
 
KISS JÁNOS PÉTER – LŐCSEI HAJNALKA 
 
 

A TISZAMENTE JELLEGADÓ KISTÉRSÉGEI* 
 

 
A Regionális Tudományi Tanulmányok 9. kötetében átfogóan értékelést adtunk közre 

az Alföld, fejlődési esélyeiről1. Jelen tanulmányban egy szűkebb térségi kör – néhány 

tiszamenti kistérség – tükrében elsősorban a nagyrégión belüli egyedi sajátosságokra 

kívánunk rámutatni. A térségek jellemzése kapcsán minden esetben kitérünk a belső 

centrum-periféria jellemzőkre is. 

 
 
BODROGKÖZI KISTÉRSÉG - a krízis homogenitása 
 
A Bodrogköz az ország legfejletlenebb, leghátrányosabb helyzetű, legelesettebb 
kistérsége. 
 
Nem egyszerűen az egyik a legelmaradottabbak közül, hanem egyértelműen, és 

minden lényeges vonatkozásban „a” legrosszabb helyzetű a 2004-től hatályos 

kistérségi besorolás területi egységei között. A kistérségi beosztás szerepét itt külön is 

ki kell emelni, ugyanis 2003-ig a mai bodrogközi kistérség valamennyi települése a 

sátoraljaújhelyi kistérség részét képezte, és Sátoraljaújhely város relatíve – a 

bodrogközihez és abaújihoz képest mindenképpen – kedvező adatai elfedték a 

bodrogközi falvak nyomorúságát. Az új lehatárolás eredményezte településösszetétel 

maga ugyanakkor az egyik fontos összetevője a szélsőségesen kedvezőtlen gazdasági, 

anyagi mutatók kialakulásának. Bodrogközben ugyanis nincs (funkcionális 

értelemben vett, valódi) város, noha az alig háromezres Cigándot nemcsak 

kistérségközponttá, hanem várossá is emelték 2004-ben: szigorúan a lakosságszámot 

tekintve is a kistérségközpont népességi súlya az amúgy nem túl népes (20 ezer fő, 17 

település) kistérségben is csak 17%, a 7. legkisebb a 168 kistérség közül. A körzet 

lakói valójában döntően Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon jutnak legközelebbvárosi 

szolgáltatásokhoz, zömmel 20-50 km utazás után (Budapest tömegközlekedéssel 5-6 

óra). 

                                                 
* A tanulmány a VÁTI felkérésére végzett, hasonló című kutatás eredményein alapul (Témavezető: 
Nemes Nagy József) 
1 Kiss János Péter: Az Alföld fejlődési esélyeiről – egy évtized kutatásai tükrében. 
 



 

A körzet önálló egységként való kezelése ezzel együtt sem teljesen indokolatlan, 

hiszen természeti és történeti tényezők egyértelműen elkülönítik – és egyértelműen 

lemaradásra predesztinálják. A Dél és Kelet felől a Tisza által elvágott, de a Bodrog 

által még Sátoraljaújhely irányában is akadályozott kistérség elzártságát a trianoni 

határmegvonás tette teljessé, hiszen az addig leginkább nyitott északi irányban is 

áthatolhatatlan akadályt húzott. A térség az országon belül az egyik legtávolabbi, 

legnehezebben megközelíthető térséggé vált: hanyatlása azóta folyamatos. 

Jelentősebb ipari üzem nem települt ide a szocializmus időszakában sem, s az ingázás 

szempontjából is nagy csapást jelentett a térségre a kisvasutak megszüntetése 

(Sárospatak–Zemplénagárd 1976, Sárospatak–Kenézlő 1980; normál vasútja még 

1920-ban került a határ túloldalára, attól 2-10 km-re). Így még 1990-ben is a 

mezőgazdaságban dolgozott a térség legtöbb foglalkoztatottja a három 

nemzetgazdasági ág közül (38%, az ipar csak 26), s a térség humán erőforrásainak 

eróziója már ekkorra is jócskán előrehaladt. Ennek összetevői is felfejthetők. Az aktív 

lakosság nagyarányú elvándorlása (már 1990-ben is csak a lakosság 35%-a aktív 

kereső, ami a legalacsonyabb arány volt a 168 kistérség közül), társadalmilag 

szelektív népességcsere (a cigányság aránya a 12. legnagyobb a 168 kistérség közül 

1990-ben), igen alacsony átlagos iskolai végzettség (szintén a 168. a rangsorban az 

átlagosan elvégzett osztályok száma). Mindennek köszönhetően a 3. legalacsonyabb 

egy lakosra jutó jövedelemszint (a vidéki átlagnak is csak 58%-a, a budapesti 1/3-a). 

 

A rossz kiindulást az 1990 utáni válságperiódusban az átlagost jóval meghaladó 

visszaesés követte, majd ez a kedvezőtlen pozíció „stabilizálódott”. Így ma a 

megvizsgált kéttucatnyi fejlettségi mutató mintegy felében a 168., legutolsó a 

kistérségi rangsorokban a Bodrogköz, még inkább lemaradva a vidéki átlagtól is, mint 

1990-ben. Az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem 1992 óta minden évben itt a 

legkisebb (az 1996-os mélyponton a vidéki átlagnak csak 44, azóta 47-50%-a). Itt a 

legkisebb a személygépkocsi-állomány fajlagos mutatója, csakúgy, mint az 

önkormányzatok helyiadó-bevétele. A 2001-es népszámláláskor a lakosságnak 

kereken 20%-a volt foglalkoztatott – ez is példátlanul alacsony érték. A háztartások 

63%-ában (!) nincsen aktív kereső. Mindennek egyik oka természetesen a 

munkahelyek hiánya: a 18-59 éves lakosságnak 1991 óta rendre 16-25%-a regisztrált 

munkanélküli, amivel folyamatosan a 10 legrosszabb mutatójú kistérség között van a 



Bodrogköz. E kevés dolgozónak is alig fele talál megélhetést a térségben: a 

bodrogközi munkahelyek száma alig több mint fele volt az itt élő 

foglalkoztatottakénak 2001-ben, ami a 9. legrosszabb munkaerőmérleg volt; a 

települések közül csak Ricsén van több munkahely, mint foglalkoztatott. Ennél is 

fontosabbak – és a jövő kilátásait, ha lehet, még sötétebbre festik – azonban az 

alacsony aktivitás demográfiai összetevői. A lakosságnak ugyanis alig fele (54%) 

munkaképes korú (18-59 éves, a 2. legalacsonyabb érték a kistérségi rangsorban), így 

nem véletlen, hogy szinte példátlanul magas az inaktívak aránya is: a lakosság 42%-a 

volt inaktív kereső 2001-ben. A képlet tehát világos: az öregek, és 

rokkantnyugdíjasok adják az itteni népesség meghatározó részét, a szűkös 

munkaerőforrás jelentős része pedig – különösen a fiatalabbaké – képzetlen és 

munkanélküli roma. 

 

1990 óta a mezőgazdasági foglalkoztatottság egytizedére (!) esett vissza, ami már a 

tájfenntartás szempontjából is elégtelen a területi kiterjedését tekintve nem a 

legkisebbek közé tartozó, alacsony népsűrűségű kistérségben (mindössze 269 főt, a 

lakosság 1,5%-át regisztrálta mezőgazdasági keresőként a statisztika 2001-ben). 

Gyakorlatilag ugyanannyi viszont a (nagyobbrészt vélhetően a kistérségen kívüli 

munkahelyeken dolgozó) ipar, így foglalkoztatási súlya 44%-ra növekedett. A térség 

gazdasági ellehetetlenülésére utalnak a vállalkozási aktivitás adatsorai. Az 

értéktermelés szempontjából meghatározó jogi személyiségű vállalkozások 

gyakoriságát tekintve 1992-ben – az előző rendszerből fennmaradt, átalakult cégeknek 

köszönhetően – még „csak” a 38. legrosszabb volt a bodrogközi kistérség, ám a 

dinamika ezt követően az országban a legalacsonyabb volt (1995 óta stagnál a jogi 

személyiségű cégek száma), így mára a 2. legalacsonyabb mutató a bodrogközi 

kistérségé. Az inkább foglalkoztatási szempontból jelentős nem jogi személyiségű 

szervezeteket (bt, egyéni vállalkozás) tekintve pedig 1992 óta minden évben a 

legutolsó a rangsorban a Bodrogköz. Az átlagos iskolai végzettségben is maradt az 

utolsó helyen (még ma sem éri el a 8 osztályt a 6 éven felüliek között az elvégzett 

osztályok átlagos száma). A cigányság arányát tekintve viszont a negyedik helyen áll 

az országban. Leginkább ezzel van összefüggésben, hogy a természetes 

népességfogyás üteme országos összevetésben alacsony. A vándorlási egyenleg enyhe 

pozitívuma pedig azt mutatja, hogy aki tudott, az már korábban elvándorolt a 

térségből, s inkább csak a depriváltak, elsősorban romák jöhetnek ide. Hiszen itt még 



a lakossági infrastruktúrában sem történt komoly előrelépés: a lakások negyede 

komfort nélküli, és csak hatoda(!) összkomfortos (a második legrosszabb kistérség e 

téren). Úgy tűnik tehát, elkéstek – de legalábbis nem tudtak érdemi térségfejlesztő 

hatást gyakorolni – a térség elzártságának oldására a 90-es években megvalósult 

fejlesztések: a Tiszán az első állandó átkelési lehetőséget biztosító, Kisvárda felé utat 

nyitó cigándi híd (1993 – igaz, a tömegközlekedési kapcsolat azóta is igen ritka rajta), 

illetve az emlékezetes polgármesteri akcióval is kiküzdött pácini határátkelő (szintén 

az első átkelőhely a térségben, 1999). 

 

Összefoglalva: a bodrogközi kistérség gazdaságilag a teljes leépülés, társadalmilag a 

gettóképződés állapotában van, a kilátások javulásának minimális esélyével. Így a 

közvetlen terület/vidékfejlesztési feladat itt nem valamiféle helyi gazdasági élénkítés, 

hanem a szociális feszültségek kezelése, illetve a táji és emberi erőforrások további 

felélését gátló, vagy legalábbis lassító beavatkozások: a szociális foglalkoztatás (pl. 

földprogram), a környékbeli kisvárosok (munkahelyek) elérhetőségének javítása, a 

mobilitási lehetőségek fejlesztése, a közösségi élet és a tájfenntartó tevékenységek 

támogatása lehet. 

 

Belső tagoltság  

 

A Bodrogközi kistérség egyike az újonnan létrehozott kistérségeknek; igazi gazdasági 

központtal, városi rangú településsel nem rendelkezik. A kistérséghez tartozó 17 

település közül 11 népessége még az 1000 főt sem éri el, a kistérség központjául 

kijelölt legnagyobb lélekszámú Cigánd is csak 3500 fős. Településszerkezete a 

szatmári és beregi térséggel rokonítható 

 

A Borsod megyén és az Alföldön belül is külső perifériának számító falvak központi 

települése, Cigánd, alacsony népességsúlyához képest sem jelent gazdasági 

centrumot: sem a jövedelmek, sem a vállalkozások, sem a helyi adók nem 

koncentrálódnak a településre, a fajlagos értékeket tekintve nem emelkedik ki 

környezetéből, sőt a lokális átlag alatti. 

 

Az egész kistérség viszonylag homogén, a területi különbségek nem jelentősek. Az 

elmaradottságban leginkább a foglalkozási helyzet, a munkanélküliség mértéke jelent 



differenciáló tényezőt. Mivel az egész kistérség, illetve a kistérségen belül minden 

település negatív munkaerőmérleggel rendelkezik, így nem meglepő, ha kistérség 

nyugati felében elhelyezkedő, a közeli központokhoz, Sátoraljaújhelyhez és 

Sárospatakhoz közelebb fekvő települések (Felsőberecki, Alsóberecki, Bodroghalom) 

helyzete a legkedvezőbb, a foglalkozási ráta csak ezekben a településekben közelíti 

meg a 30(!)%-ot, az átlagjövedelem pedig az országos átlag alig kétharmadát éri el. E 

külső vonzással függ össze az az egészen sajátos jelenség, hogy a körzetközpontban 

alacsonyabb az átlagos adóköteles jövedelem, mint a kistérség részben kifelé vonzódó 

„perifériáján”. Kiemelhető még környezetéből a 2000 fős Karcsa, ahol az 

átlagjövedelem némileg meghaladja az országos átlagot. A kistérség keleti részében 

találjuk a legsúlyosabb foglalkozási helyzetű településeket: Lácacsékén belül például 

1996 óta folyamatosan több munkanélkülit regisztrálnak, mint ahányan valamilyen 

adóköteles jövedelemmel rendelkeznek. Nem sokkal jobb a helyzet Dábocon, 

Tiszacsermelyen és Révleányváron sem, ahol az egy lakosra jutó adóköteles 

jövedelem még az országos átlagérték egyharmadát sem érte el az utóbbi évtizedben. 

 

A "centrumnál" magasabb jövedelmű "periféria" a Bodrogközben
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SZENTESI KISTÉRSÉG: A változatlanság trendjei 
 
Az átlagosnál jóval nagyobb területű, és valamivel nagyobb népességű kistérség a 

szentesi. Szentes városon kívül három nagyfalut (Szegvár, Nagymágocs, 



Fábiánsebestyén), egy középfalut (Derekegyház), valamint három kisfalut (Eperjes, 

Árpádhalom, Nagytőke) foglal magába. Jellegzetesen alföldi, mezőgazdasági arculatú 

táj ez, nagy kiterjedésű, jó minőségű szántókkal, élénk vízhálózattal, alacsony – 3 

községben a 15 fő/km2-t sem elérő – népsűrűséggel, a múlt század közepéig 

meghatározó tanyás múlt többé vagy kevésbé ma is élő örökségével. Ugyanakkor 

teljesen egyértelmű, stabil vonzáskörzetről van szó.  

 

Szentesi székhelyű adminisztratív területi egység mindig is létezett, s bár 1950-ig 

megyeszékhely is volt, az 1960-70-es években pedig a szentesi járásba tartoztak a mai 

csongrádi és hódmezővásárhelyi kistérségek települései is. A vonatkozó térkapcsolati 

elemzések szerint a mai szentesi kistérség területe az, amelyre Szentes város 

középfokú ellátó intézményeinek és munkahelyeinek vonzása meghatározó. 

(Bizonyos, pl. egészségügyi funkciók tekintetében ugyanakkor a vonzáskörzet 

továbbra is szélesebb, kiterjed néhány szomszédos Csongrád és Jász-Nagykun-

Szolnok megyei településre is.) Szentes maga, amelynek súlya a térség minden 

mutatójában domináns (a lakosságnak pl. 68%-át adja, ami a 20. legmagasabb érték a 

kistérségek között) tradicionális mezővárosi múltú középvárosaink közé tartozik. A 

körzet nagyobb települései a XVIII. században (újra)telepített telepesfalvak, ám a 

kisebb falvak csak a XIX. század végén (Derekegyház), a két világháború között 

(Eperjes), vagy az államszocialista időszakban (Árpádhalom, Nagytőke) váltak 

önállóvá korábbi külterületi lakott helyekből, tanyaközpontokból. 

 

A térség a XX. század során összességében hanyatló pályát futott be. Kedvező 

településszerkezeti és mezőgazdasági adottságainak, az extenzív állattenyésztés, a 

gabonatermelés mellett fokozatosan kibontakozó kertgazdálkodás (paprika) 

konjunktúrájának, Szentes nagy térségen belüli súlyának és megyeszékhely 

mivoltának, Szentes és Szegvár kézműves (pl. kerámia-), és élelmiszerfeldolgozó 

iparának köszönhetően a század elején még a kistérségek legfejlettebb negyedébe 

tartozott. Ezt követően azonban a gazdasági struktúra változatlanságából eredően a 

térség pozíciói romlottak, amihez a II. világháború után a tanyafelszámolások 

folyamata is hozzájárult. A külterületi lakosság aránya az átlagosnál kevésbé 

csökkent, még ma is a lakosság 8,3%-a él tanyákon, volt üzemi lakótelepeken, 

legnagyobb számban Szentes, legnagyobb arányban azonban a kistelepülések 

területén. A tanyai infrastruktúra fejlesztése itt is jórészt elmaradt, s az elvándorlás 



következtében leginkább az idős, nehéz szociális helyzetben levő emberek maradtak a 

külterületeken. A térség fejlődése szempontjából kedvező változás a ’60-as – ’80-as 

években következett be. Szentes városának, szolgáltató intézményeinek kiemelt 

(megyei alközponti) fejlesztése mellett ebben az időszakban érte el Szentest is a 

szocialista iparosítás. Ennek meghatározó nagyüzemei a Kontakta (villamos alkatrész-

gyár) és a Baromfifeldolgozó, de ruhagyár, szövőüzem, gépipari, 

élelmiszerfeldolgozó és építőanyag-ipari vállalatok is létesültek. A térség azonban 

soha nem vált ipari dominanciájúvá. Országos ismertséget – emellett jelentős vállalati 

és lakossági jövedelmeket – is eredményes mezőgazdasága, ezen belül is különösen a 

térségben felfedezett termálvizet felhasználó, korábbi hagyományokra is építkező 

fóliás primőr zöldségtermesztés hozott számára a ’70-es, ’80-as években. A szentesi 

Korai Zöldségtermesztési Rendszer (illetve az annak gesztoraként működő Árpád 

Szövetkezet) a környék háztáji gazdaságait is jól integrálta, ugyanakkor további 

kiválóan gazdálkodó nagyüzemek (pl. az állattenyésztési profilú Pankotai ÁG) is 

voltak a térségben. Mindezek eredőjeként a szentesi kistérség a vidéki átlag körüli 

adóköteles jövedelmi színvonalon, a kistérségi rangsor 60. helye körül érkezett a 

rendszerváltás küszöbére. A foglalkoztatási szerkezetben a mezőgazdaság magas, 

29%-os, és az ipar viszonylag alacsony, 30%-os részaránya tűnik ki, de ezek az 

értékek összességében illeszkedtek a térség adottságaihoz. 

 

Az 1990 utáni válság kezdetben némileg tompítva „gyűrűzött” be a szentesi 

kistérségbe. A 18-59 évesek munkanélkülisége a csúcsponton, 1993-ban is épp csak 

meghaladta a 10%-ot és a bevallott lakossági jövedelmek is „csak” átlagos mértékben 

csökkentek az évtized közepéig, így a térség relatív pozíciója nem változott. 

Mindebben fontos szerepe volt annak, hogy a két legnagyobb szentesi iparvállalat, a 

Kontakta és a Baromfifeldolgozó egyben maradt, s hamar külföldi tulajdonba került. 

Bár mindkettő helyzete bizonytalanul alakult – ma a „Legrand”, illetve a „Hungerit” 

cégcsoport részei –, ha csökkent létszámmal is, de máig a térség meghatározó 

foglalkoztatói (500, illetve 1000 fő körüli térségbeli dolgozóval). 

 

A stabilitás másik fontos elemét az jelentette, hogy a jól működő mezőgazdasági 

nagyüzemeket, illetve integrátori hálózatokat sem számolták fel: ma is minden 

településen (!) működik a korábbi tsz-ekből, állami gazdaságokból átalakult gazdasági 

szervezet. Országosan is szinte unikális jelenség, hogy a külföldi tőke is jelen van az 



ágazatban (az Árpád Szövetkezet utód-részvénytársasága, illetve a Pankotai Rt. 

külföldi tulajdonú, ezek a térség 5 legnagyobb foglalkoztató és értéktermelő cégei 

között vannak!), de jelentős társas agrárvállalkozások működnek Szegváron és 

Fábiánsebestyénben is; a korábbi zöldségtermesztési rendszer funkcióit átvéve pedig 

új típusú szövetkezet, ún. TÉSZ integrálja egységes rendszerbe a térség termelőit és 

az Árpád Rt-t. Így a mezőgazdaság foglalkoztatási és jövedelemtermelő szerepe 

továbbra is lényeges maradt: az ágazatban dolgozók száma 2001-ben csak 40%-kal 

volt kevesebb, mint 1990-ben, a 21%-os mezőgazdasági foglalkoztatás pedig a 9. 

legmagasabb volt a kistérségek között. Végül, Szentes elég nagy város volt ahhoz, 

hogy a szolgáltatások megőrizzék, vagy kissé növeljék is foglalkoztatási szerepüket, 

így ma már ebben a kistérségben is a tercier szektor súlya a meghatározó (2001-ben 

53%). 

 

A térség ugyanakkor jórészt kimaradt a ’90-es évek közepén kezdődött országos 

fellendülésből. A vállalkozási aktivitás ugyan folyamatosan nő a vidéki átlaghoz 

képest: a jogi személyiségű vállalkozások sűrűsége 2003-ban a vidéki átlag 75, a nem 

jogi személyiségűeké pedig a 95%-án állt, ami mindkét mutató terén a 60. hely 

környékére pozicionálja Szentes körzetét a kistérségi rangsorokban (a ’90-es évtized 

elején még 10-20 hellyel hátrébb állt). A munkanélküliség és a jövedelmi mutatók 

terén ugyanakkor ellentétes irányú mozgás figyelhető meg. A ’90-es évtized közepén 

10-20 pozícióval romlott a relatív helyzete, azóta pedig szinte változatlan: a 

munkanélküliség és az adóköteles jövedelmek szintje is a vidéki átlag 90%-a körül 

van, vagyis a foglalkoztatási helyzet kicsit kedvezőbb a vidéki átlagnál (a 60-70. 

legjobb kistérség), a jövedelmi szint pedig valamelyest elmarad attól (70-80. hely a 

rangsorban). Új, jelentős beruházás nem valósult meg a térségben: a Szentesi Ipari 

Park például 90%-ban az 1990 előtti vállalatok utódszervezeteinek biztosít 

telephelyet. A melegházi zöldségtermelés, illetve a sertés- és baromfitenyésztés piaci 

lehetőségei egyre kedvezőtlenebbek, az agrárvállalkozásokat a mezőgazdaság 

általános válságának tényezői sújtják, a külföldi tőke érdeklődési köréből a 

privatizáció lezárultával kikerült a térség. Így a kisebb vállalkozások dinamikája is 

csak a szintentartáshoz – a térségek középmezőnyének elején való maradáshoz – 

elegendő. A gazdasági–társadalmi pozíciók viszonylagos egyveretűségét és 

változatlanságát jelzi a térségi helyiadó-bevételek rangsorában elfoglalt 72., illetve a 

2000-es kistérségi GDP-becslésünkben adódó 59. helyezés, illetve az életminőség 



mutatójaként is felfogható összkomfortos lakások aránya (45%, 66. hely; bár a 

tanyáknak és az aprófalvaknak „köszönhetően” viszonylag sok a komfort nélküli 

lakás is). 

 

A szentesi kistérséget a szűken vett gazdasági tényezők mellett néhány fontos 

társadalmi tényező is jelenlegi relatív helyzete hosszabb távú fennmaradását 

valószínűsíti. Demográfiai mutatói a Dél-Alföld átlagához hasonlóan tartósan 

kedvezőtlenek, bár nem kirívóak: alacsony születési ráta, az öregkorúak magas aránya 

jellemzi (igaz, mindebben egyebek mellett a cigány lakosság csekély száma, az utóbbi 

adathoz pedig a nagymágocsi szociális otthon léte is hozzájárul), országon belüli 

népességi súlya így 1990 és 2001 között csaknem 4%-kal csökkent. A térség 

vonzerejének hiányára – amiben a nagyvárosok, Budapest, illetve az autópályák 

hosszú távon is megmaradó jelentős távolsága szintén szerepet játszik – utal a hosszú 

idő óta mérsékelten negatív vándorlási egyenleg és az alacsony lakásépítési kedv is 

(az 1990-2001 között épült lakások aránya mindössze 4,3%, a 143. legmagasabb 

kistérségi érték volt 2001-ben). Az aktív keresők aránya azonban egyelőre viszonylag 

kedvező (36%, a 67. hely 2001-ben, s ez valamivel több, mint az inaktív keresők 

35%-os súlya), sőt az adózók aránya meglepően magas (45%, 45. hely). Átlagos a 

lakosság iskolázottsága is (64. hely az egy lakosra jutó elvégzett osztályszám 

rangsorában). A helyi, a falvakban a mai napig meghatározóan agrár-dominanciájú 

foglalkoztatás viszonylagos stabilitását, illetve az egyéb lehetőségek hiányát 

egyszerre mutatja az ingázók országosan a legalacsonyabbak közé tartozó, mindössze 

17%-os aránya. Ugyanakkor a fejlettségi adatok korrekt értelmezéséhez ismételten 

utalni kell a központ Szentes nagy térségen belüli népességi súlyának szerepére. A 

közepesnél valamivel kedvezőbb – s a helyzetet így a valóságosnál némileg 

kedvezőbbnek mutató – térségi átlagokban ugyanis ez a tényező is nagy szerepet 

játszik. Másrészt azonban az is nyilvánvalónak tűnik, hogy a kistérség fejlődésének 

kulcsa csak Szentes „csipkerózsika-álmának” megtörése, a város dinamizálódása 

lehet. 

 
Belső tagoltság 
 
Csongrád megye központja eredetileg Szentes volt, csak a II. világháború után, 

politikai megfontolásból helyezték át a megyeszékhelyet előbb Hódmezővásárhelyre, 

majd Szegedre. Szentesen az agrárgazdaság nem vesztett olyan nagyot jelentőségéből: 



a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya kiemelkedően magas, a 2001. évi 

Népszámlálás szerint 17%, ami a 168 kistérségi központ közül a 6. legmagasabb 

érték. Hatalmas külterület tartozik a városhoz, és az intenzifikált, fóliasátras 

gazdálkodás máig jelentős szerepet játszik a társadalmi-gazdasági életben, bár az 

1990-es évek első fele óta az sokat vesztett jövedelmezőségéből. Szentesen az 

agrárgazdaságon kívül egy nagyobb laktanya is sok munkahelyet teremtett, néhány 

évvel ezelőtti bezárása újabb érvágást jelentett a foglalkoztatásban. A hanyatló pálya 

egyik legszembetűnőbb bizonyítéka, hogy a kistérségi központok között az egy 

lakosra jutó adóköteles jövedelem alapján felállítható rangsorban 1990-es 64. 

helyezéséhez képest a 103. helyre esett vissza 2003-ig. Ugyanakkor Csongrádhoz 

képest még mindig jóval kedvezőbb képet festenek a vizsgált jelzőszámok. 

 

Mivel az Alföldön belül a településhierarchia menti tagozódás a rendszerváltozás után 

is nagyobb jelentőséggel bír, mint az ország más térségeiben, a 31 ezer fős, 

középvárosok közé tartozó Szentes a kistérségen belül meghatározó jelentőségű. A 

népesség 68%-a mellett itt tömörül a jövedelem 74%-a, a jogi személyiségű 

vállalkozások 83%-a, a helyi adók több, mint 4/5-e. Aktivitási rátája a térségen belül a 

legmagasabb, ezen kívül munkaerőmérlege pozitív, a környező települések 

ingázóinak 77%-a Szentesre jár be. A központ környezetéből egyértelműen 

kiemelkedik, de ez a szakadék nem túl éles. 

 

A szentesi kistérség települései közül egy sincs kivételesen kedvezőtlen vagy kedvező 

helyzetben. Átlagjövedelmük minden esetben meghaladja a vidéki átlag 50%-át, a 

foglalkoztatási-munkanélküliségi szint mindenhol a vidéki átlag körül mozog. Az 

agrárgazdaság kitüntetett szerepét jelzi viszont a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 

igen magas aránya, ami a kistelepüléseken az 50% körül mozog, de minden faluban 

meghaladja a 20%-ot. Ha mégis különbségeket keresünk a települések között, akkor 

Nagymágocsot emelhetjük ki alacsonyabb munkanélküliségi szintjével és 

Derekegyházat felfelé ívelő jövedelmi pályájával. A fejlettségi rangsorok végén pedig 

a kistérségen belül térben is perifériára szorult, 1000 főnél kevesebb lakost számláló 

kistelepülés áll.  

 



A kistérség belső homogenitását és kohézióját Szentes térségen belüli meghatározó 

szerepe (nagy súly, elsődleges ingázási célpont), de egyáltalán nem éles különállása 

és az alacsony települési tagoltság minimális szintű éleződése táplálja. 

 
 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG: A mérsékelten dinamikus centrum 
dominanciája 
 
A hódmezővásárhelyi kistérség szinte maga Hódmezővásárhely. 

 

A város határa Budapestet nem számítva ma is a legnagyobb az országban, de száz 

esztendeje a ma négy településből álló körzetből még Székkutas és Mártély is a város 

részét képezte: azok csak 1950-ben, egyes távoli határrészek leválasztásával, s az 

ezeken található tanyaközpontok továbbfejlődésével váltak önálló községekké. 

Vásárhely méreteinek köszönhetően a térség a települések kis száma ellenére mind 

területét, mind lakosságát tekintve meghaladja valamelyest a vidéki átlagot, s a 40.–50 

legnagyobb a kistérségek között. Hódmezővásárhely lakosainak száma (48 ezer fő) 

alapján a nagyobb méretű középvárosok közé tartozik, az 1993-ban várossá 

nyilvánított, mintegy hétezres Mindszent a kisvárosi kategóriát képviseli, Székkutas 

és Mártély pedig középfalvak (2600, illetve 1300 fő). Ebből következően a 

térségközpont népességi súlya szélsőségesen magas: 81%, a 6. legnagyobb a 

kistérségek között, így ezt a térségi mutatók értékelésekor mindenképpen figyelembe 

kell vennünk. Annál is inkább, mert Vásárhely lakosságának 94%-a ma már a 

belterületen, urbánus környezetben él, valóban városi polgár: a város hajdani óriási 

tanyavilága a XX. század második felében jórészt elenyészett. A fél évszázada 

létrehozott tanyaközségekben ugyanakkor a külterületi népesség aránya is magasabb 

(29, illetve 21%), s így összességében még mindig a vidéki átlag duplája a külterületi 

lakosság a körzetben (6,8%). A térség igazgatási egység – az adminisztratív ellátási 

körzetek teljes egyveretűsége jellemzi –, de egyértelmű, létező vonzáskörzet a 

lakossági térkapcsolatrendszereket tekintve is. Sőt, Vásárhely vonzása túlterjed 

kistérségén a makói körzet három északi településére (Óföldeák, Földeák, Maroslele) 

és a Békés megyei Békéssámsonra is (Székkutas viszont a földrajzi közelség okán 

Orosházához is gravitál.) 

 



Hódmezővásárhely, s így maga a körzet is száz éve élte fénykorát. A magát megváltó, 

és 1873-ban törvényhatósági jogot is nyerő város akkor még jórészt szorgalmas 

kálvinista parasztokból álló lakossága a XIX. századi gabonakonjunktúrát 

kihasználva, továbbá komoly állattenyésztést fenntartva és igen erős kézművesipart 

teremtve – az ország legnagyobb fazekasközpontja, bútorkészítés – jelentős 

jövedelmekhez jutott. A Tisza szabályozása után nagyszámú új betelepülő is érkezett 

a városba, s 1890-es 55 ezres lakosságával a 4. legnépesebb település volt a mai 

országterületen. A város polgárai ekkor nyert urbánus arculatot, pezsgő helyi 

kulturális élete, fejlett egészségügyi ellátása volt (helyi sajtó, olvasókörök stb.). 

Mindez tükröződik abban, hogy az 1910-es fejlettségi rangsorokban a mai 

hódmezővásárhelyi kistérség átlagosan a 20. hely tájékán volt található. 

 

Az elmúlt száz év azonban összességében – relatív értelemben – inkább hanyatlást 

hozott a város számára. A mezőgazdasági profil nehezen oldódott, a gyáripar a 60-as 

évek közepéig nem vetette meg a lábát Vásárhelyen, ugyanakkor egyre nyomasztóbbá 

vált számára a nagy szomszédvár, a Trianon után különösen felértékelődő és gyorsan 

fejlődő Szeged versenye. A 60-as évek végétől aztán a szocialista iparosítás egyik 

„fellegvárá” lett – a Szegeddel szemben is fejleszteni kívánt, és a közeli algyői 

szénhidrogénmezők feltárásával olcsó energiaforráshoz is jutó – Hódmezővásárhely. 

A főként építőanyag-, könnyű- és gépipari profilú iparosítás során telepített új üzemek 

közül ki kell emelni az egyenként is ezer fősnél többet foglalkoztató Alföldi 

Porcelángyárat, a helyi nyersanyagokat használó s a tradícióra is építő tűzállóanyag-

gyárat, a mezőgazdasági gépgyártó profilú nagyfoglalkoztató HÓDGÉP-et, a 

Metripond Mérleggyárat, a Fémtechnika Vállalatot, a több üzemmel is reprezentált 

textil- és ruházati iparból a Kötöttárugyárat, továbbá a fehérjefeldolgozót; emellett 

jelentős foglalkoztató volt még mindszenti METALUCON fémipari cég, illetve az 

iparon kívüli szektorokra is kitekintve a hódmezővásárhelyi állami gazdaság és az 

állattenyésztési főiskola létrehozásának szerepét kell kiemelni. Az 1965–1980 közötti 

másfél évtized beruházásainak köszönhetően egyértelműen ipari jellegűvé vált a 

korábbi mezőváros, s ezzel együtt a térség is: a foglalkoztatottak 45%-a még 1990-

ben is az iparban dolgozott (ez a 27. legmagasabb ipari részarány volt a kistérségek 

között!), a mezőgazdaság súlya pedig az átlag alá, 21%-ra csökkent. A térség helyzete 

ugyanakkor a vidéki átlag körüli szinten, a kistérségi fejlettségi rangsorok második 

ötödében stabilizálódott. 



 

Az 1989 utáni periódus folyamatainak megítélése némiképp ellentmondásos. A 

foglalkoztatás visszaesése nagyjából átlagos mértékű volt: a munkanélküliségi ráta 

csakúgy mint az aktív keresők aránya mindenkor nagyjából a vidéki átlag körül 

maradt. Ezen belül az 1990 elején hamar nagy elbocsátások történtek, aztán 1993-

1995 között az átlagosnál jobban, felére csökkent a munkanélküliség, és a vidéki átlag 

alá került, majd azóta lassabban csökkent, gyakorlatilag stagnál (a 70. legkedvezőbb 

pozíció körül a kistérségi rangsorokban). A foglalkoztatás ingadozásai a volt 

szocialista iparvállalatok utódainak sorsával vannak összefüggésben. A HÓDGÉP és a 

textilipari üzemek jó része korán csődbe jutott, a Mérleggyár és a mindszenti 

METALUCON lassan kis kft-kre darabolódott, miközben foglalkoztatottainak zömét 

elvesztette. A legnagyobb állékonyságúnak a porcelán- és kerámiaipar bizonyult: az 

Alföldi Porcelángyár nagyobbik utódszervezete, a francia tulajdonú, ipari porcelán-

profilú Villeroy&Boch ma a térség egyetlen, ezer dolgozónál többet foglalkoztató 

cége, egyúttal a legnagyobb termelési értékű vállalat, de jelentős cég az Alföldi 

Porcelán Edénygyár is. A vállalkozási aktivitás mutatóit tekintve a kistérség 

viszonylag kedvező mutatókkal rendelkezik: a nagyobb, jogi személyiségű cégek 

sűrűségét tekintve a vidéki átlagtól némiképp elmaradva, az 50. hely környékén (az 

utóbbi években kissé visszaesve); a bt-k, egyéni vállalkozások fajlagos mutatója 

alapján kissé a vidéki átlag fölött, a 30-40. helyek környékén. Az adóköteles 

jövedelmek szintje viszont egyértelműen a 90-es évtized közepéig volt kedvezőbb, a 

vidéki átlagot meghaladó; 2003-ra viszont az átlag 90%-ára, és a kistérségi rangsor 

77. helyére esett vissza (a korábbi, 60. helyezés körüli rangszámról) e jelzőszám 

értéke. A változások összességében arra utalnak, hogy a kistérség hosszabb távú 

fejlődési üteme átlagos volt, s relatív helyzete érdemben nem változott a 

rendszerváltás előtti időszakhoz képest. A lakossági jövedelmek egészét becslő 2000. 

évi vizsgálatunk alapján az adóköteles jövedelmekhez képest kicsit magasabban, a 49. 

helyen található a kistérség jövedelemszintje; s ezzel egybevág a helyi adók fajlagos 

értéke (42. hely 2003-ban), illetve a becsült kistérségi GDP mutatója (45. hely 2000-

ben), s Faluvégi Albert 2000-es dinamikavizsgálata is hasonló helyre (a „fejlődő” 

kistérségek közé) sorolja be Hódmezővásárhely körzetét. Az utóbbi években 

ugyanakkor mintha árnyalatnyi visszaesés következett jelei mutatkoznának. 

 



Mindeközben egyértelmű változás történt a rendszerváltáshoz képest a gazdaság 

ágazati struktúrájában. Egyrészt, bár a mezőgazdaság keresőinek 60%-át elvesztette, 

ez jóval kisebb csökkenés volt az átlagosnál s a 2001-es 10,8%-os agrár-

foglalkoztatás újra a vidéki átlag fölé (a 100. helyről az 50.-re) „emelte” a 

hódmezővásárhelyi kistérséget e mutató rangsorában (a jelenség mögött a kisebb 

községek, különösen a tanyák gazdaságának kisebb átalakulóképessége, illetve a 

térség kimondottan jó termelési adottságai, az átlag 30 aranykoronás földek 

állhatnak).. Az ipar, mint arra már utaltunk, viszonylag jelentős (1/3-os) veszteséget 

szenvedett, azaz a térség egyértelmű ipari jellege már a múlté. A szolgáltató ágazatok 

viszont egyhatodával még növelni is tudta foglalkoztatásukat – ezzel a kistérség azzá 

vált, amivé egy ilyen nagyságú és népességsúlyú centrummal bíró körzetnek 

logikusan lennie kell egy stagnáló régióban a XXI. század elején: tercier karakterű 

vidékké (51%-os arány). 

 

A kistérséget földrajzi helyzete és társadalmi jelzőszámai hosszabb távon is a 

jelenlegi helyzetére predesztinálják. Szeged közelsége egyrészt munkahelyeket, 

innovációs potenciált, a helyben hiányzó erőforrások és szolgáltatások jó elérését 

jelenti számára – másfelől a helyi gazdaság számára nehéz versenykörülményeket 

jelent. (Egyelőre azonban a vásárhelyi kistérség helyi munkaerőpiaca „állja a sarat”: a 

körzet munkaerőmérlege még pozitív is, az ingázás pedig az egyik legkisebb mértékű 

a kistérségek között.) Az M5 autópálya és az M47 autóút Szeged–Vásárhely 

szakaszának elkészülte számára is kedvező lehet. A humán erőforrások is adottak: az 

iskolai végzettségi mutató alapján 39. a kistérségi rangsorban (nem kis részben ez is 

Szegednek köszönhető!). A demográfiai viszonyok terén dél-alföldi összevetésben a 

jobbak közé sorolják: a születési ráta csak kevéssel marad el az országostól, az aktív 

korú népesség és az inaktív keresők aránya átlagos. A térség presztízse azonban 

rosszabb, mint azt a közelmúlt gazdasági teljesítményei, illetve a hódmezővásárhelyi 

városfejlődés egy-két látványos sikere indokolna: a 90-es évtized vándorlási mérlege 

negatív, a lakásépítési mutató pedig a 20 legalacsonyabb kistérségi adat egyike. 

Mindez a helyi lakosság kötődésének, a társadalmi integráció erősítésének 

fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 
Belső tagoltság 
 



Csongrád megye második legnépesebb városának, Hódmezővásárhelynek a fejlődési 

pályája szétválaszthatatlan a teljes kistérségétől, hiszen hatalmas súlyánál fogva szinte 

determinálja azt. Így állhat elő az a korántsem egyedi, de igen ritka jelenség, hogy a – 

gyakorlatilag a várost lefedő – hódmezővásárhelyi kistérség megítélése sokkal 

pozitívabb (közepes, inkább felzárkózó típusba sorolják), ugyanakkor a vonatkozó 

vizsgálatokban a pozíciót vesztő, kedvezőtlen versenyképességgel rendelkező, 

hátrányos helyzetű városok között tartják számon. A kistérségi központok 

rangsorában betöltött pozíció változásának alapján – Szenteshez hasonlóan – a nagy 

vesztesek közé tartozik. Az országra általában jellemző fejlődési folyamatokkal 

teljesen ellentétben a ’90-es évek elején, amikor a területi differenciálódás 

mozgatórugója az általános gazdasági visszaesés és a válságjelenségek szétterjedése 

volt, Hódmezővásárhely nemcsak tartotta, hanem javította is pozícióját: a kistérségi 

központok átlagjövedelem alapján felállítható rangsorában 1990 és 1993 között a 71.-

ről a 63. helyre került. Az ország más területein megújulást és dinamizálódást hozó 

időszakban, az évtized végén Hódmezővásárhelyen nemhogy a dinamika jeleit nem 

lehetett érzékelni, hanem a hanyatlás, megroppanás időszaka kezdődött. 2003-ig a 

jövedelemrangsor 108. helyére zuhant vissza. A visszaesés más jelzőszámok esetében 

is nyomon követhető. Az egykor prosperáló könnyűipari ágazatok (porcelángyártás, 

textilipar, mezőgazdasági gépgyártás, élelmiszeripar) válsága, illetve a helyi nagy 

foglalkoztatók megroggyanása a foglalkoztatási szerkezetet is átformálta, és mára a 

szolgáltató szektor szerepe a meghatározó nem csupán a megyei jogú város, hanem a 

másik három település életében is. 

 

Mondanunk sem kell, Hódmezővásárhely méreténél fogva hatalmas súlyt képvisel a 

kistérségen belül. Éppen ezért figyelemre méltó, hogy a város és a környező 

települések között fennálló, amúgy sem éles különbség az utóbbi másfél évtizedben 

csökkent, és e csökkenés oka elsősorban Hódmezővásárhely hanyatlása. 

Hódmezővásárhely tehát szűkebb környezetéből nem emelkedik ki szigetszerűen, de 

hanyatlása nem is rántja magával a többieket.  

 

A többi három település mindegyike rendelkezik valamilyen sajátos karakterrel, 

ugyanakkor jövedelmi helyzetük hasonlóan, más kistérségek hinterlandjaihoz képest 

viszonylag kedvezően (a vidéki átlag háromnegyede körül) alakul, viszont kissé 

hanyatló pályán mozog (6. ábra). Főként Székkutason még mindig fontos szerepet 



játszik a mezőgazdaság, de a szolgáltató szektorban dolgozók aránya már itt is 

meghaladja az agrárszektor jelentőségét, köszönhetően a kistérségi központba 

irányuló jelentős ingázási forgalomnak. A Hódmezővásárhelyhez még közelebb 

fekvő, ahhoz még inkább kötődő Mártélyon is jelentős az agrárszektor 

foglalkoztatásban betöltött szerepe (közel 20%). Azonban település a 

foglalkoztatottjainak majdnem fele a kistérségi központ (elsősorban ipari és 

szolgáltató) munkahelyein dolgozik, másrészt Mártély idegenforgalmi potenciálja 

(holtág, horgászturizmus) helyben is erősíti – de a lehetőségeket kevéssé kihasználva, 

mégsem emeli ki – a szolgáltató szektor szerepét. A kistérség utolsó települése a 

hanyatló kisváros, Mindszent. Kisebb mértékben Szenteshez is gravitál, de jelen 

esetben a térben köztes pozíció inkább fejlettségi árnyékhelyzetet teremt, nem jelent 

pozitív helyzeti energiát. Kedvezőtlen helyzetéhez a inaktív keresők arányának 

magasabb, ehhez kapcsolódóan a foglalkoztatottak arányának alacsonyabb aránya is 

hozzájárul, nagyobb szociális terheket róva a helyi társadalomra. 

 
 
VÁSÁROSNAMÉNYI KISTÉRSÉG - városi és határmenti húzóerők 
 
A vásárosnaményi kistérség átlagos területnagyságú, népességszáma (32 ezer fő) 

alapján a középmezőny alján található a kistérségek sorában. Az új, 2004-től érvényes 

beosztásban immár pontosan az egykori Bereg vármegyének 1920 után 

Magyarországnál maradt területe alkotja, amelynek 27 települését a Tisza és az 

országhatár fogja közre. Tradicionálisan elmaradott vidék ez: Beluszky Pál és Győri 

Róbert vizsgálatai szerint már száz esztendeje is a kistérségi mezőny kilencedik 

tizedébe tartozott a fejlettségi rangsorban, és már akkor nagyarányú volt az 

elvándorlás. Adottságait tovább rontotta a trianoni határmegvonás, amely elszakította 

a természetes központjától, Beregszásztól, valamint az 1944-es holocaust, amely a 

helyi polgári rétegben meghatározó szerepű, (és népességileg is kiemelkedő súlyú) 

zsidóságtól fosztotta meg. A Kádár-korszak ugyanakkor némi közeledést jelentett a 

térség számára, amelynek gazdasági alapját a biztos szovjet piacra alapozott intenzív 

gyümölcstermesztés, valamint a 60-70-es évek – döntően persze Vásárosnaményra 

korlátozódó – ipartelepítés (forgácslapgyár, ruhagyár, üveggyár, vasipari ktsz, 

Tiszaszalkán optikai gyár) és a záhonyi átrakókörzet közelsége jelentette. A térség 

valódi vonzáskörzeti egység, a kilencezres Vásárosnamény excentrikus fekvése 

ellenére egyértelmű funkcionális központ – ugyanakkor modernizációs sziget is, 



amelynek fejlettsége – kistérsége falvaihoz képest legalábbis – kiugró. A 

településszerkezet kisfalvas – az ezer fő alatti településeken élők aránya 44%, a 10. 

legmagasabb a kistérségi rangsorban –, annak minden közismert hátrányával. A 

társadalmi–gazdasági viszonyokat emellett jelentősen befolyásolja a már évtizedek 

óta jelentős súlyú cigányság jelenléte is. 

 

Szomszédaihoz hasonlóan ez a térség is a rendszerváltozás vesztese. Az adatok szerint 

a kilencvenes évek közepéig jövedelmi mutatói az országos átlagot meghaladóan 

romlottak – azóta stabilitás, sőt az utóbbi években egyes mutatók szerint minimális 

emelkedés tapasztalható. Az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem azonban 2003-ban 

is csak a vidéki átlag 61%-a, Budapestének bő harmada, ami a kistérségi rangsorban 

csak a 150. helyet jelöli ki számára. A különböző fejlettségi mutatókat tekintve is 

zömmel és időben is meglehetősen mereven ennek a pozíciónak a környékén – de 

minden téren legalábbis az utolsó harmadban – található a Bereg. A különböző 

mutatók közötti, látszatra nem túl jelentős különbségek ugyanakkor jól 

rangsorolhatók, és a szegénység okát illetően egyértelmű magyarázatot adnak. 

 

A problémák legfontosabbika itt is a lakosság alacsony gazdasági aktivitása: a 2001-

es népszámlálás szerint csak a lakosoknak az 1990-es 36%-kal szemben csak 22%-a 

volt foglalkoztatott, aminél csak négy kedvezőtlenebb mutatójú kistérség volt az 

országban; a háztartások 57%-ában nem volt aktív kereső. (A lakosság 40%-a 

ugyanakkor inaktív kereső, s kb. fele részük rokkantnyugdíjas – a rokkantnyugdíjazás, 

az objektív egészségi állapoton túlmenően, sajátos túlélési stratégia is ezen a tájon.) 

Az adófizetők aránya 2003-ban is csak 32%, a vidéki átlag háromnegyede – igaz, ez 

már előrelépés az 1996-os mélyponthoz (28%) képest. Főként az átlagosnál valamivel 

fiatalosabb korszerkezetnek köszönhetően – négy 18 éven alulira három 60 év fölötti 

jut itt, míg a vidék átlagában nagyjából azonos a két korcsoport létszáma – az aktív 

korúak aránya is valamivel elmarad az átlagtól (58, illetve 60%), a döntő azonban az 

elérhető munkaalkalmak hiánya. A munkanélküliségi ráta 1990 óta folyamatosan 

meghaladja a vidéki átlag kétszeresét, s bár mértéke az 1992-es csúcshoz képest (22% 

a 18-59 éves korosztály arányában) csökkent, azóta sem mozdult ki a legmagasabb 

tartományból, így a kistérség folyamatosan a 10-12 legmagasabb rátájú körzet közé 

tartozik (a 18-59 évesek között 1994 óta 15-18%, a gazdaságilag aktív népességre 

vetítve a 2001-es népszámlálás 27%-ot regisztrált). Pedig a lakosság képzettsége – bár 



a relatív elmaradás a 90-es évtizedben e téren érezhetően nőtt – még ma sem kirívóan 

rossz, 136. a kistérségi rangsorban (átlagosan 8,51 osztály a 6 évesnél idősebbekre 

vetítve; a vidéki átlag 9,31). Nagyon magas azonban a munkaerőpiacról kiszorult, s 

oda csak nehezen visszavezethető cigányság aránya (a népszámlálások szerint 1990-

ben és 2001-ben is 8%, a polgármesteri hivatalok becslései alapján azonban 2000-ben 

valójában a 20%-ot is meghaladta, s az iskolás korosztályokban a falvak harmadában 

már ők vannak többségben). 

 

Ráadásul más vonatkozásokban nagyon nagyok a térségen belüli különbségek. 

Vásárosnamény, illetve egy-két környező falu adatai elérik a vidéki átlagot. Relatíve 

jobb helyzetben vannak az 1990 óta határátkelőhelyhez jutott települések – 

Beregsurány-Beregdaróc, Lónya-Mátyus, Barabás – lakói is: számukra a határátkelő 

munkahelyeket – határőr, pénzügyőr – teremtett (Vásárosnaményt kivéve e 

településeknek pozitív a munkaerőmérlege), illetve ők tudták-tudják leginkább 

kihasználni a határmenti feketegazdaság „lehetőségeit”. Az átlagosnál kiterjedtebb 

feketegazdaság, illetve az általánosan elterjedt mezőgazdasági kistermelés hatására 

egyébként azt eredményezi, hogy – amint azt közvetett, fogyasztási adatok is 

alátámasztják – ha nem is sokkal, de a lakosság tényleges jövedelmi helyzete, 

életszínvonala valamivel jobb az SZJA-adatokból kimutathatónál. (Ezzel 

magyarázható például a vidéki átlaghoz közelítő személygépkocsi-ellátottság is.) 

Számos település azonban a gazdasági kilátástalanság, a szociális segélyekből élés, a 

mély szegénység állapotában van. S a megszokottnál is nagyobb különbség az állással 

rendelkezők, illetve a munkanélküliek között is, hiszen az egy adózóra jutó jövedelem 

„csak” 20%-kal marad el a vidéki átlagtól. A mezőgazdaság Vásárosnamény 

térségében az országosnál is nagyobb mértékű veszteséget szenvedett, s mára 

destabilizáló tényező. A tsz-ek szinte nyom nélkül eltűntek a térségből, az alma piaca 

összeomlott, s nyereséget gyakorlatilag évek óta nem hoz: a 2001-es népszámlálás 

mindössze 374 agrárkeresőt regisztrált, ami immár csak 5%-os foglalkoztatási súlyt 

jelent (1990-ben még 31% volt). Az elvándorlás, bár üteme csökkent az 1990 

előttihez képest, ma is az egyik legmagasabb a kistérségek között (a két népszámlálás 

között a népesség 2,5%-át tette ki a vándorlási veszteség). 

 

A kistérség helyzete tehát súlyos – de ma még talán nem esély nélküli. A 

vásárosnaményi ipari üzemek zöme, megfogyva bár, de túlélte az elmúlt másfél 



évtizedet, bár többségük helyzete ma is legalábbis bizonytalan. Alakult néhány 

jelentékeny új, élelmiszerfeldolgozó üzem is, mint a Wink Kft. Vásárosnaményban, 

vagy a Kárpát-Hús Aranyosapátiban. Az ipari foglalkoztatottak száma így 2001-ben 

az 1990-es létszám kétharmada volt, az ipari foglalkoztatás aránya 29% volt és maradt 

a térségben. A szolgáltatásokban pedig szinte ugyanannyian dolgoznak, mint 1990-

ben – köszönhetően elsősorban a záhonyi körzet és a közalkalmazotti szféra 

viszonylagos stabilitásának. Az így 66%-os súlyúra nőtt tercier foglalkoztatás (a 23. 

legnagyobb arány a kistérségek között!) persze ebben gyengén urbanizálódott 

régióban semmiképpen sem a dinamika, hanem a magángazdaság erőtlenségének jele. 

A vállalkozások száma mindazonáltal nem kirívóan alacsony: a nagyobb – jogi 

személyiségű – cégeké fele, a nem jogi személyiségűeké kétharmada volt a vidéki 

átlagnak 2003-ban. Sőt, az utóbbi körben határozottan előrelépett az utóbbi években a 

kistérség: az 1990-es évek eleji 150. helyről 2000-es évek elejére a 130. helyre a 

térségek rangsorában. Az új vállalkozások azonban tőkeszegények, és jórészt piaci 

problémákkal is küzdenek, még mindig jelentős részben kényszervállalkozások. A 

fajlagos helyiadó-bevételek a vidéki átlagnak kevesebb mint felét teszik ki de 48 

kistérséget így is megelőz a beregi kistérség. Fejlődött a lakossági infrastruktúra is 

(gáz, víz, csatorna), s a 2001-es lakásállománynak közel tizede épült 1990 után, 

aminél kedvezőbb érték csak a kistérségek ötödében fordul elő – igaz, a lakásoknak 

még mindig közel harmada komfort nélküli volt. A 2001-es beregi árvíz utáni 

újjáépítés is egyértelmű minőségi cserét jelentett az érintettek többsége számára. 

 

A térség településeinek zömében a kedvezőtlen folyamatok megállítása nagy 

erőfeszítéseket igényel: az aprófalvakban a tájfenntartó, természetközeli gazdálkodás, 

szociális foglalkoztatás támogatása jelenthet néhányaknak az eddigieknél jobb 

megélhetést. Néhol lehetőség van a falusi és ökoturizmus, a tiszai idegenforgalom, 

kifejlesztése révén munkához jutni, szerény jövedelmet termelni – az utóbbi években 

mutatkoznak is ennek csírái. Néhány kisközpontban (Tiszaszalka, Aranyosapáti, 

Tarpa) a munkaerő oldaláról még adottak a feltételek a komolyabb volumenű helyi 

gazdaságfejlesztésre, térségi jelentőségű kis- és középüzemek letelepítésére is. A 

Bereg további sorsának kulcsa nagy valószínűséggel mégis elsősorban 

Vásárosnamény fejlődésében – a foglalkoztatás megőrzésében, új ipari és szolgáltató 

munkahelyek létrehozásában –, valamint a munkaerő mobilitásának növelésében és a 



cigányság integrálódásában van. Állami programok nélkül, tisztán helyi erőből 

azonban ma már mindegyik elképzelhetetlennek tűnik. 

 
Belső tagoltság 
 
A vásárosnaményi kistérség 27 településből áll, ezek közül csak a kistérségi központ, 

Vásárosnamény városi rangú, amely az egész kistérség lakosságának 28,5%-át 

tömöríti. Jellegzetesen apró- és kisfalvas terület, a falvak többségének (14 település) 

népességszáma 500 és 1000 közötti, illetve 5 településen az 500 fő alatt marad. A 

2000 főt csupán Aranyosapáti és Tarpa lélekszáma haladja meg. 

 

A Tisza két partján elterülő majd tízezer fős Vásárosnaményt a „Bereg kapujaként” is 

emlegetik, hiszen néhány, a folyó bal partján fekvő közeli település mellett a Beregi-

síkság összes települése ehhez a kisvároshoz vonzódik. A város térségszervező 

szerepe a kisváros-fejlesztési programnak megfelelően a ’60-as évektől vált 

meghatározóvá városi rangot pedig 1979-ben kapott. Az egykori járási székhely a 

kistérségi lehatároláskor, ha csupán tervezési-statisztikai szempontból is, de 

megtartotta központi funkcióját. 

 

A külső perifériaként minősíthető, elmaradott kistérségen belül jelentősek a 

differenciák. Vásárosnamény a kistérségben tényleges centrumot jelent, nem csupán 

népességsúlya és közigazgatási funkciói, hanem gazdasági szerepe miatt is. A 2001-es 

Népszámlálás alkalmával a foglalkoztatottak közel 40%-át, a munkahelyek több mint 

felét tömörítette. A működő vállalkozások közel fele vásárosnaményi székhelyű. Az 

egy lakosra jutó adóköteles jövedelem az utóbbi néhány évben 1,7-szer volt 

magasabb, mint a többi településen; helyzete a munkanélküliség tekintetében is jóval 

kedvezőbb, mint környező településeké. A rendszerváltozás utáni leépülés jelentősen 

megnövelte a centrum és a periféria közötti különbségeket: a gazdasági termelés 

egész országot érintő visszaesése a térségen kívüli munkalehetőségek beszűkülését 

jelentette, a talpon maradt vásárosnaményi üzemek, vállalatok nem voltak képesek az 

egész térség foglalkoztatási válságát enyhíteni. Az ország keleti részében általános 

jelenség, hogy a gazdasági termelés visszaesésének köszönhetően a nem anyagi 

szolgáltatások (oktatás, egészségügy, közigazgatás stb.) relatív súlya a 

foglalkoztatásban megnőtt, ami a környező településekkel szemben szintén a központ 

helyzetét javította. A ’90-es évek második felétől, a válságjelenségek enyhülésével 



csökkent a centrum-periféria közötti különbség. Ennek oka egyrészt abban keresendő, 

hogy Vásárosnamény meg tudta őrizni pozícióját a városhálózaton belül, nem vált 

válsággóccá, és idővel képes volt környezetének helyzetén is javítani, másrészt a 

kistérség más települései is „mozdulni” látszanak. 

 

A falvak közötti jövedelem-egyenlőtlenségek is követik a centrum-periféria 

különbségek alakulását: 1996-ig folyamatos a differenciálódás, majd csak lassú 

kiegyenlítődés kezdődik. Még Vásárosnamény kiemelésével sem változik meg a 

tendencia, így arra következtethetünk, hogy a rendszerváltozás vesztes települései a 

gazdasági fellendülés időszakában sem képesek talpra állni, a depresszió tartósnak 

minősül, viszont a települések egy másik része kiemelkedni látszik környezetéből. Ezt 

támasztja alá az a tény is, hogy a helyi adók kezdeti központi összpontosulása is 

oldódni látszik: 1992-ben a települési adók 85%-át még Vásárosnaményben szedték 

be, míg 2001-re ez az arány 70%-ra csökkent. 

 

A Vásárosnaményhez közel fekvő településeken kedvezőbbek a jövedelmi és 

munkanélküliségi jelzőszámok (Nagyvarsány, Kisvarsány, Tiszaszalka, Jánd, melyek 

közül egyértelműen Nagyvarsány emelkedik ki, de Jánd helyzete folyamatosan javul). 

Azonban a központtól távolabb is találunk kedvezőbb foglalkozási helyzetű 

településeket. Ezek egyike Beregsurány, amely a közúti határkelővel rendelkezik 

Ukrajna és a közeli Beregszász irányába. Mivel a határmente távol esik 

Vásárosnaménytől, amely a kistérség délnyugati szegletében helyezkedik el, az 

ingázás nehézségekbe ütközik, így a Vám- és Pénzügyőrség az egyik legjelentősebb 

foglalkoztató a környéken, így Beregsurány munkaerőmérlege szintén jelentős 

pozitívummal rendelkezik. Azonban látnunk kell azt is, hogy Beregsurány egy főre 

jutó lakossági jövedelme még így is alig haladja meg az országos átlagérték 50%-át, 

és a munkanélküliség is jelentős. A másik jelentősebb település a kistérség keleti 

peremén Tarpa. A falu helyzete azonban folyamatosan romlik: 1990-ben még a 

kistérségen belüli jövedelmi rangsor 7. helyén állt, 2003-ra már csak a 16. 

 

A legkedvezőtlenebb helyzetű települések ebben a kistérségben is a mellékutak 

mentén helyezkednek el, a kistérségen belül is elzárt településeknek számítanak. A 

legnagyobb mértékű a munkanélküliség a kisfalvak közül a külső perifériának számító 

Lónyán és Gelénesen mérhető, de mint belső periféria, Hetefejércse és Tiszavid is a 



rangsorok végén található. Ilk kedvezőtlen és romló pozíciója nehezen magyarázható, 

mert Vásárosnamény szomszédságában találjuk, és mérete sem indokolja az 

elmaradottságot. 

 
 



 
MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG - markáns centrum-periféria viszonyok 
 
 
A 26 településből álló mátészalkai kistérség a „kisvárosi vonzáskörzet” ideáltipikus 
esete. 
 
 

Belső jövedelmi tagoltság a mátészalkai kistérségben, 1990-2003
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Területe és népessége (68 ezer fő) is nagyjából átlagos, „kistérségnyi” – igaz, ez a 

kistérségek méretrangsorában az első harmadba sorolja. Mátészalka a körzet 

egészének, sőt néhány vonatkozásban az egész szatmári térségnek (csengeri, 

fehérgyarmati kistérségek) egyértelmű központja. A térségközpont helyzete több 

szempontból is speciális: legkeletibb, teljesen kiépült kisvárosi funkciórendszerrel 

rendelkező, megjelenésében is egyértelműen urbánus jellegű településünk. Ritkán 

emlegetett kivételként relatív nyertese a trianoni határmegvonást követő közigazgatási 

rendezésnek, csakúgy, mint az államszocialista időszak iparosítási politikájának; 

elérhetősége a nagy távolságok ellenére viszonylag kedvező nemcsak a 

megyeszékhely Nyíregyházáról, hanem közvetlenül Debrecenből, illetve azon 

keresztül Budapestről is. Főként Mátészalka XX. századi fejlődésének, emellett pedig 

a középfalvas településszerkezetnek, a kisfalvak hiányának köszönhető, hogy a 

kistérség az elmúlt évszázadban egyértelműen javított fejlettségi pozícióján, s 

helyzete valamennyi közvetlen szomszédjáénál valamivel jobb ma is. Ez különösen 



megmutatkozik a főbb infrastrukturális mutatókban: az összkomfortos lakások aránya 

például lényegesen nagyobb, mint a komfort nélkülieké (1/3, illetve 1/4). 

 

A kilencvenes évtized elején persze ez a kistérség se kerülhette el a kelet-

magyarországi régió sorsát: az elsősorban a foglalkoztatás átlagot felülmúló 

sebességű és mértékű visszaeséséből eredő, relatív értelemben is számottevő 

gazdasági, fejlettségi pozícióvesztést. Azonban, habár alkalmazkodása az új 

viszonyokhoz nem volt sokkal sikeresebb, mint környezetéé, elsődlegesen a 

szocializmus időszakában telepített ipari üzemei (pl. optikai gyár, tejipar) 

viszonylagosan nagyobb arányú túlélésének, sőt a privatizációt követő fejlődésének 

köszönhetően lemaradása a vidéki átlagoktól ma sem sokkal nagyobb, mint 1990-ben. 

E térségre nem jellemző a demográfiai erózió: a vándorlási egyenleg csak kevesebb 

mint 1%-kal apasztotta a népességszámot a két legutóbbi népszámlálás között, mivel 

– jórészt persze a cigányságnak köszönhetően – alacsony a természetes fogyás is, így 

a térség országon belüli népességi súlya nőtt, és nincsenek elnéptelenedő falvak sem. 

Javult a lakossági infrastruktúra: a gáz- és vízellátás kiteljesedésén, a csatornázás 

kiterjedésén túl az állami szociálpolitika kedvezményeinek köszönhetően a vidék a 

kistérségi élmezőny tagja a lakásállomány 1990 utáni megújulását tekintve is (a 2001-

es állomány 11,5%-a épült 1990 után). 

 

Az egy lakosra jutó személyi jövedelmeket tekintve azonban az 1990-es pozíció is 

csupán egytucat kistérség megelőzésére volt elég (a vidéki átlag 67%-a); az 1996-os 

mélypont (56%) utáni lassú stabilizáció, és a 2001-től érzékelhető, bár leginkább csak 

a minimálbér-emelés és közalkalmazotti béremelés hatását tükröző enyhe felzárkózás 

(64%) következtében ma már kéttucat kistérséget múl felül a jövedelemszint. A 

munkanélküliség az 1992-es csúcs (20% a 18-59 éves népességre vetítve) után 1998-

ig csökkent, azóta stagnál (a 18-59 éves korosztály 12, a gazdaságilag aktív népesség 

20%-a körüli szinten), ami rendre 3-5 százalékponttal alacsonyabb, mint a környező 

térségekben és a kistérségek közül egyre többet (2003-ban már mintegy 30-at) előz 

meg vele a mátészalkai körzet, ám a vidéki átlagnak így is közel duplája. A 

népességnek ma kevesebb mint harmada adófizető (32%, míg a vidéki átlag 42). A 

2001-es népszámlálás adata szerint 4 lakosból csak 1 aktív kereső (24%), az 1990-es 

36%-kal szemben, ami az országos átlagnál nagyobb visszaesés, és egyúttal a 

jövedelmi lemaradás legfőbb összetevője is – ugyanakkor míg a kistérségi rangsorban 



1990-ben két térség állt a mátészalkai mögött, addig 2001-ben 12 körzetben volt még 

rosszabb a helyzet. Bár környezeténél és a legelmaradottabb kistérségekénél 

valamivel alacsonyabb, így is igen nagy az inaktívak aránya (38% 2001-ben), annak 

ellenére, hogy korszerkezetét tekintve ez volt a 6. legfiatalosabb kistérség 2001-ben (a 

60 év felettiek a 18 év alattiaknak csak a 70%-át teszik ki). Így itt is a tömeges 

rokkantnyugdíjazásban, a munkanélküliség előli sajátos szabolcs-szatmár-beregi 

menekülési stratégiában kell keresnünk a nagyarányú inaktivitás fő okát. Az alacsony 

gazdasági aktivitás okai között ki kell emelni a roma lakosság magas arányát: a 2001 

népszámlálás adata szerint 7% az arányuk (a kistérségi rangsorban a 10. 

legmagasabb), a polgármesteri hivatalok becslése alapján azonban 20%-hoz közelít ez 

az érték. A kistérség negyedik. legnagyobb települése, a 3,5 ezres Hodász már ma 

roma többségű, de az általános iskolások között még legalább további 5 településen is 

ez a helyzet. Ezzel is összefügg az alacsony képzettségi szint, illetve az iskolázottsági 

mutató 1990 és 2001 közötti relatív romlása: míg 1990-ben még több mint 50 

kistérségnél volt kedvezőbb az átlagosan elvégzett osztályok száma, az ezredfordulón 

már csak 28-nál. 

 

Az ágazati szerkezet itt is jelentősen átalakult 1990 és 2001 között. A 

mezőgazdaságban dolgozók száma hatodára, az iparban 3/4-ére, míg a 

szolgáltatásokban pedig 96%-ára csökkent. Az agrárszektor jelentősége azonban a 

hivatalosan mért 7,5%-os arányánál valamivel nagyobb: a térségben és környékén 

privatizált, vagy újonnan létesített élelmiszeripari kis- és középüzemek (konzerv-, 

hűtő-, üdítőital-gyártás) alapanyag-ellátása (zöldség, gyümölcs) jórészt a 

háztartásokban, mellékállásban folytatott kistermelésre alapozódik. Igaz, e cégek piaci 

helyzete rendkívül bizonytalan, s a zöldség-gyümölcstermelés jövedelmezősége 

általában csekély és instabil. Mátészalka mai, a rendszerváltást túlélt ipari 

vállalatainak – köztük a térségben meghatározó jelentőségű Zeiss gyárnak – a 

helyzete zömmel stabilnak tűnik, az 1990-est ma meghaladó súlyú (2001: 34%) ipari 

foglalkoztatás fenntartása reális. Ezt bizonyítja az iparűzési adóbevételek, és közvetve 

az egy adózóra jutó bevétel szintje is, amelyek tekintetében tartósan a kistérségi 

rangsor 100. helye környékén található Mátészalka körzete. Nagyrészt az iparnak 

köszönhető az is, hogy Mátészalkán a munkahelyek száma másfélszerese a helyi 

keresőkének – és gyakorlatilag ez biztosítja a kistérség foglalkozatási egyensúlyát, 

hiszen rajta kívül csak Vajának van minimális pozitív munkaerőmérlege. A ma már 



59%-os szolgáltatási foglalkoztatás stabilitása, a környékbeli térségekhez hasonlóan 

itt is döntően a közszféra intézményein nyugszik, így az állami és önkormányzati 

szféra létszámcsökkentése térségi szinten is erősen veszélyeztetné a meglevő 

jövedelem- és foglalkoztatási pozíciókat. A vállalkozási aktivitás ugyanis, tőkeerő 

híján és a szűk helyi piac miatt a vidéki átlagnak tartósan alig fele (jogi személyiségű 

társaságok), illetve kétharmada (nem jogi személyiségű cégek), amivel csak a 20-30 

legrosszabb helyzetű kistérséget előzi meg. 

 

Az adatokból összességében tehát elég egyértelmű kép bontakozik ki a mátészalkai 

kistérség helyzetéről, gazdaságáról: egyértelműen a hátrányos helyzetűek közé 

tartozik, s az országos/vidéki átlagoktól az elmúlt évtizedben is inkább távolodott a 

körzet – ugyanakkor viszont nem tartozik a legjobban lemaradók közé, sőt a legutolsó 

20-30-40 kistérség fejlődési mutatóinak átlagait rendre meghaladja, azokhoz képest 

javít pozícióján. Helyi erőforrásai helyzetének fenntartására tehát szűken elégségesek, 

a valódi elmozdulás, felzárkózás esélye azonban önerejéből minimális. Új 

lehetőségeket adhat egyrészt a határmenti kapcsolatok erősödése Románia EU-

csatlakozása után (a nemrég a teherforgalomra is megnyitott csengeri, illetve az egy 

éve átadott új vállaji határátkelő erre a fizikai lehetőséget megteremtette), illetve a 

térség minden településéről jól megközelíthető Mátészalka munkahelykínálatának 

bővítése – új, elsősorban ipari befektetők megjelenése – adhatna. Társadalmi oldalról 

ugyanakkor komoly bizonytalansági tényezőt jelent a cigányság magas részaránya, és 

az alacsony iskolázottsági színvonal. 

 
 
Belső tagoltság 
 
A mátészalkai kistérség 26 településből áll, a központ mellett Nagyecsed is városi 

rangú, de csupán 1997-ben nyerte el a címet. Az északkelet-alföldi régióra (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyére és a Bodrogközre) alapvetően az apró- és kisfalvas 

településszerkezet jellemző, ebben a kistérségben viszont döntően közepes méretű 

(1000-5000 fős) falvakat találunk. A közel 20 ezer fős lélekszámú Mátészalkán így 

csupán a kistérség népességének 27%-a él. 

 

A tradicionális kisvárosnak számító Mátészalkát a 1969-ben nyilvánították 

várossá, a szocialista városfejlesztés következményeként viszont elsősorban 



iparát bővítették, a városi funkciók gyarapítása elmaradt, igazgatási szerepkörét 

megosztotta Vásárosnaménnyel és Fehérgyarmattal. A rendszerváltozás 

következtében visszaesett a foglalkoztatási szint és a munkanélküliség is jelentős 

problémákat okozott, de mégsem vált depressziós térségi központtá. A lakossági 

jövedelmek alig maradnak el az országos átlagtól, a vállalkozássűrűség csak a 

jogi személyiségű vállalkozások tekintetében alacsonyabb, a munkanélküliek 100 

adózóra jutó száma sem jelent drasztikusan nagy értéket az átlagoshoz képest. 

Más vizsgálatok városrangsoraiban sem találjuk a sereghajtók között. 

 

A térségen belül Mátészalka az egyetlen gazdasági centrum. A vállalkozások 

többsége itt tömörül, a gazdasági értéktermelésben döntő szerepet játszó jogi 

személyiségű vállalkozások száma pedig dinamikusan nő. A helyi vállalkozások 

jelentőségét még inkább kiemeli, hogy a kistérségbe települt cégek fele jelenik meg a 

városban, viszont a helyi adók négyötöde Mátészalkán összpontosul. Ez a tény még 

akkor is felkelti a figyelmet, ha tudjuk, hogy a helyi adó nem csupán a vállalkozások 

által befizetett adókat tartalmazza. A város munkaerőmérlege pozitív, a 2001. évi 

Népszámlálás adatai szerint másfélszer több munkahelyet kínál, mint a helyben lakó 

foglalkoztatottak száma, a környező települések lakosai közül sokan találnak itt 

megélhetési lehetőséget. A lakossági jövedelmek átlagosan 45%-a ezen a településen 

jelentkezik, az egy főre jutó adóköteles jövedelmek kétszeresen múlja felül a kistérség 

többi településén regisztrált értéket. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliség egyre 

inkább a perifériát sújtja: közel háromszor nagyobb a munkanélküliek 100 adózóra 

jutó száma a környező településeken. 

 

A periféria településeinek általában kedvezőtlen helyzete nem annyira a 

településhálózat helyükből adódik, hanem a perifériális helyzetből. Az itt élők 

többszörösen a perifériára szorultak, hiszen az országon belül már évtizedek óta 

elmaradott térségnek számít az egész megye, a munkaerő-fölösleget távolsági 

ingázással vezették le. Az ingázásból fakadó társadalmi-gazdasági gondok a 

rendszerváltozás előtt is jelentkeztek, alapvetően agrárjellegű maradt a vidék 

(Mátészalkán kívül a foglalkoztatottaknak még ma is 11% a mezőgazdaságban 

dolgozik, szemben az 5,5%-os országos szinttel); ipartelepítésre is csak a jelentősebb 

városokban (itt Mátészalkán) került sor. Az 1990-es években a távolsági ingázók 

elbocsátása, a mezőgazdasági termelés visszaesése és többek között a kedvezőtlen 



iskolázottság azt eredményezte, hogy még a szűkebb környezeten (kistérségen) belül 

is egyre erősödött a periferizálódás. A ’90-es években növekvő jövedelem-

egyenlőtlenségek felét a centrum-periféria különbségek teszik ki. 

 

A települések közül az átlagjövedelem és a munkanélküliség tekintetében kedvezőbb 

helyzetben vannak a Mátészalkához közeli települések (Jármi, Nyírmeggyes, 

Kocsord), a határmenti, sváb lakosságú Vállaj és a viszonylag kis népességű 

Géberjén, ráadásul ez utóbbi település az elmúlt években dinamikusabban is fejlődik. 

A rangsor alján a nehezebben elérhető, mellékutak mentén elhelyezkedő településeket 

találjuk (Hodász, Nyírkáta, Kántorjánosi, a legmagasabb munkanélküliséggel 

rendelkező Nyírparasznya), illetve a két kis zsákfalut, Rápoltot és Papost. E 

települések helyzete hagyományosan rossz. A kistérség másik jelentősebb városa, 

Nagyecsed, nem képvisel jelentősebb gazdasági erőt, a jövedelmi és 

munkanélküliségi viszonyok tekintetében is a rangsor második felében találjuk, 

gazdasági mutatói relatíve folyamatosan romlanak. 

 



 
FEHÉRGYARMATI KISTÉRSÉG - kisváros a kisfalvak között 
 
 
Fehérgyarmat térsége az egykori Szatmár vármegyének a Tisza, a Szamos és a 

trianoni országhatár közé zárt része, amely a szocializmus évtizedeiben egyértelműen 

Fehérgyarmat vonzáskörzetévé alakult. Tradicionálisan aprófalvas vidék ez: 40 ezer 

fős lakossága 49 település között oszlik meg, s a lakosság 54%-a ezer lakosúnál 

kisebb településeken él, amely az 5. legmagasabb érték a kistérségek között. Itt tehát 

jórészt e településszerkezetnek köszönhető a tradicionális elmaradottság, hiszen már a 

XX. század elején is a tíz legelmaradottabb kistérség közé tartozott. Legkeletibb 

kistérségünk gazdasági helyzetét meghatározzák fekvéséből eredő hátrányai is: az 

országhatár menti falvak közúton közel 350 km-re vannak Budapesttől – 

tömegközlekedési eszközzel egy nap alatt gyakorlatilag nem lehet megjárni 

Budapestet (az eljutási idő 6-8 óra) –, de még a megyeszékhely Nyíregyháza is több 

mint 100 km. A közelebbi falvak országon belüli kapcsolatrendszerét, fejlődési 

esélyeit pedig az is rontja, hogy a Szamos hídon csak Fehérgyarmatnál és Csengernél 

átjárható. 

 

E halmozottan hátrányos helyzet fennmaradt a szocializmus idején is, hiszen 

mérsékelt ipartelepítés csak Fehérgyarmatot érintette, a potenciális ingázási 

célpontoktól nagyon távol volt, s a munkaképes, iskolázottabb lakosság elvándorlása 

pedig végig igen nagyarányú maradt. Nem véletlen tehát, hogy a rendszerváltás 

évében a 6. legalacsonyabb gazdasági aktivitási rátával (36% aktív kereső a 

népességből), a legalacsonyabb egy adózóra jutó jövedelemszínvonallal, és a 3. 

legalacsonyabb egy lakosra jutó jövedelemmel (a vidéki átlag 59%-a) rendelkezett a 

kistérség. Ezt a helyzetet rontotta tovább a keleti perifériákon az országosnál is 

gyorsabb, mélyebb és hosszabb válság a kilencvenes évek elején.  

 

A fő gazdasági jelzőszámok azonban a mélypont idejét és a további folyamatokat 

illetően kissé eltérő képet mutatnak. A munkanélküliség mélypontja 1992-ben volt. 

Ekkor a 18-59 évesek 22%-a volt állás nélkül; ezt követően 14 és 17% (az aktív 

népességre vetítve 25%) között ingadozik a mutató (a kistérségek között a 10.-13. 

hely környékén), ugyanakkor a vidéki átlaghoz képest fokozatosan romlik a 

foglalkoztatási helyzet azóta is, és a 10 évvel korábbi másfélszeres helyett 2003-ban 



már 2,5-szeres volt a ráta különbsége. Az adóköteles jövedelmek viszont csak 1993-

94-ben estek vissza a vidéki átlaghoz képest (53%-ra), hogy aztán a 2001-2002-es 

központi béremeléseknek köszönhetően újra közeledjenek a vidéki átlaghoz. A relatív 

pozíció (az utolsó 10 hely valamelyike) ugyanakkor eközben sem változott, s 

egyértelmű az is, hogy az alapprobléma itt is a foglalkoztatottság szélsőségesen 

alacsony szintje: az országos 43%-kal szemben a népességnek mindössze 1/3-a 

adófizető, még úgy is, hogy Fehérgyarmat városban ez az adat – egyedüli kivételként 

– eléri, sőt kissé meg is haladja az országos átlagot. 

 

Nem is volt mitől javulnia a helyzetnek. Az aktív keresők száma kevesebb mint 

kétharmadára esett vissza 2001-re, és immár csak a lakosság 22%-a tartozik közéjük. 

Alacsony a vállalkozási aktivitás is: a jelentősebb gazdasági szerepű, jogi 

személyiségű társaságokat tekintve eleinte a vidéki átlag szűk fele, ma már csak 

harmada, a bt-ket, egyéni vállalkozások terén pedig kétharmada – a különbség a 

vállalkozások fő akadályára, a tőkehiányra is utal. A nagyvállalati kör, szinte teljesen 

hiányzik: a zöldség-gyümölcs-feldolgozással foglalkozó fehérgyarmati Papp-Ker 

Kft.-n kívül egyetlen cég sem foglalkoztat száz főnél többet. A vállalatok között 

ráadásul alig vannak jelen a nagy fajlagos hozzáadott érték termelésére képes, 

dinamikus ágazatok: a helyi kiskereskedelemmel, illetve mezőgazdasággal és 

élelmiszerfeldolgozással foglalkozók szerepe meghatározó. A vállalkozások, 

vállalatok hiánya és struktúrája tükröződik vissza a gazdasági teljesítményt 

legátfogóbban tükröző GDP adataiban is. A 2000-es évre készített becslésünk szerint 

az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték alig egyharmada volt az országos átlagnak, 

ráadásul az alacsony GDP több mint fele nem a vállalatok, hanem a háztartások, az 

egyéni vállalkozások és az állami–önkormányzati intézmények tevékenysége révén 

keletkezik (országosan csak 38% az arány). 

 

Ugyanakkor, jobbára Fehérgyarmat városhoz kötődően, akad egy-két sikeresebb, 

növekvő új vállalkozás (a már említett Papp-Ker Kft mellett például autóalkatrész-, 

lakókocsigyártó kisüzemek). Főként ezeknek köszönhetően az ipari foglalkoztatás 

csak 25%-kal esett vissza a 2001-es népszámlálás idejére, és 30%-os súlya 5 

százalékponttal nagyobb, mint 1990-ben. A helyzet további romlását azonban itt is a 

közszolgáltatások, (illetve a szintén zömmel szolgáltató-kereskedelmi profilú 

kényszervállalkozások) stabilitása akadályozta meg: a tercier szektorban gyakorlatilag 



ugyanannyian dolgoznak, mint 1990-ben. Az állam meghatározó, térségfenntartó 

szerepére utal az inaktív keresők 40%-os (a kistérségek között 8. legnagyobb) aránya 

is. Kis mértékben itt is hozzájárult továbbá a leszakadás mérsékléséhez a határmenti 

feketegazdaság (elsősorban a tiszabecsi átkelő környékén). A mezőgazdaság 

visszaesése itt is törvényszerűen bekövetkezett (a 2001-es foglalkoztatási szint az 

1990-es 1/8-a): szétestek a tsz-ek, mára gyakorlatilag felszámolódott a korábban a 

térség specialitását adó szarvasmarhatartás, nőtt a parlagterület, és visszaesett az 

almatermelés – helyette inkább a tradíciókkal is rendelkező és piacképesebb 

csonthéjasok termelése, illetve a juh- és kecsketartás került előtérbe, a kisüzemi, 

jelentős részben háztartási gazdálkodás keretei között. 

 

A foglalkoztatottak alacsony arányszámához demográfiai tényezők is hozzájárulnak. 

A természetes szaporodás alapján a kistérségi rangsor első negyedében van a 

fehérgyarmati körzet, a vidéki átlagot jelentő 1 helyett 0,8 a 60 év fölöttiek és a 18 év 

alattiak aránya, a vándorlások számszerű egyenlege jelentősen javult a kilencvenes 

évtizedben. Ebben az összefüggésben is szerepet játszik a roma lakosság magas 

aránya. 2000-es felmérésünk szerint a szatmári térség lakosságán belül mintegy 18% 

volt a romák aránya, így az ő – a nem roma lakossághoz képest – másfél-kétszeres 

természetes szaporodásuk, alacsony iskolai végzettségük (20%-uk ma sem fejezi be a 

8 osztályt, érettségihez csak 2-3%-uk jut), és 70-80%-os munkanélküliségük 

jelentősen hozzájárul a térség kedvezőtlen mutatóinak kialakulásához. Az ukrán határ 

mentén megindult az etnikai gettó kialakulása (roma többségű falvak), az általános 

iskolás korosztályban ráadásul már Szatmár egészét tekintve is 27% volt a romák 

aránya, azaz integrációjuk az egész térség jövője szempontjából meghatározó 

kérdéssé lépett elő.  

 

Részben ehhez kapcsolódik az a tény is, hogy a térség, különösképpen a falvak 

lakosságának iskolázottsága országos összevetésben alacsony, és az elmaradás 90-es 

évtizedben tovább nőtt. A 7 évesnél idősebbek 65%-a nem rendelkezik közép-, vagy 

felsőfokú végzettséggel illetve szakmunkás-bizonyítvánnyal, ami a vidéki átlagnál 

(53%) lényegesen magasabb. A legnagyobb elmaradás a felsőfokú végzettségűeket 

tekintve mutatkozik: a 2001-es népszámlálás adatai szerint csak 4%-uk rendelkezett 

diplomával, egyetemi végzettsége pedig csak minden 110-edik lakosnak volt. A 

diplomások ráadásul erősen Fehérgyarmaton koncentrálódnak. Igaz, minden faluban 



lakik legalább egy értelmiségi – de egyetemi végzettségű már csak a falvak 2/3-ában 

él, néhány kistelepülésen pedig csak 1 vagy 2 diplomás van. 

 

A falvak lemaradása minden vonatkozásban különösen súlyos problémát jelent. 

Fehérgyarmat jövedelemszintje még úgy is jelentősen „kiugrik”, hogy a vidéki átlagot 

a térségközpont sem éri el. A jövedelemhiányt ugyan a háztartási tevékenység, illetve 

a különböző társadalmi juttatásoknak az átlagosnál magasabb szintje ugyan mérsékli 

valamelyest, de a minden jövedelemforrást tartalmazó „rendelkezésre álló jövedelem” 

értékének egy fő jutó összege – 2000-re készített becslésünk szerint – csak kb. 10%-

kal haladta meg a hivatalos létminimumot. Így a térség differenciált területfejlesztési 

eszközöket igényel. A falvak többségében, különösen az ukrán határ vidékén már ma 

is csak a szociális problémák kezelése tűnik reális lehetőségnek, elsősorban a – 

tervezett Szatmár-Beregi Nemzeti Parkhoz is kapcsolódó – klasszikus tájfenntartó 

vidékfejlesztés, a közmunkaprogramok, a romák oktatási helyzetének javítása, a 

mobil szolgáltatások és a közlekedési lehetőségek javítása révén. Fehérgyarmaton a 

termelő foglalkoztatás bővítése és a városi szolgáltatások fejlesztése, a közeli, jobban 

elérhető községekben pedig az ingázási lehetőségek bővítése tűnik a leghatékonyabb 

beavatkozásnak – mindez azonban döntően csak külső forrásokból látszik 

lehetségesnek. 

 

A jövedelmi centrum-periféria olló a fehérgyarmati kistérségben
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Belső tagoltság 
 
Az ország legkeletibb csücskében fekvő Fehérgyarmati kistérség településeinek 

száma összesen 49, jellemzően kisfalvas térség. 17 településen még az 500 főt sem éri 

el a lélekszám. Egyetlen kisvárosa maga a térségközpont, második legnagyobb 

településének (Tunyogmatolcs) népessége alig 2700 fő, és az 1000 fős küszöböt is 

csupán további 5 településé haladja meg. Az elaprózott településhálózat hátrányt 

jelent a gazdasági fejlődésben, ezt többszörösen perifériális helyzete tovább fokozza. 
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A fehérgyarmati kistérség (lélekszámarányos) településszerkezete – 2001 

 
Fehérgyarmat a Szamoshát tradicionális központja, a Szamos partján fekszik a 

kistérség nyugati részében, népességszáma már nem éri el a 8800-at sem. Városi 

rangot Vásárosnaményhez hasonlóan 1978-ban nyert, városi szerepkörét a ’60-as és 

’70-es években ipartelepítéssel erősítették meg, ami a településfejlődés szempontjából 

mindenképp jelentős előrelépés volt. Az alapvetően agrárkarakterű kistérség 

központjában máig jelentős az élelmiszer-feldolgozás, de egyéb iparágakat is 

telepítettek ide. 

 

Fehérgyarmat az országos városrangsorokon belül Mátészalkához és 

Vásárosnaményhez hasonlóan középtájon szerepel, és nem tartozik a 

legelmaradottabb, depressziós központok közé. Azonban a kisváros saját gazdasági 

erejéhez képest túl nagy hátországgal rendelkezik, népességsúlya csupán 21-22% a 

kistérségben. A vállalkozások és a lakossági jövedelmek kb. 40%-a koncentrálódik 



ide, a helyi adókat vizsgálva viszont több mint tízszeres a különbség centrum és a 

periféria között. A környező településeken tehát valószínűleg nem jelennek meg 

nagyobb gazdasági értéktermelő-képességgel rendelkező vállalatok, így a 

foglalkoztatási helyzet alakításában az állami vagy önkormányzati szféra mellett 

csupán kisebb vállalkozások játszanak szerepet. 

 

A többi település számára az országon és megyén belüli perifériális elhelyezkedés és a 

kedvezőtlen közlekedési hálózat miatt Fehérgyarmat nyújtja szinte az egyedüli 

lehetőséget a gravitálódásra, miután a távolsági ingázás a rendszerváltozás után 

gyakorlatilag megszűnt. Bár a kisváros saját foglalkoztatotti létszámához képest 1,3-

szor több embernek nyújt munkalehetőséget, a környező települések hatalmas 

munkaerő-fölöslegét nem képes felszívni. A három vizsgált szabolcsi kistérség közül 

a legelmaradottabb hátországgal rendelkezik. Az egy lakosra jutó adóköteles 

jövedelmek minden településen az országos átlag kétharmada alatt maradnak, de 

előfordul az is, hogy még a 20%-ot sem érik el – tehát az elmaradottság is jelentősen 

tagolt lehet. 

 

A legkedvezőbb helyzetben természetesen ismét a Fehérgyarmat közvetlen 

szomszédságában fekvő települések vannak (pl. Nábrád, Cégénydányád, Penyige). 

Pozitív munkaerőmérleggel rendelkezik a határmenti falvak egy része is, hiszen a 

keleti térségben az egyik legjelentősebb foglalkoztató a határőrség, valamint 

Csaholcra is többen járnak be dolgozni, mint ahány munkahely a településen létesült. 

A legrosszabb helyzetben a térségi központtól távol eső, a tiszabecsi vagy csengeri 

közúti határátkelőhöz vezető utak által bezárt árnyéktérségben lévő aprófalvak 

vannak, mint pl. Uszka, Kispalád, Kishódos, Magosliget. Egyes esetekben 

megdöbbentő értékeket tapasztalhatunk az adatsorokat vizsgálva. Pl. a 2001. évi 

népszámláláskor Kispaládon és Kishódoson a lakosságnak mindössze 5%-a szerepel 

foglalkoztatottként. A települések kicsiny mérete ugyanakkor a véletlen szerepét 

fölerősíti, és nagy arányeltolódásokat okozhat néhány főt érintő változás is. 

 
 
SZOLNOKI KISTÉRSÉG – ipari szigetek agrártérben 
 
A szolnoki kistérség a Közép-Tiszavidék centrumában, nagytávú közlekedési–

logisztikai szempontból kedvező, csomóponti fekvésű vidék. Erre alapozottan a 



korábbi közepesen fejlett, „alföldies” mezőváros kistérségéből a szocialista iparosítás 

időszakában jelentékeny gazdasági potenciállal, diverzifikált iparral rendelkező várost 

fejlesztettek, sőt a körzet más településein – kiemelten Martfűn, de Tószegen, 

Zagyvarékason, Tiszajenőn, Újszászon, Szászbereken – is több ipartelep létesült. 

Bátran mondható: a mai szolnoki kistérség a szocialista időszak, az alföldi iparosítás 

egyik legnagyobb nyertese volt. A kistérség valamennyi településének egyértelmű, 

domináns vonzásközpontja Szolnok, amely a 120 ezret meghaladó lakosság majd 

kétharmadát adja. Tipikus megyeszékhelyi kistérségről van tehát szó: népes, nagy 

területű (mindkét tekintetben az első 15 között van), s az átlagosnál magasabb 

népsűrűségű. Ezzel együtt azonban mégsem igazi egység a terület: a Szolnok urbánus 

zónájába tartozó, a 80-as évek vége óta egyértelmű szuburbanizációs tendenciákat 

felmutató szolnoki agglomerációnál nagyobb – északi és déli peremein hagyományos 

alföldi agrártelepülések is találhatók –, a szolnoki vonzáskörzetnél azonban kisebb, 

hisz az kiterjed a törökszentmiklósi kistérség jó részére, illetve a szomszédos Pest 

megyei településekre is. 

 

A kistérség egyértelműen kedvező pozícióban, több mutató szerint az Alföld 

legjobbjaként élte meg a rendszerváltozást. 1990-ben a lakosság 46%-a volt aktív 

kereső, ami a 13. helyet jelentette számára a kistérségi rangsorban. A vidéki átlagot 

jelentősen meghaladta az adófizetők aránya és az egy adózóra jutó jövedelem szintje 

is, így fajlagos lakossági jövedelmeket alapul véve a 8. volt a 168 kistérség 

rangsorában. Ennek összetevői közül a már említett prosperáló iparon túl ki kell 

emelni a „nagyváros” jelenlétét és meghatározó kistérségen belüli népességi súlyát, 

mivel ez jelentékeny szolgáltató funkciókat (és munkahelyeket) is biztosított a térség 

számára; ráadásul ebben az időszakban még a településhierarchia menti különbségek 

országosan is a területi egyenlőtlenségrendszer legfontosabb elemét jelentették. A 

fejlett gazdaság kiegyensúlyozott ágazati struktúrával párosult: 13%-os 

mezőgazdasági, 34%-os ipari foglalkoztatási arány mellett már egyértelműen a tercier 

szektoré volt a vezető szerep. Az 53%-os ráta a 16. volt a kistérségi rangsorban, ami 

egyértelműen Szolnok megyeközponti szerepének tudható be. 

 

1990-et követően a kistérség relatív pozíciói egyértelműen romlottak. A 

munkanélküliség meglepően gyorsan emelkedett, s 1992 végére a 18-59 éves 

népesség 11,4%-át tette ki, ami megközelítette a vidéki átlagot. Hamar a múlté lett a 



kiemelkedő gazdasági aktivitás és lakossági jövedelemszínvonal terén elfoglalt igen 

előkelő helyezés is. A rangsorokban 2000-ig évről évre egyre több kistérség előzte 

meg, így mára a munkanélküliség, illetve az aktív keresők aránya alapján már csak a 

középmezőny elején található. 2003-ban a 18-59 évesek 5%-a volt munkanélküliként 

regisztrálva a vidéki átlag 6,7%-kal szemben; míg a más módszerű 2001-es 

népszámlálás a vidéki átlaggal azonos 11%-ot mutatott ki a gazdaságilag aktívak 

köréhez képest. Az adóköteles jövedelmek mutatói alapján kisebb a visszaesés: a 

fajlagos jövedelemszint a vidéki átlag 130%-a körüli értékekről 2003-ra is csak 120% 

közelébe csúszott vissza, a rangsorban pedig folyamatosan a 20. hely környékén 

található Szolnok térsége. Az eltérés magyarázatát minden bizonnyal az adja, hogy – 

amint azt a 2000-es teljes lakossági pénzjövedelmek kistérségi színvonalára készített 

becslésünk egyértelműen kimutatta – a szolnoki kistérségben a tényleges lakossági 

jövedelmeknek az országos átlagot jóval meghaladó hányada jelenik meg az 

adóbevallásokban, s a szolnoki kistérség tényleges jövedelmi pozíciója a 30.–40. hely 

környékén lehet. 

 

Ez a jelenség egyértelműen az ipari nagyüzemekkel rendelkező térségek sajátja. A 

„szocialista ipar” egykori nagyüzemei ugyanis, bár szinte kivétel nélkül jelentős 

foglalkoztatás-visszaesést szenvedtek el privatizációjukat követően, teljes 

felszámolódásukra csak ritkán került sor (talán a legjelentősebb példa az egykori 

tejipari vállalat utódjának megszűnése hosszú agóniát követően az ezredfordulón, de 

mára a teljes leépülés állapotába került az egykor igen jelentős foglalkoztató szerepű 

Kőolajkutató is.). A nagyobb leépülést elszenvedő, a fennmaradásért küzdő cégek 

közé tartozik az ország egykor legnagyobb mezőgazdasági gépgyára, a mai Szolnoki 

Mezőgép Rt, a szolnoki húsüzem, és a martfűi Tisza Cipőgyár. Három részre 

szakadva (műtrágyagyár – Bige Holding, háztartásvegyipar – Henkel, festéküzem – 

Holland Colours) működik az egykori Tiszamenti Vegyiművek, többszöri 

tulajdonosváltás után működik a papírgyár és a cukorgyár, a martfűi sörgyár és a 

növényolajgyár – többségük túlnyomórészt külföldi tulajdonban – s továbbra is 

jelentős foglalkoztató a MÁV járműjavító üzeme. A nagyobb volumenű zöldmezős 

ipari befektetés azonban hiányzik a térségben: csak a kereskedelem (a 90-es évek 

végétől: Interspar, Cora, OBI, Praktiker, Pláza), a pénzintézetek, egyes logisztikai 

beruházások (Ramexa) mellett csak kisebb ipari befektetések történtek (pl. Accell 

Hunland kerékpárgyár, Tószeg). Az összességében 1/3-os ipari foglalkoztatás-



visszaesés következtében 2001-re 30%-ra csökkent a térség foglalkozási 

szerkezetében az ipar részaránya. A tsz-ek utódszervezeteinek (valamint az 

alcsiszigeti állami gazdaság) az országosnál valamivel nagyobb arányú talpon 

maradása következtében a mezőgazdasági foglalkoztatás „csak” 1/4-ére esett vissza, 

de aránya így is jelentéktelenné zsugorodott (4%).  

 

A tercier szektornak viszont nemcsak a részesedése nőtt (66%), hanem hajszálnyival a 

létszáma is. Ennek oka a közszolgáltatások (az állami és önkormányzati szféra) 

munkahelyeinek viszonylagos stabilitása, valamint a külföldi kereskedelmi és 

banktőke szolnoki befektetései mellett a helyi vállalkozási aktivitás is, amely szintén a 

szolgáltató szektorban kulminálódott. A működő jogi személyiségű társaságok 

számának lakosságarányos mutatója a kilencvenes évek második felében 35-40, 2003-

ban pedig 20%-kal múlta felül a vidéki átlagot (rendre 25.-32. helyek a kistérségek 

rangsorában); a kisebb vállalkozások terén ez az arány 10-15% (30.-40. helyezések), s 

az önkormányzatok fajlagos helyiadó-bevételének mutatója (30%-os többlet, 30. hely) 

is hasonló helyet jelöl ki a szolnoki kistérség számára, s illeszkedik ehhez a 2000. évi 

adatok alapján általunk becsült kistérségi GDP adata is (25. hely). Szintén 

szinkronban van ezzel a gazdaság szempontjából meghatározó demográfiai–

társadalmi viszonyok mutatóinak alakulása: a relatív értelemben 1990-hez képest 

kissé romló, de így is a kistérségi rangsor 20. helyét jelentő iskolázottsági jelzőszám; 

az átlagos öregedési index, a cigányság mérsékelt aránya mellett is átlagnál kisebb 

természetes fogyás, a viszonylag alacsony inaktivitási arány (31%). Továbbra is 

pozitív a térség munkarőmérlege (+9%, a 13. kistérségi rangsorban), ami jól mutatja a 

kistérséghatáron túlnyúló munkaerővonzást, amiben persze kizárólag Szolnok és 

Martfű munkahelykínálatának hatása mutatkozik meg. A negatív, s alig 28 

kistérségnél kedvezőbb vándorlási egyenleg (1990 és 2001 között 1,6%-os 

népességveszteség származott ebből) ugyanakkor – a közeli budapesti agglomeráció 

elszívó hatása mellett – Szolnokon és környékén élők térséghez kötődésének, a 

vonzóerőknek a hiányára is utal. 

 

Összességében az adatok arra utalnak, hogy a szolnoki kistérség helyzete a 90-es évek 

eleji visszaesést követően a korábbinál némiképp kedvezőtlenebb pozícióban, de 

viszonylag gyorsan stabilizálódott. Így, bár növekedési mutatói csak átlagosak, és az 

ország legdinamikusabb (nyugati és központi) régióinak kistérségei számos 



tekintetben megelőzték mára, környezetéből ma ugyanúgy kiugrik gazdasági 

értelemben, – mutatói lényegesen kedvezőbbek szomszédainál – mint a rendszerváltás 

előtt. Ebben – a többi alföldi megyeszékhely térségéhez hasonlóan, az ország más 

régióitól eltérően – továbbra is meghatározó szerepet játszik a „nagyvárosi” jelleg, a 

tágabb régió erőforrásainak Szolnokra koncentrálódása. A jelek szerint ugyanakkor a 

kistérség nagyobb részét adó szolnoki agglomeráció megtalálta szerepét az új 

gazdasági viszonyrendszerben is: gazdasági kapcsolatrendszerében, s népességi 

dinamikáját tekintve ugyanis egyre inkább Budapest agglomerációjához, 

vonzásköréhez csatlakozik. A területfejlesztés számára viszonylag csekély terep 

kínálkozik itt: leginkább a fekvéséből eredő logisztikai adottságok kihasználását is 

segítő M4-es gyorsforgalmi út megépítése, illetve a 100-as vasútvonal fejlesztése 

lehet ilyen, ami vonzóbbá teheti az eddig meglepően szerény érdeklődést mutató 

külföldi tőke számára is. 

 

A szolnoki kistérség jövedelmi pályái, 1990-2003
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Többi település

 
 
 Belső tagoltság 
 
A szolnoki kistérség településhálózata az alföldi településszerkezeti sajátosságoknak 

megfelelően alakul: a török hódoltság után újratelepült falvak többsége nagy- és 

óriásfalu. Szolnok megyei jogú városon kívül még két másik kisvárosa is van: az 

utóbbi időben emelték városi rangra Martfűt (1989) és Újszászt (1997), így az 5000 

főnél népesebb óriásfalvak közül már csak Rákóczibánya jogállása nagyközségi. A 



kistérséghez összesen 17 település tartozik, melyek közül csupán négy népessége nem 

haladja meg az 1000 főt, ezek közül kettő, Hunyadfalva és Csataszög önállósuló 

települések, a ’90-es évek elején jöttek létre néhány száz fős lakossággal. 

 

Szolnok városi szerepköre régebbi keletű, hiszen már a 19-20. században jelentős 

átrakodóhelynek és közlekedési csomópontnak minősült, a szocialista korszakban 

pedig megyeszékhely mivolta és forgalmi előnyei továbbra is fejlesztési célponttá 

tették. Azonban a város inkább „Budapest távoli elővárosa a gazdasági életben, 

mintsem önálló település” – írja Beluszky, a szigetszerű alföldi város tipikus példája, 

azaz kiemelkedik a környező települések közül, és csak közvetlen környezetét képes 

magához vonzani. A másik két vizsgálatunkban szereplő szolnoki kistérség 

(Tiszafüred és Törökszentmikós) elmaradottsága teljes mértékben alátámasztja ezt a 

megállapítást, hiszen Szolnok viszonylag könnyen és gyorsan elérhető ezekből a 

térségekből, mégis jelentős fejlettségi különbséget tapasztalhatunk – Szolnok javára. 

 

A város térségen belüli szerepe meghatározó mind a népességszámot, mind a 

gazdasági súlyát tekintve: a kistérség népességének 64%-a itt koncentrálódik, a 

lakossági jövedelmek háromnegyedét, a helyi adók döntő többségét itt regisztrálják, 

és a legnagyobb gazdasági erőt képviselő, jogi személyiségű vállalkozások 85%-a ide 

települt. Jóval az országos átlag fölé emelkednek az egy lakosra jutó értékek is, azaz a 

városi rangsorokban is az élmezőnyben szerepel. A beingázók száma alapján az 

ország 12. legjelentősebb ingázási központja. 

 

A kistérségi centrum-periféria relációk, és a területi egyenlőtlenség alakulása nem utal 

éles szétszakadásra vagy jelentős belső feszültségre, az elemzett idősorok szerint 1,7-

szeres különbségek mutathatók ki. A környező települések viszonylag kedvező 

helyzete részben a jó közlekedésföldrajzi adottságoknak köszönhető, hiszen Szolnok 

valamennyi településről könnyen elérhető, sőt, a vasútvonal révén Budapestre is 

sokan ingáznak. Az átlagos jövedelem a vonzáskörzetben is meghaladja az országos 

átlag háromnegyedét(!) is, egyedül a helyi adók alakulása marad jóval az átlag alatt. 

 

Azonban a környező települések gazdasági helyzete is tagolt képet mutat. 

Kiemelkedik Martfű, a szocialista iparosítás egyik jellegzetes települése, ahol még a 

2001. évi Népszámlálás alkalmával is a foglalkoztatottak abszolút többsége az iparban 



dolgozott. Bár aktivitási rátája és pozitív munkaerőmérlege alapján helyzete egyelőre 

kedvező, cipőgyártásának leépülése és az ipari foglalkoztatottak túlzottan magas 

aránya visszaesést jósol. A kistérség harmadik városi rangú települése, Újszász 

népesebb vasúti csomópont, de igazi városi funkciókkal nem rendelkezik, a 

kistérségen belül sem emelkedik ki. A települési rangsorok végén rendre a kistérség 

északkeleti, nehezebben megközelíthető falvai, Nagykörű és Kőtelek, valamint a 

belőlük kivált két aprófalu található. Az átlagjövedelmek itt még az országos átlag 

felét sem érik el, helyzetük folyamatosan romlik. 

 
 
TISZAFÜREDI KISTÉRSÉG - profilváltó belső periféria 
 
Valamennyi Tisza-menti kistérségünk közül talán a tiszafüredi az, amelynek sorsát ma 

legnagyobb mértékben befolyásolja a folyó közelsége. 

 

A térség a folyó balpartján sorakozó 13 települést foglalja magába, amelyek közül – 

az egyetlen, tájegységileg még a Hortobágyhoz tartozó Nagyivánt kivéve – egyik 

sincsen 15 km-nél messzebb a parttól. Történeti útját, karakterét tekintve kivételt 

jelent Kunhegyes is, amely egykori nagykun mezőváros – a többiek eredetileg 

közepes méretű falvak, bár néhányuk mára már a „kisfalu” kategóriába szerényült. A 

folyó korábban az ártéri gazdálkodás és a vízi közlekedés lehetőségét jelentette, 

Tiszafüred pedig átkelőhely funkciójából, profitált – mára a kiskörei és tiszafüredi 

hidak léte ellenére is az elzártság, a forgalmi árnyékhelyzet, ugyanakkor a kitörési 

lehetőséget kínáló tisza-tavi turizmus lehetősége kötődik leginkább hozzá. 

 

A kistérség területe alapján a legnagyobbakhoz tartozik, lakosságszáma szerint 

viszont az átlagtól is elmaradó, meglehetősen ritkán lakott vidék. Központja, 

Tiszafüred ráadásul excentrikus fekvésű, és viszonylag szerény népességű kisváros, 

így vonzása a körzet déli peremén már csak gyengén érvényesül – korábban a déli 

települések Törökszentmiklós járásába tartoztak, sőt egy időben kunhegyesi járás is 

létezett. A hosszabb távú fejlődési trendeket tekintve ugyanakkor a kistérség 

valamennyi településnek van egy közös jellemzője – a hanyatlás. Biztosan 

kijelenthető, hogy az elmúlt évszázad területi folyamatainak egyik legnagyobb 

vesztese a térség. Míg a XX. század elején még a kistérségek kb. egyharmadánál 

fejlettebb terület volt, már a rendszerváltáskor valamennyi a rangsorok végére 



csúszott. A visszaesés okai közül ki kell emelni a forgalmi árnyékhelyzetet, a nagyobb 

városoktól való jelentős távolságot, hiszen a kedvezőtlen ingázási lehetőségek a 

körzeten belüli ipari munkahelyek hiányával párosulva jelentős mértékű elvándorlást 

generáltak. 

 

1990-ben az adóköteles lakossági jövedelmek mutatója szerint a vidéki átlagtól 24%-

kal elmaradva, a kistérségi rangsor 139. helyén állt Tiszafüred körzete. Hasonló 

helyzetet (141. hely) tükrözött a gazdasági aktivitás szintje is: a lakosságnak ekkor 

épp 40%-a volt aktív kereső. A gazdasági szerkezet legfőbb jellegzetességét a 

mezőgazdaság magas (bár nem kiugró) súlya jelentette, így a három fő 

nemzetgazdasági ágban közelítően ugyanannyian dolgoztak (mezőgazdaság: 30%, 

ipar 34%, szolgáltatások 36%). 1991-92-ben aztán országosan is kiemelkedő arányú 

munkanélküliség alakult ki a kistérségben: az 1992-es mélyponton a 18-59 éves 

korosztály 23%-a volt regisztrált munkanélküli. Bár a trend ezt követően csökkenésbe 

váltott, 1992 és 1997 között folyamatosan a 10 legmagasabb rátájú térség között volt 

Tiszafüred körzete. 2003-ra a mutató értéke 13%-ra csökkent, és ez immár húsz 

kistérségnél kedvezőbb adat, a vidéki átlagnak továbbra is kétszerese a 

munkanélküliség a körzetben. Hasonló relatív pozícióra utal, ugyanakkor a 

ténylegesen munka nélkül lévők arányát 25%-osnak mutatja a 2001-es népszámlálás 

adata is. A személyi jövedelmek terén a körzet kistérségi rangsorban elfoglalt helyzete 

szinte végig változatlan maradt (140. hely környéke), ugyanakkor a vidéki átlaghoz 

képesti lemaradás egészen az ezredfordulóig szakadatlanul növekedett (az 1990-es 

24%-ról 39%-ra). 2003-ra viszont – minden bizonnyal döntően a minimálbéremelés 

és a közalkalmazotti bérrendezés, esetlegesen a növekvő idegenforgalmi bevételek 

hatására – 33%-ra csökkent az elmaradás. 

 

A kedvezőtlen jövedelmi viszonyok döntő meghatározójává itt is, miként szinte 

minden hátrányos helyzetű kistérségben, a gazdasági aktivitás szintje vált. Tiszafüred 

körzetében 2001-ben csak minden negyedik lakos volt aktív kereső, ami még az 

iménti helyezéseknél is hátrébb rangsorolja Tiszafüredet (148. a kistérségek között). 

A magas munkanélküliség hatását ugyanis a tovább erősíti az eltartottak, és különösen 

az inaktív keresők átlagot meghaladó aránya (32,5%-kal szemben 37,5%). Különösen 

szomorú, s egyúttal a falvak szociális feszültségeinek súlyosságára utal, hogy a 

háztartások 56%-ának nem volt egyetlen munkahellyel rendelkező tagja sem 2001-



ben, ami jóval közelebb áll a rangsor utolsó helyén álló bodrogközi kistérség 62%-os 

adatához, mint a 42%-os vidéki átlagértékhez. Ugyancsak jelzésértékű a lakásminőség 

mutatója (29% komfort nélküli). A tendenciák mögött elsősorban a mezőgazdasági 

nagyüzemek összezsugorodása, és a döntően ennek köszönhetően keletkezett 75%-os 

foglalkoztatás-visszaesés áll, másodsorban pedig a helyi ipari kis- és középüzemek 

megszűnése-leépülése kiváltotta 47%-os ipari létszám-csökkenés (ez utóbbi országos 

összevetésben is kiugróan magas érték); a tercier szektor itt is viszonylag stabil 

maradt. Ezzel együtt a mégis a térség mezőgazdasági karaktere vált a korábbinál is 

szembeötlőbbé, hiszen 13%-os súlya több mint duplája az átlagosnak. 

 

E helyzet kialakulásához – a továbbra is igen alacsony ingázási arányszámok mellett– 

a gyenge vállalkozási aktivitás is hozzájárult. A jogi személyiségű cégek sűrűsége 

stabilan 44-45%-a csak a vidéki átlagnak, míg a jogi személyiség nélküli 

vállalkozások esetében – bár 2000 óta folyamatosan csökken – még 2003-ban is 1/3-

os volt az elmaradás (ezek az adatok a kistérségek között az alsó ötöd elejére 

rangsorolják Tiszafüred körzetét). A vállalkozások ráadásul kicsik és tőkeszegények 

is. Közepes méretű vállalkozásokból 21-et tart nyilván a statisztika, viszont 250 fő 

feletti nagyvállalkozás egyáltalán nem működik a térségben – így nem csoda, hogy a 

helyiadó-bevételek is alacsonyak (2001-es adat szerint csak a 150. helyezésre 

elegendőek a kistérségi rangsorban). A Jász-Nagykun-Szolnok megyei cégrangsort 

alapul véve 2003-ban csak 2 térségi vállalkozás volt a TOP 50-ben (a nettó árbevétel 

szerint): a tiszafüredi „City Gas” Kereskedőház Rt a 10., a és a kunhegyesi „Bánfa” 

faipari kft. a 45. helyen – rajtuk kívül az ipari üzemek közül talán csak a tiszafüredi 

gabonaipari gyáregységet, illetve a tejipari profilú Kuntej Rt-t lehet megemlíteni.  

 

Az ágazati összetételt vizsgálva ugyanakkor az derül ki, a vállalkozások sűrűsége a 

mezőgazdaság, valamint a vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás ágazatokban nem 

marad el az országos átlagtól. Előbbi a korábbi tsz-ek viszonylagos túlélésének 

eredménye, és a térség agráradottságainak teljesen megfelel. Utóbbi azonban 

egyértelműen a rendszerváltás után kezdődő, de igazából csak az elmúlt néhány évben 

lendületet vett tisza-tavi idegenforgalom szerepére utal. Az idegenforgalom kimagasló 

szerepet tölt be a térség gazdaságában. A kereskedelmi szálláshelyeken és a 

magánszállásadás keretében eltöltött vendégéjszakák száma ezer lakosra vetítve a 

2003-ban már 30%-kal meghaladta a hazai átlagot így a kistérségi rangsor első 



harmadába került e téren a tiszafüredi kistérség. Mára így már egyértelműnek tűnik, 

hogy a turizmus – kiemelten a belföldi fürdő- és ökoturizmus, illetve a közeli 

„pusztaromantikával”, illetve falusi vendéglátással is összekapcsolt turisztikai 

tevékenység – lehet az az ágazat, amely hosszabb távon is a megkapaszkodás esélyét 

adhatja a kistérség egésze számára, sőt 2-3 partközeli településnek, mint 

Abádszalóknak és Tiszafürednek a nekilendülés ígéretét is jelentheti. Ehhez azonban 

hosszú út vezethet, hiszen a bemutatott adatok egybehangzó tanúsága szerint 

Tiszefüred körzete gazdasági fejlettségi szintje alapján ma egyértelműen a térségek 

legalsó ötödében – bár nem a sereghajtók között található, s a Tisza-tavi 

idegenforgalom növekedésének hatása a (bevallott) jövedelemadatokban egyelőre 

még nem igazán tükröződik. A turizmus fejlesztése szempontjából is komoly 

kockázatot jelent – a környezet ökológiai sérülésének veszélyén túl – a helyi 

társadalom, a „humán erőforrás” állapota. Az iskolázottsági szint ugyanis rendkívül 

alacsony: a 90-es évtized kismértékű relatív visszaesését követően immár csak 145. a 

kistérségi rangsorban a tiszafüredi körzet – szerencsére a települések lélekszámából 

adódóan a legtöbb helyen létezik egy vékony helyi értelmiségi réteg, amely a 

folyamatok katalizátora lehet. A másik kockázatot a roma lakosság magas, helyenként 

kiemelkedő arányszáma jelenti, hiszen körükben a szociális feszültségek halmozottan 

vannak jelen, és ezek felszínre kerülése, megtapasztalása – különösen a cigányokkal 

kapcsolatos előítéletekkel együtt – ronthatja a terület turisztikai megítélését. A helyi 

romák integrációja, legalább közhasznú, szociális jellegű munkához juttatásuk már 

csak ezért is kiemelkedő fontosságú feladat a tiszafüredi térségben. 

 

 Belső tagoltság 

 

A Tiszafüredi kistérséghez 2003 óta Tiszafüred Tiszaszőlős településrészének 

önállósulásával 13 település tarozik, közülük 1984 óta Tiszafüred és 1989 óta 

Kunhegyes városi rangú. A községek közül csak kettő népességszáma nem éri el az 

1000 főt, azaz e kistérség településhálózata is jellegzetesen alföldies. 

 

A kistérségi központ, Tiszafüred, a vasútépítésnek köszönhetően vált piacközponttá. 

Az egykori járási székhely a tradicionális kisvárosok közé tartozik, a Tisza-tavi 

turizmus központja. Jelenlegi közel 13 ezres lélekszámával a kistérség népességének 

30%-át képviseli. Fejlettségi mutatói alapján általában a városi rangsorok végére 



kerül, az elmaradott központok közé sorolják. Így nem meglepő, ha a térségen belüli 

gazdasági súlya sem kiemelkedő, a többi település nem sokkal marad el tőle a 

jövedelmek és a munkanélküliség tekintetében sem. Nem jelenik igazi térségi 

centrumként, még a szigetszerű kiemelkedés sem jellemzi. 

 

A térségben más kiemelkedő települést sem találunk, bár Kunhegyes és Abádszalók 

helyzete az átlagosnál jobb. Kunhegyes, egykori kis mezőváros, ma is elmosódott 

városi szerepkörrel bír csupán. A rendszerváltozás után megszűnt cukoripara, ami a 

város gyors hanyatlását idézte elő. Abádszalók nagyközség idegenforgalmáról 

nevezetes. 

 

A kistérség egyetlen feltűnően rossz helyzetű települése a közel 3000 fős Tiszabura. 

A településen kimagasló a munkanélküliek aránya, a foglalkoztatottság is rendkívül 

alacsony, az egy lakosra jutó adóköteles jövedelem az országos átlag egyharmadát 

sem éri el. Elmaradottsága magyarázható a földrajzi helyzetével (távolabb fekszik a 

kistérség városaitól és a Tisza-tótól is, közlekedési árnyékhelyzetben van a kistérség 

peremén, de a roma népesség magas arányáról is nevezetes. 

 
 
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI KISTÉRSÉG - kisebb-nagyobb centrumok háttér 
nélkül 
 
Bár területe, lélekszáma (46 ezer fő), népsűrűsége, sőt még a kistérségközpont 

népességsúlya (50%) alapján is teljesen átlagos, mégis némiképp „szabálytalan” 

kistérség a törökszentmiklósi. A Nagykunság szélén fekvő kistérség központja 

klasszikus alföldi mezőváros, a mindössze 8 további település között pedig óriás-, 

közép- és kisfalvak is találhatók; a klasszikus vonzáskörzeti viszonyrendszer 

kialakulását pedig gyengíti Szolnok – Szajolon túl legerősebben épp 

Törökszentmiklósra kiterjedő –, illetve kisebb mértékben a környező kisvárosok 

hatása, ugyanakkor a Tisza menti városhiányos térségben a tiszafüredi kistérség 

délebbi településeire is kiterjed Törökszentmiklós vonzása. A terület bizonytalan 

vonzásrendszerét, „átmeneti” jellegét tükrözi, hogy a törökszentmiklósi „járás”, 

„városkörnyék”, „kistérség” kiterjedése gyakran változott (az 1997-ig érvényes, első 

kistérségbeosztásban például a körzet maga sem létezett). 

 



A térség virágkorát a dualizmus évtizedeiben, a fellendülő gabonatermelésnek és 

malomiparnak köszönhetően élte – bár ez is épp csak „átlagos” fejlettségi viszonyokat 

jelentett. Az államszocialista időszakban a Törökszentmiklóst is érintő ipartelepítés 

(pl. Mezőgép- és Videoton- gyáregység) ellenére a Szolnokhoz közeli, illetve a jó 

közlekedési helyzetű települések a gyorsan fejlődő Szolnok és Martfű árnyékába 

kerültek (és munkaerőellátásukban játszottak szerepet), míg a meglehetősen kusza 

úthálózat mentén elérhető Tiszabő a tőle északra fekvő tiszamenti településekhez 

hasonlóan periférizálódott, és már a 80-as évek végére cigány többségűvé vált. Az 

1990-es rendszerváltás ennek megfelelően a vidéki átlaggal azonos gazdasági 

aktivitás (42%) és az átlagnál mintegy 12%-kal alacsonyabb lakossági 

jövedelemszínvonal közepette, összességében tehát egy, a kistérségi fejlettségi 

rangsor középső harmadának alján levő körzetbe köszöntött be 1990-ben. A térség 

jellegzetessége volt a termelő szektorok az átlagost kicsit meghaladó (mezőgazdaság: 

22%, ipar: 40%), és a helyi szolgáltatások fejletlenségének köszönhetően viszonylag 

alacsony (37%-os) súlyú tercier szektor. 

 

Ez a térség is a rendszerváltozás vesztesei közé tartozik. Az 1990-es évek elején 

gazdasági és jövedelmi pozíciója romlott, s a visszaesés – elsősorban néhány nagyobb 

foglalkoztató leépülésének köszönhetően – azóta is folytatódott. A törökszentmiklósi 

körzet így mára a kistérségi mezőny alsó harmadába csúszott. Az egy lakosra jutó 

adóköteles jövedelem értéke viszonylag egyenletes csökkenés után 2003-ban már 

csak a vidéki átlag 75%-át érte el (118. a rangsorban). Az aktív keresők aránya 2001-

ben csak 30% volt, ami jóval a 35%-os vidéki átlag alatt van, s ez is a kistérségi 

ranglista 118. helyét jelenti számára. Nem teljesen egyértelmű a munkanélküliség 

megítélése. A regisztrált munkanélküliek 18-59 éves népességhez viszonyított aránya 

az 1992-es 16%-ról az ezredfordulóra 8%-ra csökkent, s azóta itt áll. A többi 

kistérséghez viszonyítva ugyanakkor épp 1993 és 1998 között kedvezőtlenebb a ráta, 

azt megelőzően és 1999 óta ugyanakkor „csak” 20%-kal több a vidéki átlagnál, ami 

körülbelül a 60. legmagasabb kistérségi adat. A népszámlálás más módszerű, és a 

lényeget tekintve pontosabb statisztikája azonban 2001-ben abszolút és relatív 

értelemben is jóval kedvezőtlenebb, 17%-os rátát mutatott az aktív népesség 

(dolgozók+munkanélküliek) %-ában (a vidéki átlag másfélszerese, a 40. legrosszabb 

érték). 

 



A romló helyzet leglátványosabb elemei kétségtelenül a helyi feldolgozóipar egyes 

üzemeinek leépüléséhez, bezárásához köthetők. A törökszentmiklósi malom, amely 

korábban az ország legnagyobb malom- és takarmányüzeme volt, ugyan ma is 

számottevő gazdasági szereplő, de tevékenységi körét jelentősen szűkítette, s 

termelése visszaesett. Az ország 1990 előtti egyik legjelentősebb baromfifeldolgozója 

több átalakulás tulajdonosváltás után az ezredfordulót követően beszüntette a 

baromfifeldolgozást, csak kisebb késztermékgyártás folyik. Ugyanekkor építette le 

termelését a Videoton Holding is az autóipari alkatrészgyártást folytató 

törökszentmiklósi üzemében. A nagyarányú elbocsátásokkal járó változások, és a 

szolnoki ipar leépülésének ellenére az ipari foglalkoztatás részaránya a 2001-es 

népszámláláskor (még) az 1990-eshez hasonlóan magas, 39%-os szinten volt. A stabil 

cégek közé tartozik a Claas mezőgazdasági gépgyára, a Radar Holding 

(híradástechnikai gyár) és a hozzájuk hasonlóan az 1999-ben ipari parkká nyilvánított 

törökszentmiklósi iparterület néhány kisebb üzeme (pl. a Semecs Kft. elektronikai 

gyára), s mára kifejezetten sikeres, dinamikus középvállalattá nőtte ki magát az 1990 

után létrejött Surjány-Hús Kft. Az országosnál kevésbé, „csupán” esett vissza 1/3-ára 

a mezőgazdasági foglalkoztatás a térségben, így még 2001-ben is még 10%-os volt a 

súlya. A szolgáltató szektor stabilitása, alig 5%-os visszaesése ellenére így ma is 

kevéssé tercierizáltnak számít a törökszentmiklósi térség foglalkozási szerkezete. 

 

A helyi gazdaság tartósan fennálló alkalmazkodási problémáit, fokozódó lemaradását 

legjobban az igen gyenge vállalkozási aktivitás mutatja. A jelentősebb gazdasági 

szerepű jogi személyiségű vállalkozások elterjedtsége a 90-es évek közepe óta 

folyamatosan a vidéki átlag 45%-át éri csak el, amivel alig 20-30 kistérséget előz meg 

Törökszentmiklós körzete, s a jogi személyiség nélküli kiscégek sűrűsége is a 

legelmaradottabb kistérségek szintje – a vidéki átlag szűk kétharmada – körül mozog.  

 

A problémákat társadalmi jelzőszámok is érzékeltetik. A vándorlási mérleg alapján a 

kistérségek alsó ötödébe tartozik a körzet – 1990 és 2001 között 2%-os 

népességfogyás származott belőle – csakúgy, mint a lakásépítések dinamikáját 

tekintve: a 2001-es lakásállománynak csak 5%-a épült 1990 után, s egyelőre az utóbbi 

évek fellendüléséből is teljesen kimaradt a törökszentmiklósi kistérség. Pedig a 

lakásminőségi mutatók is alapján is kistérségi rangsor alsó harmadában van a 

törökszentmiklósi körzet, hiszen az összkomfortos lakások száma (28%)alig több, 



mint a komfort nélkülieké (26%). A lakosság iskolázottsága az országos átlagnál 

lényegesen kevésbé javult, így az átlagosan elvégzett osztályszám mutatója alapján a 

108.-ról a 123.-ra módosult a kistérség helyezése. A foglalkoztatott nélküli 

háztartások arányszámát tekintve (48%) is az utolsó harmadban van a kistérség, a 

demográfiai mutatók alakulása – öregedési index, természetes szaporodási ráta – 

pedig a cigány lakosság arányának növekedésére utal. 

 

A térség, ezen belül Törökszentmiklós városa elsősorban új ipari befektetőktől reméli 

a fellendülést. Ennek feltételei az ipari hagyományokon és kiépült telephelyeken 

(ipari park) túl a munkaerő oldaláról is adottak, hiszen a munkaerőmérleg 2001-ben is 

igen negatív volt (16%-kal több kereső él a kistérségben, mint ahány munkahely van 

itt, maga Törökszentmiklós egyenlege is éppen hogy csak pozitív). Paradox módon 

ugyanakkor különösen a térség többi települése számára lenne fontos 

Törökszentmiklós munkahelyeinek szaporodása, hiszen a város lakói számára a 20 

percen belül elérhető Szolnok – hosszabb távon erősen valószínűsíthető – 

dinamizálódása is megoldást jelenthet. Bármelyik forgatókönyv is valósulna meg, a 

térség 1990 előtti pozíciójának visszaszerzése viszonylag gyorsan lehetséges lenne. A 

nagyobb elmozdulásra azonban a térség adottságainak ismeretében minimális esély 

van; s egyre reménytelenebb kihívásnak tűnik a térség perifériáján levő, mára csendes 

kilátástalanságba fulladt – 70%-ban cigányok lakta – és a 2000-es árvíz nyomán 

infrastrukturálisan is megroppant Tiszabő sorsának kezelése. 

 
Belső tagoltság  

 

A Törökszentmiklósi kistérséghez a központi településen kívül csupán 8 község 

tartozik. A legnagyobb közülük a 7500 fős, óriásfalunak számító Fegyvernek, a 

legkisebb pedig Kuncsorba, melynek lélekszáma nem éri el az 1000 főt. A települések 

tehát az Alföldre jellemzően nagy szemű hálózatot alkotnak, emellett kiemelendő az 

egész kistérség agrárkaraktere is. 

 

A kistérség központja, Törökszentmiklós, egykor a mezővárosok közé tartozott, ennek 

jegyei a mai napig felismerhetők, pl. a városban magasabb a mezőgazdasági 

foglalkozásúak aránya, mint az országos átlag. A szocialista ipartelepítés során ugyan 

itt is megjelent az ipari tevékenység (mezőgazdasági gépgyártás, malomipar, stb.), de 



még a szűkebb környezetén belül sem szerepelt soha a kedvező helyzetű városok 

között. A 23 ezer fős központ népességsúlya ugyan jelentős (a kistérség népességének 

felét jelenti), de elmaradottsága miatt ez a város sem jelent valódi centrumot. A 

jövedelmek és a helyi adók központi súlya a nem haladja meg jelentősen a népességét, 

a gazdasági szervezetek közül is csak a jogi személyiség nélküli és az egyéni 

vállalkozások fajlagos értékei haladják meg a kistérségi átlagot. Ráadásul a város 

egyike a folyamatosan hanyatló településeknek: az egy főre jutó adóköteles jövedelem 

1990-ben még elérte az országos átlag 85-86% át, 2003-ra viszont bő 10 

százalékponttal csökkent le. Még ingázási központnak sem minősíthető, hiszen 

munkaerőmérlege negatív. A települések alapvetően csekély hatással vannak 

egymásra, a kistérség munkaerőpiacán vonzáskörzetek nem jelennek meg. Ráadásul 

külső központ sincs a közelben, amelyhez a települések szorosabban kötődhetnének, 

hiszen a megyeközpont, Szolnok, a fentebb már említettek szerint inkább Budapest 

energiáira épít, és távolabbi környezetére kevés hatással van. 

 

Ebben a kistérségben az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a központ nagy 

népességsúlya ellenére egy kisebb település, Szajol áll a települési ranglisták élén. A 

4100 fős nagyfalu vasúti csomópontja miatt kerülhetett kedvezőbb helyzetbe, mint 

Törökszentmiklós. A mezőgazdasági foglalkozásúak aránya ezen a településen a 

legalacsonyabb, sokan ingáznak Budapestre és Szolnokra, igazából kilóg a 

törökszentmiklósi települések sorából. 

 

A kistérségen belül egy másik település is jelentősebben eltér a környezetétől, amely 

rendkívül magas munkanélküliséggel és az országos átlag 15%-át sem meghaladó 

jövedelemszinttel jellemezhető. Ez az elmaradott kistérség legelmaradottabb 

települése, a már említett Tiszabő. 

 



 


