Baja

150

15
0

A számításnál csak a közforgalmú utakat, illetve az állandó és pontonhidakat vettük figyelembe.
A feltételezett átlagos haladási sebesség: autópálya 110, egyéb út 70, Budapest területe 40 km/h.

Forrás: Magyarország 1:250000. Autóatlasz. Dimap & Szarvas Térképészeti Ügynökség 2000. felhasználásával saját számítások
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4. ábra A 2030-ra tervezett gyorsforgalmiút-hálózat és potenciális “hatásterülete” az Alföldön

Kisvárda

Fehérgyarmat.

NYÍREGYHÁZA
Polgár

Tiszafüred

DEBRECEN

Jászberény

Karcag

Berettyóújfalu

SZOLNOK

KECSKEMÉT

Szarvas

Kiskunfélegyháza
BÉKÉSCSABA

Szentes
Orosháza

gyorsforgalmi út nyomvonala, száma
gyorsforgalmi úttól 0-10 km- re fekvő terület
gyorsforgalmi úttól 10-20 km- re fekvő terület

Kiskunhalas

gyorsforgalmi úttól 20-30 km- re fekvő terület
település határa és központja
SZEGED
Baja

statisztikai kistérség határa

Forrás: Országos Területfejlesztési Koncepció és különböző autóatlaszok alapján saját szerkesztés
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5. ábra Budapest elérésének időigénye a legkedvezőbb tömegközlekedési lehetőség alapján
az alföldi megyék településeiről 2000/2001

NYÍREGYHÁZA

DEBRECEN

SZOLNOK

KECSKEMÉT

1 - 2 óra (39)
2 - 3 óra (116)
BÉKÉSCSABA

3 - 4 óra (192)

5 - 6 óra (58)
6 - 7 óra (55)
SZEGED

7 - 8,5 óra (7)

Forrás: A MÁV Rt. és a Volán társaságok 2000/2001. évi hivatalos menetrendjei alapján saját számítások
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