
A térinformatika eszközei sokféle nézôpontból tehetôk mér-
legre. A magam szempontja egy regionális elemzôé, akit elsôd-
legesen az érdekel, hogy milyen lehetôségeket kínál a térin-
formatika a területi folyamatok nyomon kísérésére, a terüle-
ti – regionális és települési – -összefüggések feltárására. A tér-
infomatika valóban modern, korszerû fogalom, jelenét robba-
násszerû fejlôdés, egyre markánsabb intézményesülés jellem-
zi. Szó sincs azonban arról, hogy ne lennének gyökerei, elôz-
ményei, történetisége. Jól érzékelhetôek a térinformatikával
szembeni kihívások, a jövô kulcskérdései is. Elôadásomat a
múlt-jelen-jövô fonalon próbáltam felépíteni, három idôszak-
ból egy-egy elemet kiragadva, az átfogó közelítés igénye nél-
kül. Mindhárom kérdéskörben – az alkalomhoz illôen – kötô-
döm valamiként a VÁTI-hoz, igy is igyekezvén némiképp „meg-
hálálni” a megtisztelô felkérést.

1. Elôzmények, elôképek

Ha nagyon általánosan fogalmaznék, azt mondanám: minden
kornak megvan a maga térinformatikája: egyenes következmé-
nyeként annak, hogy a természet, a társadalom, a gazdaság a
földi térhez kötött, lokalizált. Természetesen e szférák az idô-
ben, történetileg is változnak, eltûnô és születô jelenségek lán-
colata a történelem. Ennek következtében az egyes korok „tér-
informatikai végtermékein” (kevésbé elegánsan fogalmazva:
térképein) más és más jelenségek kerülnek megjelenítésre,
számbavételre. A tartalom is megkülönbözteti az egyes korok
térinformatikai kultúráját, bár a különbség megítélésem sze-
rint elsôdlegesen az eszközökben. a technikában van. Ebben

a tekintetben a számítástechnika betö-
rése valóban gyökeres fordulatot hozott
a huszadik század második felében.

Hazánkban a modern térinformatika
megszületése a 70-es évekre esik. Az in-
formatika-történészek bizonyára pontos
dátumokkal jelölik e folyamatot. (A ma-

gam privát „informatikai rendszerváltozása” egybeesik a nagy-
történelem fordulatával: 1989-ben került munkahelyi aszta-
lomra az elsô saját használatú számítógép, elôtte a szórásokat
és a korrelációkat inkább csak a mai EXCEL táblázatokhoz na-
gyon hasonló kockáspapíron, egér nélkül, ceruzával-tollal szá-
moltam, a vaktérképeket KOHI-NOOR-ral szineztem.) E „hôs-
korból” egyetlen példát szeretnék itt felidézni, nem technika-
történeti, hanem területfejlesztési, regionális elemzési nézô-
pontból.

A geográfia, a területi elemzés „kvantitatív forradalma” a
hetvenes években érte el hazánkat (Mészáros R. 2000). Ekkor
több intézményben, kutatóhelyen új szemléletû és módszerta-
ni kultúrájú vizsgálatok kezdôdtek (szerencsére, az olajárak
mellett a korszerû tudományos szemléleti eszköztár is „begyû-
rûzött”). Nemcsak most, visszatekintve állítom, hanem már
akkor, tapasztalatlan, de a kérdéskör iránt érdeklôdô kuta-
tóként is érzékeltem: a korszerû regionális elemzés elsô hazai
csúcsteljesítménye a VÁTI-ban született. 1975–76-ban került
nekem is kezembe egy kék borítójú, stencil-technikával ké-
szült sokkötetetes kutatási jelentés: „A területi fejlôdés általá-

nos törvényszerûségeinek feltárása” címmel (Perczel K. 1975,

1977) . Részletes méltatásra, ismertetésre itt nincs módom.
Mindenkit – elsôsorban a legifjabb generációt – e munka kéz-
bevételére és elolvasására buzdítom! Máig ható érvényû, tör-
téneti összehasonlító elemzésre sarkalló munka ez minden te-
kintben. Azt is ki merem jelenteni – valóságos kritikaként és
önkritikaként –, hogy sok tekintetben ma sem haladtuk meg
ezt a munkát. Sôt! Újdonságként újra felfedezzük, piacra dob-
juk szemléletét és eszköztárát az alapjaiban megváltozott tár-
sadalmi-gazdasági körülmények között is. Csak néhány elem
a munkából: hatalmas, differenciált adatháttér az adott idô-
szak társadalmi-gazdasági térszerkezetérôl, a legkorszerûbb
elemzési módszertan (faktoranalízis), nyílt és egyértelmû re-
gionális (kistérségi!) helyzetelemzés, világos térségtípusok,
egyértelmûen érzékelteti a munka a regionális fejlôdés és ta-
golódás többdimenziós jellegét és igy tovább. Ma vélhetôen
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gyorsabban mennének (mennek?) a hasonló elemzések hát-
térszámításai, a térképezô programok automatikusan ontják
belôlük a színes térképeket (ezek nem szebbek, mint a VÁTI
évtizede híres, kiugró szinvonalú tematikus térképei), az
elemzô-értékelô hozzáértés azonban nem gépesíthetô. Szá-
momra ma ez a munka ismételten megerôsíti: a megújulás, az
új idôszakok új folyamatainak megértése is csak a múlt tu-
dományos értékeinek ismeretén alapulhat. Más kérdés az, mi-
ként használja a politika ezeket az eredményeket. Jelen eset-
ben közel egy évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy – 1985-
ben – megszülessék az elsô országgyûlési szintû dokumentum,
amely az akkorra már egyre nyilvánvalóbb regionális és tele-
pülési egyensúlyhiányok kezelésére próbált – tegyük hozzá si-
kertelenül – új eszközöket találni.

2. A kilencvenes évek területi folyamatai

Lépjünk egy újabb évtizeddel tovább, az átalakulás, a rend-
szerváltozás éveibe. Ma már tanulmányok, értékes összefogla-
ló munkák sokasága értékeli ezt a – ma már világosan látha-
tó: nem egységes, legalább két idôszakra, az elôzô rendszer „le-
építésének” 1993–95-ig tartó szakaszára és az új szisztéma,
benne az új térszerkezet kiépülésének periódusára bomló –
évtizedet. Ez a kettôsség a területfejlesztés informatikai hát-
terében is tetten érhetô. Az évtized közepéig magam is éles
kritikusa voltam az informatikai háttérnek, valóságos vákuu-
mot érzékeltem a területi – elsôsorban gazdasági tartalmú –
információkban (Nemes Nagy J. 1996) . Ma örömmel állapí-
tom meg, hogy ebben a tekintetben is lényeges változást, fej-
lôdés alapozott meg a területfejlesztésrôl és -rendezésrôl el-
fogadott 1996-os törvény. Minôségi javulás van a KSH terüle-
ti adatrendszereiben, egyre teljesebbé válik a kormányzati te-
rületi információs rendszer, benne a fejlesztési forrásokra, tá-

mogatásokra vonatkozó információk. Ezek bázisán világos és
egyértelmû képpel rendelkezünk az ország átalakult, új tér-
szerkezetérôl (e témakörben a legújabb eredmények közül
lásd Faluvégi A. 2000). Minderre támaszkodva tényszerû fo-
lyamatelemzések végezhetôek, miként azt a VÁTI-ban az OTK
értékelését és a területfejlesztés térségi szintjei, a területfej-
lesztési térfelosztás átfogó felülvizsgálatát célzó munkák ré-
szeseként magam is tapasztaltam.

Természetszerûen nincs itt az „információs Kánaán”, szá-
mos lényeges folyamat, összefüggés ma is csak bizonytalanul
értékelhetô. Reményeim szerint, az ezek közé sorolható agrár-
folyamatok témakörében új helyzetet teremthet az általános
mezôgazdasági összeírás hatalmas adattömegének feldolgozá-
sa. A társadalmi struktúra finomrétegezettségének elemzésé-
ben a népszámlálástól várhatunk érdemi információkat. E két
információbázis fontos háttere lehet a regionális folyamatok-
ban egyre fontosabb szerepet kapó kistérségek állapotfelmé-
réseinek is. E térségi szint esetében azonban továbbra is nagy
valószínûséggel prognosztizálható a szûkebb értelmû gazdasá-
gi, értéktermelési tényinformációk hiánya. Ebben a tekintet-
ben a KSH sajnos kedvezôtlen irányba fordult: láthatóan meg-
elégedvén a régen és sokak által igényelt megyei szintû GDP-
számítások (becslések) rendszeres publikálásával, a többi gaz-
dasági folyamat érdemi számbavételét egyértelmûen megyei
és regionális szintre tolta (lásd a megszünt ipari telephelyi
adatszolgáltatást). Ez a trend a gazdasági folyamatok kistér-
ségi elemzését továbbra is csak közvetett adatháttéren folyó
vizsgálatokra szorítja vissza. A regionális folyamatok nyomon
kísérésében – miként nemzetközileg, úgy hazánkban is – to-
vábbra is objektív korlátként van jelen a két (esetenként há-
rom) éves idôbeli késés. Ma, 2000 végén lehet hozzákezdeni
az 1998–99-es állapotok érdemi vizsgálatához. Ez – tapaszta-
latom szerint – a (mindenkori) kormányzat számára sajátos

2000/9 FALU VÁROS RÉGIÓ4



játékteret is nyit: megengedi például azt, hogy a politikai in-
terpretációk, egyedi beruházási akciókra hivatkozva olyan kö-
vetkezményeket elôlegezzenek meg (aktuálisan a területi fej-
lettségi különbségek csökkenését), amit semmifajta tényadat-
tal ma még igazolni nem lehet. (Megjegyzem: a gazdasági fo-
lyamatokról már rendelkezésre álló 1999-es évi részleges me-
gyei szintû információk – így a dunántúli megyék továbbra is
kiugró ipari dinamikája – azt valószínûsítik, hogy a gazdasá-
gi fejlôdés regionális alakulását továbbra is a különbségek nö-
vekedése, a differenciálódás jellemzi a fôváros és a nyugati or-
szágrészek javára. A fordulat még várat magára.)

3. A közeljövô nagy kihívása: a területi
monitoring

A fenti témakört – a regionális egyenlôtelenségek alakulását
– folytatva térek át elôadásom befejezô gondolatkörére, egy
olyan, a térinformatikát is érintô területfejlesztési kérdéskör-
re, amely megítélésem szerint a közeljövô egyik kulcsproblé-
mája. Ez a területi monitoring, illetve az annak részét képezô
hatáselemzések kérdésköre.

A területi monitoring és a hatáselemzés értelmezésének,
tartalmának mélyebb analízisére itt nincs mód (a konferencia
számos elôadása érzékelteti ezek szerteágazó irányait). Ezért
leginkább csak azt szeretném kiemelni, hogy a területi folya-

matok nyomon kísérésének bonyolult és
szerteágazó témaköre megítélésem sze-
rint áttekinthetôbbé válik, ha világosan
megkülönböztetjük négy markáns cso-

mópontját. Ezek mindegyike kapcsán ér-
demes és értelmes folyamatelemzésrôl,
monitoringról és hatáselemzésrôl beszél-
ni, de látni kell egyúttal azt is, hogy sok
tekintetben lényegesen különbözô folya-
matokat, eltérô szereplôket, területi szin-
teket és idôtávokat érintenek, s mindeb-
bôl következôen eltérô intézményeket, in-
formációs hátteret és elemzési metodikát
feltételeznek a monitoring egyes szintjei.

A négy karakteres csomópont az alábbi:

1. a területi folyamatok monitoringja
2. a térségi hatású fejlesztések monitoring-
ja
3. a területfejlesztés monitoringja
4. A területi programok monitoringja

Ezen elemek kapcsolata, kölcsönös egy-
másra épülése kétségtelen (1. ábra),

ugyanakkor nem sémaszerû. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy bár az egyes elemek egy-
másba illeszthetôek (a területi folyama-
tok monitoringjától az egyedi területi
programok monitoringjáig), de a „maga-
sabb” szintek folyamatai és jellemzôi nem
vezethetôk le az „alsó” elemek egyszerû
összegzésével. Ráadásul az egyes elemek

tanulságai, következményei sem mutatnak feltétlenül azonos
irányba. Épp ez a jegy követeli meg azt, hogy a „monitoring-
lánc” minden elemében érdemi és folyamatos tevékenység
follyék. Ahogy már említettem, természetes az is, hogy az egyes
csomópontokhoz más és más jellegû tevékenységek (pl. pénz-
ügyi kontroll, tervezési folyamat, elemzési-értékelési munka)
tartoznak, s ezek más és más felkészültségû szakembereket
igényelnek, bár mindegyikükkel szemben jogos követelmény
a modern informatika eszközeinek és a területi elemzés mód-
szertanának magas szintû ismerete.

E viszonyrendszer jellegét érzékeltetendô – legvégül, egy
sajátos példaként – szeretném bemutatni és röviden értékel-
ni egy nemrég befejezett kutatásunk legfontosabb eredményét.
A tartalmi indokoltságon túl azért gondoltam idehozni ezt az
elemet, mivel az érintett kutatás az ELTE Regionális Föld-
rajzi Tanszéke és a VÁTI Kht. Országos Területfejlesztési Osz-
tálya, valamint a Terra Studio Kft. munkatársainak közös pro-
duktuma, jól érzékeltetve a területi folyamat-és hatáseleme-
zés többszereplôs jellegét is.

Az említett kutatás a kilencvenes évek területfejlesztô ha-
tású állami támogatáspolitikáját vizsgálta, lehetôség szerint
tényszerû, mennyiségi információkon. A vizsgálatok során
összekapcsoltan elemeztük a különbözô állami fejlesztési esz-
közök (állami alapok), valamint a gazdasági szféra beruházá-
si tevékenysége területi allokációját és a legfontosabb térsé-
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gi gazdasági-társadalmi „eredményváltozók” (GDP, jövedel-
mek, munkanélküliség, infrastrukturális ellátottság) területi
alakulását. Vizsgálatunk megyei szinten folyt. (Az eredmények
részletesebb leírását lásd Nemes Nagy J. et al 2000)

A kutatás során megvizsgáltuk a közvetlen fejlesztési célú
állami támogatások, illetve a gazdasági szervezetek beruházá-
sai és a vizsgálatba vont eredményváltozók közötti kapcsola-
tokat. Az összefüggés-keresés magja annak a kérdésnek a meg-
válaszolása, miszerint, milyen összefüggés mutatható ki a ki-
lencvenes évtized második felében a regionális (megyei szin-
tû) fejlettség és a területi fejlesztési (beruházási, támogatá-
si) folyamatok között két szétválasztott szegmensben, a gaz-
dálkodó szervezetek beruházásai vezérelte piaci fejlesztési fo-
lyamatokban, illetve az állami támogatáspolitika térszerkeze-
tében?

A 2. ábrán két egyváltozós regressziós összefüggés látható,
ami vizsgálatunk legalapvetôbb, konkrét empirikus eredmé-
nyét mutatja. Mit mutat tehát az ábrán szereplô regressziós
kapcsolat? Vegyük sorra: 

– A regressziós egyenesek „lejtése” azt bizonyítja, hogy a tér-
ségi fejlettséggel (amelynek mutatói közül az ábra vízszintes
tengelyén a megyék – a fôváros nélkül – 1994-es egy fôre ju-
tó GDP-szintje szerepel) a kilencvenes években a piaci ala-
pú fejlesztések pozitív, az állami támogatáspolitikai folyamat
negatív irányú kapcsolatban van. Ez egyben – tömören – azt
is jelenti, hogy a piaci folyamatok a regionális differenciáló-

dás, az állami támogatáspolitika a közeledés irányába hatot-

tak. 

– Világosan jelzi a vizsgálat azt is, hogy a két mechanizmus
ereje nagyon eltérô, az elôzô javára. A piaci alapú beruházási,
fejlesztési források kapcsolata a térségi fejlettséggel sokkal
szorosabb, s ezáltal a térségi differenciálódás irányába muta-
tó hatása is egyértelmûbb, mint az állami támogatási források
ellenirányú hatása (ezt a két regressziós egyenlet eltérô de-
terminációs együtthatója – 0.52 illetve 0.38 – és különösen a
regressziós egyenes szembetûnôen eltérô meredeksége igazol-
ja). 

– A két hatás közül a térségi differenciálódás irányába tol el
ma még lényegében minden átfogó térségi folyamatot az a
tény, hogy a támogatások, az állami kiegészítô források nagy-

ságrendje jelentôsen alatta marad a piaci alapú beruházáso-

kénak (az ábrán a beruházások regressziós egyenese jóval „fö-
lötte” van a támogatásokénak).

– A vizsgálat hátterét szolgáltató adatokból az is kiolvasható
volt, hogy ezt a térségi „hatáserô-különbséget” tovább fokozza
az a mechanizmus, hogy míg a piaci alapú beruházási folya-

matban rendkívül határozott a regionális tagoltság – alapve-
tô a nyugati és a keleti országrész forrásegyenlôtlensége, elôb-
bi javára – az átlagos támogatottságban (az összes állami for-

rást együttesen számba véve) nincs ilyen határozott regiona-

lizálódás. 

Amig ezekben a mechanizmusokban, a források arányaiban és
allokációjában nincs érdemi fordulat, nem várható az, hogy a

regionális fejlettségi differenciálódás közeledésbe forduljon
át.

A vizsgálattal nemcsak a területi folyamatelemzés három
különbözô szférájának, szintjének (az átfogó területi fejlôdés,
a térségi hatású fejlesztések, az állami területfejlesztés) össze-
kapcsolódása érzékeltethetô, hanem azok eltérô, esetenként
egymással élesen szembefeszülô jellege és hatása is.

E modellel érzékeltetni kívántam egy regionális elemzô sa-
játos szempontját is a területi információs rendszerrel, a tér-
informatikával kapcsolatban. Tény az, hogy ezek és az ilyen tí-
pusú (jelenleg is folyó) vizsgálatok ugyanis csak akkor végez-
hetôk el, ha rendelkezésre állnak a megfelelô tartalmú és te-
rületi bontású információk. A munka azonban ezzel nem feje-
zôdik be. A „térinfomatika” kiemelt szerepe, fontossága mel-
letti legfontosabb érvet ugyanis épp az összegyûjtött, rendsze-
rezett, területileg egyértelmûen lokalizált információk érde-
mi szakmai feldolgozása, elemzése, értelmezése mutathatja

csak fel. 
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Munkatársak: Fodor L-né, Gyimóthy B., Maulik P., Vécsei
P., Ignácz P.-né, Koszta É., Zala Gy.-né, VÁTI, Bp., 170 p.
Lásd még: „Településtudományi Közlemények” 26.sz. 1977,
pp. 69-100.
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A területi folyamatok értékelésének legfontosabb és legszem-
léletesebb eszköze az eltérô társadalmi-gazdasági fejlettségû
és fejlôdési pályán mozgó térségtípusok alkotta térszerkezet.
E tanulmány tartalmazza a területi folyamatok, a térszerkezet

jelentôségének ismertetését, a 90-es
évek térségformáló folyamatainak és a
különbözô fejlôdési pályával jellemezhe-
tô gazdasági térségtípusoknak a bemu-
tatását, amelyek a területfejlesztés bea-
vatkozási célterületeit jelenthetik. 

Területi folyamatok és a térszerkezet

A törvény szerinti meghatározásnak megfelelôen meg kell vizs-
gálni és értékelni kell a területi folyamatokat. Ez a térségek
közötti, a társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzôkben és
az infrastrukturális ellátottságban mutatott különbségek vál-
tozását jelenti a területfejlesztés stratégiai céljainak szem-
pontjából. 

A különbségek megnyilvánulhatnak a térségek közötti vagy
a településhálózati szintek közötti különbségekben. A terü-
leti különbségek megváltozása egy viszonyítási alaphoz, pl. a

Bevezetô

A területfejlesztésrôl és területrendezésrôl szóló 1996 évi XXI.
törvény kötelezi a kormányt, hogy kétévenként számoljon be
az Országgyûlésnek a területi folyamatok alakulásáról és a te-
rületfejlesztési politika érvényesülésérôl.

A beszámoló tartalmát, a területfejlesztési politika irányel-
veit, stratégiai céljait, a területfejlesztés szempontjából leg-
fontosabb ágazati prioritásokat az 1998-ban országgyûlési ha-
tározattal elfogadott Országos Területfejlesztési Koncepció fej-
ti ki, amely az 1996. évi XXI. törvény értelmében készült, és
amelyet az Országgyûlés 35 / 1998. (III.20.) számú határoza-
tával fogadott el. E koncepció alkotja a Területfejlesztési Or-
szággyûlési Beszámoló értékelésének viszonyítási keretét. A
beszámoló a koncepcióban foglalt irányelvek, stratégiai cé-
lok és ágazati prioritások érvényesülését vizsgálja, és alapul
szolgál továbbá az OTK törvény által elôírt felülvizsgálatához.

A beszámoló készítése a törvény szerint két évenként ese-
dékes. Területi szintjei a településszintû adatok aggregáció-
jával a kistérségi, megyei és regionális léptékhez igazodnak.
Adatbázisát tekintve mindenekelôtt a KSH településsoros ada-
tain alapul, amelyet az egyes tárcák, az APEH, az önkormány-
zatok és különbözô szakmai kutatóhelyek adatai egészítenek
ki. Tematikája részletes egyeztetési folyamat nyomán alakult
ki, amelyben a megbízói, a kutatói és tervezôi kör vett részt.
Figyelembevételre kerültek a megbízó (a Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium),az MTA Regionális Kutatá-
sok Központja, az ELTE Regionális Földrajzi tanszéke, vala-
mint a területfejlesztésben érdekelt tárcák észrevételei. A be-
számoló vitaanyaga 2000 áprilisában készült el, az Országos
Területfejlesztési Tanács ezt követôleg megvitatta.

A beszámoló három részbôl áll. Elsô kötetében a területfej-
lesztés fô stratégiai céljainak megvalósulására, az eszköz- és
intézményrendszer kiépítésére, a területfejlesztéssel összefüg-
gô ágazati fejlesztési prioritásokra vonatkozó alapvetô meg-
állapítások jelennek meg. Második kötete az összefoglaló meg-
állapítások indokolását, adatszerû alátámasztását és az össze-
függések elemzését tartalmazza. A beszámoló harmadik részét
azok a részletes háttértanulmányok alkotják, amelyeken az
összefoglaló kötet és a melléklet megállapításai alapulnak.

A beszámolót az Országos Területfejlesztési Tanács fóru-
mán megvitatták, az egyeztetések során eljutott a különbözô
tárcák képviselôihez, és megvitatta az Országgyûlés. Ezen túl-
menôen szükséges, hogy a szakmai nyilvánosság fórumain is
megjelenjen. A Falu Város Régió szerkesztôsége lehetôvé tet-
te, hogy a beszámoló legfontosabb megállapításai a lap hasáb-
jain megjelenjenek. A következôkben az ország gazdasági tér-
szerkezetére vonatkozó megállapításokat adjuk közre, ezt kö-
vetôleg az ország társadalmi térszerkezetét fogjuk ismertetni,
végül az egyes ágazatok területfejlesztési problémáit tárgyal-
juk.

Berey Katalin
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10 évvel ezelôtti szinthez képest jelenti a folyamatot, aminek
alapvetôen két iránya van:

– a területi különbségek csökkenése akár térségek pl. K-Ny,
akár településhálózati szintek, mint nagyváros és a többi tele-
pülés viszonylatában. Ezt területi kiegyenlítôdésnek vagy más
szóval nivellációnak nevezzük.

– A területi különbségek növekedése a térségek vagy tele-
püléshálózati szintek között, amit térségi differenciálódásnak
nevezhetünk.

Jelentôs különbség van azonban a folyamatok sebessége kö-
zött a gazdaságban és a társadalomban. Például. a demográ-
fiai változások 10 éves idôtávon, ezzel szemben a külföldi tô-
ke terjedése egy év alatt mutatható ki. Áttételeken keresztül
a gazdasági változások felelôsek a társadalomban zajló, kés-
leltetve jelentkezô területi folyamatokért is.

A gazdasági folyamatok egy piacgazdasági átállás során kü-
lönösen gyors váltásokat mutatnak, és így teljesen új fejlôdé-
si pályán mozgó térségtípusok jönnek létre. Mivel a gazdasági
térszerkezetet ezek alkotják, ezért az valójában a közös gaz-
dasági jellemzôk alapján elhatárolt fejlôdési/fejlettségi térség-
típusokat jelentik. A tipizálás lényege, hogy az ország min-
den térségét be lehet sorolni egy olyan típusba, ami a többi tí-
pustól markánsan eltérô gazdasági jellemzôkkel bír. A térség-
típusok kialakulása egyrészt a földrajzi helyzettôl is függô do-
mináns területi folyamatok, másrészt az ágazati szerkezet, inf-
rastrukturális ellátottság és a területfejlesztési beavatkozások
különbségeinek eredménye.

A gazdasági térszerkezetre ható területi
folyamatok a 90-es években

Magyarországon a piacgazdasági váltással a korábban zárt gaz-
daság nyitottá vált, versenyre kényszerült, ami termelôüzemek
tönkremeneteléhez, valamint az addig nem ismert munkanél-
küliség kialakulásához vezetett. A privatizáció során az álla-
mi tulajdon nagyarányú lebontásával párhuzamosan teljessé
vált a vállalkozás szabadsága, szabad utat adva a külföldi tô-
ke beáramlásának is. A gazdaság teljesítménye – az átmeneti
visszaesés miatt – a területi és települési különbségek növe-
kedésével járt együtt társadalmi, gazdasági téren egyaránt.

Magyarországon a gazdasági térszerkezet változását a 90-
es években meghatározó területi folyamatok:

– A külföldi tôke arányának változása a térség gazdaságá-
ban, ami a termelési-technológiai váltást segíti elô, és munka-
helyeket teremthet. Alapvetôen nagyobb arányban van jelen a
külföldi tôke a Balassagyarmat–Békéscsaba vonaltól nyugat-
ra lévô térségek gazdaságában, ami Ny–K-i irányfüggést jelent.

– A vállalkozási aktivitás növekedése, ami hatással van a
foglalkoztatásra, valamint további üzleti (marketing, piacku-
tató, pénzügyi) vállalkozások létrejöttére. Különösen a fôvá-
rosban, a balatoni üdülôövezetben vagy a Duna–Tisza közén
jelent meg sikertényezôként az átalakulásban, de egyes (fôleg
agrár) térségekben ez a forma alig lép túl a kényszervállalko-
zások körén. 

A külföldi tôke és a vállalkozói aktivitás markáns különb-
ségeket mutat mind térségi, mind településhálózati szinten.
Ennek eredményeképpen településhálózati szinten megha-
tározó a fôváros–vidék közötti fejlettségi és fejlôdési különb-

ség, amely jelentôs életszínvonal-különbséget, eltérô szerke-
zetû gazdaságot jelent. A térségek szintjén az északnyugati or-
szágrész sikeres szerkezetváltása és megújulása áll szemben
Északkelet-Magyarország elhúzódó stabilizálódásával. Ez erô-
teljes Ny–K-irányú megosztottságot eredményez. Alapvetôen
új dimenziót ad a térszervezôdésnek a határok teljes megnyí-
lása, mert a határmentiség a nyugati határszakaszt periferi-
kus földrajzi helyzetbôl dinamikusan fejlôdô zónává változtat-
ta.

A földrajzi helyzetbôl adódó elônyök mellett a térszerkezet-
ben a humán tôke, a képzettség, az innovációs képesség az,
amiben a piacképes tudáselemek (informatikai, nyelvi, vállal-
kozói ismeretek) felértékelôdése fejezôdik ki. 

A gazdaság ágazatai közül a folyamatosan fejlôdô és terje-
dô üzleti szolgáltatások elsôsorban a fôváros és a nagyvárosok
fejlôdésében, a feldolgozó-ipari arányok növekedését felmuta-
tó ipar az észak-dunántúli országrész fejlôdésében játszik
kulcsszerepet. A leginkább teret vesztô észak-magyarországi
megyék közül Nógrádban még alig érzékelhetôek az ipari re-
konstrukció jelei. Nincs olyan kiterjedtebb térsége az ország-
nak, ahol a mezôgazdaság dinamikahordozó eleme lenne a
gazdaságnak, miközben társadalompolitikai jelentôsége vitat-
hatatlan.

Az infrastruktúra és a gazdaság közötti kölcsönkapcsolat
szempontjából kedvezôtlen, hogy nincs érzékelhetô elôrelépés
az ország déli és keleti térségeinek a gyorsforgalmi hálózatba
való bekapcsolásában. Mivel a külföldi beruházói aktivitás a
fôvárosból kiágazó autópályák mentén nagyon lassan húzódik
át a keleti országrészbe, ezért ezek hatása csak hosszabb tá-
von lesz kimutatható. 

Az országban tevékenykedô több mint egymillió gazdasági
vállalkozás térségformáló erejéhez képest az állam közvetlen
pénzügyi szerepvállalása a területi differenciálódást nem volt
képes ellensúlyozni. Ebben szerepet játszott az, hogy az egyes
állami pénzeszközök allokációjában a forráskoordinációt nem
sikerült kellô hatékonysággal érvényesíteni. Az évtizedben a
területfejlesztés súlypontja a települési infrastruktúrafejlesz-
tés irányába tolódott el. A 90-es években sikerült jelentôsen
csökkenteni a települési infrastrukturális ellátottság számos
elemében (fôleg a közmû- és a telefonellátottságban) koráb-
ban jellemzô egyenlôtlenségeket, ami fôleg a jóléti szint elma-
radását enyhítette A korábbi évtizedekkel . szemben ma a re-
gionális és települési tagoltságot már sokkal kevésbé az inf-
rastrukturális ellátottsági különbségek, mint a gazdasági tar-
talom (vállalkozási aktivitás, jövedelmek, munkaerôhelyzet)
határozza meg.

Gazdasági térségtípusok

Az 1990-es évek végére kialakult gazdasági térszerkezetben
a korábbi, mesterségesen kiegyenlítettnél jóval tagoltabb és
különbözô növekedési pályákon haladó térségtípusok különít-
hetôk el. 

A dinamikusan fejlôdô térségekben jellemzô a külföldi tô-
ke magas aránya, a vállalkozói aktivitás és a jövedelemszint és
alacsony a munkanélküliség szintje. E csoportba sorolhatók
még azok a térségtípusok is, ahol e tényezôk egyike eltérô az
ágazati jelleg (ipar, idegenforgalom) miatt, valamint azok,
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amelyekben a nyugat-európai gazdasági erôtér hatásai érvé-
nyesülnek.

– Kiemelkednek a dinamikus centrumok (fôváros és von-
zástérsége, a nagyvárosok és megyeszékhelyek) és a dinami-

kus településtengelyek az autópályák mentén. E gazdasági te-
rek kiterjedése egyértelmûen a nagytérségi közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztésétôl függ.

– A stabil, modernizált nagyiparral rendelkezô iparvároso-

kat a külföldi tôke nagyobb aránya (kivéve, ha állami tulajdo-
nú, mint pl. Dunaújváros), kedvezô munkanélküliségi és jöve-
delmi kép jellemzi. Viszont az ipari alkalmazottak nagyobb
aránya miatt a vállalkozói aktivitás jóval elmarad az átlagtól.
E térségek fejlôdése folyamatos, bár az egyoldalú ágazati szer-
kezet veszélyeket rejt magában.

– Az idegenforgalmi vonzerôvel rendelkezô településekre
a nagyobb vállalkozási aktivitás és ezzel párhuzamosan felté-
telezhetôen magasabb jövedelemszint jellemzô, ami a rejtett
gazdaság és a vállalkozási aktivitás miatt sok esetben nem je-
lentkezik a jövedelembevallást tekintve. Az idegenforgalom
sokszereplôs jellege miatt a külföldi tôke aránya kisebb, mint
az ország más karakterû térségeiben.

– Az új gazdasági szerkezetben elsôdleges elônyt élveznek
a kedvezô földrajzi helyzetû térségek, mint a nyugati határ

menti térség, ahol a fejlôdés hajtóereje az osztrák–olasz gaz-
dasági térhez való földrajzi közelség, és formálója lehet nagy
iparvállalat (Szentgotthárd), idegenforgalom (Bük) és kiug-
róan magas vállalkozói aktivitás (Sopron) megjelenésének. A
fekvési, elérhetôségi elôny és vonzerô a nyugati régióban már

nemcsak a legnagyobb városokban, a megyeszékhelyeken, ha-
nem a kisebb településeken is megmutatkozik.

A fejlôdô térségek némileg elkülönülnek a dinamikusan fej-
lôdô térségektôl, mivel növekedési lehetôségeiket csak késôbb,
a külföldi tôke megjelenésével (Kaposvár, Nagykanizsa), a fô-
város vonzerejének, agglomerációjának kiterjedésével és a
centrumtérségekkel való kapcsolatuk javítása után (Aszód,
Hatvan, Gyöngyös) tudták kihasználni.

A dinamikusan fejlôdô centrumtérségek hatása kisugárzik
a környezô térségekre is, ahol kedvezô változásokat idéz elô.
A fejlôdésben felzárkózó térségek a környezô centrumoknál
eredetileg kevésbé fejlettebbek, fôleg mezôgazdasági jelleggel
bírtak, de a külföldi tôke beáramlásával és a vállalkozási ak-
tivitás élénkülésével a helyi gazdaság növekedési pályára állt. 

Külön csoportot képviselnek a revitalizálódó területek, me-
lyek magasabb fejlettségi szintrôl indultak, a 90-es években
ipari visszaesést éltek át, de mára kezdenek felzárkózni (pl.
Ózd). 

A társadalmi-gazdasági szempontból stagnáló térségeket az
átlagosnál rosszabb munkanélküliségi és jövedelmi helyzet, a
külföldi tôke és a vállalkozói aktivitás kis aránya jellemzi. En-
nek oka lehet a térség agrárjellege (pl. Közép-Tiszavidék), or-
szág- és megyehatár menti fekvés (pl. Ormánság, Tamási tér-
sége) vagy meghatározó városközpont hiánya (pl. Szécsény,
Bácsalmás). Ezen belül típusok nem különíthetôk el, mivel
ezek az okok egymásra rakódnak és halmozódnak. Ipari vál-
ságtérségként már csak Salgótarján jelenik meg a stagnáló tér-
ségek között.
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A gazdasági térszerkezet 
jellegzetes vonásai

Ma az ország térszerkezete alapvetôen eltér a rendszerváltás
elôtti helyzettôl. Ebben természetesen jelen vannak évszáza-
dos determinációk (nyugat–kelet és falu-város megosztottság),
miként az elmúlt évtizedek nyomai (szocialista nagyipar, me-
zôgazdasági nagyüzemek) és a legújabb idôszakban kialakult
elemek (vállalkozói aktivitás, külföldi tôke) is. 

A területi egyenlôtlenségeket a 90-es években a piaci folya-
matok uralják, ami jellemzôen a regionális fejlettségi különb-
ségek növekedését okozta. A kistérségi és települési fejlettsé-
gi térszerkezet mozaikszerû, a gazdasági térképeken látványos
aktivitású növekedési tengelyek és köztes árnyékterületek
egyaránt felfedezhetôk. A keleti országrészben is jelen vannak
a dinamika elemei, elsôsorban a korszerû technológiát kép-
viselô nagyüzemek képében. Ugyanakkor a fejlett dunántúli
régiókban is vannak gyengébb pozíciójú térségek, ún. belsô pe-
rifériák. 

Az ország gazdasági térszerkezetének legfontosabb jellem-
zôje, hogy a Balassagyarmat-Békéscsaba vonaltól nyugatra he-
lyezkednek el a dinamikusan fejlôdô és felzárkózó térségek
– kivételt képez a Dél-Dunántúl határ menti térsége –, e vo-
naltól keletre pedig nagyrészt a fejlôdésben stagnáló és elma-
radott térségek. A felzárkóztatási folyamat ebben az ország-
részben is elkezdôdött.

A 90-es évek elejéhez képest a térszerkezetben változást
hozott, hogy a közép-dunántúli térség válságjegyei mérséklôd-
tek, stabilizálódott nagyipara. A kormányzati válságkezelô in-

tézkedések és a megjelenô külföldi tôke hatására az ipari
összeomlás térségei közül egyesek elkezdtek felzárkózni (Ózd,
Bátonyterenye), míg Salgótarjánban nem változott lényegesen
a helyzet. A stagnáló térségek köre a Dunántúlon szûkült, míg
a Tiszántúlon lényegében változatlan maradt. Az autópálya-
építések térségformáló ereje és befolyása kiterjedt a Duna–Ti-
sza közére és Észak-Magyarországra is, ezzel lendületet adva
e térségek fejlôdésének.

Összegzés

A térszerkezetet alkotó térségtípusokat eltérô fejlôdési pálya
és társadalmi-gazdasági fejlettségi szint jellemzi. Ennek meg-
felelôen a területfejlesztés szempontjából eltérô jellegû bea-
vatkozási célterületeket képviselnek, ami különbözô eszközök-
kel végrehajtott fejlesztéseket jelent. Mivel a gazdaságfejlesz-
tés hosszabb idôt vesz igénybe, a térszerkezetben csak nagyon
lassan érzékelhetôk a változás jelei. Ahhoz, hogy belátható
idôn belül változásoknak legyünk tanúi, szükséges a terület-
fejlesztés közvetlen forrásainak növelése, valamint a különbö-
zô minisztériumi célelôirányzatok területfejlesztési hatású fej-
lesztéseinek fokozottabb koordinációja. Ezenkívül mindezen
beavatkozásoknak, fejlesztéseknek illeszkedniük kell az egyes
régiók programjaiba, ami biztosítja a programelemek egymás-
ra épülésébôl következô szinergiát. Ez növeli a területfejlesz-
tés hatékonyságát, és hozzájárul az ország térben egyenlete-
sebb növekedéséhez is.

Kulcsár Gábor

A beszámoló munkálatai keretében külön készült egy részle-
tes gazdasági és egy ugyancsak részletes társadalmi szempon-
tú elemzés. 

A társadalmi térszerkezeti vizsgálat elsôsorban a külön-
bözô társadalmi mutatók szempontjából vizsgált egyenlôtlen-

ségek mentén tárta fel az ország területi struktúráját. Ez egé-
szült ki a legjellegzetesebb társadalmi problémák területi ve-
tületét bemutató problématérképekkel.

Területi folyamatok 

A társadalmi térszerkezetre ugyanazok a területi folyama-
tok hatnak, mint a gazdasági térszerkezetre. A két struktúra
számos, lényeges tekintetben megfelel egymásnak, azt lehet
megállapítani, hogy a területi egyenlôtlenségek mindenek-
elôtt a gazdasági folyamatokhoz kötôdnek. Az elmúlt évtized-
ben mind gazdasági, mind társadalmi szempontból a piacgaz-

daságra való áttérés, valamint az ezzel összefüggô másodla-
gos átalakulási folyamatok hatottak alapvetôen a térszerke-
zet alakulására.

A társadalmi térszerkezet átalakulását jellemzô folyama-
tok között a társadalmi területi különbségek felerôsödését, va-
lamint néhány vonatkozásban (kisebb mértékben) a területi
kiegyenlítôdést lehet említeni. Mindezt a következô tényezô-
csoportok határozták meg alapvetôen: a foglalkoztatottság ala-
kulása ( a munkanélküliség növekedése és növekvô területi
különbségei fôként a kilencvenes évek elsô felében), a vállal-

kozások szerepének növekedése , a tulajdonviszonyok válto-

zása, a privatizáció, a magántulajdon szerepének növekedése
a társadalmi egyenlôtlenségek terén, a jövedelmi viszonyok,
a jövedelmi különbségek növekedése, a népesedési helyzet (a
születések számának csökkenése, a halandóság magas szint-
je, a várható élettartam visszaesése, az egészség megôrzésé-
nek és helyreállításának kedvezôtlen esélyei), az életminôség,
a települési komfort, a lakásellátás, az élet- és vagyonbizton-
ság színvonalának alakulása.

A felsorolt tényezôk elemzésre kerültek a foglalkoztatott-
sági, jövedelmi, népesedési, civilizációs, egészségi és bûnügyi
mutatók segítségével. Együttes kiértékelésük alapján megfo-
galmazható egy összevont mutató, amely az egyes térségek ma-
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gas vagy alacsony, növekvô, stagnáló vagy csökkenô társadal-

mi státusát tükrözi. (A beszámoló az értékelést a kistérsé-
gek szintjén végezte.)

Területi egyenlôtlenségek

A felsorolt tényezôk együttes kiértékelése alapján magas tár-

sadalmi státus jellemezte már 1990-ben is a fôvárost, a nyu-
gati régiót ( a Balassagyarmat–Békéscsaba vonaltól nyugatra
esô térségeket), valamint Egert és a Balaton üdülôkörzetét.

A kilencvenes évek végére a fôváros megôrizte kiemelkedô
pozícióját, erôsödött a Nyugat-Dunántúl és Balatontól észak-
ra lévô területek pozíciója, míg nagymértékben gyengült a Dél-
Dunántúl határ menti térségeinek és Észak-Magyarország tér-
ségeinek pozíciója.

A társadalmi státust nagymértékben befolyásoló tényezôk
közül az egészségi állapot, a születéskor várható élettartam
összefüggést mutat a településnagyság szerinti kategóriákkal,
a jövedelmi helyzettel, az általános gazdasági fejlettséggel. A
közbiztonságot jellemzô bûnesetek közül a vagyon elleni cse-
lekmények, a gazdasági bûnesetek a fejlettebb régióban, az ur-
banizációs centrumokban és az üdülôtérségekben összponto-
sulnak, míg a személy elleni és az erôszakos cselekmények in-
kább az elmaradott térségekben.

A képzettségben, iskolázottságban mutatkozó területi kü-
lönbségek fôként településnagyság szerint növekedtek. E té-
ren is kiemelkedik Budapest, nagymértékben nôtt továbbá
Pest megyében a felsôfokú képzettségûek aránya, részben
azért, mert sokan kiköltöztek az agglomerációs övezetbe. Kü-
lönösen a piacképes tudás, a számítógép használatában való
jártasság, a vállalkozási ismeretek, a nyelvtudás területi meg-
oszlása mutat összefüggést a gazdasági térszerkezetet leképe-
zô területi különbségekkel. A válságtérségekbôl is elsôsorban
a képzettebbek vándorolnak el.

Népesedési szempontból legfeltûnôbb a vándorlások irány-
változása. Míg 1990-ig a vándorlás fôleg az elmaradott térsé-
gekbôl irányult a fejlettebb térségek felé, a falvakból a váro-
sok felé, ez a kilencvenes években megfordult, és jellemzôvé
vált a városokból, elsôsorban a fôvárosból való kiáramlás, az
agglomerációkba költözés, aminek következtében fôként a vá-
rosközeli települések vándorlási nyereségre tettek szert. Meg-
figyelhetô ezenkívül népességnövekedés a fôvárosból kiindu-
ló közlekedési folyosók, autópályák mentén és a dinamikus fej-
lôdési tengelyek településeiben is. Ami a születések számát il-
leti, folytatódott a stagnálása alacsony szinten, A nagyvárosok-
ban ezen a téren jelentôs elmaradás tapasztalható. Az elma-
radott észak-keleti térségekben és az aprófalvas vidékeken az
elöregedés megállni látszik, sôt népességnövekedés is megfi-
gyelhetô.

Az évtized legnagyobb társadalmi és gazdasági megrázkód-
tatást okozó tünete volt a munkanélküliség. A munkanélkü-
liség alakulását sajátos idôbeli lefutás jellemezte. 1990 és
1993 között fôként a periferikus földrajzi helyzetû térségek-
ben és az ipari válságtérségekben lakó képzetlenebb csopor-
tok vesztették el tömegesen munkahelyüket. A munkanélkü-
liségnek az évtized elején határozott térségi tagoltsága volt,
a legrosszabb helyzetben az északkeleti országrész volt.

Az évtized során a krízis szétterült az országban, majd meg-

indult és – részben a munkahelyteremtô programok hatásá-
ra – a kilencvenes évek második felében folytatódott a mun-
kanélküliség mérséklôdése. Az évtized végén már csak a Ba-
lassagyarmat – Békéscsaba vonaltól keletre és a dél-dunántú-
li határ menti térségekben volt 9% fölötti a munkanélküliek
aránya. A legfejlettebb térségekben Nyugat-Magyarországon
és az Észak-Dunántúlon, valamint a nagyvárosokban és a me-
gyeszékhelyeken állandósultak a társadalmi és gazdasági elô-
nyök, itt számottevôen alacsonyabb volt a munkanélküliek és
a szociális segélyekre utaltak aránya is. 

Az alacsony jövedelmûek és rendszeres szociális segélyek-
re utaltak aránya azonban összességében növekedett, részben
a hátrányos helyzetû csoportok újratermelôdése, részben bi-
zonyos középrétegek lesüllyedése következtében. Arányuk az
urbanizált térségekben és agglomerációkban is magas, de kü-
lönösen magas az észak-magyarországi aprófalvas térségek-
ben, mert a periferikus földrajzi fekvésû elmaradott térségek
a kormányzati törekvések ellenére is többnyire az átalakulá-
si folyamat vesztesei voltak.

A kilencvenes éveket a területi társadalmi különbségek erô-

södése jellemezte. A térszerkezet alakulásában jelentôsek vol-
tak az „öröklött”, az 1990 elôtt kialakult területi egyenlôtlen-
ségek, ezek mellett azonban meghatározó jelentôségûek vol-
tak a piaci folyamatok is. Az átalakulás, a tulajdonviszonyok
változása, az állam közvetlen szerepének háttérbe szorulása
és a magánvállalkozások lehetôségeinek bôvülése újabb lehe-
tôségeket nyitott meg. Ezeket elsôsorban azokban a térségek-
ben tudták kihasználni, ahol a tanultabb, vagyonosabb lakos-
ság szellemi, kapcsolati és információs tôkével rendelkezett.
Nyilvánvaló, hogy ez ott állt rendelkezésre, ahol e tôkék fel-
halmozására korábban mód volt. A piacgazdaság térben pola-
rizálódó elemei rárakódtak, ráépültek erre a struktúrára és
összességében a területi különbségeket növelték.

Néhány vonatkozásban kibontakoztak kiegyenlítôdési fo-
lyamatok is, ott, ahol a lakosság saját erôforrásait mozgósítot-
ta a civilizációs viszonyok terén, a közmûellátásban, a lakások
felszereltségében. 

Problématérképek

Az átfogó, több tényezôt lényegében egyetlen dimenzióba sû-
rítô elemzés mellett felmerült egy-egy kiemelt, a területi po-
litika szempontjából fontos, megoldandó probléma bemutatá-
sának igénye is.

A „társadalmi probléma”, illetôleg „problématérkép” nem
tudományos, inkább politikai fogalom, kiemeli, hogy melyek
azok a pontok, ahol az ország területi folyamataiba az adott
politikai értékrend, a prioritások szempontjából be kell avat-
kozni.

Problématérkép már az 1998-ban készített OTK keretében
is készült. Az OTK, illetôleg a területfejlesztésrôl és a terület-
rendezésrôl szóló 1996. évi XXI. törvény alapelveinek megfe-
lelôen az itt feltüntetett „Társadalmi problémák” a követke-
zôk voltak: a tartós munkanélküliség, a tartósan magas bû-
nözési arányok, az elnéptelenedés (gyors népességcsökkenés),
a lakosság nagyarányú elöregedése és az illegális nemzetközi
vándorlás területi koncentrációja.

Az ország társadalmi problématérképét a kilencvenes évek
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elején is már a kettészakadás, a Balassagyarmat–Békéscsaba
vonaltól keletre lévô országrész többoldalúan hátrányos hely-
zete jellemezte. A munkanélküliség problémái az északi, nóg-
rádi, hevesi, Borsod megyei és Szabolcs-Szatmár megyei régió
túlnyomó részén jelentkeztek. de probléma-régiónak volt te-
kinthetô ebbôl a szempontból a Tisza mente, fôként Szolnok-
tól északra, Hajdú Bihar megye déli része és a déli határrégió
túlnyomó része is. Az észak-magyarországi régió aprófalvas
övezetét a munkanélküliség mellett lakosság elöregedése is
jellemezte, amelyhez Borsod megye, Szabolcs Szatmár és Szol-
nok megye jelentôs részén magas bûnözési arányszámok is já-
rultak.

A nyugati országrész problémaszerkezete inkább moza-
ikszerû volt. Itt ritkábbak a halmozódó társadalmi feszült-
ségek, inkább egy-egy meghatározott problématípus jelle-
mez egy-egy kisebb, sokszor kistérségi léptékben lehatárol-
ható területet. Népességcsökkenés jellemez egyébként elô-
nyös regionális helyzetû nyugat-dunántúli aprófalvas öve-
zeteket, elöregedés sújtja a fejlett térségek egy részét is,
mint Budapestet is például. A munkanélküliségi mutatók
általában jobbak, mint az ország keleti részén, de a Dél-Du-
nántúlon és a Somogy-Tolna–Baranya hármas megyehatár
térségére itt is magas munkanélküliségi szint jellemzô,
amelyhez a dél-baranyai térségben magas bûnözési arány-
számok is járulnak.

A bemutatott kép az évtized végére szélsôségesebbé vált.
Az átlagosat meghaladó szintû munkanélküliség az északi,
északkeleti térségben, valamint a Felsô Tisza-vidéken tovább-
ra is jellemzô. A szegénységi övezetek részben ezzel átfedés-
ben vannak, az északi és északkeleti, határ menti régiók, va-
lamint a keleti megyék határzónái tartoznak ide. 

Különösen súlyos helyzetû Borsod megye északi határzóná-
ja. Az encsi, edelényi és sátoraljaújhelyi körzetben csaknem
minden társadalmi probléma megtalálható. Feltûnô az erôsza-
kos bûncselekmények halmozódása a Kis- és Nagykunság tér-
ségében és a Balaton mentén. 

A nyugati megyék közti megyehatárok aprófalvas térségei
elöregedô népességûek, a rendszeres szociális segélyezettek
száma magas. Veszprém és Fejér megye, Fejér és Tolna me-
gye, Somogy, Tolna és Baranya megyék határvidékén. Több-
szörös problémahalmozódás figyelhetô meg a dél-baranyai tér-
ségben, különösen Sellye, Szigetvár, Barcs térségében. A nyu-
gati országrész mozaikszerû problémaszerkezete megmaradt.
A lakosság elöregedése jellemzô a nyugati megyék közti ha-
tárok mentén, az aprófalvas övezetekben.

Szemléletes a különbözô problématérképek együttes bemu-
tatása. Látható, hogy bizonyos hiányhelyzetek, megoldásra vá-
ró társadalmi problémák halmozódnak egyes területeken.
Mind a kilencvenes évek elsô felében, mind az évtized végén
jellemzô volt a társadalmi-területi problémák halmozódása az
ország keleti, északkeleti régiójában. Bizonyos problématí-
pusok, mint az illegális vándorlás, az embercsempészet bizo-
nyos speciális helyzetû régiókra, esetünkben a határzónákra
koncentrálódnak. Mások, mint a vagyoni elleni bûnözés az ur-
banizáltabb, a fejlettebb régiókat követik. Az álalános civilizá-
ciós viszonyok, a közmûellátottság, az utóbbi évtizedben kie-
gyenlítôdô tendenciát mutattak. Az iskolázottság, a kulturális
ellátás, a mûvelôdési intézmények kiépültsége esetenként jobb

pozíciót jelezhet egy-egy térségben, mint az általános terüle-
ti-társadalmi státus alapján várható lenne. Az ország keleti–
északkeleti térségének többoldalúan hátrányos helyzete mind
a kilencvenes évek elején, mind a végén kitûnik a probléma-
térképek alapján.

Összegezés

A területfejlesztési politika a kilencvenes évek közepén a kö-
vetkezôket tekintette a legfontosabb területi problémáknak:
a területi egyenlôtlenségek növekedését, a túlzottan fôváros-
központú térszerkezetet, Budapest túlzott dominanciáját, va-
lamint az innováció térbeli terjedésének korlátozottságát, hogy
az innováció fôként a nyugati országrészre és a korábban is
elônyös helyzetû központi régióra koncentrálódik. Ennek meg-
felelôen jelölte ki a 35/1998. számú országgyûlési határozat a
területfejlesztési politika fô stratégiai céljait.

A célok elérését tekintve az eredmények korlátozottak. A
problématérképek tanúsága szerint csak néhány vonatkozás-
ban változott kedvezôen az ország társadalmi térszerkezeti ké-
pe. A vándorlások irányváltozása nyomán mérséklôdtek a né-
pességkoncentrációs és elnéptelenedési tendenciák, és mér-
séklôdtek a civilizációs (közmûellátási) területi különbségek,
elsôsorban a lakosság tehervállalása révén. Egyéb tekintetben
azonban a területi egyenlôtlenségek további növekedésével
kell számolni.

Megjegyzés:

A „Térszerkezet” fogalma korábban sem a Területfejlesztési és
Területrendezési Törvény szövegében, sem az OTK-ban nem
jelent meg. A Területfejlesztési Országgyûlési Beszámoló te-
matikájának kidolgozása során merült fel az igény, hogy az
egyes területi folyamatok ismertetésén túlmenôen jelenjék
meg összefoglaló bemutatásuk is, összefüggésüket és egymás-
ra hatásukat szemléletesen ábrázolva.

A beszámoló tematikája szerint a Térszerkezet a területi vi-
szonyok, folyamatok összefoglalása : „Térszerkezeti összefüg-
gések tárgyalásában a meghatározó területi folyamatok össze-
foglalása jelenik meg”.

A Térszerkezet nemcsak az egyes gazdasági és társadalmi
folyamatok területi vetületét és annak összefoglalását jelenti,
hanem „A különbözô szintû, rendeltetésû területi egységekben

lejátszódó folyamatok sokszínûségét, belsô struktúrájának,

összefüggéseinek, kölcsönös meghatározottságának, esetleges

ellentmondásainak bemutatását területi szerkezetben.” 

Az összefüggések vizsgálata kiterjed a részstruktúrák köl-
csönös összefüggéseinek és egymásra hatásának vizsgálatára
az ország komplex, társadalmi-gazdasági folyamatainak és e
folyamatok eredményének együttes értékelésére..

Berey Katalin
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Bevezetés 

A konfliktusmenedzsment a kilencvenes években a regionális
fejlesztés egyik kulcsfogalmává vált, konfliktuskezelô trénin-
gek szinte valamennyi kis- és nagytérségi fejlesztési program-
ban helyet kaptak. A képzések iránti megnövekedett érdeklô-
dést néhány rosszmájú megjegyzéssel is meg lehet magyaráz-
ni: például, hogy az érdeklôdés oka a pályázati rendszer saját-
ságaiban rejlik. Amikor dologi beruházásokra nem lehetett
pénzt kérni, konfliktuskezelésekre még mindig lehetett pá-
lyázni. A konfliktuskezelés ráadásul hiánycikk volt a szocializ-
mus alatt, és nyugati csodaszerként vált intellektuális divattá
a rendszerváltás után. Ezektôl eltekintve azonban mégis van
egy „komoly” érv: a demokratikus berendezkedés kialakítása
közben a társadalmi-politikai viták és konfliktusok száma va-
lóban növekedett. 

A vita – a különbözô vélemények ütköztetésének színtere
– minden demokratikus intézmény természetes velejárója. A
nézôpontok értelmezése azonban nem mindig egyszerû fel-
adat, gyakran nehéz meghatározni a frontvonalakat és a véle-
ménykülönbségeket. 

Különösen igaz ez a közszereplésre, a médiában folytatott
politikai vitákra, ahol bevett stratégia a diskurzus elterelése.
Egy politikai diskurzus során védekezni vagy cáfolni népsze-
rûségvesztéssel járhat. Célravezetôbb tudomásul sem venni
a felvetett kérdéseket, és új szempontokat, új kérdéseket meg-
fogalmazni. Egy-egy vitában az új érvek száma exponenciáli-
san növekszik. Ekkora tömegû információt nem könnyû meg-
felelôen kezelni. Megfelelô matematikai modell híján a bevált
gyakorlat szerint a hozzászólók a diskurzus menetét fejben
szokták tartani. Ez a módszer óriási szellemi kapacitást és sa-
játos érzékenységet igényel, de még ezek birtokában is óha-
tatlanul tökéletlenebb eredményekre vezet, mint egy korrekt
számítógépes adatfeldolgozás. A vitát befolyásolni tudó embe-
rek akaratlanul is elbeszélnek egymás mellett. 

A kapcsolatháló-elemzés, mint módszertan, az érvrendsze-
rek és véleménykülönbségek feltárására is használható. A
módszertan szemléltetésére két esettanulmányt ismertetünk,
melyek közül az elsô egy szûkebb szakma képviselôi közötti
párbeszédet, a második pedig egy sokszereplôs politikai dis-
kurzust elemez. Mindkét elemzésnek a véleménykülönbségek,

a frontvonalak feltárása a célja, de míg
az elsô tanulmány a résztvevôk, a máso-
dik a vitában elhangzott kijelentések
kapcsolatait vizsgálja. 

Terjedelmi okok miatt jelen tanul-
mányban eltekintünk az elméleti kere-
tek és a módszertan ismertetésétôl. A

kapcsolatháló-elemzés elméleti és módszertani alapjairól a Fa-

lu Város Régió 2000/7. számában adtunk rövid áttekintést, a
diskurzuselemzést pedig az itt idézett egyik esettanulmány
eredetijében mutattuk be részletesebben (Szociológiai Szem-
le, 1998/3). A további érdeklôdést segítheti a jelen írás végén
közölt, a tájékozódást segítô irodalomjegyzék és honlapgyûj-
temény. 

Elsô esettanulmány: a készülô filmtörvény
véleményezése, 1997. 

Az MTA KTI megbízásából 1997-ben, az akkor készülô filmtör-
vény elôkészítéseként interjúsorozatot készítettem az érde-
keltekkel. A legfontosabb témakörök a következôk voltak: 

1. Törésvonalak: Hogyan ítélik meg a megkérdezettek a
filmszakma jelenlegi helyzetét, hol vannak érdekazonosságok
és érdekellentétek?

2. Finanszírozási rendszer: Hogyan értékelik a filmtörvény-
beli (járulékokon és közalapítványi támogatásokon alapuló)
megoldást, milyen alternatív elképzelésük van?

3. Nyereségesség: Mi a véleményük a javasolt társasági adó
kedvezményekrôl? 

4. Közvetett haszon: Melyek a filmgyártás közvetett hasznai
és veszélyei? 

Az alábbiakban kilenc interjúalany véleményét elemzem. A kis
sokaság révén néhány egyszerû ábrán be lehet mutatni a vé-
leménycsoportokat. 

Azért szerepelhet a tanulmányban ilyen kevés interjú, mert
a filmszakmában egyébként is kevés szereplô van, ráadásul a
jelen esettanulmányban nem szerepeltetem a filmforgalma-
zók, moziüzemeltetôk, szakszolgáltató cégek (operatôr, han-
gosító, díszlettervezô stb.) és a televíziós társaságok vélemé-
nyét. A kilenc válaszadó közül hárman állami, öten pedig füg-
getlen producerirodák képviselôi voltak, egy pedig egy közala-
pítvány vezetôje. Véleményükre anonim formában hivatkozom. 

A megkérdezettek véleményének egyezése vagy különbsé-
ge adja az alapot a kapcsolatháló-elemzéshez. Két vizsgált pont
(azaz két interjúalany) közötti kapcsolatnak azt tekintem, ha
két szereplô hasonló véleményen van. Ha a véleményük elté-
rô, akkor arra – a hálózatelemzés kifejezésével – azt mondom,
hogy nincs közöttük kapcsolat. A kapcsolatnak ez a definíci-
ója természetesen eltér a hétköznapi jelentéstôl.

Az elemzéssel a szakmai törésvonalakat, a véleménybeli kü-
lönbségeket kívántam feltárni. Ezt a kérdést természetesen
közvetlenül is fel lehet tenni – kapunk is választ a kérdésre –
ám a vélt és a valós törésvonalak között jelentôs különbség
mutatkozott. 
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Törésvonalak a magyar filmszakmában

Amikor az interjúalanyokat a magyar filmszakmán belül fel-
lelhetô csoportosulásokról faggattam, többnyire a régi stú-
diók és az új producer irodák közötti különbségrôl kezdtek
beszélni. Nem feladatunk kitérni a filmszakma sajátos kér-
déseire, pusztán a kontextus megértése végett szükséges rö-
viden felvázolni a véleményüket. A rendszerváltás óta több
új, független producer iroda jelent meg. Míg a magyar játék-
filmek többsége még 1997-ben is a nagy gyártási hagyomá-
nyokat és szellemi értékeket felhalmozó állami stúdiókban
készült, a függetlenek mind a piacon, mind pedig az új pá-
lyázati lehetôségek kihasználásában gyorsabbaknak, ügye-
sebbeknek mutatkoztak náluk. A szakma megosztottságának
leírására az interjúkban a következô kifejezéseket használ-
ták: 

ÁLLAMI STÚDIÓK MAGÁN- STÚDIÓK
ÖREG FIATAL
ÁLLAMI MAGÁN, PRIVÁT
STÚDIÓK, MÛHELYEK PRODUCEREK, IRODÁK
NAGYOK, MAMUT KICSIK
RÉGI ÚJ

A kétfajta produceri stílus szembeállítása nem tükröz érték-
ítéletet, pontosabban mindkettô megközelíthetô pozitív vagy
negatív szemlélettel egyaránt. Ennek alátámasztására szolgál-
jon két rövid interjúidézet. 

9. válaszadó: „Ez egy szemléleti kérdés: [az állami stúdiókban]

a vezetô gárda ugyanaz maradt, és egy kicsit 80-as évekbeli

vállalati szemlélettel intézik az ügyeiket: nekik elvárásaik van-

nak az államtól, amit biztosítani kell... Az, hogy ôk menjenek

munka után, legyen az reklám, bérmunka vagy televíziós já-

ték, nem is azt mondom, hogy lealacsonyító dolog a számuk-

ra, mert van is, aki megpróbálja, de nem tudnak olyan ak-

tívan és agilisan részt venni, mint az, aki a semmibôl elkez-

dett valamit, aki tudja, hogy a pénzt meg kell termelni.” 

4. válaszadó: „A stúdiórendszer egy állami támogatáson ala-

puló dolog. Nem akarom visszasírni, de kell, mert olyan mû-

vészeti tevékenységet fejtettek ki, amelyet a mai függetlenek,

akik jó esetben az amerikai independensek színvonalán mo-

zognak, sohasem fognak elérni. [...] Tudja, micsoda lehetôség

volt egy olyan fiatalnak, mint amilyeni én is voltam, bekerül-

ni egy stúdióba, ahol olyan emberekkel dolgoztam együtt,

mint Jancsó Miklós, Szabó István... Volt idô, és volt igény rá,

hogy minden nap kivegyünk két-három filmet, amit levetít-

tettük magunknak, és átbeszéltük [...] így lehetett új filmes ge-

nerációt nevelni! „

Véleménycsoportok 

A filmszakma képviselôinek majdnem mindegyike egyetértett
abban, hogy a régiek és az újak megosztottsága egy létezô do-
log. Az egyes csoportok megítélésében, és egyes szereplôk be-
sorolásában már sokkal kevésbé értettek egyet. Ellentétes vé-
lemények voltak a finanszírozási kérdésekkel kapcsolatban is.

A következô ábrákon az egy véleményen levô, illetve attól el-
térô álláspontot képviselô csoportokat mutatjuk be: 

1. ábra. Véleménycsoportok a filmszakma megosztottsága kap-
csán. 

A gömb alakú, szimmetrikus véleményháló tagjai azok az in-

terjúalanyok, akik szerint a filmszakma két nagy csoportból

(régiekbôl és újakból stb.) áll, míg a „G” interjúalany ezzel

nem értett egyet. Az ô megítélése szerint a valódi különbség

a bevételbôl élô, alkalmazott filmgyártók és a támogatásra

számító mûvészfilmesek között van. 

2. ábra. Véleménycsoportok: Melyek a régi stúdiók, és melyek
az új producerirodák? 

A kis gömb alakú csoport tagjai egyformán ítélték meg a pro-

ducerirodákat, az „F” és a „G” szereplôk viszont a filmszakma

alapítványait is az állami cégekkel egy kalap alá vették. „H”

különvéleménye szerint a mai stúdiók már nem a régiek, a

valódi szellemi örökséget néhány kortárs producer viszi to-

vább. 

3. ábra. Véleménycsoportok: Hogyan jellemezhetôk a stúdiók
és a producerirodák?
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A pentagon alakú csoport tagjai a „mérsékeltek”, valami

olyasmit emeltek ki, hogy mindkettônek vannak elônyei, az

idô a fiataloknak dolgozik, de a régi stúdiókat is jó lenne meg-

menteni. „D” és „E” alapvetôen a régi értékeit, „G” és „H” pe-

dig a feltörekvô kis cégek életerejét és a régiek munkastílusá-

nak elavultságát hangsúlyozták. 

4. ábra. Véleménykülönbségek a magyar filmszakma finanszí-
rozása kapcsán

A legnagyobb csoport tagjai a jelenlegihez hasonló, piaci és

állami-újraelosztó elemeket ötvözô rendszert tartanak helyes-

nek. „C” meggyôzôdése, hogy csak nagyobb járulékok és még

nagyobb támogatás révén marad talpon a magyar filmszak-

ma. „F” és „G” a szabadpiac elvét vallják. Úgy látják, hogy ha

a reklámfilmezésbôl és bérmunkából származó bevételeiket

nem vonnák el kulturális járulék formájában, ôk maguk ké-

szíthetnének játékfilmeket. 

5. ábra. Véleménycsoportok: Lehetséges-e nyereséges filmgyár-
tás Magyarországon?

A kérdések közül egyedül a nyereség kapcsán mutatkozott

meg a régi és az új producerirodák szemléletbeli különbsége.

A „régiek” szerint (C, D, E) nem lehet nyereséges filmet gyár-

tani, mert kis ország vagyunk, kicsi a magyar nyelvû közön-

ség, az újak viszont (A, F, G, H) ezt hosszabb távon, fenntar-

tásokkal, de lehetségesnek tartják. „I” és „B” határozatlanok

voltak. 

6. ábra. Véleménycsoportok a közvetett hasznok kapcsán 

A filmgyártás közvetett hasznainak bemutatása, a pozitív ex-

ternáliák felsorolása (például, hogy egy filmforgatás megren-

delést jelent a teherfuvarozásnak, szállodáknak, javítja az or-

szágimázst, know-how-t hoz be, lassítja az agyelszívást stb.)

az egész filmszakma érdeke. Éppen ezért ebben a kérdésben

minden résztvevô egyetértett – ezt mutatja a nagy gömb ala-

kú ábra. 

A ábrákból leolvasható, hogy az egyes kérdések kapcsán egy-
két „radikális” álláspontot képviselô interjúalany áll szemben
egy mérsékelt többségi véleménnyel. A piaci szemléletet, be
nem avatkozó gazdaságpolitikát erôteljesen szorgalmazó „G”
és „F” szereplôkkel a többség nem ért egyet, mint ahogy több-
nyire nem osztják a még nagyobb állami szerepvállalást sürge-
tô „C” véleményét sem. Bár a szemléletbeli különbség a nye-
reségesség kérdése kapcsán világosan megmutatkozott, a vá-
laszokból az is kiderült, hogy a fiatal producer generáció és az
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öregek közötti szemléletbeli különbségek ellenére a legtöbb
lényegi kérdés kapcsán ezek az emberek hasonlóan véleked-
nek. Egyszerûbben fogalmazva, eltérôen gondolkodnak, de ha-
sonlóan cselekszenek. Az a gyanúm alakult ki, hogy az általuk
fontosnak vélt különbségek inkább viselkedésbeli, habitus-
beli különbségek, de az eltérô gesztusok mögött hasonló véle-
mények fogalmazódnak meg. 

Második esettanulmány: 
politikai diskurzus elemzés, 1998. 

Az elsô esettanulmányban a viszonylag kevés válaszadó ugyan-
azokkal a kérdésekkel kapcsolatban nyilatkozott. Politikai dis-
kurzusok során azonban sokan szólnak hozzá a fontosnak te-
kintett kérdésekhez, és a legtöbb résztvevô igyekszik új szem-
pontokkal gazdagítani a témát. Egy ilyen diskurzus pontos ér-
telmezéséhez vagy egészen rendkívüli képességekre, vagy al-
kalmas módszertanra van szükség. A következô példa a gazda-
sági stabilizációról 1997-ben folytatott sajtóvita értelmezését
mutatja be. 

A gazdasági stabilizációról folytatott diskurzus a Bokros-
csomag indulásától kezdve az 1998-as választásokig tartott. Az
elemzés alapjául a három legnagyobb magyar napilapban 1997
januárja és májusa között megjelent 620 témába vágó újság-
cikk szolgált. Ezekben a vita 850 szereplôje szólt hozzá a té-
mához, és összesen 184 különbözô kijelentés, új érv hangzott
el. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy ebben az informá-
cióözönben tulajdonképpen mirôl szól a vita, hol mutatkoznak
véleménykülönbségek, hol húzódnak a frontvonalak. 

Ekkora tömegû információt már nem lehet az elôzôhöz ha-
sonló ábrákkal modellezni, és „ránézéses módszerrel” elemez-
ni. Az elemzéshez a hálózati adatbázisokat kezelni tudó Uci-
net programcsomagra volt szükség. Ebben az esettanulmány-
ban nem az egyes személyek, hanem az egyes érvek, kijelen-
tések kapcsolódásai jelentették a kiindulási alapot. 

A kijelentések kapcsolatai: 
a beszédmódok 

A hálózatelemzô megközelítés az egyes vélemények, kijelen-
tések közötti kapcsolatokat igyekszik feltárni. Kapcsolatnak
az számít, ha két kijelentés egyszerre fordul elô egy cikkben,
azaz egymást erôsítô érveknek szánták ôket. A sajtóban fellelt
184 kijelentés mindegyike egy 183 tagú számsorral jellemez-
hetô, amely azt mutatja, hogy az adott kijelentés hányszor kap-
csolódik valamelyik másikhoz. Ez a számsor a kapcsolatmin-

tázat. Az elemzés elsô lépéseként valamilyen alkalmas mód-
szerrel (például CONCOR blokkelemzéssel) a hasonló min-
tázatú kijelentéseket válogatjuk egy csoportba. Az eredmény-
ként kapott csoportok csupa egymáshoz kapcsolódó kijelen-
tést tartalmaznak. Ezeket a csoportokat nevezzük beszédmó-

doknak. A politikai diskurzus számtalan hozzászólása és poli-
tikai érve így alig néhány beszédmódra redukálható. A beszéd-
módok közötti különbségek mutatják a diskurzusban fellelhe-
tô valódi véleménykülönbségeket. 

Jelen esetben a 184 kijelentést, politikai érvet nyolc be-
szédmódra vagy érvrendszerre lehetett csoportosítani. Ezek
az érvrendszerek röviden az alábbi módon jellemezhetôk: 

1. Beszédmód: kényszerhelyzet 
Az érvrendszer szerint a jelenlegi gazdaságpolitika népszerût-
len, de elkerülhetetlen. 

2. Beszédmód: társadalmi érzékenység
Együttérzéssel beszél a gazdaságpolitika negatív társadalmi
következményeirôl, és ígéretet tesz a problémák kezelésére. 

3. Beszédmód: gazdaságpolitikus
Az 1997-ben megmutatkozó kedvezô makrogazdasági fordulat
az alkalmazott gazdaságpolitika eredménye. A követett politi-
ka folytatására és a társadalom további alkalmazkodására szó-
lít fel. 

4. Beszédmód: makroközgazdász
A makrogazdasági keretfeltételeket (külsô és belsô fizetési
mérlegek, infláció, reálbérek, GDP stb.) helyezi a probléma
középpontjába. 

5. Beszédmód: radikális dekonszolidációs
Az életfeltételek romlására és a „vadszocializmus” túlkapása-
ira helyezi a hangsúlyt. 

6. Beszédmód: kritikus 
Ellenzéki retorika: politikai kritikák, a változásokat akaró tár-
sadalom és a saját alternatíva megjelenítése, ígéretek a válto-
zásra. 

7. Beszédmód: ellenzéki szakértô
Látszateredmények vannak, nincs meg a megfelelô alap a tar-
tós növekedésre. A jelenlegi gazdaságpolitika rövid távon gon-
dolkodik. 

8. Beszédmód: ellenzéki politikus 
A társadalmi célok szem elôl tévesztésére helyezi a hangsúlyt:
a családügyi és egészségügyi rendszer válságára és a középosz-
tály ellehetetlenülésére. 

Az együtt használt beszédmódok: 
a vitapozíciók 

Egy diskurzus érveinek kapcsolati elemzésével eljuthatunk az
alapvetô érvrendszerek, beszédmódok megértéséig. Az egyes hoz-
zászólók azonban a diskurzus során többször nyilatkoznak, és így
több érvrendszert használhatnak. Ez egy újabb kapcsolat, de
ezúttal nem a kijelentések, hanem a beszédmódok között. Az,
hogy melyik szereplô, alapvetôen melyik beszédmódokat hasz-
nálja, meghatározza a pozícióját a vitában. A lehetséges pozíci-
ók száma nagy, ezért az értelmezéshez valamilyen adatsûrítô el-
járást kell használnunk (MDS-t, klaszterelemzést vagy mást). 

A diskurzus során feltárt pozíciókat a következô táblázat
tartalmazza. 

A táblázat ad választ a kezdeti elemzési kérdésekre, vagy-
is hogy hol körvonalazódnak a véleménykülönbségek, a front-
vonalak. Az elemzés azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy
egy politikai diskurzus során nem a problémák megtárgyalása
a résztvevôk célja, hanem saját nézôpontjuk stratégiai érvé-
nyesítése. 
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Véleményhálózatok 

Gondolatmenetünk kiindulópontja az volt, hogy míg a modern
viták legnagyobb problémája, hogy bonyolultak és megfogha-
tatlanok, és pontos megértésükhöz valamilyen matematikai-
statisztikai algoritmusra lenne szükség, addig a gazdasági vagy
politikai viták résztvevôi többnyire semmilyen módszert nem
használnak, hanem igyekeznek fejben tartani az eseményeket.
Az eredmény az, hogy a diskurzusban résztvevôk akaratlanul
is elbeszélnek egymás mellett – ami különösen akkor gond, ha
éppen megértésre kellene törekedniük. Az általunk bemuta-
tott két esettanulmány arra mutat példát, hogy hogyan lehet
a diskurzus érvrendszereit, frontvonalait feltárni. Egy ilyen
elemzés mindenfajta konfliktuskezelés elsô lépése lehet. 

A példaként felhozott esettanulmányokban alkalmazott
módszertan azért újszerû, mert a konfliktuselemzések kap-
csán Magyarországon egyelôre nem szoktak hálózatelemzést
használni. Minél összetettebb vitáról van azonban szó, annál
nehezebb fejben tartani ôket, annál inkább szükség van a vé-
leményhálózatok számítógépes feldolgozására. 
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1. táblázat. Az 1997. évi gazdasági stabilizációs diskurzushoz hozzászóló szereplôk vitapozíciója, 
az általuk használt érvrendszerek (beszédmódok) alapján (Csigó 1998. 137. old.). 

Vitapozíció Használt érvrendszerek (beszédmódok) Néhány, példaként említett személy

1. Kormánypárti újságíró Kényszerhelyzet, társadalmi érzékenység Csintalan, Gergely, Kósáné, Aczél 

2. Kormánypárti politikus Társadalmi érzékenység, gazdaságpolitikus Horn, Szekeres, Petô, Kovács, 

Kuncze, Magyar

3. Kormánypárti szakértô Gazdaságpolitikus, makroközgazdász Surányi, Medgyessy, Bossányi, 

Fazakas

4. Kutatóintézet Makroközgazdász, gazdaságpolitikus Vértes András

5. Ingadozók Vegyesen Lengyel László

6. Radikális ellenzéki politikus Radikális, ellenzéki politikus Lezsák, Deutsch, Giczy, 

Szakolczai, Kopátsy

7. Ellenzéki politikus Ellenzéki politikus, ellenzéki szakértô Faggyas, Orbán, Kövér, 

Torgyán, Szabó

8. Ellenzéki szakértô Ellenzéki szakértô Matolcsy, Szabadi, Áder, Kádár, 

Boross



A turizmus lényege szerint nem más, mint a lakóhelyen kí-
vüli, nem rokonlátogatási és nem üzleti (munkavállalási) cél-
lal huzamosabb ideig (órákig, napokig, hetekig) való tartóz-
kodás.

A turista nem kizárólag kikapcsolódni, pihenni, gyógyulni,
felfrissülni, szórakozni akar, hiszen ezt általában a lakóhelyén
is megteheti. Érdekességet, látványosságot, számára szokat-
lan és kellemesen új környezetet, egyszóval számára vonzó té-

nyezôket, vagyis attrakciókat kíván. A fentiekbôl következik,
hogy az attrakció nem lehet olyan szálláshely, sportlétesít-
mény, szórakozóhely, amibôl „tizenkettô egy tucat”, vagyis ami
bárhol a világon megtalálható és nagyjából azonos szolgálta-
tást nyújt, még akkor sem, ha elsô osztályú, netán osztályon
felüli kényelmet vagy színvonalat biztosít. A szálláshely, a
sportlétesítmény és a szórakozóhely szükséges és hasznot haj-
tó kísérôje lehet az attrakciónak, annak a vonzó tényezônek,
amiért a turista meglátogat egy adott helyet.

Magyarország elesett régióiban, távol
a tôkeáramlás útvonalaitól, a még min-
dig nehezen átjárható határok mentén,
a gazdasági szerkezetváltással padlóra
került periferikus vidékeken sok helyen
jobb híján a turizmusban, mint gazdasá-
gi megváltásban reménykednek. Ilyen

település például Kéked a szlovák határ mentén, a Hernád-
völgy és a zempléni hegyek találkozásánál. A falu közepén ál-
ló, felújított Melczer-kastély múzeumból az idén szálloda lett,
színvonalasan berendezett szobákkal és nyugat-európai igé-
nyeket is kielégítô szálláshelyi, szórakozási, sportolási szolgál-
tatásokkal. Csakhogy vonzó tényezô, turisztikai attrakció le-
het-e egy szálloda, még ha kastélyszálló is? Elmegy-e egy tu-
rista Kékedre nyaralni, mert ott egy kastélyszállóban lakhat?
Elmegy, ha talál attrakciót – a kastélyszállón kívül. Ha ügyes
és olvasott, ha sikerül összegyûjtenie a megfelelô útikönyve-
ket, felkutatni a különféle prospektusokat, akkor talál Ké-
ked környéken számos, akaratlanul is elfelejtett attrakciót (vi-
zsolyi biblia, boldogkôújfalui kôtenger, hernádi evezés, holló-
házi gyárlátogatás, huszita ház, felhagyott középkori aranybá-
nyák, regényes várromok, opál, gönci hordó és így tovább). A
tömegturizmus azonban nem kutat. Tálcán kínált attrakciók
között válogat szerte a világon.
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A TURIZMUS, MINT CSODASZER

Újjáéleszthetô turisztikai attrakció Zemplénben. 
A „Kékedi ferdô” bôvizû forrása az egykori 

Szalánci erdôben, amely a kuruckori 
szegénylegény világban a „bújdosó haza” 

otthona volt



Ha tehát a turizmusnak egy település gazdaságában jelen-
tôs szerepet szánunk, akkor a szórakozást, kényelmet nyújtó
szálláshelyen kívül attrakciót kell produkálnunk. Leltárba kell
vennünk a környék egyedülálló, értékes, különleges látványos-
ságait. Meg kell szerveznünk, hogy azok megtekintése ne csa-
lódást okozzon – mint pl. az áthatolhatatlan bozótban örökre
Csipkerózsika álomba szenderült, kisbózsvai Bombelles kas-
télyrom –, hanem élményt. Arculatot, imázst kell a telepü-
lésnek adnunk, legendát kell újra élesztenünk, hogy a telepü-
lés látnivalója attrakcióvá válhasson. Vegyük Kéked példáját:
valaha híres gyógyfürdô volt. Mint az egykori neves felvidéki,
erdélyi fürdôké, olyan a percenként 1200 liter vizet adó forrás
fekvése. Hegybe nyúló keskeny völgyben, fürdôház alatt folyik
el a víz. Még a legenda is adott:

A Kékedi ferdôrôl

„ Egy szarvast felver Diána Szalánci ligetben,

S gyors futamással egész Kékedi bércre kihajt.

Itt azt fültôben kirepült nyíl éri: lefordul

Felülrôl, s a mély völgynek ölébe ledôl.

Akihez így Diána: « mivel lótottam utánad

Sok köveken: kô légy, és örökre az maradj.

S minthogy elizzasztál, s ily szomjúságom okoztad:

Két szarvad meleg, hûs, két vizet önetni fog. »

Úgy is lôn: feredôt egyik, nyújt friss vizet a másik

Néki. S folytában mindegyik egybe fakad.

Ûz nyavalyát, sôt ûz ez halált. A Kékedi ferdô

Így született, melynek messze nagy híre kiment. „ 

Baróti Szabó Dávid: Verskoszorú 1786

A „halált ûzô” egészséges víz már attrakció lehet. Sajnos az
egykor szépen parkosított fürdôhely az elegendô állami támo-
gatás híján mára leromlott, nincsen turisztikai vonzása. Hideg
vizû strandján az augusztusi kánikulában is csak 2–3 ember
volt látható naponta. 

Ilyen „leromlott” attrakciók tucatjával találhatók szerte az
országban. Ha a panziókat, éttermeket, sörözôket, szállodákat,

bowling pályákat, lovardákat építô tôke nemcsak a rövid tá-

vú érdekeit nézné, hanem a hosszabb távon elérhetô nagyobb
nyereségre is gondolna, akkor – az ország és a saját hasznára
– megmenthetné a pusztuló és a feledés homályába süllyedô

attrakciókat. A Zemplénben például jó néhány új és vendégek
híján bezárt vagy stagnáló, lerobbanó éttermet, panziót is ta-
lálunk. Ezek tilalomfaként arra figyelmeztetik a pénzembere-
ket, hogy „itt nem érdemes ilyen vállalkozásba kezdeni, itt nin-
csen kereslet”. Ha a beruházók összefognának és egy-egy tér-
ség vagy település lehetséges attrakcióit – mint például a ké-
kedi forrásvölgyet – megmentve, újjáélesztve költségesebb
és nagyobb beruházásokat hajtanának végre (nyugat-európai
színvonalú üdülôkomplexumot, szabadidôparkot hoznának raj-
tuk létre), akkor megfelelô marketing hatására ezek az attrak-

ciók lennének a zálogai annak, hogy a tömegturizmus folya-

matosan vendégeket ontson az illetô vendéglátóipari vállal-

kozás fennmaradásához, fejlôdéséhez, ezáltal a helyi munka-

helyek választékának és mennyiségének a bôvüléséhez, ma-

gyarán a település népességmegtartó képességének a biztosí-

tásához. 

Elpusztult attrakció a Hegyközben, Kisbózsván. 
Ma már csak egy-két helybéli öreg ismeri 

az áthatolhatatlan, tüskés bozóton keresztül 
idevezetô szûk csapást

Fotók: Tózsa I. 
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Arculatformáló erejû turisztikai attrakció 
(hegyi strandfürdô) pusztulása Mátrafüreden, 
a 90-es évek elején. 



Az ezredfordulón az Akadémia áttekinti az egyes tudomány-
ágak helyzetét. A Mûszaki Tudományok Osztálya ennek kap-
csán kérte az MTA Településtudományi Bizottságát is, hogy
megadott szempontrendszer szerint készítsen összeállítást a
bizottsághoz tartozó tudományág helyzetérôl. A bizottság a fen-
ti tanulmányt megtárgyalta és a Mûszaki Tudományok Osztá-
lyához továbbította.

1. A településtudomány körülhatárolása

A település, mint kategória és mint valóságos képzôdmény
rendkívül összetett; természeti, mûvi, társadalmi elemekbôl,
ezek végtelen sok viszonylatából, intézményekbôl, szerveze-
tekbôl stb. áll. A településtudomány, amely tág értelemben a
település (településrendszer) felépítését, szerkezetét, mû-
ködését, változási törvényszerûségeit, fejlesztési és rendezé-
si technikáit, belsô, valamint külsô kapcsolatait stb. vizsgál-
ja, több tudományág kutatási szféráját átfedve multi-, illetve
interdiszciplináris jellegû. Szûkebb értelmezésben a telepü-
léstudomány tárgya a települést alkotó (elsôsorban mûvi)
elemek, térbeli elrendezôdésének tanulmányozása, illetve
társadalmi célú szabályozása. Ebben a közelítésben a mûsza-
ki jelleg dominál, noha itt sem kizárólagos. A komplex (tág)
értelmezést tekintjük megalapozottabbnak, mivel a telepü-
lés elemeinek térbeli elrendezése nem lehet azok tartalmá-
tól és társadalmi-gazdasági kapcsolataitól független tevé-
kenység; a mûszaki-fizikai, más oldalról a társadalmi-gaz-
dasági stb. relációk egységes és nehezen megbontható rend-
szert alkotnak.

A Településtudományi Bizottság kompetenciája elméle-
tileg kiterjed mind a településrendezést megalapozó, a mû-
szaki tudomány körébe tartozó, mind pedig a településfej-
lesztés (illetve –üzemelés) hátteréül szolgáló társadalom-
stb. tudományi kutatásokra. Ugyanakkor ez utóbbiak a Re-
gionális Tudományos Bizottság, valamint a Földrajztudomá-
nyi Bizottság hatáskörébe is tartoznak, tekintettel a terület-
(regionális) és településfejlesztés szoros kapcsolatára, illet-
ve a településföldrajz kutatási témaválasztására. A fejlesz-
tési kutatások – adott szaktudományban elért – eredménye-
it integrálni kell egymással és a területrendezést megalapo-

zó kutatási eredményekkel. Ez a tele-
püléstudományi kutatások centrális
feladatának tekinthetô. A továbbiakban
külön-külön tárgyaljuk a településren-
dezési, illetve -fejlesztési kutatások
helyzetét.

2. A településtudományi kutatások 
sajátosságai

A településrendezést szolgáló kutatások centrumában a tele-
pülés „fizikai” szerkezetének, a területfelhasználásnak a vizs-
gálata áll, fôként a funkcionalitás, a társadalmi reprodukció,
a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából. A te-
lepüléstudományi kutatások e szûkebb köre is – a mûszaki
tudományos módszerek dominanciája mellett – interdiszcip-
lináris jellegû; szükség van közgazdasági, szociológiai és más
módszerek alkalmazására is. Nem elégséges pl. e telepü-
lésszociológiai kutatási eredmények egyszerû átvétele, ha-
nem a társadalomtudományi módszereket a szükséges mély-
ségben be is kell építeni a településszerkezet tervezésének
metodikájába. A településtudományhoz tartozó szakmák leg-
feljebb az alapkutatás szintjein függetlenedhetnek egymás-
tól; az alapkutatási eredmények alkalmazásakor, pl. a tele-
püléstervezési módszerek továbbfejlesztésekor azonban a tu-
dományközi kapcsolatok elôtérbe kerülnek. A településtudo-
mányi kutatások e szûkebb köre nemcsak az egyedi telepü-
lések szerkezeti stb. összefüggéseit tárja fel, hanem vizsgá-
lati szférája kiterjed a települések kisebb-nagyobb csoport-
jaira, fôként az agglomerációs térségekre is. A területhasz-
nálat korszerû elveinek kialakítása – a területrendezési ter-
vezésen keresztül – elômozdítja a környezeti feltételekre ér-
zékeny szervezetek optimális telepítését, így az ilyen típusú
kutatások az innovációk keletkezéséhez és alkalmazásához
is hozzájárulhatnak.

A településfejlesztést megalapozó kutatások körében a te-
lepülések felépítésének, mûködésének, átalakulásának, fej-
lesztésének részkérdéseivel – saját érdeklôdési körüknek meg-
felelô tartalommal és módszerekkel – különbözô tudomány-
ágak foglalkoznak, anélkül, hogy tevékenységük önmagában
településtudományinak minôsülne. A földrajztudomány saját
kutatási szférájába tartozik pl. a gazdasági funkciók telepü-
lésközi megoszlásának vizsgálata, a szociálgeográfia mint ha-
tárterület; a közgazdaságtudomány érdeklôdési köre kiterjed
a racionális településnagyságra és a települések mûködésének
hatékonyságára stb. Vizsgálati szerepet vállal a közigazgatás-
tudomány (településirányítás), az orvostudomány (település-
egészségügy) stb. A településtudomány érdekelt az említett
tudományágak településeket illetô részeredményeiben; szin-
tetizálja és beilleszti azokat a saját kezdeményezésre folyta-
tott, a települési lét és fejlôdés általános törvényszerûségei-
nek feltárását célzó kutatási eredmények közé.

A településtudományi kutatások e szélesebb, fejlesztést
(üzemelést) szolgáló körébe sorolhatók ama, fôként gazdasá-
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gi-földrajzi, közgazdasági, közigazgatási, szociológiai módsze-
reket alkalmazó vizsgálatok, amelyek egy-egy térség (ország,
régió stb.) településrendszerének (-hálózatának) kutatását
célozzák. Ezek keretén belül különös figyelmet kaphat az érin-
tett térség településeinek differenciáltsága, a fejlôdés eltérô
esélyei a rendszer egészén belül (az egyes települések verseny-
képessége stb.), a funkciók megoszlása a különbözô települé-
sek, településcsoportok között, a rendszer egyes elemeinek
fenntartható fejlôdése.

Az eltérô tudománykörökbe tartozó településtudományi ku-
tatások eszközigényessége széles határok között változik. A
társadalomtudományi módszerekkel folytatott vizsgálatok esz-
közigénye alacsony, jóllehet esetleges egyedi adatfelvételek,
kérdôíves feldolgozás (pl. a szociológiai vizsgálatok esetében)
az eszközigényt jelentôsen növelhetik.

A kutatások eredményei – az alkalmazás szempontjából –
két csoportba sorolhatók. A munkák egy része a területrende-
zési normák korszerûsítését szolgálja. Ebben az esetben mér-
hetô, hogy a gyakorlat eltér-e az elôírásoktól. A kutatások ered-
ményességének mérése a fejlesztést megalapozó kutatások
esetén csak korlátozottan értelmezhetô; bizonyos támpontot
adhat a publikációkra való hivatkozások száma és a hivatko-
zók köre.

3. A településtudományban tapasztalható
nemzetközi tendenciák

Áttekintésünk az európai fejlett térségre korlátozódik, mivel
az ott végbemenô folyamatok befolyásolhatják a hazai telepü-
lésrendezés és -fejlesztés érdekében végzett tevékenységün-
ket. A nemzetközi településtudomány erôs érdeklôdést mutat
a globalizáció és az ökológiai folyamatok iránt, nevezetesen,
hogy azok hatásai, illetve következményei miként befolyásol-
ják az egyes települések, településrendszerek szerkezeti áta-
lakulását, fejlôdését.

A területrendezési kutatások körében kiemelt témaként
kezelik a történelmi városok megújításának feladatait. Kettôs
szempontból: egyrészt a gazdasági fejlôdés-átalakulás új ható-
tényezôi nyomán milyen változások következhetnek be e vá-
rosok kialakult szerkezetében, új funkciók megjelenésével
és érvényesülésével a területfelhasználás rendszerében. Más-
részt azt vizsgálják, hogyan újíthatók fel ezek a városok építé-
szeti-mûszaki beavatkozások révén (milyen jellegû rehabilitá-
ció vagy akár rekonstrukció lehet a legcélszerûbb megoldás).
Nagy problémát jelentenek a nyugat-európai városokban is –
különösen a régi nagy ipari centrumokban – a korábban ak-
tívan használt, mára felhagyott területek (ipari, raktár, vala-
mint vasútüzemi területek elsôsorban). Ezek új követelmé-
nyeknek, funkcióknak megfelelô hasznosítása a kilencvenes
évek és a századforduló egyik legattraktívabb városépítési ak-
cióit képviselik (mármint a korábbi területek funkcióváltá-
sa, új beépítési megoldások, területfelhasználási rend kialakí-
tása stb.). Ennek a témának a jelentôségét kiemeli, hogy új
megvilágításba helyezi a mûemlékvédelem korábban hagyo-
mányos feladatait: városi léptékû felújítások, helyreállítások
lettek a meghatározóak, új funkciók befogadásának, érvénye-
sítésének feltételeit biztosítva. Átértékelôdik a mûemlék, a
mûemléki jelleg fogalma.

Az ökológiai követelmények érvényesítésére új megoldások
szükségesek a lakóterületek beépítésében, a lakókörnyezet –
különösen a mikrokörnyezet – új megközelítésen, felfogáson
alapuló kialakításában. A vizsgálatok, a modellezési eljárások,
az új módszerek területtakarékos megoldások kidolgozására
irányulnak.

A nagymérvû gépjármûforgalom súlyos következmények-
kel járt a városok központjaiban, központi negyedeiben. A
forgalom elterelése, gyalogos városközpontok kialakítása, épí-
tése nem minden esetben hozta meg a kívánt eredményt.
Sokirányú kutatások folynak e témakörben is. Vizsgálják a
tömegközlekedés új lehetôségeit, korszerû eszközeit a nagy-
arányú forgalom fogadásában, közvetítésében, a vasút ak-
tívabb bekapcsolásában a városokon belüli és a város-telepü-
lésközi forgalom lebonyolításában. Ezek a kutatások kapcso-
lódnak a legszorosabban az ökológiai alapú településterve-
zéshez: a települési környezet szennyezôdését elsôsorban és
döntôen a gépjármûforgalom okozza (levegôszennyezés, zaj-
ártalmak).

Ennek nyomán át-, illetve felértékelôdött a városi zöldte-
rületi infrastruktúra szerepe. Az új felfogások nyomán a „vá-
rosi táj” egyik fontos elemeként hangsúlyozzák a nagyobb zöld-
területek meghatározó jelentôségét a városok életében, ren-
deltetésszerû mûködésében (városi erdôk, parkok, szabadidô-
központok).

Az elmúlt évtizedben szélesebb körben érvényesültek a vá-
rosokból kivezetô autópályák mentén a nagy bevásárlóközpon-
tok telepítésével, építésével kapcsolatos folyamatok. Ennek
következményeként jelentôsebb átrendezôdések mentek vég-
be a történelmileg kialakult településszerkezetben, átalakul-
nak a városokon belüli funkcionális kapcsolatok a lakóhelyek-
munkahelyek, lakóhelyek-kereskedelmi-szolgáltatási közpon-
tok vonatkozásában. Az ezzel kapcsolatos kutatások is jelen-
tôs helyet foglalnak el a nyugat-európai országok ez irányú
programjaiban, vizsgálataiban.

A kilencvenes évektôl fokozottan elôtérbe került a rurális
térségek, falusi települések kérdése. Ez szorosan összefügg a
szuburbánus fejlôdéssel. A „falu” mint sajátos településforma
szerepe és jelentôsége átértékelôdött. Az agrárágazatban dol-
gozók számának és arányának nagymérvû csökkenése követ-
keztében a falu már nemcsak a mezôgazdaságból élôk kizáró-
lagos lakóhelye. Hétvégi lakó-üdülési funkciója mellett a vá-
rosokból kiköltözôk, de ott dolgozók állandó lakóhelye lett. A
településrendezési megoldásokban – ennek nyomán – elôtér-
be került a „rurális tér”, a falu új szemléletû értelmezése, hasz-
nosítása. Ez a folyamat a legkorábban Angliában bontakozott
ki, majd a fejlett nyugat-európai országok mindegyikét „elér-
te”. Értékesek és érdekesek lehetnek számunkra is például a
legújabb ausztriai tapasztalatok (kutatás, tervezés, megvaló-
sítás vonatkozásában egyaránt). 

A településfejlesztést megalapozó kutatások a település-
rendszerek szintjén – akár nemzeti keretek között, akár több
országot átfogóan – arra irányulnak, hogy a globalizációból és
az ökológiai követelményekbôl következôen, milyen hatóté-
nyezôk érvényesülhetnek, és ezek nyomán miképpen rende-
zôdnek át a települések egymás közötti kapcsolatai, nemcsak
az egyes országokon belül, hanem egymással szomszédos or-
szágok, országcsoportok tekintetében is. A nagy településstruk-
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túrák – agglomerációk, városrégiók – fejlôdése nyomán milyen
változások következhetnek be a településrendszerekben.

A településrendszerrel kapcsolatos vizsgálatok tematikai-
lag olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint: hol várható az in-
novációs övezetek dinamikus fejlôdése, földrajzi kiterjesz-
kedése (London, Párizs, az északolasz síkság körzeteiben), il-
letve a közép-európai térségben (München, Bécs vonzáskör-
zeteiben); újabb városok telepítése, építése hogyan segíthe-
ti elô a településrendszerben kialakult feszültségek mérsék-
lését, a népesség arányosabb területi és települési elhelyez-
kedését.

E téma aktualitását az adja, hogy változatlanul erôs beván-
dorlási folyamatok célpontjai a nyugat-európai országok, kü-
lönösen a nagyvárosi térségek, az agglomerációk területei.
Alapvetô kérdés a kutatásokban, hogy az új infrastruktúra-
rendszerek kialakulásának, fejlôdésének milyen hatása lehet
a települési viszonyokra (az informatikai rendszerek széles
körû elterjedése, a közúti-vasúti szállítások közötti „párviadal”
várható kimenetele az utóbbi javára; új technológiák, mûsza-
ki eljárások megjelenése és széles körû alkalmazásának új le-
hetôségei az energiaellátásban, a keletkezô szennyvizek elve-
zetésében, elhelyezésében, valamint ismételt felhasználásá-
ban. Gazdag a településrendszer fejlôdésével, átalakulásával
kapcsolatos modellezési jellegû kutatások köre, valamint jel-
lemzô az operáció-kutatások módszereinek széles körû alkal-
mazása.

Összegezve: A településtudományi kutatások tartalmilag
sokrétûek; részben függnek az adott országok társadalmi-gaz-
dasági hátterétôl, regionális és települési viszonyaitól és az
esetek jelentôs részében a megoldandó problémáktól. A fô
áramlatok vázolása részben súlyozási és nehezen megold-
ható feladat, ezért ehelyett néhány jellemzô irányzatot

emeltünk ki. A hagyományos urbanisztikai és telephelyelmé-
leti modellek újragondolása és továbbfejlesztése a korszerû
számítástechnika eszközeivel ismételten felbukkanó téma-
választás.

A nagyvárosi (metropoliszi) képzôdmény, mint amely a je-
len települési konfliktusainak gyûjtôhelye, különbözô célú és
tartalmú vizsgálatok tárgya. Így kutatják a munka- és a lakó-
hely viszonyát a nagyvárosi régióban, tekintettel az ingázási
költségekre és a telekhasznosításra. Vizsgálják a külvárosi ter-
jeszkedés ésszerû határait és szabályozási lehetôségeit, a vá-
rosi közlekedés vonalvezetésének városszerkezetet módosító
és gazdasági hatását a vállalkozásokra stb. A városok közötti
verseny erôsödése a különbözô városkategóriák (középváro-
sok stb.) versenyképességének feltárására ösztönöz stb.

Könnyebb a településtudományi kutatások módszertani és
hasznosítási szempontú általánosítása. A fejlett országokban
az elméleti (alap-) kutatások szerepe kidomborodik. Ezekben
a munkákban a mennyiségi viszonyokat hangsúlyozzák, magas
absztrakciós fokú modelleket konstruálnak, amelyek gyakor-
lati alkalmazhatósága gyakran kétséges. Az alapkutatásokban
megnyilvánuló módszertani szigorúság esetenként öncélú,
ugyanakkor megtermékenyítôen hat a határtudományokra.
Egyes országokban a kutatások politikai orientációjúak (is),
vagyis alkalmazott jellegûek (is).

A településtudományi kutatásokat (is) fôként a módszer-
tani szigorúság miatt bírálják; a jövôben várható a társadalmi

és más tényezôk erôteljesebb bekapcsolása a vizsgálatokba
(mint pl. az emberi, társadalmi magatartások, környezeti té-
nyezôk stb.). A következô években – a településtudomány ha-
tárdiszciplináit tekintve – valószínûleg még a technikai, a gaz-
dasági és a földtudományok dominálnak, ugyanakkor már meg-
jelentek a nyitottabb, az élet- és társadalomtudományokat stb.
jellemzô közelítések csírái is. A kutatások teljes komplexitá-
sa hosszabb idôszak alatt valósulhat meg. A társadalmi-gaz-

dasági optimumkeresésben fokozódik a regionális tudomány
mellett a településtudomány szerepe, gazdasági és politikai
súlya is.

4. Hazai helyzetkép, hazai tendenciák

A településtudomány az ezredfordulón sajátos helyzetben van.
Az 1990. évi politikai rendszerváltás, a piacgazdasági mecha-
nizmus erôsödô térnyerése, a magántulajdon uralkodóvá válá-
sa és a központi irányítás visszaszorulása gyökeresen új hely-
zetet teremtett a települések életének és fejlôdésének irányí-
tása (tervezés, szabályozás stb.), illetve a településtudomány
számára. A helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tör-
vény erôteljesen megnövelte az egyes települések gazdálkodá-
si, tervezési, irányítási önállóságát. A településrendezési ter-
vek készítése és megvalósítása (is) lényegileg felsôbb szintû
kontroll nélküli autonóm tevékenységgé vált, amelynek szak-
szerû megvalósítását – fôként a kisebb települések részérôl
– gyakran a szakmai feltételek hiánya akadályozza. A telepü-
lések irányításának decentralizálása, a magas fokú helyi auto-
nómia nyomán túlsúlyossá vált a lokális érdek, ezen belül is
gyakran ellentmondásokba kerül a magán- és a közösségi ér-
dek. A helyi irányításban érvényesülô rövid távú és prakticis-
ta szemlélet (más tényezôkkel együtt) minimálisra csökken-
tette a településtudományi kutatások iránti igényt, illetve pi-
aci keresletet. A településtudományi kutatások közül a köz-
pontilag irányított, a településfejlesztést megalapozó kutatá-
sok folynak több-kevesebb rendszerességgel. Ugyanakkor a
mûszaki tudományos bázisú településrendezési kutatásokat
(szervezetten) nem mûvelik; kivételt eseti minisztériumi meg-
bízások jelenthetnek. 1995-ben a szûkebb értelemben vett te-
lepüléstudományi kutatások támogatott akadémiai kutató-
helye is megszûnt.

Jóllehet az urbanizációs folyamat – ha megkésve is – a fej-
lett európai országokban tapasztaltakhoz hasonló feszültsé-
gekhez vezet a települési, illetve az agglomerációs térségeken
belül, hiányoznak hazánkban amaz, a területrendezés hátte-
réül szolgáló alapkutatások, amelyekkel a magyar szakembe-
rek bekapcsolódhatnának a településtudományi vizsgálatok
nemzetközi vonulataiba. Ezen túl a hazai politika nélkülözi
(nem is igényli) a magyar problémákra választ adni tudó, ilyen
típusú alkalmazott kutatásokat sem. Mindezek hiányának ked-
vezôtlen következményeit különösen hangsúlyozza a magyar
fizikai és gazdasági tér folyamatban levô gyors átalakulása,
részben az infrastruktúra megélénkült fejlesztése következté-
ben.

Lényegesen kedvezôbb a kép a településfejlesztés tudomá-
nyos hátterét jelentô, többnyire társadalomtudományi módsze-
rekre támaszkodó kutatások esetében. Ezeket részben sike-
rült beépíteni a Magyar Tudományos Akadémia stratégiai ku-
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tatásainak programjába (Magyarország az ezredfordulón, III.
A területfejlesztési program tudományos megalapozása). A ku-
tatási eredményeket a „Magyarország településkörnyezete” c.
közel 500 oldalas dokumentumban publikálták. Az ebben be-
mutatott kutatási eredmények illeszkednek a nemzetközi él-
mezôny témaválasztásához; a következô fô vizsgálati körökre
terjednek ki: elméleti megalapozás, a magyarországi telepü-
lésrendszer fejlôdése, a települések társadalma, a természet
a településben, az épített környezet, a környezetvédelmi
kulcsproblémák, településmenedzsment, a fenntartható kör-
nyezeti állapot, a városi közlekedés. Ezen túl az illetékes aka-
démiai intézet munkatársai, a különbözô egyetemek, fôisko-
lák oktatói rendszeresen publikálnak jelentôs kutatási ered-
ményeket (mint pl. a városok versenyképességének elemzése,
településhálózatunk átalakulási tendenciáinak, a települések
fenntartható fejlôdésének vizsgálata stb.). Ezek azonban csak
részben illeszkednek átfogó kutatási programba.

A fent vázolt „településfejlesztési” kutatások az esetek több-
ségében elméleti jellegûek (alapkutatások), és magas szak-
mai színvonalat képviselnek. Eredményeik kimutatható hasz-
nosításához alkalmazott kutatások révén elmélyítésükre len-
ne szükség. Nem elégséges pl. a települések fenntartható fej-
lôdésének elméleti kutatása, a tényezôket településekre, te-
lepüléscsoportokra lebontva kell számszerûsíteni, értékelni.
Ilyen munkát azonban csak akkor érdemes végezni (megfele-
lô megbízás, anyagi háttér mellett), ha a kormányzat (vagy a
ma még nem létezô regionális irányítás) közvetett eszközök-
kel be kíván avatkozni a településrendszer fejlôdésébe. Ilyen
törekvés azonban nem tapasztalható az irányító szervek részé-
rôl.

A kutatások hasznosulását illetôen általánosságban meg-
állapítható, hogy sem az államapparátusban, sem pedig a kü-
lönbözô kutató-, tervezô-, szervezô-, irányítóintézményekben
nem ismerik kellôen a kutatási eredményeket, igény sem fo-
galmazódik meg azok iránt. Ez részben piacgazdasági hatás,
részben visszavezethetô arra, hogy az urbanisztika a tudo-
mányszervezésben és -propagandában is háttérbe szorul. Az
okok közé sorolható az is, hogy a szakmai szempontok gyak-
ran alárendelôdnek a politikai érdekeknek és hangulatkeltés-
nek.

A településmérnök szakemberképzés szétaprózott. Egye-
temi felsôoktatás egyedül a BME Urbanisztikai Tanszékén fo-
lyik, alacsonyabb szinten több fôiskola foglalkozik ún. tele-
pülésmérnök-képzéssel. Posztgraduális oktatás korábban az
egyetemi ún. szakmérnöki oktatás mellett a BME Mérnöki To-
vábbképzô Intézet és a MUT Urbanisztikai Továbbképzô Tan-
folyam keretében történt 1977 és 1991 között. (A hétszer két-
éves tanfolyamokat mintegy 140 építész, mérnök, közgazdász,
szociológus, orvos stb. végzettségû szakember látogatta és ka-
pott errôl oklevelet.) Ilyen jellegû – a legkülönfélébb szakmai
háttérrel rendelkezô – a településtudomány felé orientálódó
szakembereket (tovább)képzô posztgraduális kurzus jelenleg
nincsen. Más oldalról viszont a tágabb szakmát érintô, fejlesz-
tési kérdésekre kiterjedô oktatás minden jelentôs egyetemen
(fôiskolán) folyik (pl. a geográfusképzésen belül terület- és
településfejlesztési szakirány az ELTE TTK Földrajzi Intéze-
tében, Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék a pécsi
egyetemen stb.).

A mûszaki tudományos alapokkal rendelkezô kutatók szá-
ma rendkívül csekély, közöttük a tudományosan minôsítet-
tek száma tíz alatt van; a korösszetétel is kedvezôtlen. Ez
nyilvánvalóan összefügg a településrendezési kutatások mar-
ginális helyzetével, a perspektívahiányával. A településfej-
lesztés társadalomtudományi kutatói bázisa ugyanakkor szé-
les körû. Az utóbbi néhány évben viszonylag nagyszámú fia-
tal kutató szerzett (kandidátusi) PhD és akadémiai doktori
címet. A korösszetétel folyamatosan javul. A számszerû viszo-
nyokra bizonyos eligazítást adhat, hogy az akadémiai köztes-
tületi tagok közül a mûszaki tudomány 4 doktora és 2 kandi-
dátusa jelölte meg szakterületének a településtudományt, il-
letve városépítést. Átlagos életkoruk 70 év. (A ténylegesen
mûködô Településtudományi Bizottság 11 tagja között köz-
gazdasági, szociológiai, földrajztudományi fokozattal rendel-
kezôk és egyéb mûszaki végzettségûek is vannak.) Más oldal-
ról viszont a településfejlesztéshez kötôdô, társadalomtu-
dományi fokozattal rendelkezôk száma nehezen becsülhetô
meg, mivel kutatómunkájuk nem korlátozódik a telepü-
lésszinthez (regionalisták, geográfusok, közigazgatási szak-
emberek stb.). Hozzávetôleges becslést alkalmazva a köztes-
tületi tagok jegyzéke alapján (Regionális Tudományos Bizott-
ság és a Földrajztudományi I. Bizottság) 1 akadémikus, 19
doktor és 57 kandidátus (PhD címmel rendelkezô) kapcso-
lódik be teljesen vagy részlegesen a településfejlesztés tudo-
mányos hátterét jelentô kutatásokba. A csoport kormegosz-
lása viszonylag kedvezô; a legfiatalabb doktor 48, a legidô-
sebb 77 éves, ugyanezen határok a kandidátusoknál 31 és 76
év. A kandidátusok csaknem felének életkora az 50 év alatt
marad. 

Összegezve a településtudományi kutatások hazai helyze-
tét, megállapítható, hogy úgyszólván teljesen hiányoznak a te-
lepülésrendezést megalapozó elméleti és alkalmazott kuta-
tások. A szakma elhalóban van, kutatói állománya vészesen le-
csökkent. Sem a nemzetközi mezônyhöz nem tud csatlakozni,
sem a hazai (elméleti) igényeket nem tudja kielégíteni. En-
nek fô oka az, hogy immár több, mint egy évtizede a kormány-
zat ezen a szinten nem kívánja befolyásolni a települési folya-
matokat és az MTA sem tartja támogatandónak e kutatási fel-
adatokat. A Településtudományi Bizottság 1997. évi kezdemé-
nyezése a területrendezési kutatások stratégiai feladatként
való kezelésére, nem járt sikerrel. Várható és már a jelenben
is megnyilvánuló következmény a települési fizikai környe-
zet társadalmilag szabályozatlan átalakulása, a települési élet-
feltételek romlása. Fokozódik a települések fejlôdése és a te-
lepüléstudomány közötti szakadék.

A településfejlesztés tudományos hátterét jelentô kutatá-
sokat a regionalizmus, a területfejlesztés konjunktúrája rész-
ben fellendítette, az elôbbiek gyakran, bár nem kizárólag az
utóbbiak keretében folynak. A munkák nagy mennyiségûek és
jó minôségûek, illeszkednek a nemzetközi mezônybe. Ugyan-
akkor elsôsorban elméleti jellegûek és összehangolatlanok, a
számos kutatóhely koordináló program nélkül mûködik. A te-
lepüléstudományi kutatások iránti jelenleg elégtelen piaci ke-
reslet esetleg változhat a regionális (kistérségi) irányítási szin-
tek felelôsségének és gazdasági önállóságának várható növe-
kedésével. 
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5. Szakterületi elvárások és esélyek

A bekövetkezett gazdasági-társadalmi, környezeti stb. változá-
sok nyomán számos új kutatási feladatkör fogalmazódott meg
(elméletileg); ezek közül példaként csak néhányat említve: a
városrendezési elvek, az általános és a részletes településren-
dezési tervek (múltbeli) megvalósulása, következtetések a je-
len gyakorlatára; a privatizáció hatása a településszerkezet,
az urbanizált környezet átalakításának lehetôségére; a helyi
önkormányzatok önállóságának hatása a települések terület-
felhasználására stb; a településrehabilitáció feladatai és meg-
oldási módjai az új feltételek között, a fenntartható fejlôdés
forrásai a különbözô településtípusokban stb. A szükséges vizs-
gálatok program, illetve megbízás hiányában nem kezdôdtek
meg. 

A szakterülettel szembeni elvárások döntôen elméleti jel-
legûek, illetve egyes autonóm kutatók részérôl fogalmazód-
nak meg. A településtudományi kutatások végsô célja azon-
ban, hogy eredményeinek hasznosulása révén az adott ország
társadalma számára létrejöjjenek, hatékonyan mûködjenek
a korszerû igényeket kielégítô, a mindenkori társadalmi ér-
tékrendnek megfelelô települési keretek. A kutatási eredmé-
nyek a társadalmi-gazdasági folyamatokat szabályozó kor-
mányzati (regionális irányítási) tevékenységen keresztül
hasznosulhatnak. Az elmúlt évtized kormányzatainak irányí-
tó feladatai között azonban nem definiálták a településfej-
lesztési és -rendezési politikát. A központi irányítás látókö-
rébôl ezért is kiesett a településrendezési módszerek korsze-
rûsítésének ösztönzése és ellenôrzése, a hazai településrend-
szer szerkezeti átalakulásának ellenôrzése, illetve szabályo-
zása stb. Nehezíti a helyzetet a „településügy” minisztériu-
mok közötti megosztottsága is. (A településfejlesztés és -üze-
meltetés a Belügyminisztériumhoz, a településrendezés pe-
dig a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
tartozik.)

A magyar településtudomány felemás helyzetének meg-
szüntetése, nemzetközi élmezônyhöz való felzárkóztatása cél-
jából a következô intézkedések javasolhatók:

a) Folyamatos konzultációs segítséget kell nyújtani az ille-
tékes minisztériumoknak, felhíva figyelmüket a települési fo-
lyamatok nem kellô szabályozottságából eredô társadalmi kö-
vetkezményekre. Egyúttal ösztönözni kell a szabályozási tevé-
kenység kiterjesztésére, és ehhez a tudományos kutatási ered-
mények felhasználására.

b) A hosszú évtizedes kihagyás után ismét meg kell indíta-
ni a településrendezést szolgáló alapkutatásokat. Ehhez fel-
használhatók a meglevô szervezetek (VÁTI, BME Urbaniszti-
kai Tanszék); a finanszírozás kérdéses. (Kézenfekvô volna, ha
ehhez a pénzügyi forrásokat, illetve megbízásokat az FVM ad-
ná, vagy az Akadémia kutatási támogatást nyújtana.)

c) Meg kell oldani egyrészt a különféle szervezeteknél fo-
lyó, a településfejlesztés hátterét jelentô kutatási eredmények
szintetizálását (esetleg a tematikai összehangolást is), más-
részt elemezni és értékelni kell a településrendezési és -fej-
lesztési kutatások egymásra hatását. E feladat önálló kutató-
csoportot igényel, amely elhelyezhetô a jelenleg mûködô szer-
vezetek egyikében (VÁTI, BME, MTA RKK). A finanszírozás
ágazati, illetve akadémiai forrásból történhet.

6. Elvárások a bizottság szakmai 
tevékenységével szemben

A Településtudományi Bizottság a jelenlegi helyzetben – az
Akadémiai Törvényben foglalt egyéb teendôk ellátása mellett
– kiemelt feladatának tekinti a településtudományi kutatáso-
kon belüli egyoldalúság megszüntetését, a településrendezés
mûszaki tudományos bázisának helyreállítását a településren-
dezési alapkutatások ismételt megindításának ösztönzésével.
Fontosnak tartja továbbá, hogy létrejöjjön a szerteágazó, a te-
lepüléstudomány szélesebb körébe tartozó kutatások eredmé-
nyeinek szintetizálását lehetôvé tevô keret (szervezet). Ezek
a törekvések csak az érintett minisztériumok és a Magyar Tu-
dományos Akadémia pártoló közremûködésével és nem utol-
sósorban anyagi támogatásával valósíthatók meg. A bizottság
folyamatosan elemzi a településtudományi mûhelyek kutatá-
si tevékenységét, üléseire meghívja az illetékes minisztériu-
mok, fôhatóságok képviselôit és írásban is tájékoztatja az érin-
tett szervezeteket a tapasztalatokról.

MELLÉKLETEK

a „Magyar településtudomány 
az ezredfordulón” címû tanulmányhoz

1. A szakterület hazai tudományos 
kapacitásának fôbb adatai

Köztestületi tagok* Akadémikusok Doktorok Kandidátusok

(tudományos (PhD címmel

csoportok rendelkezôk)

szerint) 

Mûszaki tudomány
(településrendezés) - 4 2
Társadalomtudomány
(településfejlesztés) 1 19 57

*A „Köztestületi tagok 1999” c. kiadvány alapján elsôdleges becslés.

Kiemelkedô hazai mûhelyek:

BME Urbanisztikai Tanszék (településrendezés)

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Kht. (településrendezés és -fejlesztés)

A szervezetszerû településtudományi kutatások 1965-ben kez-
dôdtek a VÁTI-ban. Az intézmény 1990-ig az ÉVM tervezô- és
kutatóintézeteként, 1990 és 1993 között állami tulajdonú vál-
lalatként, 1993 és 1997 között részvénytársaságként mûködött.
1997 óta közhasznú társaság. Az intézményben az elmúlt évek-
ben és jelenleg is folynak mûszaki fejlesztési és kutatási mun-
kák, fôként azonban háttérintézeti és tervezési megbízások-
hoz kapcsolódóan.
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MTA Regionális Kutatások Központja

(településfejlesztés)

Mint egyetlen vidéki székhelyû társadalomtudományi kuta-
tóintézetet az MTA fôtitkára 1984-ben alapította. Alapfelada-
taként fogalmazódott meg a magyar társadalom és gazdaság
regionális fejlôdésének, a településhálózat alakulásának ku-
tatása; a társadalmi-gazdasági térfolyamatok törvényszerûsé-
geinek feltárása, a területi fejlôdés várható irányainak elem-
zése, az elméleti és módszertani ismeretek bôvítése, a regio-
nális tudományok mûvelésének meghonosítása a felsôoktatás-
ban. Alapítása óta több új egységgel bôvült; a hazai terület- és
településfejlesztési kutatások legjelentôsebb tudományos bá-
zisa. Meghatározó részt vállalt az MTA stratégiai kutatási prog-
ramkörébe tartozó egyes tudományos feladatok megoldásából
(III. A területfejlesztési program tudományos megalapozása).

2. A szakterület nemzetközi összehasonlí-
tásban kiemelkedô kutatóhelyei

A fejlett nyugat-európai országokban a településtudományi ku-
tatások nagyrészt az egyetemek, fôiskolák tanszékein, illetve
intézeteiben koncentrálódnak. Emellett államilag finanszíro-
zott, illetve alapítványi támogatásokkal mûködô kutatóhelyek
is mûködnek: Ausztriában, Németországban, Hollandiában,
Franciaországban és más államokban is.

3. A szakterület kiemelkedô nemzetközi
szakmai szervezetei

Nemzetközi Építômûvész Szövetség,
az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának város- és regioná-
lis kutatásokkal foglalkozó munkacsoportja,
a HABITAT, amelynek tevékenysége az egész világra kiterjed,
Regional Science Association International,
Nemzetközi Földrajzi Unió.

4. A szakterület legfontosabb külföldi és
hazai folyóiratai

Külföldi folyóiratok:

Raumordnung und Raumforschung. Megjelenik Németország-
ban, a városfejlôdés regionális kérdéseivel, problémáival fog-
lalkozik.
Der deutsche Städtebau. Megjelenik Berlinben. A nyugati vi-
lág egyik markáns szakmai folyóirata a városrendezés-város-
építés témáiban.
Zur österreichischen Raumordnung. Ausztriában jelenik meg,
profilja hasonló a Németországban ilyen címmel megjelenô
laphoz. A városfejlôdés-városnövekedés regionális kérdéseivel
foglalkozik.
Stättebaukunde. A bécsi Mûegyetemen jelenik meg, a város-
rendezés-városépítés egyik „klasszikus” kiadványaként lehet
jellemezni.
Town and Country Planning. Angliában jelenik meg, az angol
városrendezés nagy múltú folyóirata, a városrendezés teljes té-
makörét átfogja.

Regional Planning. Angliában és Amerikában jelenik meg, a
regionális tervezés lapja elsôsorban, de rendszeresen foglal-
kozik városrendezési-városépítési témákkal is.
Papers in Regional Science. Az USA-ban jelenik meg. Az RSAI
szakmai világszervezet tudományos folyóirata. Rendszeresen
megjelentet településszintû tanulmányokat is (fejlesztési, te-
rületfelhasználási, telekgazdálkodási stb. kérdések) a regio-
nális léptékû írások mellett.

Hazai folyóiratok:

Magyar Tudomány. Az MTA havi folyóirata. Esetenként meg-
jelentet településtudományi írásokat is.
Tér és Társadalom. Az MTA Regionális Kutatások Központjá-
nak folyóirata. Megjelenik évente négyszer az MTA IX. Osztá-
lyának és az MTA RKK-nak a támogatásával. A terület- és te-
lepülésfejlesztés tudományos kutatási fóruma.
Falu Város Régió. A VÁTI Kht.-nek minisztériumok és más in-
tézmények támogatásával évi tíz alkalommal megjelenô folyó-
irata. Fôként településtudományi, településtervezési tanulmá-
nyokat közöl, de publikál regionális körbe tartozó írásokat is.
Területi Statisztika. A KSH kéthavonta megjelenô folyóirata.
Rendszeresen publikál településekre vonatkozó vizsgálati
eredményeket, elemzéseket is.
Földrajzi Értesítô. Az MTA FKI folyóirata.
Földrajzi Közlemények. A Magyar Földrajzi Társaság tudomá-
nyos folyóirata.

5. A szakterület legfontosabb (hazai) kon-
ferenciái

Sikeres települések és régiók Magyarországon. (Székesfehér-
vár, 1997. szeptember 4.). Az MTA Stratégiai Kutatások Prog-
ramja keretében rendezett konferencián megjelent és elôadást
tartott az Akadémia elnöke is.

“Településügyi” konferencia (Budapest, 1999. február 12.,
az Akadémia székházában). Az MTA Településtudományi Bi-
zottsága, Regionális Tudományos Bizottsága és a Magyar Ur-
banisztikai Társaság elnöksége szervezésében tartott konfe-
rencia megvitatta a településrendszer jellemzô folyamatait,
irányítási problémáit és ajánlásokat dolgozott ki az illetékes
hatóságok számára.

V. Falukonferencia – integrált vidékfejlesztés (Pécs, 2000.
június 26–27.). A konferencián, amelyet az MTA Regionális
Kutatások Központja rendezett települési (falusi) és regioná-
lis témákat vitattak meg.
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A közelmúltban új szakmai mûhellyel gazdagodott a hazai te-
rületfejlesztési szakma. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem keretei közt megalakult Területfejlesztési
Kutatási Központ (BME TKK) oktatási, kutatási és konkrét
fejlesztéstervezési szakértôi tevékenységgel kapcsolódik be a
hazai regionális fejlesztési munkálatokba. Mûködése során a
területfejlesztés interdiszciplináris és sokszereplôs jellegének
megfelelôen a szakmák, tudományágak, a szereplôk, valamint
az elmélet és a gyakorlat közötti közeledés megvalósítását tart-
ja fô vezérelvének. 

Megalakulás...

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Taná-
csa 1998 szeptemberében határozott az egyetem kari struktú-
rájától elkülönülve felállítandó BME Területfejlesztési Kuta-
tási Központról, amely 1999. szeptember 1-jén kezdte meg mû-
ködését dr. Répássy Helga igazgató irányításával. A központ az
igazgató mellett jelenleg öt fôállású területfejlesztési szakkép-
zettségû munkatárssal és két fôs titkársággal végzi munkáját,
amit külsô szakértôk és partnerszervezetek széles köre támo-
gat.

Közeledés az elméleti tudás, a kutatás, az
oktatás és a gyakorlati fejlesztô-tervezô
munka között...

Az új szervezet tudatos törekvése, hogy munkájában a terület-
fejlesztés interdiszciplináris jellegének megfelelôen a külön-
bözô tudomány- és szakterületek, valamint a sok érintett sze-
replô együttmûködésének szintézisét valósítsa meg. 

Az interdiszciplináris és koordinatív szerepet egyrészt a
BME TKK új, viszonylag független intézményi helyzete (az
egyetemen belül közvetlenül a Rektori Hivatal Tudományos
Igazgatósága alá tartozik a szervezet), másrészt folyamatosan

bôvülô szakmai kapcsolati rendszere tá-
mogatja. A központ a területfejlesztési
szereplôk – önkormányzatok, tudomá-
nyos és szakmai mûhelyek, tanácsadó
irodák, oktatási és regionális intézmé-
nyek, civil szervezetek stb. – széles kö-
rével építi együttmûködési kapcsolatait.

A hagyományos tudomány- és szakterületek szintetizálásá-
hoz jó alapot jelent, hogy a központ munkatársai, alapképzett-
ségüket tekintve a területfejlesztéshez kapcsolódó különbözô
tudományágakat (is) – közgazdaságtan, geográfia, szociológia,
agrártudományok, környezettudományok, menedzsmenttudo-
mányok – képviselik. 

A BME TKK három stratégiai tevékenységi területének
megválasztásával és ezek tudatos összekapcsolásával is az in-
tegritás megvalósítására törekszik:

Oktatás, képzés

A kutatási központ létrehozatalának egyik fô célja volt, hogy
a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen jelen-
leg folyó és tervezett terület- és településfejlesztési, valamint
településtudományi vonatkozású képzéseit erôsítse, azokat ki-
egészítse. 

A BME TKK képzési szerepét elsôsorban az a specifikuma
erôsíti, hogy a szakterület multidiszciplináris elméleti alapja-
inak átadása mellett a hallgatók számára – mint a területfej-
lesztés gyakorlatának széles spektrumában aktívan részt vevô
intézet – gyakorlati ismereteket is közvetíteni képes, sôt a gya-
korlati tapasztalatok szerzéséhez is segítséget nyújthat. Mind-
ezzel hozzájárul az egyetemi képzés és a valós gazdasági fej-
lesztési gyakorlat egymáshoz való közelítéséhez. A központ ok-
tatási tevékenységét több szinten kezdi meg:

Graduális képzés

A TKK közremûködik a BME-en most akkreditált és 2001
ôszén induló gazdálkodási szakos graduális közgazdászképzés-
ben, ezen belül a regionális terület- és településfejlesztô szak-
irányt választó hallgatók oktatásában, valamint az urbanista
építész emelt szintû képzésben.

Posztgraduális képzés

A kutatási központ a jövôben szerepet vállal a posztgraduális
képzésben, a 2000 szeptemberében beinduló Településtudo-
mányok, település- és területfejlesztés doktori iskola kurzusa-
inak, illetve az egyetem városépítés-városgazdaság szakmér-
nöki tanfolyamának oktatásában.
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Egyetemen kívüli képzések, 

tréningek

A BME TKK jelenleg is aktív szerepet
vállal területfejlesztési, szervezetfej-
lesztési vonatkozású továbbképzések,
tréningek szakértôi, szervezési és ok-
tatói munkálataiban.

Tudomány és tervezés 
találkozása...

Kutatás

A TKK fontos, stratégiai tevékenységi
területe területfejlesztési, szervezet-
fejlesztési és területi kutatások defi-
niálása és megvalósítása. A kutatási
profil irányadó elvei; a tudományok
szintetizálása, szoros kapcsolódás az
alkalmazáshoz, a fejlesztés kutatási
megalapozása. Fôbb vizsgálati terüle-
tek:

– EU regionális politika adaptáció, know-how transzfer;
– határon átnyúló együttmûködések;
– társadalmi részvétel, civil társadalom.
– területi elemzések,
– marketing-regionalitás-fejlesztés,
– logisztika a területi fejlôdésben,
– a regionális fejlesztés egyéb politikai, mûszaki és gazda-

sági (tér-gazdasági) kérdéseinek vizsgálata stb.

Elmélet és gyakorlat integrációja...

Területfejlesztési tervezés, programokban való szak-

mai részvétel, koordináció, tanácsadás 

A TKK hangsúlyos tevékenységi területe a regionális fejlesz-
tési munkában való szakmai közremûködés, a területi terve-
zési, programozási feladatok ellátása. E szerepvállalás fôbb tí-
pusai a következôk:

EU-szabályoknak megfelelô területfejlesztési koncepciók,
stratégiák, operatív programok elôkészítése és kidolgozása kis-
térségi, regionális szinten

Helyi gazdaságfejlesztési tanácsadás és tervezés
Kapacitás- és szervezetfejlesztés
Tanácsadás, képzés területfejlesztési szakemberek, mene-

dzserek számára
Fejlesztési programok monitoringja, kiértékelése, minôség-

biztosítása.

A TKK tevékenységének stratégiai területei:
Hálózatépítés, civil szervezetek bevonása
Területfejlesztés, vidékfejlesztés
Helyi gazdaságfejlesztés
Környezetvédelem
Turizmusfejlesztés,
Kis- és középvállalkozás-fejlesztés.

Referenciák

A TKK megalakításkor kitûzött céljainak eléréséhez a terület-
fejlesztés több területén végzett munka vezethet, amelynek
elsô eredményeit mutatják a következô referenciamunkák:

A Kapos-Koppány-Hegyhát menti térség vidékfejlesztési prog-
ramja –Phare 96 (DD RFT) 1999-2000.

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld regionális fej-
lesztési programjainak minôségellenôrzése – Phare
2000–2006 .(FVM Phare iroda)

Közép-európai régiók együttmûködési hálózatának fejlesztési
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Nyugat-dunántúli régió termálturizmus-fejlesztési programja
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Közép-magyarországi régió komplex turizmusfejlesztési prog-
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Nyugat-dunántúli régió turizmusfejlesztési programja (NYD
RIB / Horwath Consulting) 2000.

A Közép-dunántúli régió szervezetfejlesztési programja
(KDRFÜ) 2000.

Teleházakra alapozott regionális kommunikációs rendszer ki-
alakítása a Dél-Dunántúlon – Phare 96 (DDRFT, keretszer-
zôdés megbízó: WMEB UK)1999–2000.

Civil szervezetek bevonása az európai integrációs felkészülé-
si folyamatokba – Felmérés, és képzési program (Ökotárs
Alapítvány) 2000.

Pest megyei kistérségek menedzsereinek képzési programja
(Pest megyei TFT Ügynöksége Kht.) 2000.

Kistérségi értékmegôrzési program Ország Közepe Önkor-
mányzati Társulás (Konzorcium tagjaként) 2000.

Felkészülés az Európai Integrációra – tv minisorozat szakér-
tôi feladatai – Phare 96 (KM) 2000

A fenntartható fejlôdés biztosítékai a magyarországi SAPARD-
programokban (WWF / Ökotárs Alapítvány) 2000.
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Sajátos, korábban ismeretlen keretek és témaválasztás mel-
lett került sor a jubileumi év konferenciájának megrendezé-
sére több mint kettôszáz fô részvételével. A tanácskozást dr.
Szaló Péter helyettes államtitkár vezette, aki a megjelentek –
közöttük dr. Torgyán József földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter– üdvözlése után együtt gondolkodásra kérte a
jelenlévôket.

A konferencia elsô elôadója dr. Torgyán József volt, aki a
minisztériuma által az elmúlt két évben a terület- és vidékfej-
lesztés területén megvalósított stratégiai feladatokról szólt, és
vázolta a további teendôket is. Elmondta, hogy 1999 júliusá-
ra kidolgozták 19 megye és a 7 régió agrárstratégiáját, és 1999
december végére elkészült a SAPARD-terv. Megtörtént mint-
egy 500 fô menedzser felkészítése is. A 200 kistérség 2900 te-
lepülése készíti a stratégiai tervekre alapozott operatív prog-
ramokat. Ezt a már csaknem befejezett fôállású menedzser-
hálózat kiépítése segíti. A vidékfejlesztés elválaszthatatlan a
SAPARD-programtól (ellentétben a „Világgazdaság” címû fo-
lyóirat 1999. decemberi számában közöltekkel, 2000 júniusá-
ban már rendelkezésre álltak a SAPARD leírások, és a hatósá-
gi szerep a Kincstár mint a kifizetôhely megnevezésével tisz-
tázódott.) Június 22-én Franz Fischer úrral átfogó tárgyalá-
sokra került sor, aki ötven fôs delegáció élén egyeztetett a té-
mában. Elkülönített pénzfelhasználásról folyt a tárgyalás, ami
ha idôben megérkezik, arra az ország fogadóképes és szándé-
kában áll felhasználni. Ezzel hétéves program indul el a fejlô-
dés útján, melyhez a magyar költségvetés kedvezô feltételeket
biztosít. 2001-ben 85 milliárd forint többlettel, a 2001–2002
idôszakra 190 milliárd forint többlettel számolnak. A SAPARD-
programból származó összeget állami támogatással kiegészít-
ve és differenciálva használják fel. A miniszter bevezetô elô-
adásában kiemelte a központi és területi együttmûködés fon-
tosságát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az együttmûködést a
többi tárca irányában is bôvíteni szükséges. A vállalkozói
összetételen is javítani kell. A szabolcsi alma példáján mutat-

ta be, hogy az intenzitás növelésével, a
komplex szemlélet érvényesítésével,
ésszerûbb gazdálkodással és a marke-
tingtevékenység javításával miként lehet
a mezôgazdaság eredményeit javítani.

A konferencia további részében a ré-
giók mutatkoztak be. A szerzô tudomása

szerint ilyen rövid lényegre törô országos régiós bemutatko-
zásra elsô ízben került sor. Az ismertetésekhez jó háttéranya-
got nyújtott az OMÉK-régiók kiállítása.

Az észak-dunántúli régiót dr. Ivanics Ferenc mutatta be.
Területükön, amelyet „egyedülállónak” nevezett, hazánk két
legtöbb mûemlékkel rendelkezô városa helyezkedik el. Ott ta-
lálható továbbá a Fertô-Hanság természetvédelmi terület is.
Hat országgal határosak, és ebbôl következôen a hét nyelven
való kommunikálás igénye merül fel. Ami korábban kötött-
ség és hátrány volt, most abból profitálnak a megnyílt határ-
forgalom révén. Az ország határforgalmának 72%-a a régió te-
rületén bonyolódik le. A lakosság 10%-a, a települések 20%-a
található a régió területén. Különös figyelmet fordítanak a köz-
lekedési tengelyek fejlesztésére, ezek között is a 86. sz. útra.
Bizalomépítésre törekszenek, világos prioritásokat fogalmaz-
tak meg, és ezek révén kívánnak kezdeményezô szerepet be-
tölteni. A Szent István-i példa alapján meg kell tanulni, tanul-
ni! A fenntarthatóság elvének elfogadtatásával, a regionális
kohézió erôsítésével, a köz- és magánszféra erôsítésével, a ci-
vil szervezetek bevonásával kívánják eredményeiket növelni.
Kiemelt feladatnak tekintik a nem autóipar és faipar további
fejlesztését.

Dr. Kovács Katalin a dél-dunántúli régió fejlesztési straté-
giáját ismertette. Sikeres mûködésüket az alábbiak akadályoz-
ták:

– egyes térségek/területek nehéz megközelítése;
– a bányászat leépülésével elôállt helyzet különösen Pécs

és Komló térségében, ahol 27 000 munkahely szûnt meg, de az
átalakulás a munkahely-megszüntetés vonatkozásában Somogy
megyét is sújtotta;

– a balkáni háború következtében elôállt helyzet.
Fô törekvésük, hogy döntôen saját erôre támaszkodjanak,

de nem nélkülözhetik külsô erô igénybevételét sem. 1996-ban
elkészült a négy megye fejlesztési koncepciója. 1998-ban részt
vehettek a kísérleti Phare-programban és jelentôs támogatást
kaptak az FVM Phare-program keretében. Megoldásra vár a
Dráva menti ún. belsô (térségen belüli) periféria gondja. Ker-
tészeti szövetkezetekkel, a biogazdálkodás fejlesztésével és
ipari parkok kialakításával kívánják a térségfejlesztést javíta-
ni/bôvíteni. Utóbbira pécsi, kaposvári és a dombóvári innová-
ciós központ összehangolt terve kínál kedvezô lehetôséget. Nö-
velték a térségfejlesztére való felkészítés színvonalát, valamint
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a horvát–magyar határon átnyúló együttmûködés mértékét.
Ezek száma a konferencia idején 83 volt.

Az elkövetkezendô idô fôbb stratégiai célkitûzései:
– a régió megközelítésének javítása;
– az informatika színvonalának emelése, az ipari parkok és

az innovációs központok továbbépítése;
– humán erôforrások bôvítése, a mûszaki felsôoktatásban

részt vevôk helyzetének javítása.
Heinrich Péter a közép-dunántúli régió fejlesztési straté-

giájának fôbb tényezôit és feladatait ismertette. A három me-
gyét felölelô terület jó gazdasági környezetben, közepes inf-
rastruktúra-ellátottság mellett, a kommunikáció fejlesztésé-
nek igényével szembesül. 1999 áprilisában elkészült a fejlesz-
tési koncepció. Az innováció régiója kívánnak lenni. A három
lábon állás igényével szervezik munkájukat, ezek közül is az
innovációs környezet, a humán szféra fejlesztése és a kapcso-
latépítés a legfontosabb feladat. A stratégiai célkitûzések kö-
zött: a fenntarthatóság, az esélyegyenlôség, a partneri viszony
ápolása szerepelt kiemelten. Emellett a versenyképesség nö-
velése, a külsô kohéziós elemek erôsítése, a gazdasági struk-
túra létrehozása a belsô kohézió erôsítésével és a régiós ér-
tékek kihasználása útján az EU-tagság elôkészítése a cél. A
mûködô tôke eddig az ún. erôcentrumokba érkezett. 26 ope-
ratív programot dolgoztak ki, jelenleg ennek végrehajtásán
dolgoznak. 11 társtérséggel építettek ki rendszeres kapcsola-
tot, újabban gyümölcsözôek a szlovákiai kapcsolatok is.

Liebman Katalin a közép-magyarországi, vagy ahogy szí-
nesebben nevezik a központi régió fejlesztési stratégiájáról tá-
jékoztatta a résztvevôket. Munkájukat a tervezés során sok vi-
ta kísérte. A terület egy megyébôl és a fôvárosból áll. Az elô-
adó a továbbiakban az 1999. évi márciusi adatok alapján ele-
mezte az 1996–1999 közötti idôszakban lezajlott folyamatokat.
E régiónak is szüksége van támogatásra, mert a lakosság 30%-
a itt él. Szükséges a kiegyenlítôdés megteremtése. A GDP
68,6%-a ebben a régióban képzôdik. A fôváros és vidék együtt-
élését a szerkezetépítés során elôtérbe kell helyezni. A légi
utak révén húsz országgal tart fenn a fôváros kapcsolatot. Bu-
dapesten a legrosszabb a demográfiai helyzet, mert a lakosság
21,6%-a 60 éven felüli. Elkészültek a régió stratégiai helyzet-
értékelésével, a program jelenleg készül. A fô törekvések kö-
zött a versenyképesség növelése, az életminôség javítása, a
fenntarthatóság, a szociális érzékenység növelése, a méltá-
nyosság érvényesítése szerepel. A regionális munkamegosztást
kell kedvezôen kialakítani. Az elôadó áttekintette a hazai in-
terregionális kapcsolatokat, hangsúlyozva a regionális munka-
megosztás fontosságát. Budapest a környezetszennyezés terén
országosan a legrosszabb helyen áll. Terveik között szerepel
egy közhasznú társaság megalakítása a folyamatok irányításá-
ra, közlekedési folyosók továbbfejlesztése, a híd szerep és a
stratégiai partnerség lehetôségeinek kifejlesztése. Az elôadás
Kazinczy idézettel zárult: „Jót, jól: ebben áll a nagy titok...”.

Busi Lajos az észak-alföldi régió fejlesztési stratégiáját is-
mertette. Ez a régió olyan „mamutrégió”-ból alakult ki, amely
korábban egész északkelet Magyarországot kívánta egy régi-
óba tömöríteni. A korábbi „mamut” rendkívül eltérô adottsá-
gokkal és fejlettséggel rendelkezett, különösen az infrastruk-
turális ellátottság területén. A szennyvíztisztítás helyzete kü-
lönös erôfeszítéseket igényel. Számos kérdésben az állásfog-

lalások kialakítása, a véleménynyilvánítás okoz gondot. Szük-
ség van a közös pontok megtalálására. A megközelítés javítá-
sára keresik a közlekedési megoldásokat. Érdekeltek az M3-
as autópálya folytatásában, az északi és déli megközelítés fej-
lesztésében. A régión belüli kohézió növelése fontos célkitû-
zés. A fejlesztés érdekében számos pályázatot írnak ki. Ezek
közül a PHARE június 30-ig 87-et fogadott el. A régió 17,8%-
ban mezôgazdasági jellegû adottságokkal rendelkezik. A régió
számos problémával küszködik, de kemény munkával és köz-
ponti segítséggel úrrá akarnak lenni gondjaikon.

Dr. Ódor Ferenc az észak-magyarországi régió fejlesztési
stratégiáját ismertette. E térség az elôadó szerint nem sikero-
rientált terület, ezért hosszú és tartós munkára rendezkedtek
be. Az ország legszebb természeti tájával rendelkezô Hollókô
és Aggtelek a Világörökség részét képezi. Ez a test és lélek fel-
üdülésére alkalmas terület, ahol híres borvidékek is találha-
tók. E vidék történelme is számtalan mostoha körülménnyel
terhelt. A következô évtizedek feladata e hátrányok ledolgo-
zása. A nehézipar megszûnésének kezelése az egyik legfonto-
sabb célkitûzés. A stratégiai célok is ehhez kapcsolódnak: az
országos átlag feletti munkanélküliség felszámolása, a fiata-
lok megtartása és a roma lakosság helyzetének javítása. Hely-
re kell állítani a bányászat által okozott környezeti károkat. E
régióban 1,3 millió fô él. Céljuk a más megyékkel való össze-
fogás. 1999-ben elkészült a stratégia, amely a fenntartható fej-
lôdésben és az adottságokra épülô idegenforgalomban látta a
kibontakozás lehetôségeit. Állami segítségre nem, de állami
támogatásra számítanak. Fontos feladat az elköltözések meg-
akadályozása. A gépipari fejlesztésre kedvezôek a kilátások,
és új lehetôség kínálkozik a környezetvédelmi ipar megterem-
tésére. A munkahelyteremtésre az iparban és a mezôgazdaság-
ban is lehetôség nyílik, különösen a nagy élômunka igényû szô-
lészet területén. A marketing tevékenység minôségének és
mennyiségének javítása jó kilátással kecsegtet. A négy borvi-
dék, a gyümölcskultúra fejlesztése, a magyar termékek feldol-
gozottságának növelése új távlatot nyithat. Az idegenforgalom
bázisai a két világörökségi területen kívül a termál- és gyógy-
turizmussal bôvülhetnek. Fontos feladat, hogy a látogatókból
elôbb-utóbb befektetôk váljanak. Ehhez a területen élôk kép-
zésére és továbbképzésére van szükség. Salgótarján, Eger, Mis-
kolc, Sárospatak jelentôs fôiskolai és egyetemi bázisok, ma is
nagymértékben járulnak hozzá a képzési és továbbképzési fel-
adatok megoldásához. Az elôadó a hallgatóság adatokkal va-
ló „bombázása” helyett a munkájuk során alkalmazott módsze-
rek és a szemlélet ismertetésére szorítkozott. A fôbb fejleszté-
si célkitûzések: a közlekedésfejlesztés, az informatikai fejlesz-
tés és a szennyvízkezelés.

Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere a dél alföldi ré-
gió fejlesztési stratégiájáról szólt. A régió fejlesztési tanácsa
az ország délkeleti kapuja fontosságára és jelentôségére épít.
Ennek során az együttmûködés fejlesztése, a programozás fon-
tossága és az intézményesítés szervezettsége kerül elôtérbe.
Szeged, Szarvas, Gyula, Békéscsaba a meghatározó települé-
sek, amelyek köré a fejlesztés szervezôdik. Az együttmûködés
fokozását meghatározónak tekintik. A gazdasági szerkezet át-
alakítására a földrajzi adottságok kínálnak kedvezô lehetôsé-
get. A régió lakói egyre inkább felismerik, hogy jövôjük, fel-
emelkedésük a térségben való gondolkodás feltétele. Beindult
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a Phare-program, most a következetes végrehajtásán munkál-
kodnak. Széchenyi István gondolatát tartják szem elôtt. „Nem
elég törvényeket hozni, azok iránt szimpátiát is kell kelteni”.
Ezt a regionális munkára alkalmazzák. A DRAFT-program
(Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács) mindenekelôtt tisz-
tázta a programozás elvét. Ebben sok segítséget kaptak, ami-
ért köszönetet is mondott az elôadó Balogh Ottónak, a Phare
Iroda igazgatójának. A Phare-program a déli határok és Romá-
nia irányába is mintegy 3,1 millió lakost érint. A Széchenyi-
terv is várhatóan segíteni fogja törekvéseik megvalósítását. Ez
a folyamat az információs társadalom megvalósítására is épül.
A civil szervezetekkel való együttmûködést kiemelten kezelik,
és ennek érdekében létrehozták a régiók parlamentjét. Meg-
szervezték a gazdasági szektorral való együttmûködést, mert
hsznosítani kívánják annak felhajtó erejét. Munkájukban ér-
vényesítik a civil kontrollt. Jelentôs haladást értek el az intéz-
ményesítés területén is. Ennek eredménye, hogy létrehozták
az elnökök tanácsát. További 300 szakembert vontak be a me-
nedzselés munkájába, külön választva a titkárság és az ügy-
nökség munkáját.

Dr. Tompai Géza, a FVM fôosztályvezetôje a külterületi sza-
bályozás, a terület- és településrendezés eszközeivel ismertet-
te meg a jelenlévôket, és rövid történeti áttekintést is adott.
Az OTÉK elveire alapozva több gyakorlati példán keresztül mu-
tatta be a lehetôségeket. A beépítési százalékok változása/le-
hetôsége és mértéke a rendeltetéshez igazodó. A termelésbôl
való kivonás elveit azonban természetesen szükséges érvénye-
síteni. A további munka alapját a földvédelmi szabályok és az
építésügyi szabályok együttes kezelése, érvényesítése képezi.

Kovács Imre, az Építésügyi Hivatal vezetôje, fôosztályveze-
tô „A vidék építészete és az épített örökség védelme” címmel
tartott elôadásában a falusi építészetet elemezte. Az elmúlt tíz
év jelentôs áttörést hozott a vidék építészetében. A különbö-
zô épületelemek (tornácok, elôtetôk stb.) megannyi tetten ér-
hetô szemléleti lehetôséget adnak az épületek esztétikai ér-
tékeinek növeléséhez. A lakás- és környezetkultúrában a ha-
gyományôrzésnek tovább növekszik a szerepe. A helyi védelem
tárgya területenként és településenként változó. Elkerülhe-
tetlen immár a helyi értékvédelem anyagi támogatása. Minde-
zekhez szükség van a szakmaiság érvényesítésére, a szakmai
háttér megteremtésére és a szakemberek tanácsainak hasz-
nosítására is. A folyamatban sajátosan érvényesül a külföldi
építtetôk megjelenése. A vidék építészete jelentôs arculatala-
kítóvá válhat, ami a vidékfejlesztésnek fontos tényezôje.

Balogh Ottó igazgató, az FVM Területfejlesztési Phare Prog-
ramirányító Iroda vezetôje a Phare-programok vidékfejlesztô
hatására hívta fel a figyelmet. Figyelemreméltónak nevezte a
Gyôr kereskedelmi központ és a Szapáry-kastély programját.
A Phare és a vidékfejlesztés szoros kapcsolatban és összhang-
ban munkálkodik. A Phare-pénzek felhasználásának sajátos
gazdálkodási periódusai alakultak ki. A regionális programok
1995–1996–1997–1998. években eltérôek, de mégis folyamato-
san alakultak. Megtörtént a szakemberek felkészítése. 1997
óta a Phare-támogatási rendszere a regionális alapprogramok-
hoz igazodóan alakult. Ezt követôen a SAPARD, a vidékfejlesz-
tés, valamint a Phare közötti összhangról szólt az elôadó. Kér-
dés, hogyan és meddig lehet és szükséges az agráriumot kor-
szerûsíteni. Ebben a naturpark, a különbözô természetvédel-

mi kategóriák érvényesítésének is fontos szerep jut. A prog-
ram 140 ezer euró felhasználását teszi lehetôvé, amely igen je-
lentôs összeg. Ehhez megfelelô elôrelátásra és szervezettség-
re is szükség van. Ôriszentpéter esete jó példa erre.

Kiss Lajos, a Dél-Alföld területi fôépítésze, fôosztályveze-
tô „A külterületi szabályozás és a vidék épített öröksége” cím-
mel megtartott elôadásában azt állította, hogy: az építészet
nem más, mint a földmûvelés egyik formája. A dél-alföldi ta-
pasztalatokról számolt be, ahol a terület 20%-án tanyás tele-
pülésrendszer alakult ki. Rövid összehasonlítást is tett az or-
szág különbözô területei között. Ebbe a történelmi Magyar-
ország egyes kapcsolódó térségeit is bevonta. Az 1937. évi vá-
rosépítési törvény még csak a belterületet szabályozta. 1990
elôtt alig foglalkoztak a külterületi szabályozással, mert ott
csak sajátos rendeltetésû üzemegységek létesültek. A külte-
rületi szabályozások során a közösségi és egyéni érdekek
összehangolására szükséges törekedni. A külterület napjaink-
ra jelentôsen felértékelôdött. 1998 óta a külterület és a belte-
rület megítélése a szabályozási elôírások keretében azonos je-
lentôségû. 2003. december 31-e új határidôt jelent majd a fo-
lyamat kezelésében. A mai tanya más, mint a 100 évvel ezelôt-
ti tanyák voltak, az életforma, a felszereltség, a hírközlés vo-
natkozásában is. A tanya napjainkra már nem szerves része a
termelésnek. Szükséges a településfejlesztési koncepciók ki-
dolgozásakor ezekkel a kérdésekkel is behatóan foglalkozni,
és az építészeti tömegalakításra is kitérni. A zártkertek sor-
sa is bizonytalanná vált, átalakult. Egy részük üdülôkké vált,
más részük a belterületek mellett lakófunkciót tölt be. A bir-
tokrendezést cél szerint kellene megvalósítani. Rendezésre
vár a majorok sorsa is. A területhasználati kérdések is elô-
térbe kerültek. Példaként említette Szalkszentmárton, Kôrös-
tarcsa és Pusztamérges szép településegyütteseit. Végül fel-
hívta a figyelmet arra, hogy újabban egyre gyakrabban jelen-
nek meg a külföldi befektetôk elôtt járó „”felderítôk”, akik sa-
játos elemzéseket végeznek a lehetôségek feltárására. A vég-
leges döntés elôtt családjukkal egy-egy hetet is eltöltenek a
kiválasztott településen, és csak ezt követôen döntenek, illet-
ve ajánlanak befektetéseket. Ez a módszer állítólag bevált.

Dr. Font Erzsébet az FVM fôosztályvezetôje „A vidékfejlesz-
tés prioritásai és támogatási rendszere” címmel tartott elôadá-
sában a vidékfejlesztés tendenciáira, új értelmezésére és tö-
rekvéseire hívta fel a figyelmet. A fejlesztési célok megalapo-
zását is magukénak tekintik, de meghatározó a megközelítési
mód és a cél kijelölése. A fejlesztés forrása és haszna marad-
jon a kistérségekben. A vidékfejlesztés nem kezelhetô szoci-
ális feladatként, célja az agrárium belsô tartalékainak feltárá-
sa. A több lábon álló gazdálkodási formákat szükséges elôtér-
be helyezni. Legalább azt a szintet el kell érni, hogy a család
és gyermek eltartásán kívül a taníttatást is biztosítsa a család
jövedelme. A Phare döntések Brüsszelhez, míg a SAPARD dön-
tések Magyarországhoz kötôdnek. Magyarországon regionális
fejlesztési irodák létesülnek. A SAPARD-pénzek 2 évig felhasz-
nálhatók és a 2000. évi összeg nem vész el. A program a kép-
zés+közösségfejlesztés fontos eleme. Bizonyos körben várha-
tóak a határidô tartások és a rendeletmódosítások.

Nagy érdeklôdés elôzte meg Prof. Dr. Sinóros-Szabó Botond,
az OTK igazgatója elôadását. Az elôadó számos ábrával kísért
elôadásában ismertette a külföldi tapasztalatokat és az elért

2000/9 FALU VÁROS RÉGIÓ30



hazai eredményeket is. „A növényolaj-hajtóanyag és a vidék-
fejlesztés” címû elôadásában elmondta, hogy az emberi érte-
lem, az emberi agy hihetetlen produktivitása lehetôvé teszi új
struktúrák, a környezet és az ember közötti harmónia meg-
teremtését az egész emberiség érdekében. A riói és a kiotói
konferencián elhangzott drámai figyelemkeltés, a fogyó ener-
gia veszélye, az a tény, hogy a klasszikus energia 40–50 évre
elegendô csak, parancsolóan követeli új források feltárását.
Hazánkban a föld termôképessége a kedvezô klimatikus adott-
ságoknak köszönhetôen 45–50%-kal magasabb, mint az EU át-
laga. Azonban a mezôgazdaság legyen energiatermelô is. A
nagyecsedi kísérletek biztatóak. A megkezdett úton haladva,
Magyarország a sikeres országok közé kerülhet. Az új hajtó-
anyagok környezetvédelmi vonatkozásban is jobbak elôdeik-
nél. A biodizel nem hasonlítható össze a gázolajjal. Az ország
keleti területein a napraforgó-termeléssel 1,5 millió hektáron,
míg a nyugati országrészeken repcetermeléssel 300 ezer hek-
táron érhetô el siker vetésforgó alkalmazásával az eddig vég-
rehajtott kutatások alapján. 10 éves program keretében a me-
zôgazdaság energiaellátásának 50%-a fedezhetô ezzel a mód-
szerrel. Ehhez azonban szükség van jövedékiadó-mentességre
és áfa-mentességre is. A támogatás 60 Ft/liter lenne. Az E DIN
51606 hajtóanyagszabvány a feltételeket tartalmazza.

Hanzély György fôtanácsos „A megújuló energiaforrások al-
kalmazása Magyarországon” címû elôadásában számos régi-új
összefüggést ismertetett a mezôgazdaság önellátó képessé-
gérôl, és néhány, az utóbbi évtizedekben kialakult ellentmon-

dásra (égetés) is felhívta a figyelmet. Az elôadó szerint TÜ-

ZELNI KELL ÉS NEM ÉGETNI. A venyige, a szalma, a vágás-
hulladékok, a brikettálás megannyi lehetôség. Tata városában
biomassza-fûtômû mûködik. Felhívta a figyelmet arra, hogy
gázárnövekedés is várható. Az arányosításnak így egyre na-
gyobb lesz a szerepe. Az energia maradjon a térségben. Ennek
ellenére sokan vitatják a biogáz-felhasználás hasznosságát. A
napenergia, a geotermikus energia hasznosítását, az egykori
vízimalmok helyén történô törpeerômûvek létesítése számta-
lan gyakorlati lehetôség a hagyományos energia kiváltására. 

A konferencia programjában szereplô Szala Endre fôosz-
tályvezetô elôadását a konferenciát levezetô dr. Szaló Péter
helyettes államtitkár olvasta fel.

A több mint nyolc órás konferencia végén néhány kérdés,
javaslat és válasz is elhangzott. Dr. Horváth Béla javasolta,
hogy a konferencián elhangzottak rendkívüli aktualitására te-
kintettel az elôadások anyaga a vetített táblázatokkal és diag-
ramokkal együtt mielôbb jelenjék meg. Szükségesnek tartot-
ta továbbá az elôadók elérési lehetôségének a közzétételét.

Összefoglalva elmondható, hogy rendkívül átfogó és sokol-
dalú vidékfejlesztési konferenciára került sor, amit a hely-
színen rendelkezésre álló anyagok és tanulmánykötetek, a fô-
építészi információ új füzete, a Falu címû folyóirat értékes
új száma és a Falu Város Régió-ban ismertetett több szakkönyv
helyszíni értékesítése egészített ki. Azok, akik idôt szakítot-
tak az OMÉK kiállítási anyagainak megtekintésére, tartalmas
információval felvértezve térhettek vissza régiójukba.
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A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság a szeptember 2–7

között megrendezett Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron a Terü-

let- és Vidékfejlesztés ágazati nagydíját nyerte el az Országos Területfejlesztési és Területren-

dezési Információsrendszer (TeIR) kifejlesztésért. A díjat Paksy Gábor vezérigazgató vette át

dr. Szabadi Bélától, az FVM politikai államtitkárától.

Az indoklás hivatalos szövege az alábbi:

„A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság széles körû szak-

mai tapasztalataira alapozva kifejlesztette és kiemelkedôen magas színvonalon üzemelteti a vi-

dékfejlesztést, a területfejlesztést és -rendezést támogató informatikai rendszert.

A rendszer hazai és nemzetközi mércével mérve is igen jelentôs, településenként több mint 25

000 adatot integrál. Magas színvonalon támogatja a döntéshozók és döntés-elôkészítôk számára a

különbözô szintû térségi fejlesztés tervezési, döntési és monitoring tevékenysége során végzett mun-

káját. A rendszert megelégedéssel használják a területfejlesztési, területrendezési és vidékfejlesz-

tési folyamatokat irányító minisztériumok és megyei intézmények.

A rendszer kivívta az itt dolgozó és idelátogató külföldi szakemberek elismerését is.”



Abban a kivételes szerencsében volt részem, hogy a rendezô, a
német Szövetségi Közlekedési, Építés- és Lakásügyi Miniszté-
rium munkatársaként részt vehettem az URBAN 21 néven,
2000. július 4–6 között Berlinben rendezett városépítési vi-
lágkonferencián. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a kon-
ferencia egészét figyelemmel kísértem volna – ez már csak
azért is fizikailag lehetetlen volt, mert az elsô napi plenáris ülés
után a konferencia különféle munkacsoportokra tagolódott –,
de mégis szeretnék a magyar szakmai közönségnek néhány be-
nyomásról beszámolni. Ez a beszámoló persze magánvélemény-
nek, nem hivatalos minisztériumi álláspontnak tekintendô.
Mondhatni, hogy a konferencia mérete a problémák méretével
volt arányos, hiszen mintegy hetven országból, huszonhárom
miniszter, több mint ezer város és civil társadalmi szervezet
képviselôi, összesen mintegy háromezren vettek részt.

A problémák méreteit, melyek már a Rio de Janeiro-i klíma-
konferencián és az isztambuli HABITAT-konferencián is nagy
szerepet játszottak, Sir Peter Hall villanotta fel az URBAN 21
világbizottság koordinátoraként elôterjesztett beszámolójával.
Tudatában kell lennünk annak, hogy a mai mintegy hat milli-
árd lélekszámú emberiségnek a történelemben elôször, több
mint a fele városlakó lesz. A beszámoló három alapvetô város-
kategóriát különböztet meg: a „hipernövekedésû” városokat a
harmadik világban, a dinamikusan fejlôdô városokat a küszö-
bországokban és az „érett”, részben elöregedô nyugat-európai
és észak-amerikai városokat. (Ezen modellnek némi gyenge
pontja – amire azonban a beszámoló maga is utal –, hogy pl. a
kommunizmus alól felszabadult országok városainak sajátos
problémáit nem tudja szabatosan leírni.) Különösen a harma-
dik világ megalopoliszainak – gondoljunk csak olyan városok-
ra, mint pl. Calcutta – egészségi, mûszaki infrastrukturális, szo-
ciális problémái, ahol emberek milliói vegetálnak európai
szemmel nézve hihetetlen körülmények között, képezik azt a
robbanékony keveréket, ami a gazdag világot is a levegôbe re-
pítheti, ha nem cselekszünk idejében. A beszámoló és a viták
számomra egyik lényeges felismerése volt, hogy a fenntartha-
tó fejlôdés egyik kulcsa a harmadik világ fiatal nôinek kezében
van. Ezen csoport képzettségén, értékítéletein, célkitûzésein
múlik, hogy mikor és hány gyerek születik, hogy milyen kenyér-

keresettel tudják ôket eltartani (mert a
férfiak – valljuk be férfiasan – a harma-
dik világban e téren többnyire még sok-
kal gyatrábban szerepelnek, mint Euró-
pában), hogy milyen iskolázottságot tud-
nak gyermekeiknek biztosítani, akiknek
száma és életmódja fogja meghatározni

a természetes erôforrásokkal való gazdálkodást. Ez utóbbinak
jelenlegi rablógazdálkodási formájával jómagam is néhány he-
te Addisz Abebában találkoztam, ahol az etióp kormánynak ad-
tam tanácsokat egy új építésügyi törvény koncepciójához, és
ahol a várost körülvevô, szép kilátású hegyek erdeit a szó szo-
ros értelmében eltüzelik, letarolják a helyi lakók, anélkül, hogy
bárki is az utánültetésre gondolna.

A dinamikusan fejlôdô városoknál az ugrásszerû motori-
záció okozta környezeti ártalmak és a gyenge teljesítményû tö-
megközlekedéssel együtt járó káosz tûnnek a fejlôdés kerék-
kötôinek. A másik komoly probléma, mondhatni, úgyszintén a
siker átka: kínai urbanista professzorok adtak elô például so-
ha nem hallott nevû, milliós – az utóbbi évtizedekben milliós-
sá vált– városokról, ahol az utóbbi két évtizedben az egy fôre
vetített lakásalapterületet háromról kilenc négyzetméterre si-
került emelni, annak árán, hogy értékes termôföldet borít a
többé-kevésbé szétesôen növekvô város. Ha mindezt egybevet-
jük azzal, hogy Németországban ugyanezen mutató 36 négy-
zetméternél tart, akkor szinte ijesztô az a gondolat, hogy Kí-
nában netán ennek utólérésére törekednének – ugyanakkor
miért volna nekik kevesebb joguk erre?

A szûk területért mint nem bôvíthetô javakért folyó konku-
rencia egyik érdekes példája volt az indiai és dél-afrikai utcai
árusok képviselôinek beszámolója arról, hogy hogyan sikerül
lassan-keservesen kompromisszumra jutni a közterület többi
használóival, elsôsorban a gyalogos- és gépjármûforgalommal,
hogyan lehet a higiéniai, közbiztonsági kérdéseket kezelni.
Ezen árusok közül sokan gyakorlatilag az utcán is laknak. Em-
berileg rendkívül megkapó volt egy olyan idôs indiai fûszer-
árusnô magától értetôdô tekintéllyel és méltósággal elôadott
beszámolója mindennapjairól, aki mindeddig nemhogy Euró-
pában, de még a szomszéd városrészben sem járt.

Az egyik szakülésen egy vitatkozó partner arra utalt, hogy
mindehhez képest az európai problémák luxusproblémáknak
tûnnek, de ne felejtsük el, hogy az érintettek nagyon is reáli-
san érzékelik saját gondjukat, bajukat. Tipikusan fejlett világ-
beli problémaként került említésre például a sok skandináv vá-
rosban tapasztalható elmagányosodás és a vele járó alkohol-
fogyasztás. A világbeszámoló szerint az európai nagyvárosok fe-
nyegetô veszélye az elöregedés, a megmerevedett intézményi
struktúrák, amin a szerzôk nézete szerint fiatal munkaerôk na-
gyobb mértékû bevándorlásával és deregulációval lehet segíte-
ni. Ez utóbbi gondolat véleményem szerint megfelelôen alkal-
mazva bizonyára helytálló, az elôbbi viszont feltehetôen nem
veszi kellôen figyelembe azt, hogy különbözô kultúrák találko-
zása nem mindig konfliktusmentes, valamint azt, hogy a jól
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képzett fiatalok bevándorlásával vajon nem éppen azokat a
tetterôs embereket „szippantják” el a harmadik világból, akik-
re ott éppen a legnagyobb szükség lenne? Az észak–dél konf-
liktus ilyen vitáknál tört felszínre leginkább. Míg több harma-
dik világbeli résztvevô a globalizációt, a globális kapitalizmust
tette felelôssé szinte minden bajért, addig mások, részben szin-
tén harmadik világbeliek, arra utaltak, hogy veszélyes a globa-
lizációval visszaélni oly módon, hogy azt általános mentô ok-
nak használják minden saját bûnért, mulasztásért.

A konferencia zárónyilatkozata a globalizációról optimista
módon nyilatkozik, amit az információs technológia fejlôdésé-
vel együtt esélyként fog fel. A zárónyilatkozat – elôzetes ter-
vezetétôl eltérôen, amely némi neoliberális tendenciát muta-
tott – hangsúlyozza az állami közigazgatás és a helyi önkor-

mányzatok szerepét, amelyek a nyilatkozat szerint kellô fej-
lesztési célok megfogalmazásával és azok következetes átül-
tetésével a településrendezésbe kedvezôen tudják befolyásol-
ni a társadalmi folyamatokat és azok térbeli vetületét.

A zárónyilatkozattal azonban az URBAN 21, noha helyileg
Berlinben véget ért, tartalmilag nem fejezôdött be. Mint Rein-
hard Klimmt német építésügyi miniszter július 5-i sajtónyilat-
kozatából kiderül, az URBAN 21-et elôkészítô négy partneror-
szág – Brazília, Dél-Afrika, Németország és Singapore – az „Is-
tanbul +5” ENSZ rendkívüli közgyûlés alatt közös rendezvé-
nyen fogják bemutatni a világkonferencia eredményeit. Ezen-
kívül „városok fóruma” alakult az eszmecsere folytatására,
amelynek elsô, 2001-ben tartandó ülésének Brazília lesz a ven-
déglátója. Kíváncsiak lehetünk a további fejleményekre.
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A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet (3. § (1) sze-
rint „a tervezônek... a tervdokumentáció véglegesítése elôtt” kell
bemutatni a rendelet alapján ilyen kötelezettség alá tartozó terve-
ket a tervtanácsnak.

A jogalkotók szándéka szerint a „véglegesítés” kifejezés ebben
az összefüggésben a dokumentációnak az Épített környezet alakí-
tásáról és védelmérôl szóló törvény 9. § (3) bek. szerinti vélemé-
nyezésre történô összeállítását jelenti.

A tervtanácsnak ugyanis az a célja, hogy a tervezô(k) számára
abban a fázisban adjon javaslatot a terv módosítására, kiegészítésé-
re, illetve akkor értékelje annak szakmai megoldásait, amikor az már

rögzíti ugyan a terv alapvetô elgondolásait, javaslatait, de még alkal-
mas az esetleges változtatások átvezetésére (“ceruzakész” állapot).
Az elmúlt év tapasztalata azonban arra mutat, hogy a tervezôk gyak-
ran már dokumentált – sôt egyeztetésre kiküldött – anyaggal jelent-
keznek be tervtanácsra. Ez olyan következménnyel jár, hogy az érin-
tett államigazgatási szervek nem vehetik figyelembe a tervtanács
észrevételeit, illetve olyan tervet véleményeznek, ami esetleg ké-
sôbb jelentôsen módosul; vagy a tervezô kényszerül arra, hogy a
tervet újra dokumentálja és véleményezésre kiküldje.

A fenti anomáliák elkerülése miatt kérünk minden tervezôt az el-
járási rend betartására, azaz a terveknek „ceruzakész” állapotban tör-
ténô bemutatására, a véleményezési eljárás ezt követô megindítására.
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A konferencia elsô napjának délelôttjén, a megnyitót követô-
en elôször köszöntôk hangzottak el. Ennek keretében elôször
Aba Botond, a rendezvény házigazdája, majd Lombár Gábor,
Balatonfenyves polgármestere, végül dr. Szabó Tamás, a szer-
vezô KTE tagozatának elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A köszöntôket követôen került sor az elsô plenáris ülésre,
melyen a következô elôadások hangzottak el:

– „A közforgalmú közlekedés feladatai, munkamegosztás,
finanszírozás a személyszállítási törvény tükrében” (Mannin-
ger Jenô politikai államtitkár – KöViM)

– „Területpolitikai szempontok a városi és regionális köz-
lekedés területén (Sipos László kormányfôtanácsadó – MeH)

– „A kötöttpályás regionális közlekedés jelen és új irányai,
polgárszolgáló hálózatok” (Aba Botond vezérigazgató – BKV
Rt.)

– „Debrecen, Miskolc, Szeged és régióik közlekedésének jö-
vôje a jelen elemzése alapján” (Szilágyi István elnök-igazgató
– MVK Rt.)

A nap második felében a konferencia szekcióülésekkel foly-
tatódott, a következô fô témacsoportok szerint:

I. szekció: “Közlekedésszervezés-irányítás”
(elnök: Kövesné dr. Gilicze Éva tanszékvezetô – BME – 7

elôadás)
II. szekció: “Infrastruktúra és jármûvek”
(elnök: dr. Nagy Vince tanszékvezetô – SZIF – 11 elôadás)
Az elsô napi program este szakmai találkozóval zárult.
A konferencia második napján ismét plenáris ülés volt.

Ezen a következô elôadások hangzottak el:
– „A fôváros és régiójának közlekedése, a közszolgáltatá-

sért felelôs fôvárosi önkormányzat mint feladatviselô szem-
pontjai, tervei” (Vajda Pál fôpolgármester-helyettes)

– „A városi közlekedés költségei” (dr. Monigl János ügyve-
zetô – TRANSMAN Kft.

– „Szervezeti kiválóság: a szolgáltatókat
is érintô kihívás” (Bodor Pál – HQD Kft.)

– „Finanszírozási modellek” (dr.
Tánczos Lászlóné tanszékvezetô – BME)

– „Gyakorlati példák a finanszírozás-
ra” Gáldi György üzletág igazgató – KGH
Bank)

Az elôadások után került sor a szekció-összefoglalókra. Ezt
követôen kérdések és válaszok hangzottak el, majd a konfe-
rencia ajánlásainak elôterjesztésére és elfogadására került sor.

A tartalmas szakmai programot kínáló kétnapos rendez-
vényt, melyhez kiállítás is társult, igen sikeresnek minôsítet-
ték a résztvevôk. A konferencia levezetô elnöke dr. Gyurkovics
Sándor, a KTE elnöke volt.

“Minôségi városi közösségi közlekedéssel
az új évezredbe” címû konferencia 
ajánlásai

Az új évezred küszöbén a globalizáció és urbanizáció eredmé-
nyeként még a jelenleginél is jelentôsebb szerep vár a váro-
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sokra. A városok egyik legnagyobb problémája ma a közleke-

dés, amely egyfelôl befolyásolja a város élet- és versenyképes-
ségét, másfelôl meghatározóan fogyasztja a város erôforrása-
it attól függôen, hogy milyen a minôsége.

1. A fenntartható városfejlôdés, a közösségi közlekedésre
épített hatékony közlekedési rendszer megteremtése a város

jövôjének letéteményese. 

2. A város együttmûködô organizmus, közös szociális tér. A
közlekedés ennek meghatározó része, kapcsolati részrendsze-
re, ezért tervezni csak a város fenntartható fejlesztése, a te-
rülethasználat, szállítástervezés és közlekedési intézményfej-
lesztés együttes összefüggésrendszerébe ágyazva, integráltan
lehetséges. Az egyes intézmények közötti jogi hatáskör és fe-
lelôsség „egyértelmû” szabályozása szükséges.

3. A város és környezetének közlekedése csak közös, integ-
rált rendszerben mûködtethetô hatékonyan.

4. A város és környéke, mint régió integrált közlekedési
rendszerében a rendszert szervezô intermodális csomópontok

és a rendszerek stabilitását biztosító kötöttpályás vonalak

meghatározó súlyponti elemek, ezért ezek kiépítési feltéte-
leit elôtérbe kell helyezni. A jövô kihívásaira készülve a közös-
ségi közlekedésnek a közúti forgalomtól való függetlensége, az
eljutási megbízhatóság, a gyorsaság, a környezetkímélés, a
megfelelô teljesítôképesség biztosítása nagyvárosi térségek-
ben sajátos feladatot jelent, amely célszerûen a kötöttpályás
közlekedés meglévô rendszereinek modernizálását és új ele-

mek fejlesztésének fontosságát veti fel.
5. A közösségi közlekedés csak akkor lehet versenyképes az

egyéni közlekedéssel, ha a használó számára költségben, szol-
gáltatásban és minôségben elônyösebb helyzetet teremt. Ehhez
olyan finanszírozási politika is kell, amely az autóhasználat-

ból eredô bevételeket is visszaforgatja a közösségi közlekedésbe. 

6. A jelenlegi kétszintû közigazgatási rendszerben a közfor-
galmú személyszállítás ellátási felelôssége és biztosítása le- és
elhatárolódik a településen belül a helyi önkormányzat, a te-
lepülések között az állam felelôsségére. A regionális közössé-
gi közlekedési igények együttes és korrekt kezeléséhez, a szük-
séges források biztosításához szükségessé válik egy közbülsô
államigazgatási szerv létrehozásának vizsgálata, amely kom-
petenciák és források birtokában a jelenlegi centralizált és le-
határolt igazgatási rendszert feloldja.

7. A közösségi közlekedés attraktivitásának növelése, vala-
mint a személygépkocsi-forgalom okozta zsúfoltság, a környe-
zeti problémák csökkentése érdekében nagyvárosainkban és
környékükön fokozottabban kell törekedni a különbözô közös-

ségi közlekedési formák együttmûködésére, a közlekedési szö-
vetségek létrehozására.

8. A különbözô közlekedési formák közötti átjárhatóság (in-
termodalitás), a közlekedési kapcsolatok javítása érdekében
törekedni kell a díjrendszerek integrációjára, amelynek alap-
vetô eszköze az elektronikus díjhordozók alkalmazása.

9. Hasznosítva a külföldi jó példákat, törekedni kell a köz-
lekedési kötöttpályák és kapacitások jobb kihasználhatósága
érdekében azok közös használatára a különbözô módú eszkö-
zök együttes üzemének biztosításával. Általánosan is, de e cél
érdekében is fontos a mûszaki szabályozások felülvizsgálata,
és ennek függvényében a szükséges korszerûsítés elvégzése.

10. A közösségi közlekedés megfelelô fenntartása közössé-

gi források felhasználását nem nélkülözheti. A közlekedési
társaságok mûködése, átláthatóságának javítása, a közpénzek
felhasználási hatékonyságának növelése érdekében elenged-
hetetlen az EU közszolgáltatási szabályozása irányába elmoz-
duló személyszállítási törvény létrehozása.

11. Közösségi (költségvetési) források elsôdlegessége mel-
lett törekedni kell a közösségi közlekedés fejlesztéséhez és üze-
meltetéséhez kötôdô folyamatokban a magántôke bevonására

és a vegyes finanszírozási formák alkalmazására. Hosszú tá-
von nagyobb mértékben kell elérni a „használó és okozó fizes-

sen” elv érvényesítését a külsô költségek megtéríttetése révén.
12. A majdani EU-tagságunkkal és a szolgáltatói piac kül-

földi versenyszereplôinek megjelenésével kapcsolatban fel kell
vetni a nemzeti közösségi közlekedési társaságok eszközállo-

mányának felújítási igényét. Elengedhetetlen a társaságok
gazdálkodása hatékonyságának javítása is, mert csak így van
esély ezek életben maradására.

13. A közösségi közlekedés EU-feltételek szerinti versenyhely-
zetére történô felkészülés céljából pilotprojektek indítása szük-
séges a minôségügyi rendszer megvalósítására, és a pályára, va-
lamint a jármûre vonatkozó hatósági elôírások kidolgozására.

14. Az európai városok által követett közösségi közlekedé-

si gyakorlat megteremtésére – figyelemmel annak forrásigé-
nyére – csak hosszabb idôtávon lehet esély. Jelen korunk fele-

lôssége ugyanakkor, hogy napjaink intézkedései a kényszerek
ellenére se hassanak egy kívánatos jövôbeni közlekedési rend-

szer ellen, a jövô generációjának lehetôségeit ne tegyük lehe-
tetlenné, hanem segítsük elô.

Fenti ajánlások szerint – a közlekedési ágazat érdekein
messze túlmutatóan – a közösségi célok érvényesítése, e cé-
lok döntéshozók irányába történô továbbítása, közvetítése
szakmánk feladata és felelôssége.
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Ez év október 2-án a VÁTI tanácstermében került sor a HABI-
TAT Világnap megrendezésére. A HABITAT Nairobiban lévô
központja az idei világnap témájául a „Nôk a kormányzásban”
témát jelölte meg. Az ünnepi ülésnek két napirendi pontja
volt:

– Dr. Szemkeô Judit, a Szociális és Családügyi Minisztéri-
um politikai államtitkára tájékoztatta a hallgatóságot a nôk
magyarországi helyzetérôl, különös tekintettel arra, hogy
mennyire van lehetôségük a nôknek a kormányzati, társada-
lom- és gazdaságirányítási feladatok vállalására és elvégzésé-
re.

– Második napirendi pontként dr. Szaló Péter, a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtit-
kára ismertette az Isztambul+5 témában rendezendô ENSZ
rendkívüli közgyûlés témáját, majd vitára bocsátotta azt a
Nemzeti Jelentést, amelyet Magyarország készített a nairobi
központ instrukcióinak megfelelôen a közgyûlésre készítendô
világdimenziójú összehasonlító elemzés céljából.

Az elsô napirendi pont keretében a Szociális és Családügyi
Minisztérium politikai államtitkára rövid áttekintést adott a
nôk magyarországi helyzetérôl, jogairól és lehetôségeirôl, majd
rátért a világnap témájára: milyen arányban vesznek részt a

nôk országunkban a társadalmi-gazdasá-
gi folyamatokat érintô döntéshozásban.
Beszédében kitért arra, hogy milyen %-
os arányt képviselnek a nôk a képviselôi
helyek betöltésében. Egyértelmûen ál-
lást foglalt abban, hogy a 25–28%-os

arány alacsony, majd kifejtette ennek negatív hatásait. A nôk
ugyanis a férfiaknál nagyobb empáthiával közelítik a problé-
mák megoldását, különösen a társadalmat, annak egyes rászo-
ruló rétegeit érintô kérdésekben. Reményét fejezte ki arra néz-
ve, hogy a jövôben ez az arány nôni fog, ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy az egészséges társadalom létének feltétele, hogy
a nôk a családban – mint a társadalom legkisebb egységében
– be tudják tölteni szerepüket, felelôsen neveljék a felnövek-
vô generációkat és biztosítsanak nyugodt hátteret házastársa-
ik munkájához, hivatásuk betöltéséhez. 

A hozzászólások többsége azt a problémát fogalmazta meg,
hogy a kétkeresôs háztartások döntô többsége számára nem
biztosítottak a nôk életét, családi és hivatásbeli helytállását
garantáló feltételek, a társadalom nem sokat tett eddig azért,
hogy a nôk helyzetén javítson, különösen a felelôs munkát vég-
zô nôk életének megkönnyítése céljából. A nôk alacsony ará-
nya a döntéshozásban, a társadalom jó közérzetét és egész-
séges fejlôdését biztosító felelôs pozíciókban nagyrészt ezzel
magyarázható. 

A második napirendi pont keretében dr. Szaló Péter a kö-
vetkezôkrôl számolt be:

Az ENSZ HABITAT (ENSZ Emberi Települések Bizottsága)
1996-ban tartotta II. kon-
ferenciáját Isztambulban.
Az ülésen több mint 150
ország képviseletében
megjelent magas szintû
résztvevôk számba vették
egyrészt a Vancouverben
1976-ban tartott I. konfe-
rencián megfogalmazott
NYILATKOZAT-ban foglal-
tak idôtállóságát, aktuali-
tását, másfelôl áttekintet-
ték az azóta eltelt idôszak
településfejlôdési folyama-
tait, a Nyilatkozatban fog-
laltak irányába történô
elôrehaladást. Az Isztam-
bulban történtek nyomán
CSELEKVÉSI PROGRA-
MOT fogalmaztak meg,
melynek gerincét a lakás-
és településügy terén meg-
teendô intézkedések, a vi-

lág országainak lakás- és településfejlesztési irányítási gyakor-
latában követendô elvek képezték. 

Öt év elteltével ismét sor kerül egy számvetésre, amely azt
kívánja áttekinteni, hogy a cselekvési program nyomán tör-
tént-e elôrelépés világviszonylatban, s ezen belül az egyes or-
szágokban a lakás- és településügy problémáinak megoldása
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terén. E célból 2001 júniusában az ENSZ rendkívüli közgyû-
lést rendez, hogy lehetôséget biztosítson az 1996 óta végbe-
ment folyamatok áttekintésére és annak megállapítására, hogy
volt-e felmutatható haszna és eredménye az Isztambulban
megfogalmazott cselekvési programnak.

Az ENSZ HABITAT Nairobiban lévô központja részletes
irányelveket fogalmazott meg az egyes országoknak a közgyû-
lésre való felkészítésére. Ennek elsô feladata, hogy az egyes
országok jelentést készítenek az eltelt 5 év során történtek-
rôl, kritikai elemzés tárgyává teszik az országaikban történt
intézkedéseket, melyek összevetésével képet alkothat az ENSZ
a tagországokban továbbra is fennmaradt problémákról egy
olyan elemzés nyomán, melyet az ENSZ HABITAT Központ ké-
szít el és terjeszt 2001 júniusában az ENSZ rendkívüli közgyû-
lése elé.

A közgyûlés eredményessége érdekében a HABITAT nairo-
bi központja létrehozott egy „ISZTAMBUL+5 ELÔKÉSZÍTÔ BI-
ZOTTSÁGOT”, amely elsô ülését 2000. május 8-12 között tar-
totta Nairobiban. Magyarországot az ülésen dr. Szaló Péter he-
lyettes államtitkár képviselte. 

Hazajövetelét követôen az alábbi intézkedéseket tette:

– Egyetértésben dr. Kara Pál helyettes államtitkárral és az Or-
szágos Területfejlesztési Központ fôigazgatójával az Országos
Területfejlesztési Tanács 2000. június 28-án megtartott ülé-
sén elôterjesztette a Habitat Magyar Nemzeti Jelentés elké-
szítésének feladatát, azt javasolván, hogy a Habitat Nemzeti
Bizottság szerepét az Országos Területfejlesztési Tanács tölt-
se be, tekintettel arra, hogy lényegében azonos tagsággal egy
párhuzamos bizottság létrehozásának nem lenne értelme. 
– Ugyancsak javasolta, hogy a tanács tagjaiból alakuljon egy
munkabizottság, amely a jelentés készítéséval kapcsolatos ope-

ratív feladatok elvégzésére alkalmas, és a különbözô témakö-
rök, illetve ágazatok képviseletében vállalja annak felelôssé-
gét, hogy a HABITAT Központ által kidolgozott részletes tema-
tika alapján az ugyancsak megadott szerkezeti felépítésben el-
készüljenek azok a részanyagok, amelyek a magyarországi je-
lentés gerincét fogják képezni. 

– 2000. július hó 6-ra összehívta az FVM hivatalos helyiségé-
ben azt a munkabizottságot, amely az Országos Területfejlesz-
tési Tanács június 28-i ülésén elhangzottakkal összhangban
betölti az OTT HABITAT Bizottság feladatkörét. Dr. Szaló Pé-
ter valamennyi meghívottnak megküldte a Nairobiban készült
alábbi anyagokat:

1. Irányelvek az országjelentések elkészítéséhez
2. A városi mutatók adatgyûjtésének és elemzésének irányel-

vei
3. HABITAT cselekvési program(1996)

A munkabizottság tagjai a megbeszélt munkamegosztás alap-
ján elkészítették azokat a részletes munkaanyagokat, amelyek
alkalmas alapot szolgáltattak a rövid (25–30 oldalas) törzsa-
nyag elkészítéséhez. A törzsanyag megfogalmazását az ENSZ
Habitat Kelet-Közép-Európai Információs Központ vezetôje vé-
gezte. Az így létrejött anyag képezte a 2000. évi HABITAT Vi-
lágnap vitatémáját. Szaló Péter felkérte a munkabizottság tag-
jait és a világnap rendezvényén részt vevô érdekelt szakembe-
reket, hogy az anyagot írásban is véleményezzék.

A beérkezett észrevételek alapján a törzsanyag átdolgozás-
ra került, majd újabb egyeztetés után annak harmadik válto-
zatát az FVM megküldte véleményezésre valamennyi megyei
területfejlesztési tanácsnak és minden településszövetségnek.
Véleményeiket december 6-áig kell megküldeniök. Ezzel pár-
huzamosan az Országos Területfejlesztési Központ szervezé-
sében a Nairobiba kiküldendô anyagot az Országos Területfej-
lesztési Tanács december 13-i ülésén megvitatja. A véglegesí-
tett Magyar Nemzeti Jelentést 2001. január hó folyamán kell
Nairobiba megküldeni további felhasználás céljából. Az ország-

jelentések elemzése eredményeképpen a Nairobiban születô
anyag fogja a New York-ban tartandó rendkívüli ENSZ közgyû-
lés tárgyát képezni 2001 júniusában.
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Vajon milyen esemény késztette az argentin író-könyvtárigaz-
gatót e mondat megfogalmazására? Mintha nagy elôdünk ép-
pen a VÁTI könyvtárosának érzéseit tolmácsolná, találóan fe-
jezve ki magát olyasvalaki helyett, aki nyolc évi várakozás után
„pincekönyvtárából” könyveit, féltett kincseit végre egy kuta-
tó-tervezô intézethez méltó helyre és körülmények közé he-
lyezhette. Az 50 éves VÁTI élettartamának mindössze ezt az
utóbbi 8 évét töltöttem itt könyvtárosként. De nyolc évrôl is
sokat lehet mesélni. Különösen a legutolsó 3-4 évrôl, amikor
gyorsuló életünk pezsgése a könyvtárban is szaporábbá vált.

1992 fordulópont volt a könyvtár életében. December 5-én
az állományt gyönyörû, napos, viszonylag tágas helyérôl a leg-
mélyebb emeletre költöztették, ahová nap nem süt, olvasó nem
jár, hiszen leültetni sem igen lehetett ôket. Éppen annyi he-
lyünk volt, amekkora helyen a kézikönyvek, szótárak, és folyó-
iratok, valamint a könyvanyag legfontosabb része elfért. Jutott
némi hely egy alsóbb emeleten szeparálva a kutatási jelenté-
sek jó részének is, mert ezektôl nem szívesen váltunk volna
meg. Az állomány további része egy távol esô pincébe került,
ahol azt reméltük, legalább nem ázik. De hiszen csak három
átmeneti hónapról van szó, utána lesz helyünk bôven!... Nem
egészen ez történt. Igaz, hogy a –IV. emeleten eltöltött idô
alatt még két kisebb helyiséget is hozzánk csatoltak, ezeket
sem egyszerre, hanem apránként, de az olvasók kulturált fo-
gadását nem tudtuk megoldani.

1997-ben újabb fordulóponthoz értünk. Az addig megszo-
kott kényelmesebb tempó egyszerre megváltozott. A könyvtár-
vezetô váratlanul nyugdíjba ment, és a magára maradt könyv-
tárost hirtelen súlyos kérdés elé állították. Érdemes-e átven-
ni a tönkrement BUVÁTI könyvállományát? Az állományt tar-
talmazó lista áttekintése után csak igent lehetett mondani.
Számos értéktelen, avult mûszaki könyv mellett az állomány
valóságos kincseket rejtett. Józan ésszel mérve „öngyilkosság-
nak” tetszett a döntés, de ezeket veszni hagyni? És ha már
könyveket vásárolunk, elôbb-utóbb könyvtárat is kell hozzá
építenünk, mert a 4300 könyvet tartalmazó 110 zsák és do-
boz könyv nem állhat örökké „csak úgy” egy raktárban – ez a

hátsó gondolat is mozgatott.
Alig zajlott le a BUVÁTI könyvek válo-

gatása és szállítása, újabb feladattal bíz-
tak meg. Át kellett tekinteni az ÉTK állo-
mányát is, amit ennél is kedvezôbb felté-
telekkel tudtunk megvásárolni. Újabb
könyvhalmaz – újabb reményekkel. 

Éppen ekkoriban a Budafoki úton egy raktárépületben 500
négyzetméter területet vett bérbe a VÁTI. Ott kaptak helyet a
könyvek és a sokféle segédlet, többezer kötet folyóirat. Ezt a
munkamennyiséget azonban már nem lehetett egy könyvtáros-
sal megoldani. Az ÉTK kényszernyugdíjazott könyvtárosa kész-
ségesen vállalta, hogy egy építômérnöknô segítségével kiválo-
gatják és rendszerezik az ÉTK csaknem 40 000 könyvét. Hó-
napokig tartó munka egy sötét pincében, hihetetlenül rossz
körülmények között. De elvégezték és végre felszabadult a zug-
lói pince is, mert az ott tárolt anyagot is átvihettük végre a Bu-
dafoki útra. Három nagy teherautó szállította az anyagot, és a
munkások úgy ömlesztették be egy 30 négyzetméteres szobá-

ba, mintha hulladékot szállítottak volna a MÉH-telepre. Pla-
fonig álltak a kötegek. Ebbôl rendszerezett állományt kellett
varázsolni! 

Képzelhetô az az elkötelezettség, amivel két munkatársam
ebbôl az ömlesztett papírmennyiségbôl néhány hónap alatt
rendszerezett folyóirat-állományt, segédletállományt, szab-
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ványállományt és könyvállományt hozott létre. A 2200 darabos
filmállományt egy filmes szakember rendszerezte. 

Nem csak a Budafoki úton pezsgett az élet. A könyvtáros
feladatköre egyre bôvült. A Gellérthegy utcában fordítószolgá-
latot kellett indítani, hiszen a VÁTI idôközben nyílt közbeszer-
zési pályázaton elnyerte a területfejlesztéssel és területrende-
zéssel, valamint az épített környezet védelmével összefüggô
állami feladatok szakmai tanácsadói megbízását. Kapcsolatok
alakultak ki a határon túli területekkel, szálak vezettek Nyu-
gat-Európához, az Európai Unióhoz, és egyre több olyan fel-
adat adódott, ami nívós fordítók munkáját igényelte. A 4–5 ál-
landó fordító kiválasztása pályázati úton történt.

Nagy segítséget jelentettek az idôközben beszerzett számí-
tógépek, a nyomtatók és a másológép. (A Budafoki úton egy,
új Gellérhegy utcai könyvtárunkban már három számítógép
mûködik.) Az új feladatok között szerepelt két bibliográfia
összeállítása is, ami a könyvtáros támogatását igényelte. Az
egyik az 1995–1998 közötti idôszak területrendezési-telepü-
lésfejlesztési témakörében megjelent kutatások, folyóiratcik-
kek, könyvek feldolgozása, részben annotált formában. A má-
sik, annotált bibliográfia, 1995-tôl visszamenôleg dolgozza föl
az elsôsorban a VÁTI megbízásból végzett kutatások jelenté-
seit. Míg az elôbbi könyv formátumban is megjelent, az utób-
bi, nagyobb lélegzetû munka egyelôre csak a számítógépen ol-
vasható, és folyamatosan készül. Mindkettô egy saját célra ki-
dolgoztatott MIKRO-ISIS alapú programban. Ugyanebben a
programban került gépre az el-
sô 3000 könyvünk is

1998 végén új, szakképzett
munkatársat kaptam a Gellért-
hegy utcai könyvtárban. Elsô
közös feladatunk volt a könyv-
tári állomány leltározása, pon-
tos leltári adatok megállapítá-
sa. Így végre világossá vált, hogy
hány könyvünk van ténylege-
sen, mit kell leírnunk. Évtize-
dek lemaradását pótoltuk né-
hány hónap alatt. Ezt követôen
adatbázis készült a filmállo-
mányról, és jelenleg a filmeket
már a számítógépen is nyilván-
tartjuk. Természetesen ugyan-
az a program szolgál erre a cél-
ra is, mint a könyvek nyilván-
tartására. Így jelenleg 4 adatbá-
zisunk van.

Az elsô könyvtári leltárkönyv
1953. november 23-ával kezdô-
dik. A témák összetételébôl úgy
tûnik, hogy antikváriumokból,
ajándékozók könyvtáraiból ke-
rült ide sok minden. Egy kis érdekesség: megdöbbentenek az
árak. Egy Borovszky-kötetet akkoriban 20 forintért lehetett vá-
sárolni. De mennyi is volt akkor a forint értéke? 2000 októ-
berében a VI. sz. leltárkönyv legutolsó egysége a 16971-es lel-
tári szám. A legdrágább magyar kiadású könyvünk a Finta Jó-
zsef életmûvét tartalmazó könyv 8960 forintba került.

Az állomány beszerzése ma fôleg bibliográfiákból választ-
va, könyvesbolti ajánlatokra, vagy célzottan olvasói kérésekre
alapozva történik, ezenkívül cserébe, ajándékba is kapunk
könyveket. A könyvtár fô gyûjtôköre elsôsorban a településfej-
lesztés és -rendezés, a mûemlékvédelem, az építészet téma-
köreit öleli föl, de éppen azért, mert ezek a témakörök sok-
féle mellékágra oszlanak, állíthatjuk, hogy beszerzéseink sok-
oldalú, a településföldrajztól a lakberendezésig, a szociológi-
ától a statisztikáig igen széles területre terjednek ki. Ugyanezt
mondhatjuk a folyóirat-állományról is, amely sok témakört fog-
lal magába, nem csupán magyar, hanem a legfontosabb idegen
nyelveken is.

Szolgáltatásaink a kölcsönzésen, a helyben olvasáson, a for-
díttatáson és a másoláson kívül az internetes keresés és a
könyvtárközi kölcsönzés. Három éve nyilvános könyvtárként
mûködünk, és 1999. február 1 óta az akkor megalakult Doku-
mentációs Központ részét képezi a könyvtár. Kapcsolatokat
keresünk külföldi, hasonló tevékenységet folytató intézmények
könyvtáraival. Legelsô ilyen kapcsolatunk a Dokumentációs
Központ megalakulásával jött létre, amikor a VÁTI-t az Urban-
data tagjai közé fölvette, és szoros együttmûködés alakult ki
a francia Centre Documentation de l’Urbanisme-mel.

Hazai szakmai kapcsolataink eddig elsôsorban a Regioná-
lis Kutatások Központjainak könyvtáraival, az ELTE Földrajzi
Tanszékének könyvtárával, a Mûegyetem Központi Könyvtárá-
val, az MTA Földrajztudományi Könyvtárával épültek ki.

Együttmûködve két alkalommal is pályázatot nyertünk, amely
egy hatalmas adatbázis idôleges használata volt. Együttmûkö-
désünk emellett értékes könyvek cseréjére, valamint a könyv-
tárközi kölcsönzésre is kiterjed.

A könyvtár további fejlôdésének lehetôsége adott. Kihasz-
nálására törekedve lépünk az új évezredbe.
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